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توأم ثالثي في السابعة يفوز ببطولة امرأة تشكو للشرطة طول أظافرها
الشطرنج الوطنية بفلوريدا

عقوبته قد تصل إلى السجن

فلوريدا ـ سي.ان.ان: تبدو شرطة وينتر بارك بوالية فلوريدا 
األميركية عازمة على أن جتعل الفكرة واضحة متاما للسكان: االتصال 
برقم 911 هو حلاالت الطوارئ فقط. وتأتي محاولة الشرطة هذه بعد 
أن ألقي القبض على شخصني هذا األسبوع إلجرائهما مكاملات مع 
رقم الطوارئ، دون سبب وجيه، بل إن أحد املعتقلني امرأة اتصلت 

بالشرطة لتشكو من أن طول أظافرها لم يعجبها.
وقالت الســـلطات في املنطقة ان امرأة في الـ 44 من عمرها من 
منطقة دلتونا، اتصلت عدة مرات برقم 911 ألنها لم تكن راضية عن 

طول أظافرها بعد أن ذهبت إلى أحد صالونات تقليم األظافر.

إيست ويندسورـ  يو.بي.آي: فاز توأم ثالثي في السابعة من العمر 
من والية نيو جيرســــي األميركي ببطولة الشطرجن الوطنية عن فئة 
املدارس التي أقيمت في فلوريدا. وأفادت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية بأن األطفال التوائم الثالثة أندرياس ونيكوالس وكونستانتني 

أوسكيبر فازوا ببطولة الشطرجن »كاي« 12 الوطنية للمدارس.
ونقلت عن والدة التوائم كاترينا فارسو قولها انهم بدأوا يلعبون 
الشــــطرجن قبل حوالي ســــنة واحدة فقط من الفــــوز بالبطولة هذا 

الشهر.
وأشارت فارسو إلى ان األوالد الثالثة يلعبون كفريق وهم يجمعون 
النقاط التي يحصلون عليها في نهاية املباريات. وأضافت »رأيتهم يهللون 

لبعضهم البعض في البطولة الوطنية أكثر من أي وقت مضى«.
يشار إلى ان احتاد الشطرجن األميركي أعلن انها املرة األولى التي 

يفوز فيها توأم ثالثي ببطولة. أميركي اكتشف خيانة زوجته
عن طريق بريدها اإللكتروني

ديترويتـ  يو.بي.آي: يواجه رجل في والية ميتشيغان األميركية 
عقوبة الســـجن 5 سنوات ألنه اكتشف خيانة زوجته بعد ان قرأ 

رسائل في بريدها االلكتروني.
وذكرت صحيفة »ديترويت فري برس« أن مدعني في مقاطعة 
أوكلند وجهـــوا اتهامات إلى ليون ووكر )33 ســـنة( من منطقة 
روشيستير هليز استنادا إلى قوانني تعاقب على جرائم مثل سرقة 
الهوية أو سرقة أسرار جتارية وذلك بعد أن قرأ رسائل الكترونية 

خاصة بزوجته باستخدام جهاز كمبيوتر محمول في منزلهما.
وقد استخدم ليون كلمة السر اخلاصة بزوجته كالرا للدخول 

لبريدها االلكتروني »جي مايل« واكتشف أنها تخونه.
وقد تطلق الزوجان في ديســـمبر اجلاري فيما يتوقع أن ميثل 

ليون أمام احملكمة في فبراير.

