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 السعودي فرج عبداهللا مبارك 

 باميال أندرسون 

 امللكة اليزابيث 
 هاني رمزي 

 تركيا تحتفل بمرور ١٣٨٠ عامًا على فتح مكة

 هاني رمزي يلغي مؤتمر  سعودي تاه في دبي ٤٠ عاماً يواجه الفقر ببلدته بعد العودة 
«عريس دليفري»

  بعد الكارثة اإلرهابية 

 قررت أسرة مسلسل «عريس 
دليفري» الغاء املؤمتر الصحافي 
الذي كان مقررا له مساء األحد 
لإلعـــالن عن بدايـــة تصوير 
املسلسل، والذي من املقرر ان 
يعرض خالل رمضان املقبل.

  ومت تصويـــر اكثر من ٩٠ 
مشهدا منه خالل االسبوعني 
املاضيني، وذلك بسبب احلادث 
اإلرهابي البشع على الكنيسة 

في االسكندرية.
  قـــرار اإللغـــاء جـــاء بعد 
التفجيـــرات التـــي شـــهدتها 
القديســـني مبحافظة  كنيسة 

االسكندية.
  حيث كان من املقرر االعالن 
عن تفاصيل املسلســـل داخل 
مدينة االنتاج االعالمي، السيما 
ان العمل مت البدء فيه بسرية 

تامة.
  وكان هانـــي رمـــزي قـــد 
أعرب عن حزنه الشـــديد بعد 
الكارثـــة اإلرهابية التي هزت 
الشـــارع العربي بأكمله وقال 
بأسى شديد:«دعو املسيحيني 

يصلوا». 

 دبـــيـ  العربية: ظل طـــوال أكثر من 
٤٠ عاما تائها في شوارع دبي ومختلف 
أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة قبل 
أن يتمكن من العودة إلى مســـقط رأسه 

منذ ٣ سنوات مضت. 
  السعودي فرج عبداهللا مبارك يعاني 
كثيرا، فمطالب األسرة املستمرة وحالته 
الصحية واملالية املتردية لم تعد تساعده 

لتوفير مقومات احلياة الطبيعية.
  ومن داخل منزل فرج يبدو أنه اليزال 
يعيش أوضاعا اقتصادية متواضعة، كما 
أنـــه أصبح معيال لعائلة ويتطلع آلمال 
محدودة لتحسني وضع عائلته، وما يزيد 
طني املشكلة بلة ان فرج ال يحمل حتى 

اآلن أية أوراق ثبوتية. 
  ويعيش فرج مـــع عائلته في بلدته 
بجزيرة دارين القريبة من الدمام، وسبق 
أن روى وضعه عندما كان تائها في دبي 
حني قال إنه كان يعمل في مهنة الصيد، 
وانتقل عبر البحر من الدمام إلى اإلمارات، 

حني لم يكن الســـفر يتطلب أية أوراق 
رسمية للتنقل بني دول اجلزيرة العربية. 
لكنه حني أراد العودة إلى بلده لم يتمكن 
من ذلك، لعدم امتالكه أية أوراق رسمية 

تثبت هويته السعودية.
  وظل فرج على هذا احلال، بحسب قوله، 
أكثر من ٤٠ عاما، في سيناريو أشبه بقصة 
عبدالودود التي جسدها الفنان السوري 

دريد حلام في فيلمه «احلدود».
  وكانـــت صحيفة «اإلمـــارات اليوم» 
الصادرة في دبي، نقلت قصة فرج، الذي 
طلب العودة إلـــى وطنه ليلتقي ابنتيه 
طيبة وخديجة اللتني تركهما في عمر ما 
قبل املدرسة وأصبحتا اآلن أمني ألبناء 

كبار، وحتى يدفن في أرض وطنه.
  وفور نشر قصة السعودي الذي جتاوز 
الثمانني من العمر، تعرف أهله في الدمام 
إلى صورته، بعدما فقدوا األمل في عودته، 
وحتركت القنصلية السعودية في دبي 

وقررت إعادته الى وطنه خالل أيام. 

