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أوباما يضيء شجرة
عيد الميالد الوطنية

رويترز: قال الرئيس األميركي باراك اوباما يوم 
اخلميس املاضي ان رسالة عيد امليالد هي رسالة 
»ح���ب وخالص جلميع البش���ر« بينموذلك اثناء 
اضاءته هو وعائلته ش���جرة عيد امليالد الوطنية 
خارج البيت االبيض. وقال بينما كان يرتدي معطفا 
طويال ووش���احا في جو بارد في اوائل املساء ان 
الرسالة ليست للمسيحيني فقط  مثله هو وزوجته 

ولكنها رسالة عاملية.
واضاف »انها رسالة تقول ال يهم من نحن ومن 
اين جئنا وال يه���م األلم الذي نتحمله أو االخطاء 
الت���ي نواجهها نحن مدع���وون الن يحب بعضنا 

بعضا كإخوة واخوات«.

أسئلة امتحان
سجنت مدرسًا

نيودلهي � د.ب.أ: ذكرت تقارير 
إخبارية ان مدرسا جامعيا في القسم 
اخلاضع لإلدارة الهندية من كشمير 
أعتقل لوضعه أسئلة امتحان تعتمد 
على االحتجاجات املؤيدة لالستقالل 
والقمع الدموي أحيانا لها من جانب 

السلطات الهندية.
وقال����ت صحيف����ة »إندي����ان 
أكس����بريس« ان نور محمد بهات 
وهو مدرس بكلية غاندي التذكارية 
في سرينجار عاصمة والية جامو 
وكشمير اعتقل مساء يوم اخلميس 
املاضي بعدما رفعت سلطات جامعة 
كشمير شكوى إلى الشرطة تفيد 
بأن بهات وضع سلسلة من األسئلة 
ميكن االعتراض عليها. ويش����هد 
وادي كشمير الذي تسكنه أغلبية 
مسلمة احتجاجات عنيفة ضد الهند 
منذ يونيو. وقتل ما ال يقل عن 110 
محتجني في املظاهرات معظمهم 
بس����بب إطالق النار م����ن جانب 
الشرطة والقوات شبه النظامية. 
ومعظم القتلى من الشبان واألطفال. 
ومت توجيه سؤال إلى الطالب في 
االمتحانات يوم األربعاء من ضمن 
أس����ئلة أخرى »هل رماة األحجار 

أبطال حقيقيون؟ ناقش«.
كما طلب منه����م ترجمة فقرة 
بعنوان »العيد في حظر التجول« من 
لغة األوردو إلى اللغة اإلجنليزية. 
ونقل عن كبير مفتش����ي الشرطة 
في سرينجار عاشق بخاري قوله 
إن بهات احتجز وفقا لقانون منع 
األنشطة غير القانونية بعد تقدمي 

سلطات اجلامعة شكوى ضده.

الحكم بحرق عيني رجل قصاصًا
أفقد زوج عشيقته البصر في إيران

تحقيق في وفاة فتى أميركي سقط من طائرة 

طهران �  أ.ف.پ: حكمت احملكمة العليا 
االيرانية على رجل ادين بالتسبب في 
فقدان زوج عشيقته البصر، بحرق عينيه 
باحلمض وذلك تطبيقا ملبدأ القصاص، 
على ما أوردت صحيفة حكومية ايرانية 

امس.
وأوضحت صحيفة ايران ان مجتبي 
 )25 عاما( ألقى حمضا على علي رضا
)25 عاما( وهو سائق سيارة اجرة في 
مدينة قم )وسط( املقدسة لدى الشيعة 
وذلك بعد اقامت���ه »عالقة محرمة« مع 
زوجة هذا االخير »موجدة« البالغة من 

العمر 25 عاما ايضا. واكدت احملكمة العليا 
العقوبة التي صدرت عن محكمة ابتدائية 
اي احلكم بفقدان البصر باحلمض وذلك 
اعماال ملبدأ القصاص بحسب الشريعة 
االس���المية التي تسمح بالقصاص في 

جرائم العنف.
وبحسب الصحيفة، فإن النائب العام 
في ق���م مصطفى غاجني اعتبر ان هذه 
العقوبة تفرض نفس���ها خصوصا مع 
اصرار الضحية عل���ى تنفيذ »عقوبة 
القصاص« القائمة على مبدأ »العني بالعني 

والسن وبالسن والبادئ اظلم«.

