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43 واش���نطن – أ.ف.پ: قد حتل نهاية الكون وكل ما يشمله بعد 3.7 مليارات سنة،  
بحسب خبراء في الفيزياء-الفلكية أميركيني ويابانيني يعدون النظر في النظرية 
التي توافق عليها غالبية علماء الكون والقائلة بامتداد ال نهائي لل� »زمكان« )الزمان 
� م���كان(. ويعتبر الباحثون في تقريرهم أن »نهاية الكون غير محتملة خالل فترة 
حياتنا هذه. لكن احتماالت بنس���بة 50% تشير إلى إمكانية حصول ذلك خالل 3.7 
مليارات س���نة«. ولفت الباحثون إلى أن بعض الطرق والفرضيات التي استخدمها 

علماء الفيزياء-الفلكية تؤدي إلى خالصة تؤكد على أن الزمان سوف ينتهي.

نهاية الكون بعد 3.7 مليارات سنة

الطب البديل ينتشر في ماليزيا والحكومة تسعى لتنظيمه

أنچيلينا توضح »سوء الفهم«  بعد منعها من التصوير في البوسنة 
س���راييڤو � أ.ف.پ: أمل���ت املمثلة االميركية 
أنچيلين���ا چولي »توضيح س���وء الفهم« حول 
س���يناريو الفيلم الذي تعتزم تصوير جزء منه 
في البوس���نة بعدما منعتها من ذلك الس���لطات 
البوسنية، على ما جاء في رسالة نشرتها مفوضية 

األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني.
ومتنت املمثلة األميركية، وهي ايضا سفيرة 
النوايا احلس���نة في املفوضي���ة، ان تتمكن من 
مقابلة النساء اللواتي كن ضحايا احلرب )1992-

.)1995
وعب���رت أنچيلينا چولي عن تقديرها الكبير 
للعمل الذي أجنزته منظمة »نساء ضحايا للحرب«، 
وأكدت رغبتها في لقاء القيمات عليها لتوضيح 

سوء الفهم.
وقالت في الرس���الة »ان اختيار تصوير فيلم 
في هذه املنطقة يهدف الى تذكير الناس مبا جرى 
في البوسنة منذ وقت ليس ببعيد، ولفت االنتباه 

الى الناجني من احلرب«.
وأضافت »أمتنى أال يصدر الناس أي حكم على 

الفيلم قبل ان يشاهدوه«.
وكانت منظمة »نساء ضحايا للحرب« دفعت 
السلطات البوسنية الى إلغاء إذن التصوير الذي 
كان ممنوحا للفيلم، بسبب ما نشر في الصحافة 
البوسنية من ان الس���يناريو يتحدث عن عالقة 
ح��ب بني مسلم���ة محجب���ة وجالده���ا الصرب��ي. 
وأعلنت رئيسة املنظمة بكيرة هاسيسيتش لوكالة 

فرانس برس اجلمعة موافقتها على لقاء أنچيلينا 
چولي، وقالت »نريد ان نطلع على الس���يناريو 
لنرى ان كان يحتوي على عناصر تزور التاريخ 

واحلقيقة«.

ركلة راقصة.. 
بـ 650 ألف دوالر

فلوريدا - سي إن إن: وافق 
ناد للتعري في الواليات املتحدة 
على دفع 650 ألف دوالر كتسوية 
لزبون أصيب في عينه بعد ان 
ارتطم به دون قصد كعب إحدى 

الراقصات.
وذكرت صحيفة الدليلي ميل 
ان مايكل ايرلن���د كان يقضي 
بعض الوقت في نادي »شيتا« 
بفلوريدا عام 2008 عندما اقترب 
كثيرا من راقصة تعر أثناء أداء 
فقرتها. وأصيب ايرلند بجروح 
في عينه وكس���ور في املنطقة 
احمليطة بها باإلضافة الى كسر 
بأنفه، عندم���ا ركلته الراقصة 

سوكي بكعب حذائها.
الراقصة  ان  ونقلت تقارير 
ركل���ت الزبون بع���د ان ملس 
مؤخرتها. وقال محامي ايرلند: 
انتقدها  الدعوى  أقيمت  عندما 
الكثيرون ألنها وقعت وببساطة 
في ناد للتعري لكن مع تسوية 
قدرها 650 ألف دوالر يظهر هذا 
انها قضية ج���ادة وبإصابات 

خطيرة.

