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 العلم االميركي امللطخ بالدماء 

 التحقيق مع دينا بتهمة دهس شخص وقتله البرد يقتل امرأة في السعودية

 هدايا سانتا كلوز للحيوانات األليفة 
أيضا.. وبالمليارات

 برلني ـ د.ب.أ: أصبحت أعياد 
امليالد مناسبة لتقدمي الهدايا ليس 
فقط لألطفال واألقارب واألصدقاء 
ولكن أيضا للحيوانات املنزلية 

احملبوبة وتقدر باملليارات.
  ومن بني الهدايا املفضلة في 
اللعب والهدايا  املناســـبة  هذه 
الشـــتاء  الصغيـــرة ومعاطف 

الدافئة.
  ومـــن املرجـــح أن حتصـــل 
احليوانات املنزلية احملبوبة في 
هذا الكريسماس على لفافات من 
الهدايا توضع حتت أشجار عيد 

امليالد مدونة عليها أسماؤها.
  ومن الهدايا التي ميكن أن تقدم 
للحيوانـــات، طوق عنق للكلب 
مصنـــوع من جلد الغنم مدبوغ 
الزبد مياثل امللبس  وناعم مثل 

الذي يرتديه صاحبه، أو رمبا تكون لعبة جديدة للقطة مثل دمية 
متثل رجل اجلليد، أو الرنة محشوة بحشو ناعم وتتدلى من خيط، 
ومـــن املتوقع أن يواصل أصحاب احليوانات األليفة العام احلالي 

االجتاه نحو إعطاء الهدايا حليواناتهم املفضلة.
  وال يعير بعض أصحاب احليوانات األليفة وزنا ألسعار الهدايا، 
ومن بني القطع املعروضة للبيع فساتني للحفالت تناسب مغنيات 
األوبرا يباع الواحد منها مببلغ ١٢٩ يورو وجاكيت للتدخني يرتديه 
الكلب، ويباع مببلغ ١١٩ يورو، ومع ذلك يوصي النشـــطاء الذين 
يدافعون عن رعاية احليوانات أصحاب احليوانات األليفة بشراء 

الهدايا املناسبة لكل حيوان واملفيدة له. 

 صور خليعة لكريستينا أغيليرا
   على المواقع اإللكترونية

 تسبب البرد في مقتل امرأة مبكة حيث توفيت مواطنة سعودية 
في العقد السابع من العمر متأثرة مبوجة البرد القارس الذي تعرضت 
له قرية رانة شمال مكة املكرمة، وكانت املواطنة والتي اعتادت املشي 
يوميا لساعات طويلة خلف مواشيها قد عادت ملنزلها وهي في حالة 
اعياء تام، االمر الذي دعا اسرتها لنقلها الحد املستوصفات وهي فاقدة 
للوعي، وفي محاولة من اطباء املســـتوصف النقاذها فارقت احلياة 
قبل حتويلها القرب مستشفى بحسب جريدة «الرياض» السعودية. 
يشـــار الى ان االيام االربعة املاضية شهدت قرى شمال مكة املكرمة 
موجة برد غير معتادة في مثل هذه االيام والتي كان له تأثير واضح 

على كبار السن واالطفال. 

 باريـــس ـ أ.ف.پ: انتهـــت 
النجمـــة االميركيـــة أنچلينا 
چولي للتو مـــن تصوير أول 
فيلم لها بصفتها مخرجة وهي 
جتربة تصفها بأنها «مشوقة» 
في حني تراودها أسئلة حول 
كيفية شـــعورها بعد عودتها 

أمام الكاميرا.
  وتروي لبعض الصحافيني 
في باريس بعـــد االنتهاء من 
تصوير هـــــــــذا الفيلم الذي 
جتري أحـــداثه في البوســـنة 
«أظـــن اننا نحـــن كمـــمثلني 
وألنـــنا منغمســـون في عالم 
الشـــخصيات وفـــي الفيلـــم 
نكون بطريقة او بأخرى أكثر 

انعزاال».
  وتوضح چولي التي أجريت 
معهـــا املـــقابلـــة فـــي فندق 
«موريس» في باريس «التواجد 
مع فريق اإلخراج واملشـــاركة 
في املراحل املختلفة من عملية 

