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رويترز: الس����يارات اخلاصة 
بالرحالت التي تنظم في الصحراء 
واملرصعة بالذهب واألملاس نادرة، 
فال يوجد منها سوى ثالث سيارات 
فقط، وبالتالي فال عجب انها جتذب 
الكثيرين ملشاهدتها في معرض 
العربية  االم����ارات  بأبوظبي في 
املتحدة. وتعرض سيارات رحالت 
الصحراء هذه والتي تسمى بعربات 
الكثبان أيضا مبا يزيد على نصف 

مليون دوالر للواحدة.
ام����ام اجلمهور  وقد عرضت 

للمرة األولى في املعرض.
وهذه الس����يارات م����ن بنات 
أفكار مجموعة من رجال األعمال 
االماراتيني مولعني بالس����يارات 

والقيادة في الصحراء.
وقد قرروا توفير عدد قليل من 
سيارات خاصة برحالت الصحراء 
الفاخرة  الكماليات  املزودة بهذه 
مثل الذهب واألملاس ألولئك الذين 

يبحثون عن استعرض الثراء.
وتقريبا كل شيء أصفر في هذه 

السيارات مطلي بالذهب.

يشمل ذلك أجزاء من احملرك 
والتعليق واجل����زء املعدني من 
االطار وأجزاء من الغطاء اخلارجي 

واألثاث الداخلي للسيارة.
وقال مراد، احد رجال االعمال 
القائمني عن هذه السيارات والتي 
تعرف باس����م »دي����زرت بيي«: 

ممتص����ات الصدمات ه����ذه كلها 
مطلية بالذهب، وكل شيء يفتح 
الكترونيا وليس يدويا، االبواب 
تفتح ايض����ا اتوماتيكيا، وكذلك 
غطاء صندوق الس����يارة وغطاء 
احملرك ايضا، وكما ترون العدادات 

واالرقام مرصعة باالملاس.

صحتك

عالم ألماني: باستطاعة اإلنسان
التأثير على شكله بتغيير الجينات

 فرانكفورت ـ د.ب. أ: رغم أننا ال نستطيع تغيير مورثاتنا إال 
ــا رآه عالم األحياء األملاني  ــاطها، هذا هو م أن مبقدورنا تغيير نش
ــت قدرا، كيف نؤثر  يورج بليش الذي أكد في كتابه »اجلينات ليس
على موروثاتنا اجلينية ونتحكم في حياتنا؟« ان باستطاعة اإلنسان 
ــكله. وقال البروفيسور بليش إن اجلينات ليست  أن يؤثر على ش
جامدة وثابتة ولكن يتم توجيهها في جسم اإلنسان من خالل بنيتني 
ــيتيلية وهو فرع  إحداهما مجموعة ميثيلية واألخرى مجموعة أس
من األحياء يتخصص في دراسة التغيرات التي تطرأ على الصفات 

الوراثية للخاليا وهو علم آخذ في االزدهار.
وتعتبر األم أول من ميكن أن يؤثر في التغير اجليني لإلنسان، 
حيث تبني من خالل التجارب على الفئران أن تعاطي املرأة احلامل 
للكحول يخفض على سبيل املثال على املدى البعيد نشاط ثالثة جينات 

مسؤولة عن النمو وثالثة أخرى مسؤولة عن تطور األعصاب.
وعندما تغمر أمهات الفئران أبناءها باحلنان عقب والدتهم وتلعق 
أجسامهم كثيرا فإن هذه الفئران تصبح فيما بعد أقدر بكثير على 
ــران التي لم تعنت بهم أمهاتهم  ــة الضغوط العصبية من الفئ مقاوم