� رويترز: فيما  كواالملب���ور 
بدأ ه���ارون الدي���ن يتلو آيات 
قرآنية بدأت مريضته التي مسها 
ج���ان تصرخ وتأت���ي بحركات 

عصبية.
واس���تمرت جلس���ة ط���رد 
ف���ي عيادة  الش���ريرة  االرواح 
هارون الدين للطب البديل على 
مشارف العاصمة املاليزية نحو 
املرأة  دقيقة. واخذت تض���رب 
ركبتيها بقبضتيها واخيرا بكت 

مستسلمة.
واليزال الط���ب البديل يجد 
مريدين له في هذه الدولة التي 
تقطنها اغلبية مسلمة ما يبرز 
التوترات بني احلديث والقدمي في 
ماليزيا حيث تنصهر احلضارات 
اآلسيوية املختلفة صاحبة التاريخ 

الطويل مع الطب البديل.
ورغم عدم ش���يوع معاجلي 
الط���ب البديل في ماليزيا اال ان 
اللجوء املستمر اليهم دفع احلكومة 
العداد قانون لتنظيم ممارس���ة 

الطب التقليدي والتكميلي.
وقال الطبيب رملي عبدالغني 
رئيس الطب التقليدي والتكميلي 
بوزارة الصح���ة املاليزية »الن 
ش���عبنا يلج���أ الي���ه ش���عرنا 
باحلاج���ة لضبطه ملنع اي نوع 
من االساءة ولضمان ان املمارسني 

له مؤهلون«.
ويقضي قانون الطب التقليدي 
والتكميل���ي ال���ذي يطرح على 
البرمل���ان العام املقب���ل بان يتم 
تسجيل 11 الف ممارس في جميع 
البديل بتسجيل  الطب  مجاالت 
اسمائهم واحلصول على تراخيص 

مبمارسة العمل من الوزارة.
بالقرآن  امل���داوون  ويخضع 
لتوجيهات تضعها ادارة التنمية 

اإلسالمية وعيادات معترف بها 
مثل عيادة هارون الدين.

وقال هارون )70 عاما( الذي 
يتردد على عيادته ما يصل إلى 
250 مريضا يوميا »الكثير من 
املعاجلني بالقرآن يزعمون انهم 
يعتمدون على الطب اإلسالمي 
بينما ما يفعلونه يتعارض في 
الواقع مع اإلسالم ومن ثم نحتاج 
إلى آلية للس���يطرة على هؤالء 
املعاجلني«. وثمة عدد مطرد من 
الشكاوى عن غش بينما يعتمد 
آخرون على السحر االسود وهو 

ما يحرمه االسالم.
ومن أش���هر القضايا في هذا 
الصدد قتل سياسي من احلزب 

احلاكم في ع���ام 1993 وتقطيع 
جسده إلى 18 قطعة. وقد ادينت 
مازنة اس���ماعيل املعاجلة التي 
تزعم انها حتصن زبائنها من كل 

سوء  بقتله واعدمت شنقا.
وقال رملي ان السحر االسود 
لن يسجل كجرمية في القانون 
انه س���يجري  املقترح، مضيفا 
سحب تراخيص كل من يخالف 

توجيهات املعاجلني بالقرآن.
املقترح  القانون  أن  وأضاف 
سيطبق مبدئيا على املعاجلني 
بالق���رآن مضيف���ا ان احلكومة 
التوسع في  امكانية  س���تدرس 
املستقبل ليشمل القانون الوسطاء 

الروحانيني الصينيني.