إجناز الفيلم كان مسليا. 
  كان عمــال مشوقا جدا. ما كان 

الذي تقوم  «ذي توريست» 
ببطولته الـــى جانب املمثل 

جوني ديب.
  ويروي فيلم أنچلينا چولي 
قصة حب بني مسلمة وصربي 
البوسنة (١٩٩٢  خالل حرب 

ـ ١٩٩٥).
  وترفض املخرجة إعطاء 
اي تفاصيل أخرى عن حبكة 
الفيلـــم الذي أثـــار جدال في 
البوسنة بعدما ذكرت وسائل 
إعالم محلية ان البطلة وقعت 
في حب الرجل البوسني الذي 

اغتصبها.
  وبعد ســـحب السلطات 
للرخصة التي حصلت عليها 
چولـــي لتصويـــر جزء من 
البوسنة أرسلت  الفيلم في 
املمثلة االميركية نسخة عن 
الســـيناريو الى الســـلطات 
لتؤكد لها ان هذه الشائعات 
ال أساس لها. وصور اجلزء 
االكبر من الفيلم في املجر في 

أكتوبر. 

 دبيـ  العربيةـ  وكاالت: غطس 
مسؤول كبير في محافظة جنوب 
ســــيناء املصرية في نفس املكان 
الذي التهمت فيه ســــمكة القرش 
سائحة أملانية في أحد منتجعات 
شرم الشيخ. جاء ذلك أثناء عقد 
اللواء أحمد االتكاوي، سكرتير عام 
احملافظة، مؤمترا صحافيا على ظهر 
«النش» بالبحر األحمر أعلن فيه 
فشل السلطات في الوصول إلى أي 
نتائج بخصوص هجمات أسماك 
القرش على شواطئ شرم الشيخ 
خالل األيام األخيرة والتي أسفرت 
عن إصابة ٤ سائحني في األسبوع 
املاضــــي ومصرع أملانيــــة أوائل 
األسبوع اجلاري. من جهته، أعلن 
مسؤول بوزارة السياحة املصرية 
أن السلطات املصرية ستقوم بدفع 
تعويضات مالية للسياح الروس 
املتضررين من هجمات أســــماك 
القرش مبنتجع شرم الشيخ املطل 
على خليج العقبة. وقال مستشار 
وزير السياحة املصري حلمي بدير 
في مؤمتــــر صحافي مبوســــكو: 

 يتوقع عدد من خبراء املزادات 
أن يباع علم أميركي مغطى ببقع 
الدم وتتخلله الرصاصات بخمسة 
ماليني دوالر في مزاد يقام مبدينة 
نيويورك قريبا، هذا العلم الذي قد 
متت استعادته من موقع معركة 
«ليتل بيجهــــورن» وهي املعركة 
التي شهدت هزمية ساحقة حلملة 
أميركية بقيادة كولونيل جورج 
كاستر الذي أبيدت قواته بالكامل 
تقريبــــا على أيدي الهنود احلمر، 

في ٢٨ يونيو عام ١٨٧٦.
  وحســــبما ذكر عصام بيومي 
بصحيفة «البيان» عثر على هذا 
العلم في نهاية املعركة التي وقعت 
عند نهر «ليتل بيجهورن» في والية 
مونتانا حتت جثة جندي أميركي 
من بني ٢٦٨ جنديا من سرية سالح 
الفرسان السابعة، حيث نصب لهم 
الهنود احلمر كمينا وأبادوهم في 
معركة أثارت جــــدال في التاريخ 

العسكري األميركي.
  وخالل هذه املعركة الشهيرة 
متت إبادة خمس سرايا من أصل 
سبع للقوات األميركية وقد بدأت 
املعركة عندما أمر اجلنرال كاستر 
بشن هجوم على إحدى القرى والتي 
كانت أجرت اســــتعداداتها وكان 
أهلها أربعة أضعاف عدد جنوده، 

مما جعلهم يتغلبون على اجلنود 
األميركان.