 اســـطنبولـ  وكاالت: شهدت ٨١ مدينة تركية عشرات االنشطة 
لالحتفـــال بذكرى مرور ١٣٨٠ عاما على فتـــح مكة املكرمة، حيث 
أقيمت ندوات ولقاءات ومسابقات حتفيظ قرآن لالحتفال بذكرى 
الفتح املجيد. ونظمت فروع «جمعية شـــباب االناضول» التركية 
مساء اجلمعة املاضي االحتفاالت في طول تركيا وعرضها بكبرى 
املدن، وعلى رأسها انقرة واسطنبول وازمير غيرها، واستضافت 

فيها القراء املشهورين من مختلف انحاء العالم اإلسالمي.
  وقال رئيس جمعية شـــباب االناضول طيـــار أمرة: «نحن في 
العـــام ١٣٨٠ لهذا الفتح الكبير، والـــذي منَّ اهللا عليه بنا، ووصل 
الينا بالصبر والعـــزم واإلميان والتضحية، وقد اجتمعنا إلحياء 
الفتـــح ألجل ان نواصل اصرارنا والتزامنا بالعمل، وألجل توعية 
املؤمنني بهذا النصر الذي فتح القلوب وأســـقط الوثينة، بحسب 

موقع االسالم اليوم.
  وأكدت الفعاليات على أهمية فتح مكة في التاريخ االســـالمي، 
ودوره في نشر الدعوة االســـالمية، وقرأ احلفاظ الصغار القرآن 

الكرمي بإجادة بالغة نالت اعجاب احلضور. 

 مسؤول إيراني يستنكر منح ملكة بريطانيا
  وساماً لسفير بالدها في طهران 

 وزير اإلعالم السعودي: على مستخدمي اإلنترنت مراعاة 
حقوق اآلخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف

 الشرطة البريطانية تعتقل رجالً تعقب باميال أندرسون 

 غاب األبوان فانقلب المنزل رأسًا على عقب
 أوغسبورج ـ د.ب.أ: لم يدر في خلد أبوين في 
مدينة أوغسبورج جنوبي أملانيا قبل مغادرتهما 
املنزل لالحتفال برأس الســـنة امليالدية خارجه 
أن إعطاءهما إذنا البنتهما (١٦ عاما) بإقامة حفل 
بهذه املناسبة في املنزل ودعوة أصدقاء لها عبر 
االنترنت حلضور احلفل سيكون وباال على منزل 

األسرة.
  وصرحت الشـــرطة األملانية بأن دعوة الفتاة 
ألصدقائها على االنترنت كانت «اكثر جناحا من 
املتوقع» لدرجة أنه لم يقتصر فقط على حضور 
الـ ٧٥ شخصا الذين وجهت إليهم الدعوة بل حضر 
كذلك ما بني ١٠٠ و١٥٠ شخصا آخر األمر الذي حول 
االحتفال إلى حدث فوضوي قلب كل ما في املنزل 

رأسا على عقب. وعندما عاد األبوان صبيحة أول 
ايام السنة فوجئا ببصمات أقدام لطخت احلوائط 
ومالبس ملقاة في حمام السباحة وحتطم درابزين 
الدرج. األســـوأ أن بعض حضـــور احلفل قضوا 
حاجتهم في ساحة املنزل وحمام السباحة إذ ان 
دورات املياه باملنزل كانت أقل من تلبية حاجات 
كل هذا العدد الكبير. وتطور األمر إلى احلد الذي 
اكتشف معه الوالدان ســـرقة ٣ أجهزة كمبيوتر 
محمول «البتـــوب» فضال عن حتطيم الكثير من 

الزهريات والتماثيل.
  وتقدر تكاليـــف إصالح التلفيات التي حدثت 
مبنزل الوالدين اللذين تقدما ببالغ إلى الشرطة 

بعدة آالف يورو. 

الشــــرطة  ـ يو.بي.آي: اعتقلت   لندن 
البريطانية رجال كان يتعقب النجمة باميال 

اندرسون على منت قطار في لندن.
  وذكــــرت صحيفــــة «ديلــــي ميرور» 
البريطانيــــة ان رجال عشــــرينيا الحق 
اندرســــون على منت قطار كانت تستقله 
بعد تقدمي عرضها االخير في مســــرحية 

«عالء الدين» في لندن.
  وقد رشت الشرطة الفلفل احلار على 

املتعقب بعدما قاوم عملية االعتقال.
  وقالت املصادر ان الرجل كان يالحق 
جنمة االغراء العاملية في عدة اماكن منذ 

وصولها الى بريطانيا.
  وذكر مصدر مقرب من اندرسون انها 
شــــعرت بالقلق ولكنها ارتاحت لتدخل 

الشرطة قبل وقوع اي مكروه.
  ويبدو ان الشرطة كانت وجهت حتذيرا 
للرجل في الســــابق كي يبقى بعيدا عن 

اندرسون. 

 مبروك.. ولدت «منشفة»!
  