سمية ترقص في أحد أفالمها

أنچيلينا چولي

عالج بالرقية في أحد املعابد بالعاصمة املاليزية

سمية الخشاب: لم أشتر »بدل رقص« من لبنان

هيفاء: »اللعنة على إسرائيل« مليون مرة 
القاهرة � وكاالت: نفت الفنانة اللبنانية ما 
روجت له عدد من الصحف االس����رائيلية من 
قيامها باحي����اء حفالت في تركيا الهدف منها 
الدعوة ضد السامية مؤكدة ان تلك شائعات 
ال أساس لها من الصحة ولم حتيي اي حفالت 

في تركيا.
وقالت هيفاء »اللعنة على اسرائيل« مليون 
مرة وما تردده الصحافة االسرائيلية ال يعنيني 

النه كالم فارغ وتافه.
وأضاف����ت انها تكره اس����رائيل ومواقفها 
السياس����ية معروفة جي����دا وتعتبرها عدو 
العرب االول ولن تنس����ى ما فعلته اسرائيل 
بوطنها لبنان ورغم انه����ا ترفض التعصب 
وال تؤيده اال انها تؤمن به فقط عندما يكون 

ضد اسرائيل.
هيفاء ايضا نفت ان تكون زيارتها للمؤسسات 
اخليرية هدفها دعائي او استعراضي النه في 
النهاية عمل خيري بينها وبني اهلل عز وجل 
ومن يردد ذلك هو من محبي القيل والقال وال 
تعيرها اي اهتمام وس����وف تواصل طريقها 

ونهجها وما ميليه عليها ضميرها وقلبها.
من ناحية اخرى حصلت هيفاء على جميع 
حقوق اغنية جلوريا جاينر »سوف أعيش« 
حيث سافرت وحصلت على اللحن االصلي من 
فرنسا وستدخل على اللحن بعض التعديالت 
وتعيد تسجيلها مع جان ماري رياشي والتي 
تتناول حرية املرأة بأسلوب منطقي وموضوعي 

وعاطفي.

السجن مدى الحياة لمراهق خنق شقيقه لدواعٍ صحية.. شون كونري لم يمثُل أمام المحكمة
ش���يكاغو � أ.ف.پ: حكم على مراهق بالس���جن مدى احلياة من 
دون امكانية االفراج عنه بشروط في والية انديانا )شمال الواليات 
املتحدة( بعد ادانته بتهمة خنق شقيقه البالغ العاشرة على ما ذكرت 
وس���ائل اعالم محلية. وكان اندرو كونلي في الس���ابعة عشرة عند 

وقوع احلادث العام املاضي.
وكان املراهق وشقيقه كونر يلعبان املصارعة في منزل العائلة عندما 
خنق اندر وشقيقه على ما ذكرت صحيفة »سينسيناتي انكوايرر«. 
وروى املتهم الشهر املاضي خالل جلسة في اطار محاكمته انه افقد 
شقيقه الوعي عندما خنقه من اخللف قبل ان يجره الى املطبخ حيث 
سيس���هل عليه اخفاء دم الضحية. ومن ثم خنق شقيقه على مدى 
عشرين دقيقة وغطى رأسه بكيس بالستيكي صغير ووضع اجلثة 
في كيس اسود كبير مخصص للقمامة ونقله الى صندوق السيارة. 
وتوجه اندرو كونلي بعد ذلك الى منزل صديقته حيث امضى ساعتني 
قبل ان يتخلص من جثة ش���قيقه االصغر في منطقة حرجية وراء 

مدرسته الواقعة في منطقة رازينغ صن في والية انديانيا.
وذكرت الصحيفة ان اندرو كونلي اقر بانه من متابعي املسلسل 
التلفزيوني »ديسكتر« الذي يروي مغامرات سفاح وجد طريقه الى 

صفوف شرطة ميامي )فلوريدا جنوب شرق الواليات املتحدة(.

مغتصبة تطالب بإعدام مشعوذ
الرياض � يو.بي.آي: طالبت امرأة تعرضت العتداء جنسي من قبل 
مشعوذ باستئناف احلكم، مؤكدة أن احلكم عليه بالسجن 6 أشهر و 
50 جلدة الصادر في وقت س���ابق لم يقنعها. وأكدت املرأة لصحيفة 
»الرياض« امس إصرارها على تغليظ احلكم ضد املشعوذ الذي دمر 
حياتها. وقالت املرأة التي لم تكشف عن جنسيتها »إن الرجل يعمل 
في الش���عوذة وجعلني أذهب له في بيته دون أن أشعر مبا أفعل«، 
مضيفة »أؤكد مطالبتي بتطبيق اشد العقوبة بحق املدان والتي هي 
القتل ألنه ساحر جعل أسرتي تعيش في املشاكل األسرية منذ أول 
يوم تعرفت فيه عليه«. وأدي���ن الرجل بعد أن أقر بأنه على عالقة 
باملرأة، بيد أن املرأة لم تس���تطع أن تثبت من الناحية القضائية أي 

تهمة وجهتها له لها عالقة بالسحر أو الشعوذة.
ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله »إن أسرتي تعيش مشاكل كما أن 
احلكم الصادر يجب أن يطبق في احلد األدنى، خاصة أنه صدر منذ 
فترة«، مضيفا »كل ما نأمله أن ينال املشعوذ عقابه الذي نتمناه«.