  ومت العثــــور علــــى العلم في 
مالبس جثة العريف جون فوولي، 
الذي كان يحتفظ به عندما مت قتله، 
وهو العلم الوحيد الذي بقي من 
املعركة، ومن املقــــرر أن يعرض 
العلم في صالة مزادات ســــوثبي 
في نيويورك قريبا، وكان معروضا 
في معهــــد ديترويت للفنون منذ 
العام ١٨٩٥، وذلــــك قبل أن يقرر 

املعهد بيعه.
  وبحســــب الصحيفــــة، قــــال 

ســــيبلي كفير االختصاصي في 
مزادات ســــوثبي عن العلم «هذا 
التاريخ  مــــن  أثر يفوق الوصف 
األميركي ومشــــحون بالذكريات، 
وقــــد مت العثور عليه بواســــطة 
فريق دفن بعد املعركة، حتت جثة 
أحد اجلنود من ســــرية الفرسان 
السابعة» وأشار كفير إلى أنه مت 
العثور على العلم ممزقا وبه بقع 
دماء، وأخذ البعــــض قطعا منه، 
لكن الشخص الذي وجده، واسمه 
فرديناند كلبريســــتون، سمح له 

باالحتفاظ به. 

 لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: جتتاح صور للمغنية االميركية كريستينا 
اغيليرا وهي شــــبه عارية املواقع االلكترونية بعدما جنح احد قراصنة 

االنترنت في الوصول اليها وتسريبها الى وسائل االعالم.
  وافاد موقع «بيبول» االميركي بأن اغيليرا سارعت الى توزيع بيان 
ردت فيه على نشر الصور وقالت ان قرصانا حصل بطريقة غير مشروعة 
على صور كريستينا اغيليرا التي سربت الى الصحافة. واوضحت ان 
قرصان االنترنت متكن من الدخول الى البريد االلكتروني ملصمم ازياء 
اغيليرا الشخصي. ولفت البيان الى ان الصور التقطت في منزل اغيليرا 

واستخدمت فقط في مراسلة شخصية بني النجمة واملصمم.
  يشــــار الى ان اغيليرا تظهر في الصور وهي ترتدي غاللة مرصعة 

باملجوهرات.
  واكد البيان ان العمل جار على اكتشــــاف هويــــة القراصنة التخاذ 

االجراءات املناسبة «ألن هذا التصرف يستحق العقاب».
  يشــــار الى ان اغيليرا تتم الـ ٣٠ من العمر في ١٨ ديسمبر اجلاري، 
وقد تقدمت مؤخرا بطلب الطالق من زوجها غوردان برامتان ولهما معا 

ابن عمره سنتان ونصف السنة. 

 املغنية االميركية كريستينا اغيليرا 

 أحد الغواصني في شرم الشيخ يغطس في نفس املكان الذي التهم فيه القرش السائحة األملانية            (ا.پ) 

 أنچلينا چولي تعتبر اإلخراج تجربة «مشوقة»

الفتا رؤية ممثلني يؤدون دورهم 
بــطريقة مختلفة عما كنت ألفعل 
رمبا ومن ثم أرى نتيجة أفضل 

مما كنت أتصور».
  كانت أنچلينـــا چولي في 
باريـــس للترويـــج لفيلمهـــا 

 خمسة ماليين دوالر لعلم
  ملطخ بدماء جنود أميركا

 أفيال تسحق رجًال حتى الموت 
  في ماليزيا وتهاجم بلدة في إندونيسيا

 كواالملبور ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير أن رجال ماليزيا 
سحق حتت األقدام حتى املوت عندما هاجمه قطيع من 
األفيال بينما كان يبحث عن فاكهة في إحدى الغابات 
التي تقع في والية كيالنتان شــــمال شــــرق البالد. 
وقال رئيس شرطة الوالية سيف البهري عبداهللا إن 
محمد عدنان إبراهيم (٢٦ عاما) كان يبحث عن بعض 
الفاكهة برفقة أربعة أصدقاء آخرين في وقت متأخر 
االثنني املاضي عندما هاجمتهم األفيال فجأة. ونقلت 
صحيفة ستار عن سيف البهري قوله إن محمد عدنان 
توفي متأثرا بإصابات في الرأس واجلسد بينما جنا 
أصدقــــاؤه األربعة من دون ان يلحــــق بهم أي أذى. 
اجلدير بالذكر ان حوادث مهاجمة احليوانات البرية 

لألشــــخاص ازدادت في الســــنوات األخيرة بصورة 
كبيرة بســــبب تعدي البشر على املناطق التي كانت 
يوما ما غابات برية. من جهة أخرى، هاجمت مجموعة 
من فيلة ســــومطرة البرية بلدة في غرب اندونيسيا 
ملحقة بها دمارا كبيرا، وقد نفقت خالل الهجوم ثالثة 
منها على ما افادت الســــلطات امس اخلميس. وعثر 
على جيف الفيلة الثالثة االربعاء قرب بلدة في والية 
اتشيه على جزيرة سومطرة. وقال بختيار املسؤول 
عن جمعية محلية تعنى بحماية الطبيعة «في االيام 
االخيرة هاجمت مجموعة تضم عشرات الفيلة البلدة 
واتت على املنازل واحلقول. واضطر نحو خمســــني 

من سكان البلدة الى مغادرة منازلهم». 