  الرياض ـ يو.بي.آي: لم تدرك 
مواطنة سعودية في املدينة املنورة 
ان الطفح اجللدي الذي بدأ يظهر على 
وجهها وأنحاء متفرقة من جسدها 
مصحوبا بآالم ومعاناة بأنه بسبب 
«منشفة» نسيها الطاقم الطبي الذي 
أجرى لها عملية والدة قيصرية قبل 

عدة أسابيع داخل جوفها.
ــكاظ» ان  ــت صحيفة «ع   وقال
املواطنة تنقلت بني عدة مستشفيات 
في محاولة لوضع حد ملعاناتها التي 
جتهل سببها. وأضافت: ان األطباء 
في الرياض الحظوا داخل جوفها 
جسما غريبا رجحت التقارير انه 
سبب مباشر في املشكلة ليسارعوا 
ــة جراحية جديدة  الى اجراء عملي
الستخراجه فتبني لهم انه لم يكن 
سوى «منشفة» تركت داخل جوفها 

بعد العملية القيصرية.

 الطيور تتساقط في أركنساس
  

  بيبيـ  يو.بي.آي: سقط نحو ألف 
طير من السماء فوق مدينة بيبي 
بوالية أركنساس األميركية. وذكرت 
السلطات احمللية في املدينة ان جلنة 
تلقت  أركنساس للصيد والسمك 
اتصاالت عن مئات الطيور النافقة 
ــاقط من السماء ضمن  التي تتس
مساحة كيلومتر ونصف كيلو مربع. 
ولم تتضح أسباب سقوط الطيور 
اال ان املسؤولني رجحوا ان يكون 
ــبب رعد  قد ضربها البرق او بس
تساقط على ارتفاع كبير. ورجح 
ــؤولون آخرون األمر لإلجهاد  مس
ــبب األلعاب النارية ليلة رأس  بس
ــكلت جلنة للتخلص  السنة، وتش

من الطيور النافقة. 

 قطر تستضيف متحف الفن العربي الحديث 
  

  الدوحةـ  رويترز: افتتح املتحف العربي للفن احلديث يوم اخلميس 
(٣٠ ديسمبر) في موقعني بالعاصمة القطرية الدوحة بهدف إعادة 

التعريف بالفن احلديث واملعاصر في املنطقة العربية.
  ومبناسبة افتتاحه أقام املتحف ٣ معارض هي «احملكي واملخفي 
واملعاد» و«تدخالت» و«ســـجل» من املقرر ان تستمر حتى نهاية 

مايو ٢٠١١.
  وفي نظرة عامة نادرة وشـــاملة للفن احلديث متثل املعارض 
كال من األعمال التاريخية للفن احلديث من العالم العربي وإيران 

وتركيا منذ منتصف القرن الـ ١٩ واألعمال ا ملعاصرة.
  ويقع اثنان من املعارض الـ ٣ في ساحة املعرض اجلديد بهيئة 

متاحف قطر داخل معرض الفن اإلسالمي.
  ويشمل معرض «احملكي واملخفي واملعاد» أعماال فنية لعدد ٢٣ 
فنانا اتبعوا فكرة القص كفكرة رئيسية خللق قصص تغوص في 

املاضي وتتأمل احلاضر وتتطلع الى املستقبل البديل. 

 ..وتصدر قصص مارك توين بالعربية
  

  صدر عن إدارة البحوث والدراســـات الثقافية بوزارة الثقافة 
والفنون والتراث القطرية اجلزء األول من كتاب «أقاصيص مارك 
توين» ترجمة خليفة هزاع، ويشـــتمل الكتاب على أول ٣٢ قصة 

قصيرة وطويلة من قصص مارك توين.
  وبحسب صحيفة «الوطن» القطرية يشتمل الكتاب على قصص 
يرويها رواتها أو أبطالها باللغة العامية كـ «ضفدع مقاطعة كاالفيراس 
النطاط الشهير» و«جنازة بك فانشو» و«حكاية الكبش العجوز» 

و«توم كوارتز» و«األمر الذي أربك طيور القيق».
  ويضم الكتاب أيضا قصص ألشخاص صاحلني، وآخرين فاسدين، 
وهي «قصة الصبي الصالح» و«حكاية إدوارد ملز وجورج بنتوف»، 
كذلك يضم الكتاب قصتني ترويان خبرات توين الصحافية، وهما 
«الصحافة في تينيسي» و«كيف حررت صحيفة زراعية»، وفيهما 

تتجلى قدرة توين على املبالغة املفرطة في سرد األحداث.
  هذا إلى جانب قصص «جتربة آل مكوليامز مع اخلناق الغشائي» 
و«السيدة مكوليامز والبرق» و«آل مكوليامز وجهاز إنذار السرقات» 
وفيها يســـتغل توين تيمة الزوج املغلوب على أمره الذي تقوده 

زوجته، فتودي به إلى مواقف محرجة.
  كما يشـــتمل الكتاب على ٥ قصص من كتاب الترحال «العيش 
معيشة ضنكا» وهي «جنازة بك فانشو» و«حكاية الكبش العجوز» 
و«توم كوارتز»، و«محن سامين إركسون» و«محاكمة هذا» إضافة إلى 

قصص أخرى متنوعة تتباين ما بني الكوميدي والتراجيدي. 