رضا إدوارد يوافق على مطالب صحافيي الدستور 
بعودة إبراهيم عيسى

القاهرة � وكاالت: أكد مصطفى بكري رئيس 
حترير جريدة االسبوع املصرية في اجتماع مع 
صحافيي الدستور ان رضا ادوارد املستحوذ 
على جريدة الدستور، قبل التعهدات ال� 9 التي 
كان قد توصل إليها االجتماع السابق، والذي 
ضم إدوارد والبدوي بجانب مكرم وعدد من 
اعضاء مجل����س نقابة الصحافيني، باإلضافة 

الى عدد من صحافيي الدستور.

وقال بكري ان ادوارد تعهد له بأنه سيشتري 
مقرًا للصحيفة اكبر واضخم من املقر احلالي مع 
الوفاء بجميع االلتزامات املادية واملزايا املهنية 
للصحافيني، وانه سيعلن ذلك رسميا في اجتماع 
الحق. يذكر ان صحافيي الدستور دخلوا في 
اعتصام مفتوح يوم الثالثاء املاضي بس����بب 
اإلقالة التعسفية التي قامت بها إدارة اجلريدة 

مع رئيس حتريرها ابراهيم عيسى.

مدريد � أ.ف.پ: وجه املمثل االسكتلندي 
شون كونري وزوجته اللذان استدعيا 
للمثول امام قاض اس���باني في ماربيا 
)جنوب اسبانيا( في اطار حتقيق حول 
عملية احتيال عقارية، رسالة الى احملكمة 
أكدا فيها أنهما عاجزان عن السفر على 

ما افاد مصدر قضائي.
وفي رسالة موجهة الى محكمة ماربيا 
في جنوب اس���بانيا كتب املمثل البالغ 
الثمانني يقول »بس���بب سني ووضعي 
الصحي« ال ميكنه السفر من منزله في 
جزر بهاماس الى ماربيا على ما اوضح 

املصدر ذاته.
وينوي القاضي املكلف بالتحقيق في 
هذه القضية إرس���ال استنابة قضائية 
ال���ى املمثل وزوجته ميش���لني واصلها 
فرنس���ي، اللذين يقيمان في البهاماس 

على ما اضاف املصدر.
وورد اسم املمثل في مايو في إطار حتقيق أطلقت عليه الشرطة 

اسم »غولدفينغر« حول بيع منزل فخم يقع قرب ماربيا.

وقد بيعت هذه الڤيال واسمها »ماليبو« 
عام 1999 بحوالي 6.5 ماليني يورو. 

بع���د ذل���ك، أعيد تصني���ف األرض 
الشاطئية التي تقع عليها الڤيال بالقرب 
من ماربيا بطريق���ة اعتبرها احملققون 
»مريبة« للسماح ببناء مبنى سكني فخم 

يضم 72 شقة.
وكانت فضيحة فساد عقاري كبيرة 
هزت مدينة ماربيا الساحلية في السنوات 

االخيرة وطالت كل مسؤولي البلدية.
وقد وجهت الى كونري الذي جس���د 
مرارا شخصية جيمس بوند على الشاشة 
وميش���لني تهم قضائية في يوليو على 
خلفية احتيال مال���ي بقيمة 1.6 مليون 
يورو في اطار صفقات عقارية في جنوب 
اسبانيا، حس���بما أفادت وسائل اإلعالم 

االسبانية نقال عن مصادر قضائية.
هذا االحتيال أتى على ما يبدو ضمن عملية بيع اراض في ملقة 
)جنوب اسبانيا( قامت بها شركة مرتبطة باملمثل الشهير الذي كان 

ميلك ڤيال في ماربيا حتى أواخر تسعينيات القرن املاضي.