 ٥٠ ألف دوالر لكل سائح تضرر من «القرش» وعلماء 
أميركيون لصد الهجوم الضاري على شواطئ شرم الشيخ

 مسؤول مصري كبير يتحدى سمكة القرش في مكان التهامها السائحة األلمانية

 «القروش» تشم هرمون الخوف عند اإلنسان وتسمعه من مسافة كيلومترين

 القاهــــرة ـ يو.بــــي.آي: 
تخضــــع الراقصــــة دينــــا 
للتحقيــــق بتهــــم تتعلق 
بقتلها شخصا دهسا أثناء 
قيادتها ســــيارتها الشــــهر 
املاضي ومحاولة دفع سائقها 
لالعتراف بأنه هو من ارتكب 
احلادث. ونقل موقع صحيفة 
«األهرام» على االنترنت عن 
مسؤولني قضائيني أمس ان 
النيابة بــــدأت التحقيق مع 
دينا في واقعة القتل اخلطأ 
بعــــد تراجع الســــائق عن 
أقواله واتهامه لدينا بقتل 
الشــــخص أثنــــاء القيادة. 
وأشار املســــؤولون الى ان 
التحقيقات كشفت أنه أثناء 
عودة دينا من حفلة راقصة 
في أحد الفنادق أصرت على 
قيادة سيارتها بنفسها بدال 

من الســــائق. وأضافوا انــــه «قبل وصولها إلــــى منزلها صدمت أحد 
األشخاص أثناء قيادتها للسيارة بسرعة جنونية وبعد نقل الضحية 
إلى املستشــــفى وافته املنية». وأشــــارت التحقيقات الى ان السائق 
اخلاص بدينا ادعى أثناء التحقيقات األولية أنه كان يقود الســــيارة 
وانه املتســــبب في احلادث لكنه بعدما عــــرف أن املجني عليه وافته 
املنية داخل املستشفى غير أقواله معترفا بأنه في ليلة احلادث أصرت 

دينا على القيادة.
  وأضاف املسؤولون ان دينا خضعت للفحص الطبي بعد العثور 

على زجاجات خمور داخل السيارة أثناء معاينة مكان احلادث. 

 تقرير «الشفافية»: العالم أكثر فسادًا مما كان عليه
   قبل ٣ سنوات..  وربع سكان العالم «راشون»

 افغانستان ونيجيريا والعراق والهند على رأس القائمة 

 الراقصة دينا 

 املمثلة االميركية أنچلينا چولي 

«سيحصل كل سائح من السياح 
الــــروس املتضررين من هجمات 
أســــماك القرش علــــى تعويض 
قدره ٥٠ ألف دوالر من احلكومة 
املصرية». وفي تقرير بثته قناة 
«العربية» من مدينة شرم الشيخ، 
حتدث مع مجموعة من السائحني 
الذين قالوا إنهم ال يشعرون بأي 
رعب وإن وجودهــــم في املدينة 
لم يتأثر. ونقل اتهامات ســــاقها 
البعض من العاملني املصريني في 
املدينة ضد وزارة البيئة.  ونقلت 
صحيفــــة «املصــــري اليوم» عن 
مصدر فــــي اللجنة العلمية التي 

قامت بفحص شواطئ املدينة، أن 
فريــــق البحث العلمي املصري ال 
يضم علماء متخصصني في هجوم 
أسماك القرش، ألن هذا التخصص 
ال يوجد في مصر، ولذلك استقدمت 
احملافظة علماء من اخلارج على 
نفقة وزارة السياحة، باإلضافة إلى 
مركب سويدي ملسح قاع البحر.