 طهرانـ  د.ب.أ: استنكر رئيس 
البرملان  جلنة األمن القومي في 
عالء الدين بروجردي قيام ملكة 
اليزابيث مبنح وسام  بريطانيا 
«سير» للســــفير البريطاني في 
طهران، معتبرا انه مبثابة تأييد 
«للنشاطات املنحرفة» للسفير 

البريطاني في طهران.
  ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء مهر 
لألنباء عــــن بروجردي قوله ان 
منح هذا الوسام يعتبر «مؤشرا 
على استمرار سياسات احلكومة 

البريطانية املعادية إليران».
  وأكــــد انــــه مبثابــــة تأييــــد 

«للنشاطات املنحرفة للسفير البريطاني في طهران 
ومن هــــذا الباب فهــــي مدانة». وكانــــت اخلالفات 
الديبلوماســــية بدأت بني البلدين في يناير املاضي 

عندما حثت جلنة برملانية إيرانية 
احلكومة على مراجعة، أو قطع 
العالقات الديبلوماسية مع لندن. 
وجتدد اخلالف بسبب االنتقادات 
البريطاني  السفير  التي وجهها 
لدى طهران، سيمون جاس لسجل 
حقوق اإلنسان اإليراني ومطالبته 
بإطالق سراح املعارضة وناشطة 
حقوق اإلنسان واحملامية نسرين 
سوتوديه، وذلك في تقرير على 

املوقع اإللكتروني للسفارة.
  استدعت اخلارجية اإليرانية 
السفير ودعته الى التراجع عن 
اإلدالء مستقبال «بتعليقات خارج 
النطاق الديبلوماسي». وعقب الواقعة، دعت جلنة 
السياسة اخلارجية بالبرملان اإليراني مجددا الى تبني 

مسودة لقرار بقطع العالقات مع بريطانيا. 

 واس: أكد وزير الثقافة واإلعالم 
السعودي د.عبدالعزيز بن محيي 
الدين خوجـــة ان الئحة تنظيم 
النشر اإللكتروني التي مت اعتمادها 
امس كان الهدف منها وضع القواعد 
إلكتروني  واألسس لبناء نشاط 
إعالمي يحقق الطموحات ويتماشى 
مع حركة النمـــو والتطور التي 

شهدها هذا القطاع بشكل كبير.
  وأوضـــح ان مواد الالئحة قد 
خلت من اي بنود او شروط شأنها 
وضع حد للحريات او فرض قيود 
صارمة على مستخدمي خدمات 
اإلنترنـــت في جميـــع املجاالت 

اإلعالمية، ما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة 
ملزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء.

  وأشار وزير الثقافة واإلعالم 
فـــي تصريـــح لوكالـــة األنباء 
الســـعودية الى ان هذه الالئحة 
تؤســـس لعالقـــة تكامليـــة بني 
الوزارة والنشر اإللكتروني قوامها 
التواصـــل والتعاون لتحقيق ما 
فيه مصلحة هذا الوطن وحتقيق 
غايات كل مواطن. وأهاب د.خوجة 
مبستخدمي اإلنترنت مراعاة حقوق 
اآلخرين في إطار النقد املوضوعي 
الهادف في كل مـــا يكتب ويثار 
من قضايا ومبا يحقق املصلحة 
العامة وفي إطار ما وجه به خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز آل سعود من ان يضع الواحد منا أمام 

عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه. 