بالشكل الكافي.
ــني أن ذلك لم تكن له صلة مبا إذا كان األصل اجليني لهذه  وتب

الفئران هذه األم أو تلك.
ــل ومترينات اليوجا  ــب مؤلف الكتاب فإن رياضة التأم وحس
ــعة  ــبما أظهرت أش ميكن أن تغير املخ ضد الضغط العصبي حس
ــي لدى املتطوعني حيث تبني حدوث تغير إيجابي  الرنني املغناطيس
ــران بعد خضوعها للتعليم والتدريب  على منطقة التعلم لدى الفئ
ــابيع، حيث قامت الفئران املدربة جيدا بتفعيل  على مدى ثمانية أس
ــل خالياها العصبية مما أدى إلى تزايد اخلاليا  جينات بعينها داخ

العصبية أيضا في منطقة التعلم باملخ.
وشدد بليش على خطأ استخدام اجلينات الوراثية مبررا لإلصابة 
بالسمنة أو بالسكري وقال إنه من غير املمكن تقريبا التنبؤ بإصابة 
ــاف جينات السكري املزعومة لديه  إنسان بالسكري بسبب اكتش
ــملت 50 ألف امرأة أظهرت وجود عالقة  ــيرا إلى أن دراسة ش مش
واضحة بني السكري وكثرة مشاهدة التلفاز وأن خطر إصابة امرأة 
بالسكري يتزايد بنسبة 14% عن كل ساعتني مشاهدة للتلفاز يوميا 

وأن األمر مشابه أيضا فيما يتعلق باإلصابة بالبدانة.
وكان من املعروف بني الباحثني أن احلركة والتغذية اجليدة ميكن 
أن يغيرا اجلسم بشكل إيجابي ولكن بليش شرح في كتابه كيفية 

حدوث ذلك من منظور علم األحياء وذلك بطريقة بسيطة.
ــث العلمي لم يصل بعد لدرجة متكن  ولكن بليش أكد أن البح
ــن التدخل من خالل علم تغير املوروثات من أجل تفعيل  األطباء م

جينات بعينها لدى اإلنسان و حتييد أخرى.

وفاة الممثلة التي جسدت دور العجوز  
»روز« في فيلم »تايتانك« عن عمر  100 عام 

 لوس أجنيليس � أ.ف.پ: توفيت املمثلة 
غلوريا س����تيوارت التي ادت دور العجوز 
الناجية من غرق سفينة تايتانك في فيلم 
جيمس كامرون، عن مائة عام في منزلها في 

لوس اجنيليس على ما اعلنت عائلتها.
وعرفت املمثلة الشقراء بدايات ناجحة 
في هوليوود في ثالثينيات القرن العشرين 

قبل ان توقف مسيرتها السينمائية في العقد 
التالي لتكرس وقتها للرسم على ما افاد بنك 

املعلومات «اي ام دي بي«.
وعادت الى الشاشة الكبيرة في سبعينيات 
وثمانينيات القرن املاضي اال ان تأديتها دور 
روز كالفيرت ف����ي فيلم »تايتانك« )1997( 

حقق لها الشهرة العاملية.

وفازت يومها غلوريا ستيوارت عن دورها 
هذا بجائزة اوسكار افضل دور ثانوي. وقد 
لعبت في الفيلم دور ناجية تروي بعد 80 
عاما قصة حبها املأسوية على منت السفينة 
التي غرقت في اول رحلة لها عبر االطلسي 

العام 1912.
وقالت املمثلة في كتاب سيرة ذاتية نشر 

الع����ام 1999 »ادركت فورا ان هذا هو الدور 
الذي كنت اصبو اليه كل حياتي«.

وكان����ت غلوريا س����تيوارت تعاني من 
سرطان في الرئة منذ خمس سنوات وسبق 
ان جنت من سرطان في الثدي. وقالت ابنتها 
سيلفيا تومسون في تصريح لصحيفة لوس 

اجنيليس تاميز »كانت امرأة قوية جدا«.