زلزال هاييتي

أحد التوأم الثالثة مستغرقا في التفكير

صورة بالعبرية لرسالة النصيحة

كلوني مع أحد السودانيني

مظاهرة احتجاجية أمام مدرسة إسرائيلية لمنع الطالب من التحدث بالعربية

زوجات حاخامات إسرائيل يحذرن بناتهن
من الوقوع في قبضة العرب العاطفية

العام املاضي.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
»هآرتس« االســــرائيلية أمس ان 
طالب وأولياء أمور وسكان مدينة 
يافا نظموا مظاهرة امام مدرســــة 
اروني زيان لالحتجاج على قيام 
مدير املدرســــة مبنع الطالب من 
التحدث باللغة العربية حتى مع 

زمالئهم في الفصول.
وذكرت الصحيفة االسرائيلية 
فــــي تقريــــر بثته علــــى موقعها 
االلكتروني امس أن أولياء األمور 
طالبــــوا ديڤيد بن زوهــــار مدير 
املدرسة بالغاء القرار الذي مينع 
التحدث باللغة العربية بينما يسمح 
للطالب املهاجرين بالتحدث بأي لغة 

أخرى ومن بينها الروسية.
وقالت الصحيفة انه يتم عقد 
الدورس فـــي الفصول الثانوية 
باللغـــة العبرية رغم ان نصف 
الطالب من العرب، واشار الطالب 
الى ان املدرسني منعوهم مؤخرا 
من التحدث باللغة العربية حتى 
لزمالئهم، ويقوموا مبعاقبتهم اذا 

حتدثوا باللغة العربية.

ملخص رسالة حتذيرية تقول: 
»وهناك عدد مــــن العمال العرب 
يستبدلون أسماءهم بأخرى عبرية، 
فيوسف مثال يصبح يوسي وسمير 
يصبح ســــامي. أما عبد فيصبح 
آمي، ألنهم يرغبون في التقرب منك 
واســــتهوائك، وهم يعرفون كيف 
يبدون مهذبني إلى درجة يجعلونك 
تصدقني مشاعرهم نحوك، لكن هذا 
كله مؤقت، فما ان تقعي في قبضة 
الواحد منهم، أو في قريته وحتت 
سيطرته، حتى يتغير كل شيء، 
ويتحول إلى شتائم وأذى لفظي 

وجسدي ومذلة«.
هذه فقرة من الرسالة وجهتــها 
الثــالثاء منــظمة دينية في إسرائيل 
ووقعتها 27 زوجـــة حاخــام، من 
املعروف بعضهم بالتـــشدد، وفيها 
يحذرن الفتــيات اإلسرائيليات من 
الوقــوع في الشـــبابيك العاطفية 
للشــــبان العرب، حتى والعـــمل 
معــهم أو إلـــى جوارهم في مكـــان 
واحـــد للحد من إقامة أي عالقات 

اجتماعية معهم.
ومن املوقعات على الرســــالة 

نيتزيا يوســــف، زوجة احلاخام 
يعقوب يوسف، وهو جنل الزعيم 
الروحي حلزب »شاس« املتشدد، 
احلاخام الشهير بفتاويه ومواقفه 
املعادية للعرب، عوفاديا يوسف.

كما وقعتها إستير ليور، زوجة 
حاخــــام وادي عربة، دوف ليور، 

إضافة لشلوميد ميالميد، زوجة 
حاخام بيت إيل املتشــــدد، زاملان 
ميالميد، ووقعتها أيضا احلاخامتان 
إلياكيم ليبانون وستارينا دروكمان، 
زوجة احلاخــــام مائير دروكمان، 
وأخريات ممن وزعت رســــالتهم 
التي تأسســــت  »منظمة ليهاف« 

باحثة سعودية: 35% من السعوديين أدمنوا المواقع اإلباحية

الرياض ـ د.ب.أ: كشـــفت ناشطة اجتماعية 
سعودية عن أن نسبة إدمان األزواج على املواقع 
اإلباحية على اإلنترنت بلغت 35%، وان اعمارهم 
تتراوح بني 25 و50 عاما، مشيرة إلى أن 70% من 

النساء جاهالت بالعالقات الزوجية.
ونقلت صحيفة »اجلزيرة« الســـعودية عن 
الناشطة االجتماعية والباحثة في شؤون األسرة، 
افتخار الدغينم، قولها إن »سبب إدمان األزواج 
املواقـــع اإلباحية يرجع للفـــراغ العاطفي الذي 
يعاني منه األزواج نظرا لظروف عمل الزوجات 
وانشغالهن خارج املناطق التي يقطنها األزواج، 
ما ولد عندهم الشعور بالوحدة وجعلهم يشكون 

من اجلفاف العاطفي واحلرمان«.