اختفاء مرشد في الكونغو بعدما هاجمه تمساح
كينشاسا � أ.ف.پ: مت اإلبالغ عن اختفاء مرشد جنوب افريقي 
محنك كان يرافق سائحني أميركيني الثالثاء بعدما هاجمه متساح 
في نهر جنوب ش���رق جمهورية الكونغو الدميوقراطية، حسبما 
أفادت الس���لطات احمللية اجلمعة. جونيس هنديك )35 عاما( لم 
يعاود الظهور بعدما أمسك به متساح في نهر لوكوغا في نيونزو، 
على بعد أكثر من ألف كلم من لوبومباشي، عاصمة إقليم كاتانغا 
)جنوب شرق(، حسبما أوضح لوكالة فرانس برس حاكم نيونزو، 
جان بوال بوال. كان املرشد برفقة مواطنني أميركيني، وكان كل منهم 
في زورق خالل بعثة استكشاف على طول هذا النهر عندما انتشله 
التمس���اح من زورقه، كما أضاف ب���وال بوال. وحتى يوم اجلمعة، 
لم يكن قد مت العثور على جثة الضحية. واألميركيان اللذان كانا 

برفقته لم يتعرضا للهجوم ولم يصابا بأي أذى.

فلبيني يسمح المرأة بالمرور أمامه
في طابور االنتظار فيربح الجائزة الكبرى

مانيال � أ.ف.پ: فاز رجل فلبيني بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب 
في الفلبني بعدما سمح المرأة نفد صبرها في طابور االنتظار امام 
كشك بيع البطاقات باملرور امامه، حسبما افادت مديرية اليانصيب 
اجلمعة. الفائز الذي لم يكش���ف عن هويته والذي ربح في نهاية 
نوفمبر اكبر جائزة في اليانصيب في الفلبني )741 مليون بيزو، 
اي م���ا يوازي 12.82 مليون يورو( هو فلبيني يبلغ من العمر 63 
عاما ويعيش في الواليات املتحدة، وكان يزور بلده األم في الفترة 

التي جرى فيها السحب.

السلطات األميركية تعيد فحص
حشوات األسنان المعدنية

واشنطن � رويترز: متعن السلطات الصحية األميركية النظر 
فيما اذا ما كانت حشوات األسنان التي حتتوي على الزئبق متثل 

خطرا على املرضى خاصة األطفال والنساء احلوامل.
وق���ال مس���ؤولو إدارة األغذية واألدوية انه ليس���ت هناك اي 
دراسات جديدة بخصوص هذه احلشوات الفضية اللون لألسنان 
التي أصابها التس���وس لكنها تريد رأيا قاطعا بشأن الطرق التي 
استخدمتها لقياس البيانات املتاحة للتقرير العام املاضي إلثبات 

ان احلشوات املعدنية آمنة.

اإلمارات تفتح أول معلم أثري
مسيحي على أرضها أمام الزوار

دبي � أ.ف.پ: فتحت االمارات امام الزوار املعلم االثري املسيحي 
الوحيد على اراضيها، وهو دير للكنيسة السريانية الشرقية يعود 

للقرن امليالدي السابع، حسبما افادت وكالة انباء االمارات.
واملوقع اكتش���ف عام 1992 على جزيرة صير بني ياس قبالة 
الش���واطئ الغربية المارة ابوظبي، ويقوم بادارته مشروع جزر 
الصحراء التابع ل� »شركة التطوير واالستثمار السياحي« والذي 
يهدف الى جعل اجلزيرة البالغة مس���احتها 87 كيلو مترا مربعا 

وجهة للسياحة البيئية والثقافية.
وحتوي اجلزيرة آثارا اخرى طاعنة في القدم تظهر ان البشر 

استوطنوها منذ آالف السنني.
وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس ادارة 
شركة التطوير واالستثمار السياحي التابعة المارة ابوظبي »اننا 
فخورون بتراثن���ا العريق وهذا ما دفعنا الى تركيز جهودنا على 
تأسيس وجهة سياحية متكاملة متكن الزوار من التمتع بالطبيعة 
واحلياة البرية في جزيرة صير بني ياس مع ضمان حماية املعالم 

التاريخية واالثرية واحلفاظ عليها«.

محكمة أميركية تدين واعظًا دينيًا
الرتكابه جريمة اغتصاب فتاة قاصر

يوتاه � أ.ش.أ:  أدانت محكمة ف����ي والية يوتاه األميركية اجلمعة 
براين ميتش����يل الواعظ الديني األميركي لقيامه باختطاف اليزابيث 
س����مارت عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها ملدة تسعة اشهر 
وقام باحتجازها واغتصابها وتعذيبها. وذكرت ش����بكة )ايه بي اس( 
االخبارية األميركية ان هيئة احمللفني رفضت طلب الدفاع الذي اشار الى 
ان حالته العقلية ال تسمح بارتكاب مثل هذه اجلرائم. ونقلت الشبكة 
األميركية عن كارلي كرستينسني احملامي العام لوالية بوتاه األميركية 
قولها »انه يوم تاريخي في تاريخ العدالة اجلنائية لهذه الوالية، نحن 

مسرورون للغاية، الن هيئة احمللفني وصلت لهذه النتيجة«.