اماراتيان يتفرجان على السيارة األملاسية غلوريا ستيوارت  املشهد الذي جسدت فيه غلوريا ستيوارت شخصية روز في فيلم »تايتانك«

الصغير بالنكيت جاكسون 

سفينة »تورانور بالنيت سوالر« بدأت رحلتها حول العالم

احلارس الشخصي فيدس بجانب ملك البوب الراحل مايكل جاكسون

مستوطنون يقتحمون أحياء في نابلس 
ويعربدون في مقام النبي يوسف گ

أميركي ينتحر بعد قتل زوجته 
وأوالدها األربعة

بريطانية تخلع مالبسها ردًا
على انتقاد لـ »قلة حشمتها« في دبي

سيارات دفع رباعي مرصعة باأللماس
تباع بنصف مليون دوالر في أبوظبي

رام اهلل � أ.ش.أ: اقتحم مئات املس����توطنني امس األحياء الشرقية 
ملدينة نابلس في شمال الضفة الغربية وعربدوا في مقام النبي يوسف 

گ الذي يقع في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عدة حافالت تقل مستوطنني 
متطرفني دخلت إلى املدينة في حراس����ة ع����دد كبير من آليات جيش 
االحتالل، مش����يرة الى أن جيش االحتالل سيطر على مدرسة للبنات 
قريبة من مقام يوسف الذي قضى فيه املستوطنون ساعات طويلة.

ويقتحم املستوطنون املقام الذي يقع وسط أحياء نابلس الشرقية 
أكثر من مرة للصالة فيه وغالبا ما يقومون بأعمال عربدة.

واشنطن � أ.ش.أ: لقي 6 أشخاص مصرعهم امس في جنوب والية 
فلوريدا األميركية إثر قيام رج����ل بإطالق النار على زوجته وأربعة 

من أوالدها، ثم انتحر.
وذكرت شبكة )فوكس نيوز( اإلخبارية األميركية الليلة أن املتهم 
باتري����ك ديل )36 عاما( أطلق النار عل����ى زوجته التي انفصلت عنه 
واألوالد األربعة مم����ا أدى إلى مصرعهم، فيما أصيب صبى يبلغ من 

العمر )15 عاما( بجروح يعالج على اثرها في املستشفى.
وقالت الش����بكة ان الش����رطة هرعت إلى موقع احلادث بعد سماع 
طلقات الرصاص، حيث عثرت على اجلاني خارج املنزل والذي بادر 

بإطالق النار على نفسه فلقي مصرعه على الفور.
ولم تتوافر أي تقارير عن أسباب وقوع احلادث.

دبي � بي.بي.سي: قالت الشرطة في دبي انها اعتقلت لوقت 
وجيز امرأة بريطانية جتولت في مركز تسوق مول دبي الكبير 

املصنف 5 جنوم بزي السباحة )بيكيني(.
وقال مسؤول في الشرطة ان خلع البريطانية مالبسها جاء 
بعد ان تقدمت منها مواطنة اماراتية محافظة وانتقدت زيها غير 
احملتشم، فما كان من البريطانية اال ان خلعت مالبسها اخلارجية 
متابعة تسوقها في املول بزي السباحة قبل ان يأتي موظفو امن 

املركز ويحتجزونها بانتظار وصول الشرطة.
ونقلت بعض التقارير عن شهود عيان ان االمرأتني تبادلتا 

الشتائم وسط مئات املتسوقني الذين كانوا في املكان.
ونقلت وكاالت االنباء عن مصدر في ش���رطة دبي لم يش���أ 
االفصاح عن هويته ان »البريطانية كانت ترتدي بلوزة بفتحة 
صدر واس���عة، وكان معظم ساقيها ظاهرا للعيان، فرأتها امرأة 
عربية وراحت تنتقدها ما ادى بالبريطانية الى خلع مالبس���ها 