وعزت الدغينم جلوء األزواج للخيانة الزوجية 
الى اللهث وراء اجلنس وهو الدافع األول للخيانة، 
مشيرة إلى أن »جهل الزوجات بالعالقات الزوجية 
شكل 70% وعدم حتقيقهن للرغبات التي يبحث 
عنها األزواج من الناحية العاطفية التي ميثلها 

احلب والعطف واالهتمام«.
وقالـــت الباحثة إن »بعـــض الرجال مازالوا 
يبحثون عن إشـــباع رغباتهـــم العاطفية التي 
جتعلهـــم يقعون في أخطـــاء ال حتمد عقباها«، 
محذرة الرجال من عدم املبالغة في إفشاء أسرار 
العالقات الزوجية التـــي أصبحت متداولة بني 
األصدقاء حيث يؤدي ذلـــك إلى توتر العالقات 
ونشوب اخلالفات نتيجة ملقارنة حياة األزواج 

بحياة اآلخرين.

اللتقاط الصور لهم.
وفي إطار املشروع ستصور 
أقمار جتارية فوق شمال وجنوب 
السودان أي قرى حترق أو تقصف 
والتنقالت اجلماعية لألشخاص أو 
أدلة أخرى على العنف. وسيقوم 
برنامج األمم املتحدة »يواناوسات« 
بجمع وحتليل الصور، وستقوم 
مبادرة هارفارد للشؤون اإلنسانية 
بالبحث ومزيد من التحليل والتأكد 
من التقارير امليدانية التي سيقدمها 
»مشروع كفاية« ملناهضة اإلبادة 

اجلماعية.

واملنتج جيري وينتروب.
ونشطت املجموعة في جمع 
األمــــوال ملســــاعدة املشــــردين 
الكثيرين بإقليم دارفور في غرب 
الســــودان الذي دمرتــــه احلرب 
واإلبادة اجلماعية. وقال كلوني 
ملجلة »تامي« إنه توصل إلى هذه 
الفكرة قبل ثالثة أشــــهر عندما 
كان في السودان يلتقي بالجئني 
من أحدث حرب أهلية. ووصف 
املشروع بأنه »املتجسس املناهض 
لإلبادة اجلماعية«، في إشارة إلى 
املصورين الذين يالحقون املشاهير 

ـ رويتــــرز: تطلق  نيويورك 
جماعات، من ضمنها األمم املتحدة 
وجامعة هارفارد وشركة غوغل 
ومنظمة ساهم في تأسيسها املمثل 
جورج كلوني، مشروعا يستخدم 
األقمار الصناعية »ملراقبة« جرائم 
احلرب في السودان، قبل استفتاء 
قد يقســــم هذه الدولة اإلفريقية 

إلى اثنتني.
القمــــر  ويهــــدف »مشــــروع 
الصناعــــي احلــــارس« الذي بدأ 
عمله امس إلى توفير »نظام إنذار 
مبكر« ملخالفات حقوق اإلنسان 
واالنتهاكات األمنية قبل االستفتاء 
املقرر في التاسع من يناير بشأن 

انفصال جنوب السودان.
املمثل األميركي جورج  وقال 
كلوني في بيان »نريد أن جنعل 
مرتكبي جرائم اإلبادة اجلماعية 
وجرائم احلرب األخرى احملتملني 
أننا نراقــــب والعالم  يعرفــــون 

يراقب«.
وتلقى مشروع القمر الصناعي 
متويال على مدار ستة أشهر من 
منظمة »لن يحدث حتت أنظارنا«، 
والتي ساهم في تأسيسها كلوني 
فــــي هوليوود، وهم  وأصدقاؤه 
املمثلون دون شيدل ومات دميون 
وبــــراد پيت وديڤيد بريســــمان 

إمام يلقي زوجته »المسيار« في الشارع

جورج كلوني »يراقب« السودان قبل أيام من االستفتاء 
عبر نظام إنذار مبكر بمشاركة »هارفارد« و»غوغل«

سعودي يطّلق زوجته لعدم إمكانها االقتراض
..وموظف يفّسر أحالم الفتيات ويتحرش بهن!