  وقال هشام جبر، رئيس مجلس 
إدارة غرفة الغوص واألنشــــطة 
البحرية مبحافظة جنوب سيناء، 
إن وزير السياحة استجاب لطلب 
الغرفة استقدام فريق من العلماء 
األميركيني لصد هجوم أســــماك 

القرش. ويضــــم الوفد األميركي 
ماري الفي، رئيسة معهد أبحاث 
القــــروش بجامعة برنســــتون، 
ورالف كولييه رئيس جلنة أبحاث 
القــــروش في لــــوس اجنيليس، 
ود.جــــورج بوركيس مدير معهد 

العلوم الطبيعية بفلوريدا.
  وحذرت د.ناهد عبده، أستاذة 
علم احليوان بجامعة عني شمس 
رئيس جمعيــــة محبي احملميات 
الطبيعية، من التسرع في التعامل 
مع ظاهرة هجوم أسماك القرش 
في مدينة شرم الشيخ على بعض 
السياح. وأكدت أن أغلب القروش 

تعيش في حالها فيما عدا نوعني 
أو ثالثة، على حد قولها، موضحة 
أن أســــماك القرش بشكل عام ال 
تهاجم البشر إال إذا شعرت بخوف 
منهم. وتضيف: للقروش حاسة 
شم قوية، حيث جتذبها رائحة الدم 
وجتعلها تهاجم أي شيء يقابلها 
حتى إنها تهاجم بعضها، كما أنها 
تشم رائحة هرمون اخلوف لدى 
اإلنسان، والقروش تنجذب للون 
املاء لذلك  األبيض والالمع حتت 
نرى الغواصني والضفادع البشرية 
يرتدون البدل السوداء الداكنة حتى 

ال تراهم القروش. 

 وكاالت: قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي 
لعام ٢٠١٠ إن العالم بات مجتمعا اكثر فسادا عما كان عليه منذ 

سنوات ثالث خلت.
  وذكر تقريـــر املنظمة ان ٥٦٪ ممن 

استطلعت آراؤهم يرون بلدانهم 
باتت اكثر فسادا.

  ووضعـــت املنظمة 
افغانستان ونيجيريا 

والعـــراق والهند 
فـــي قائمة اكثر 
الدول فســـادا 
تليها باكستان 
واذربيجـــان 
نيـــا  ا كر و ا و
وڤيتنام. وفي 

غضـــون ذلك، 
ذكر تقرير لـ «بي 

بي سي» ان العالم 
اصبح يتحدث أكثر 

عن هذه املشكلة.
  فقد ذكـــر واحد من كل ٥ 

استطلعت بي بي سي آراءهم انه 
حتدث عن املشكلة مع آخرين لتصبح بذلك 

أول مشـــكلة يجرى التحدث عنها قبل التغير املناخي والفقر 
والبطالة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

  وفي تقرير منظمة الشـــفافية اعتبرت االحزاب السياسية 

أكثر املؤسسات فســـادا ويعتقد ٥٠٪ من الناس ان حكوماتهم 
غير فعالة في معاجلة املشكلة.

  وقال واحد من كل ٤ شملهم االستطالع انه دفع رشوة في 
العام املاضي. وجاءت الشرطة على رأس قائمة 

املتلقني للرشى.
الرشـــى    فقد جـــاءت ٢٩٪ من 
للشرطة و٢٠٪ للجهات املعنية 
بتســـجيل التصاريح و١٤٪ 

جلهات قضائية.
  من جهة أخرى أظهرت 
دراسة صدرت اخلميس 
أن واحدا من كل أربعة 
العالم  أشـــخاص في 
دفعوا رشـــوة خالل 
العـــام املاضـــي، وأن 
دوائر الشرطة هي أكثر 

املؤسسات ارتشاء.
التي  ـ  الدراسة    وقالت 
الشـــفافية  أعدتهـــا منظمة 
العاملي  اليوم  الدولية مبناسبة 
حملاربة الفسادـ  إن ربع سكان العالم 
دفعوا رشوة في نحو ١١٪ من املؤسسات 

(واحدة من كل تسع مؤسسات).
  وركزت الدراســـة ـ التي شملت ٩١٠٠٠ شخص من ٨٦ دولة 
ـ على حاالت «الرشـــوة الصغيرة»، وامتدت في الفترة ما بني 

األول من يونيو و٣٠ من سبتمبر ٢٠١٠. 