اخلارجية وانتهى األمر بكلتيهما في مركز الشرطة.
من جهتها اشارت وس���ائل االعالم البريطانية الى ان دبي« 
التي تستقبل نحو مليون سائح بريطاني في العام وعلى الرغم 
من تس���اهلها في هذا املجال مقارنة مع امارات وبلدان خليجية 
اخرى، اال انها اعتقلت وحاكمت عددا من البريطانيني على مدى 
العامني املاضيني بتهم االخ���الل مبعايير اآلداب العامة، وتأتي 
هذه احلادثة بع���د وقت قليل من قضاء البريطاني امين جنفي 
وصديقته شارلوت آدامز شهرا في السجن بعد ان تبادال القبل 
في احد املطاعم في دبي، على الرغم من اصرارهما امام احملكمة 
على ان م���ا اتهموا به ليس صحيحا اذ ما جرى بينهما لم يكن 

اكثر من قبلة على اخلد. 
وكانت الش���رطة قد اعتقلت أدامز وجنفي بعدما ادعت امرأة 
عربية في املطعم الذي كانا فيه على شاطئ اجلميرة انها رأتهما 

وهما يتبادالن القبل على الشفاه.

حارس شخصي يزعم أبوته ألصغر أبناء جاكسون

لندن � يو.بي.آي: زعم احلارس الشخصي 
السابق لنجم البوب األميركي مايكل جاكسون 
ماثيو فيدس الذي وظفه في إجنلترا انه تبرع 
بسائله املنوي للمغني وقد يكون والد ابنه 

الصغير بالنكيت جاكسون.
وقال فيدس وهو خبير في الفنون القتالية 
لصحيفة »صن« البريطانية انه وافق على 
مساعدة جاكسون عام 2001 بعدما قال املغني 

أنه يريد طفال »رياضيا«.
وزعم فيدس ان جاكس���ون عرض عليه 
800 ألف دوالر لقاء س���ائله املنوي إال انه 

قال انه رفض املال وتبرع بالسائل من دون 
مقابل.

وأش���ار إلى ان بالنكيت ول���د في العام 
التالي.

وقال فيدس انه رغم ان جاكسون لم يخبره 
ان بالنكيت ابنه إال انه يراه صورة عنه.

وأضاف »ال أريد أن يعتقد بالنكيت أني 
أقول للجميع أنه ولدي بالتأكيد ألني لست 
واثقا. ال أريد أي مال أو أي عقارات. كاثرين 
جاكسون )والدة جاكس���ون( منعتني من 
رؤية بالنكيت، لكن إن ماتت فس���أكون أنا 

املسؤول عنه«.
يشار إلى ان جاكسون توفي بشكل مفاجئ 
في 25 يونيو 2009 عن عمر 50 سنة، وقال 
املسؤولون ان سبب الوفاة هو جرعة مميتة 
من مخدر البروبوفول واملهدئات األخرى من 
دون أن يتمكن من القيام بجولته املوسيقية 

األخيرة »ذيس إيز إيت«.
ومنحت كاترين جاكس���ون املسؤولية 
عن حضانة أوالد جاكسون الثالثة برنس 
)13 س���نة( وباريس )12 سنة( وبالنكيت 

)8 سنوات(.

انطالق أول سفينة تعمل بالطاقة 
الشمسية في رحلة حول العالم

مونت كارلو � د.ب.أ: انطلقت االثنني املاضي 
من ميناء مونت كارلو أول سفينة تعمل بالطاقة 

الشمسية في رحلة حول العالم.
ومن املقرر أن تقطع السفينة ثنائية الهيكل 
»قطمران« والتي تعمل بالطاقة الشمسية مسافة 
40 ألف كيلومتر مربع بسرعة 8 عقد )15 كيلومترا 

في الساعة( في 140 يوما.
والهدف العلمي لهذه الرحلة هو دراسة قدرات 

الطاقات املتجددة.
ويبلغ طول السفينة نحو 31 مترا وعرضها 
15 مترا وتزن بطارياتها 13 طنا، أي ربع الوزن 

اإلجمالي للسفينة، الذي يبلغ 60 طنا.
وتعتبر سفينة »تورانور بالنيت سوالر« 
أكبر مركبة مائية تعمل بالطاقة الشمسية يتم 

صناعتها حتى اآلن.
ويتألف سطح السفينة الذي تبلغ مساحته 
530 مترا مربعا من 825 لوحا ضوئيا المتصاص 

أشعة الش���مس، تش���تمل على 38 ألف خلية 
ضوئية.