الرياض ـ يو.بي.آي: طّلق رجل سعودي متزوج 
حديثا زوجته حني علم انها تعمل على بند التعاقد 

وال تستطيع االقتراض من البنك.
وذكرت صحيفة »عكاظ« امس ان الزوج طلب من 
زوجته االقتــــراض لبناء منزل وحني أخبرته بأنها 

متعاقدة طّلقها.
وكانت الزوجة متاطل زوجها في كل مرة يطلب 
منها االستدانة وحني بدأ يلح أخبرته أنها معلمة غير 
رسمية ورمبا يستغنى عنها في أي وقت، األمر الذي 

أزعجه فطّلقها منهيا زواجا دام أربعة أشهر فقط.
من جهة أخرى، يجري التحقيق في الرياض مع 
موظف في مدرسة بتهم التغرير بفتيات عبر تفسير 

أحالمهن والوصول الى فض بكارتهن.
وذكرت صحيفة »ســــبق«  االلكترونية امس ان 
املوظف اعترف بغالبية التهم التي وجهت له، مدعيا 
ان الشيطان أغواه بارتكاب هذه اجلرائم التي وّثق 
منها التغرير وممارســــة الفاحشة مع نحو 17 فتاة 
بخالف عشرات الرســــائل التي وجدت على هاتفه 

احملمول من نساء أخريات.
وكان الرجل يستدرج النســــوة بإدعاء تفسير 

األحالم والعالج بالرقية الشرعية.
وأحيلت القضية من هيئة التحقيق واالدعاء العام 

الى احملكمة التي بــــدأت النظر فيها متهيدا إلصدار 
احلكم املناســــب. ومن ضمن ضحايا مفسر األحالم 
نساء اندونيسيات وعراقيات وعربيات اضافة الى 

فتاة سعودية في الثالثة عشرة من عمرها.
وفي نفس الســــياق، كان الشارع املكان األخير 
الــــذي انتهت اليــــه معلمة بعــــد ان طردها زوجها 
وأخوها، ورفضت دار احلمايــــة االجتماعية بجدة 
صباح امس استقبالها بحجة عدم تعرضها للعنف، 
فلجأت املعلمة وهي في الثالثني من عمرها الى فرع 
هيئة حقوق االنســــان الذي أحالها الى شرطة جدة 

للبت في قضيتها.
وبحســــب »الوطن« السعودية فقد بدأت معاناة 
املعلمة عندما تزوجت مســــيارا من سعودي هربا 
من أخيها الذي يريد احلصول على مرتبها بالكامل، 
ووفقا ملعلومات هيئة حقوق االنسان، فإن املعلمة 
ذكرت انها طردت الى الشارع من قبل زوجها الذي 
اشــــترط بعد الدخول بها ان يكون زواجها مسيارا 

وان يحصل على نسبة من راتبها.
وتابعــــت: كما أنهــــا رفضت العــــودة الى منزل 
شــــقيقها الذي تتهمه أيضا باالستيالء على راتبها، 
وفّضلت البقاء في ضيافة احدى زميالتها حلني حل 

مشكلتها.

جزائري يضرب والده ويطلق زوجته الحامل بأمر من المسيح الدجال!
اجلزائرـ  أ.ش.أ: شهدت محكمة اجلنح 
بوالية أم البواقي الواقعة على بعد 500 
كيلومتر شـــرق العاصمـــة اجلزائرية 
محاكمة غريبة كان بطلها أو املتهم فيها 
شاب يدعى عبداحلميد محمد )27 عاما( 
بعد أن قام باالعتداء على والده بالضرب 

وتطليـــق زوجته احلامل بعد أن تلقى 
أوامر من املسيح الدجال بذلك.