القاهرة � وكاالت: نفت الفنانة سمية اخلشاب 
األخبار التي ترددت أخيرا عبر الصحف واملواقع 
االلكترونية حول سفرها الى لبنان لشراء مجموعة 
من بدل الرقص لفيلمها اجلديد »شارع الهرم« بعدما 
اعترضت س���مية على »البدل« التي مت جتهيزها 
للتصوير بها، وقررت الس���فر الى لبنان لشراء 

»بدل رقص« جديدة. وأضافت سمية حسب »اليوم 
الس���ابع« أمس انها مش���غولة حاليا بالتحضير 
ملسلس���لها اجلديد مع الفنان���ة فيفي عبده »كيد 
النسا« فقط، حيث تعقد جلسات عمل مع فريق عمل 
املسلسل والسيناريست أحمد أبوزيد للوقوف على 

التفاصيل النهائية للمسلسل قبل التصوير.

الموافقة رسميًا على استخدام البوتوكس
للوقاية من الصداع النصفي المزمن

واشنطن � يو.بي.آي: صادقت السلطات الصحية الفيدرالية 
في الواليات املتحدة على اس���تخدام البوتوكس في الوقاية 

من الصداع النصفي املزمن لدى البالغني.
وأعلن���ت إدارة الغذاء والدواء األميركية أنها توافق على 
أن يتم ضخ مادة البوتوكس كل 3 أشهر حول عنق املريض 
ورأسه ملنع عوارض الصداع املزمن. وأوضح البيان ان الدواء 
واملعروف باسم »اونابوتولينومتوكسني أي« ال يؤثر سوى 
على الصداع النصفي املزمن ولم يعط أي نتائج على الصداع 
النصفي الذي يحصل 14 مرة أو أقل في الش���هر وال أي نوع 

آخر من الصداع.
وأش���ار د.راسيل كاتز من قس���م املنتجات العصبية في 
مركز تقييم األدوية في إدارة الغذاء والدواء الى ان الشعور 
بالصداع النصفي في أكثر األيام »هو أحد أكثر أنواع الصداع 
التي تصيب املرء بالعجز. وهذا الوضع يؤثر بش���كل كبير 
على العائلة والعمل واحلياة االجتماعية ومن املهم أن يكون 

هناك تنوع في اخليارات العالجية«.

البطيخ يخفض ضغط الدم
تاالهاسي � يو.بي.آي: اكتشف علماء أميركيون ان البطيخ 

يحتوي على مركب ميكنه ان يخفض ضغط الدم.
وذكر الباحثان في جامعة فلوري���دا د.ارتورو فيغيروا 
وبه���رام ارجمندي ان البطيخ يحت���وي على حمض أميني 
يحس���ن عمل الش���رايني ويخفض ضغط الدم في الشريان 

األورطي الرئيسي.
وق���ال فيغويروا ان »البطيخ ه���و أغنى مصدر طبيعي 
ومرتبط بش���كل وثيق باحلمض األميني الضروري لتكون 
حامض النتريك الضروري لتنظيم عمل الشرايني وضمان 

ضغط دم صحي«.

صحتك

شون كونري

ابراهيم عيسى

3 أشقاء.. 
2010/10/10

 2009/9/9
 2008/8/8

ميتشيغن � يو.بي.آي: ذهل 
زوجان من والية ميتش���يغن 
األميركي���ة عند والدة طفلهما 
الثالث في 2010/10/10 إذ بات 
أوالدهم���ا جميع���ا مولودين 
ف���ي تواري���خ ممي���زة األول 
ف���ي 2008/8/8 والثان���ي في 
2009/9/9. وأف���ادت صحيفة 
»غراند رابيد برس« األميركية 
ان الطفلة الثالثة لباربي وتشاد 
س���وبر والتي أطلق���ا عليها 
اسم »كيرا نيكول« ولدت في 
2010/10/10 لتنضم إلى أختها 
»كلوي كورين« التي ولدت في 
2008/8/8 وأخيها »كاميرون 
داين« املول���ود في 2009/9/9 
وقالت الوالدة البالغة من العمر 
36 س���نة انها لم تخطط أبدا 
ملواعيد والدات أوالدها الثالثة 
ولكنها كانت تتمنى أن تكون 

التواريخ كما هي اآلن.