وتعمل السفينة بهذه األلواح الضوئية إلى 
جانب ثالثة محركات كهربائية.

وباستطاعة السفينة السير من دون ضوء 
ملدة ثالثة أيام ببطاريات الطاقة الشمسية بعد 

شحنها.
ومت تش���ييد الس���فينة في ترسانة كنيرمي 

مبدينة كيل شمالي أملانيا.
ومير مسار السفينة بخط االستواء بداية من 
احمليط األطلسي ثم قناة بنما الى احمليط الهادي، 
ومن هناك إلى احمليط الهندي، ثم قناة السويس، 

قبل العودة مجددا للبحر املتوسط.
ومن املق���رر أن تتوقف الس���فينة في مدن 
س���احلي��ة كب��رى مث��ل ميام�����ي وكانك��ون 
وس��ان فرانسيس���كو وسيدني وسنغاف��ورة 

وأبوظبي.

والغش في تعيينات الـ »أف. بي. آي« أيضاً

بنك باركليز يعرض فتح حسابات مصرفية 
لنزالء السجون

واش����نطن � رويترز: كش����ف 
العدل  تقرير صادر ع����ن وزارة 
األميركية نشر االثنني املاضي ان 
 عمالء ملكتب التحقيقات االحتادي

)أف.بي.آي( والعديد من املشرفني 
غش����وا في اختبار ع����ن القواعد 
اجلديدة للتحقيقات اجلنائية وتلك 
املتصلة باإلرهاب وقواعد جمع 
معلومات املخابرات في اخلارج.

الذي أعده  التقرير  وكش����ف 
املفتش العام جلني فاين ان بعض 
موظفي مكتب التحقيقات االحتادي 
تش����اوروا مع آخرين بشكل غير 
مالئم عند إجراء االختبار، بينما 
اس����تخدم آخرون مناذج أجوبة 
وزعت عليهم او دليل الدراسة الذي 

يقدم األجوبة على االختبار.
وأظهر حتقيق أجري مع أربعة 
مكات����ب تابعة ملكتب التحقيقات 
االحت����ادي في أنح����اء الواليات 

لندن � رويترز: قال بنك باركليز البريطاني انه 
يعرض فتح حس����ابات مصرفية لنزالء السجون 
كجزء من برنامج للمساعدة في إعادة اندماجهم في 

املجتمع عندما يعودون اليه.
وقال باركليز -رابع أكبر بنك في بريطانيا من 
حيث القيمة السوقية � يوم االثنني املاضي، انه يعتزم 
توسيع املشروع ليشمل 14 سجنا في شرق اجنلترا 

بعد جتربته في ثالثة سجون منذ عام 2007.
وقال مارك بارسونز مدير إدارة احلسابات اجلارية 
واالدخار والتموي����ل العقاري في باركليز في بيان 
»املس����تبعدون ماليا ملدى طويل مثل السجناء بني 
اصعب من ميكن الوص����ول اليهم في املجتمع. في 
كثير من األحيان يكون لديهم معرفة مالية ضعيفة 

وال يوجد لديهم الثقة للتعامل مع البنوك«.
وقال متحدث باس����م الرابطة الوطنية الصالح 

املجرمني إن باركليز هو ثالث بنك بريطاني يضع 
برنامجا رسميا لتقدمي حسابات مصرفية للسجناء 
بعدما وضع بنك هاليفاكس التابع ملجموعة لويدز 

املصرفية والبنك التعاوني خططا مماثلة.
وقالت الرابطة الوطنية الصالح املجرمني التي 
تش����ترك في ادارة البرنامج مع باركليز إن نسبة 
عالية من نزالء الس����جون ال ميكنهم الوصول إلى 
اخلدمات املالية وإن وجود حس����اب مصرفي ميكن 
ان يساعد السجناء املفرج عنهم حديثا في احلصول 

على وظائف والبحث عن مكان للعيش فيه.
ومبوجب برنامج باركليز يقدم البنك للسجناء 
الذين يقتربون من نهاية فترة عقوبتهم احلسابات 
املصرفية االساسية � التي ليس لها تسهيالت ائتمانية 
� ويحصلون على تدريب مالي أساس����ي لتحسني 

مهاراتهم في إدارة األموال.