وذكرت صحيفة الشروق امس أن والد 
املتهم البالغ من العمر 56 عاما كان قد 
تقدم ببالغ إلى أجهزة األمن ببلدية »عني 
بابوش« بوالية أم البواقي اتهم فيها ابنه 

األكبر باالعتداء عليه بالضرب وعندما 
اســـتدعى رجال األمن االبن العاق برر 
فعله بأنه تلقى أوامر بذلك من املسيح 
الدجال بل األكثر مـــن ذلك أبلغ رجال 
األمن بأنه أطاع املسيح الدجال عندما 

أمره بتطليق زوجته احلامل.

وأضافت الصحيفة أنه رغم كل ذلك 
لم يستطع األب أن يرى ابنه مسجونا 
فقام بتوكيل محام للدفاع عن ابنه املتهم 
أمام احملكمة إال أن احملكمة قضت بحبس 
االبن ملدة شهرين مع النفاذ بسبب التعدي 

على والده.

الصين تخفض حصتها من صادرات المعادن 
النادرة 35% في 2011

بكني ـ ا.ف.پ: اعلنت احلكومة الصينية 
خفضا بنسبة 35% في االشهر الستة االولى 
من 2011 حلصصها لتصدير املعادن النادرة في 
قرار ادى الى ارتفاع اسعار شركات املناجم 
الصينيــــة املتخصصة في هذه املعادن، في 

البورصات.
واحلصة التي حددتهــــا وزارة التجارة 
الصينية بـ 14 الفا و450 طنا اقل بـ 35% من 
الكمية التي سجلت في االشهر الستة االولى 
من 2010 حســــب وكالة داو جونز، والصني 
متهمة اصال باستغالل شبه احتكارها لتجارة 

املعادن النادرة.
وميكن ان يؤدي خفض حصص التصدير 
الى ارتفاع اسعار املعادن النادرة التي تدخل 
في تركيب الشاشات املسطحة واجهزة الليزر 

والسيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء.
وأعلنت بكني الثالثاء انها تشــــكل هيئة 
ســــتكلف املفاوضات مع الشارين االجانب 

للمعــــادن النادرة،وتثير الصني التي تؤمن 
اكثر من 95% من حاجة العالم، املخاوف منذ 

ان بدأت في 2006 خفض صادراتها.
املفاجــــئ للصادرات  التوقف  وكشــــف 
الصينيــــة من املعادن النــــادرة الى اليابان 
في ســــبتمبر في اوج خالف على اراض بني 
البلدين، الســــلطة التي متلكها بكني بشبه 

احتكارها لهذه املواد.
وأكد وزير التجارة الصيني شينغ دميينغ 
منتصف ديســــمبر في واشنطن ان الصني 
خفضت وســــتواصل تخفيــــض صادراتها 
من املعادن النادرة حلماية الطبيعة وليس 
العتبارات جيوسياســــية. وال متلك الصني 
ســــوى ثلث املخزون العاملي مــــن املعادن 
النادرة، اال انها تتمتع بشبه احتكار لتجارتها 
مستفيدة في ذلك من تدني اجور عمالها، ما 
يجعل استغالل هذه املعادن غير مربح في 

اي بلد اخر.