واشنطن � سي.ان.ان: حتاول السلطات 
األميركية حتديد ما حدث لفتى من »نورث 
كاروالينا« بعد أن عثر على جثته حتت 
مسار الطائرات املقلعة من بلدة شارلوت 
مباساتشوستس جراء »إصابات تتسق 
مع السقوط من ارتفاع عال«، وفق املدعي 

العام في املقاطعة اجلمعة.
وتعود تفاصيل الوفاة الغامضة إلى 
منتصف نوفمبر الفائت، باختفاء املراهق، 
ديلفونت تيسديل )16 عاما( من بيته في 
منطقة »شارلوت« بنورث كاروالينا. وفي 
الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته أقلعت 
طائرة من مطار »شارلوت دوغالس الدولي« 
بنورث كاروالينا، عثر عقبها مجموعة من 
الطالب في بلدة ميلتون املجاورة على فتى 
مصاب بجراح بليغة في مس����ار الرحلة 
اجلوية. وكشف التش����ريح اجلنائي أن 

اجلثة تعود للصبي املختف، وأنه توفي 
نتيجة س����قوط من ارتفاع كبير. ووجد 
احملققون أن رحلتني جويتني أقلعتا من 
بلدة »ش����ارلوت« وحلقتا في ذات املسار 
الذي عثر فيه على جثة تيس����ديل، وفق 
ويليام كيتنغ، نائب عام مقاطعة نورفولك، 

بوالية مساتشوستس.
أدلة مادية تثبت  واكتشف احملققون 
تواجد ش����خص في بئر العجلة اليسرى 
إلح����دى الطائ����رات، وهو مكان يتس����ع 
الستيعاب شخص. وأوضح كيتيغ أن أحد 
السكان احملليني قال، أثناء التحقيق، إنه 
سمع ضوضاء وحتطم وسحق قبيل الساعة 
التاسعة، وذلك قبل قليل من العثور على 
الصبي مصابا بجراح خطيرة، واستبعدت 
الشرطة حادث دهس حتت سيارة كسبب 

محتمل لتلك اإلصابات.

نادال ينضم لبيكام ورونالدو في الترويج للمالبس الداخلية

باذنجان بالمخدرات في السعودية

ينضم العب التنس االسباني، رفائيل نادال، الى 
بيكام ورونالدو وميغان فوكس للترويج ملنتجات 

مصمم االزياء ارماني من املالبس الداخلية؟
فما هو الرابط بني الرياضيني واملالبس الداخلية؟ 
التلغ���راف البريطانية اجابت: فمن ديڤيد بيكان 
الذي ظهر وهو ملتف بحبل اسود ولباس داخلي 
من تصميم امبريو ارماني، الى فريدي ليونغبرغ 
في اعالن له وهو يدس ابهامه داخل لباس داخلي 

آخر من تصميم املصمم االيطالي.
فها هو آخر اساطير الرياضة واملصنف االول 

في بطولة التنس الالعب رفائيل نادال يتعرى من 
اجل بيع سراويل جينز ومالبس داخلية خلط ازياء 

ارماني لفصلي ربيع وصيف عام 2011.
وبالعودة الى حمالت الترويج السابقة الزياء 
ارمان���ي من بطول���ة العبي الك���رة ديڤيد بيكام 
وكريس���تيانو رونالدو، ميكننا توقع مش���اهدة 
استعراض الكثير من العضالت، واالضاءة البراقة 
الى جانب استخدام زيت االطفال وسراويل ضيقة 
بحيث تبدو وكأنها الوان جرى رشها على اجلسم 

)اذا جاز التعبير(.

الرياض � د.ب.أ: متكن رجال اجلمارك مبنفذ الدرة 
احلدودي، الذي يربط بني السعودية واألردن، من 

إحباط تهريب أكثر من 160 ألف قرص مخدر.
عمد املهربون الى اس���تخدام امل���واد الغذائية 

واخلضراوات إلدخالها الى اململكة.
ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية »واس« 

عن مدير عام جمرة الدرة رحيم مرزوق احلافي، 
قوله ان »أحد املهربني قام بإخفاء كمية من حبوب 
امليثامفيتامني املخدرة داخل خضار ومواد غذائية«. 
وأوضح ان احلب���وب املخدرة، التي قدرت بنحو 
160 ألف قرص، كانت موزعة داخل حبات باذجنان 

وشمام.

رفائيل نادال رونالدو ديڤيد بيكام