املتحدة وأف����راد آخرين ان عددا 
من موظفي مكتب التحقيقات بينهم 
العديد من املش����رفني ومستشار 
قانوني استغلوا عيبا في البرمجة 
لكشف اجابات االختبار على أجهزة 

الكمبيوتر اخلاصة بهم.
وكشف التقرير عن انتهاكات 
واضحة وأعمال غش مس����ت 22 

موظفا على األقل.
والتقرير هو األحدث ضمن عدة 
التحقيقات  تقارير تنتقد مكتب 
االحتادي صدرت عن مكتب املفتش 
العام الذي سبق أن أثار تساؤالت 

في الس����ابق عم����ا إذا كان مكتب 
انتهك احلريات  ق����د  التحقيقات 
املدنية خالل حتقيقاته التي تتعلق 

باإلرهاب.
وفي 20 سبتمبر قال املفتش 
العام ان مكتب التحقيقات االحتادي 
بدأ بشكل مخالف حتقيقات عن 
ناشطني أميركيني بعد هجمات 11 
سبتمبر واعتبر قيامهم مبظاهرات 
سلمية أعماال إرهابية وفي إحدى 
احلاالت اضطر روبرت مولر مدير 
مكت����ب التحقيقات االحتادي إلى 
اإلدالء بش����هادة غير دقيقة أمام 

الكونغرس.
ورد مولر ومس����ؤولو مكتبه 
على التقرير األخير بالقول انهم 
يش����عرون بخيبة األمل جتاه ما 
حدث واقروا ببعض املسؤولية 
وقالوا انه ال يوجد أي عذر لتصرف 

من قاموا بالغش.

اجلزائر � أ.ش.أ: قال كاتب الدولة املكلف باجلالية 
اجلزائرية املقيمة باخلارج حليم بن عطااهلل اول من 
امس إن التحقيق في قضي����ة وفاة الفتاة اجلزائرية 
سارة بن ويس )14 عاما( مبكة املكرمة منتصف شهر 
سبتمبر اجلاري، اليزال متواصال. وأضاف املسؤول 
اجلزائري � في تصريح لإلذاعة اجلزائرية � ان حكومة 
بالده تعمل بالتعاون مع املصالح القضائية السعودية 

للتوصل إلى حقيقة الظروف التي أدت إلى وفاتها.
وكانت سارة بن ويس لقيت حتفها إثر سقوطها 
من الطابق السادس عش����ر بأحد فنادق مكة املكرمة 
في 14 اجل����اري في حادث ما يزال غامضا، ومت دفنها 
في 21 من ذات الشهر بالبقاع املقدسة، فيما يتواصل 

التحقيق والبحث في أسباب الوفاة.
وقال بن عطااهلل: ال ميكننا اجلزم بأن اآلنسة سارة 

بن ويس قد توفيت إثر جرمية اغتيال مبكة املكرمة ما 
دامت القضية قيد التحقيق، ونحن نعمل على مستوى 
الس����فارة اجلزائرية باململكة العربية السعودية مع 

السلطات القضائية هناك للوصول إلى احلقيقة.
وأض����اف أن احلكومة اجلزائري����ة وفرت محاميا 
حتت تصرف عائلة بن ويس للنظر في القضية أمام 

العدالة.

مسؤول جزائري: نتعاون مع السعودية لكشف مالبسات وفاة الفتاة الجزائرية بمكة المكرمة