أكثرهم فداحة.. زلزال هاييتي وتشيلي وبركان ميرابي

 كوارث 2010 كبدت العالم 222 مليار دوالر
واشنطنـ  د.ب.أ: تكبد اقتصاد 
العالـــم خالل العـــام احلالي ما 
يعادل 222 مليار دوالر نتيجة 
للكوارث التي تعرض لها سواء 
كانت طبيعية أو من صنع البشر 
وهو ما يزيـــد على ثالثة أمثال 
خسائر الكوارث في 2009 وكانت 

63 مليار دوالر.
ووفقا لألرقــــام التي رصدتها 
التأمني السويسرية  إعادة  شركة 
العمالقة »سويس ري« فإن صناعة 
التأمني في العالم دفعت تعويضات 
خالل العام احلالي قدرها 36 مليار 
دوالر بزيــــادة نســــبتها 34% عن 

تعويضات 2009.
فــــي الوقت نفســــه فإن حجم 
اخلسائر البشرية نتيجة كوارث 
العالم احلالي كان األعلى منذ 1976 
حيث بلغ 260 ألف قتيل مقابل 15 
ألف قتيــــل فقط في كوارث 2009 

بحسب »سويس ري«.
كان زلــــزال هاييتي الذي وقع 
في يناير املاضي صاحب نصيب 
األسد من ضحايا الكوارث عام 2010 
حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر 
من 220 ألف دوالر. وفي روســــيا 
أدت موجــــة احلر واحلرائق التي 
ضربت البالد الصيف املاضي إلى 
وفاة حوالي 15 ألف شخص في حني 
قتلت فيضانات الصني وباكستان 

حوالي 6225 شخصا.
وفي فبراير املاضي قتل زلزال 
قــــوي حوالي 800 شــــخص في 
تشــــيلي. وقتل 3000 شخص في 
الزلزال الذي ضرب إقليم شنغهاي 
أبريل املاضي بقوة 7.1 درجات على 
مقياس ريختر حيث شرد حوالي 

100 ألف شخص.
وقتــــل أكثر من500 شــــخص 
في الزلزال الــــذي ضرب جزيرة 
مينتاواي أمام سواحل سومطرة 

بإندونيسيا أكتوبر املاضي.

الطيران في غرب وشمال أوروبا 
لعدة أسابيع.

وفي الشــــهر نفســــه انفجرت 
النفط  منصة نفط تابعة لشركة 
البريطانية بريتش بتروليوم في 
خليج املكسيك مما أسفر عن مقتل 
11 عامال وتســــرب أكبر كمية من 
النفط في تاريخ الواليات املتحدة، 
حيث استمر التسرب النفطي حتى 
يوليو املاضي قبل أن يتم إغالق 

البئر في سبتمبر املاضي.

أن أكبر األحداث تكلفة هي الناجتة 
عن الزالزل في تشيلي ونيوزيلندا 
الشــــتوية في غرب  والعواصف 
أوروبــــا كانت مغطــــاة تأمينيا، 
فــــإن أحداث مثل زلــــزال هاييتي 
وفيضانات آســــيا لم تكن حتظى 

بأي تغطية تقريبا«.
أكبر كارثة بالنســــبة  وكانت 
لشركات التأمني زلزال الصني الذي 
وقع في فبراير املاضي وكبد شركات 
التأمني حوالــــي 8 مليارات دوالر 

وفقا للتقديرات األولية. أما زلزال 
نيوزيلندا فكبد شركات التأمني 2.7 
مليار دوالر. وكبدت عاصفة زينتيا 
التي ضربت غرب أوروبا شركات 

التأمني 2.8 مليار دوالر.
في الوقت نفسه فإن اخلسائر 
الناجمة عن بعض األحداث األخرى 
كانت صعبة احلصر مثل اخلسائر 
الناجمة عن سحابة الغبار البركاني 
الناجت عن ثورة بركان آيسلندا في 
أبريل املاضي وأدت إلى شل حركة 

وفي نوفمبر املاضي قتلت ثورة 
بركان مونــــت ميرابي في جزيرة 

جاوا اإلندونيسية املئات.
وكشــــفت الكوارث البشــــرية 
عن تفــــاوت كبير في مدى تطور 
أنظمة التأمني في الدول املتضررة 
وأهمية التأمــــني في التغلب على 
التداعيات املالية للكارثة بحسب 

شركة سويس ري.
ويقــــول توماس هيس احمللل 
االقتصادي في توماس ري »رغم 