 نظرًا لتلوث وخطورة بعضها

  أوروبا تمنع التداوي باألعشاب
  الطبية مطلع شهر مايو المقبل

  
  دبـــي ـ العربية.نـــت:  تعتزم بريطانيا منـــع مئات من 
منتجات األعشـــاب الطبية هذا العام ضمن قانون أوروبي، 
حيث يتهم نشطاء بأنه متشدد وشديد الصرامة ضد التداوي 

باألعشاب.
  وســـيمنع بيع املئات من منتجات األعشـــاب مع دخول 
القانون األوروبـــي حيز التنفيذ مطلع شـــهر مايو املقبل، 
وسيخســـر آالف املرضى عالجات ظلت تستخدم منذ عقود 
في بريطانيا، ويشترط القانون حصول كل عالج طبي على 
رخصة أو يتوافر له وصفة طبية من ممارسي طب األعشاب 
الرسميني ليستوفي شروط التشريعات التي أصدرها االحتاد 
األوروبي عام ٢٠٠٤ نتيجة تصاعد املخاوف من مضاعفات 

األعشاب الطبية.
  وأصدرت هيئة تنظيم املنتجات الطبية البريطانية عشرات 
التحذيرات ضد أعشاب سامة مثل تلك التي أدى استخدامها 

إلى إصابة سيدتني بالفشل الكلوي.
  ويقول ممارســـو التداوي باألعشاب إن كلفة االختبارات 
التي يستدعيها االلتزام مبعايير الترخيص عالية جدا، وهي 
متاثل اختبـــارات األدوية الصيدالنية، ما يعني اســـتحالة 
حصولهم على تراخيص لبيعها لتكلفتها بني ٨٠ و١٢٠ ألف 
جنيه إسترليني، وذلك حسب ما ذكر في صحيفة «أرابيان 

بيزنس».
  ووفقا لهيئة حتالف الصحة الطبيعية التي متثل ممارسي 
طب األعشاب، فإنه لم يتم ترخيص أي منتج من كل منتجات 
الطب الصيني، ومت ترخيص قرابة ٢٠٠ منتج من ٢٧ نوعا 
من النبات واألعشـــاب في أوروبا، لكن يوجد في بريطانيا 
وحدها أكثر من ٣٠٠ نوع من النباتات الطبية املســـتخدمة 

في التداوي باألعشاب.
  وقال أحد اخلبراء إن مجرد كون األعشاب منتجا طبيعيا ال 
يعني انها آمنة، ولكن املعارضني للقانون يشيرون إلى اخلطر 
الذي يتســـبب فيه املنع وهو توجه الناس لإلنترنت لشراء 

منتجات قد تكون ملوثة أو حتى خطرة على حياتهم. 

 صحتك 

 زازا غابور

 نجم تلفزيوني روماني يفيق
  من غيبوبته بعد تعرضه لحادث في النمسا 

 زازا غابور تخضع لجراحة بتر ساق 

 ڤييناـ  د.ب.أ: أفاق النجم التلفزيوني الروماني 
سيربان هويدو من غيبوبة اصطناعية اثر تعرضه 

حلادث تزلج في جبال تيروليان.
  وأفاد بيان ملستشـــفى انسبراك كلينك القائم 
على عالجه ان هويدو (٣٤ عاما) متكن من التحدث 

وتناول الطعام هذا الصباح.
  وقال اطباء ان حالة النجم حتســـنت بشـــكل 

ملحوظ، غير انهم حذروا من انه اليزال ضعيفا 
ومازال في العناية املركزة.

  وكان هويدو سقط من مســـافة عشرة امتار 
االربعاء املاضي، وأصيب بجراح بليغة في الرأس 
بينما كان ميارس رياضة التزلج ووضعه االطباء 
في غيبوبة اصطناعية عقب نقله الى املستشفى 

بعد سقوطه في أحد املنتجعات النمساوية. 

 لوس أجنيليسـ  سي.إن.إن: تخضع النجمة األميركية السابقة، 
زازا غابـــور جلراحة لبتر جزء من ســـاقها اليســـرى جراء تورم 
سرطاني ومخاوف من إصابتها بالغرغرينا وذلك بعد إعادة إدخالها 
املستشـــفى مجددا. وقال جون بالنشيت، ممثل غابور، إنه سيتم 
بتر ســـاق املمثلة من حتت الركبة في قـــرار اتخذ بعد خضوعها 
ملعاينة طبية األحد. وكانت النجمة األميركية الســـابقة، ٩٣ عاما، 
قد اكتشـــفت في نوفمبر الفائت إصابة ساقها بتورم مفاجئ، مما 
اســـتدعى نقلها إلى املستشفى على الفور، خشية أن يكون الورم 
ناجتا عن إصابتها بجلطة. واشـــتبه األطباء في مستشفى «مركز 
رونالد ريغان الطبي»، مبدئيا في إصابتها بجلطة في الساق اليسرى، 
إال أن التورم الحقا تبني أنه ناجم عن إصابتها بعدوى، لم يكشف 
عن طبيعتها. وتتنقل غابور، وهي مجرية املولد، باستخدام كرسي 
متحرك، منذ تعرضها حلادث سير في لوس اجنيليس عام ٢٠٠٢، 

أدى إلى إصابتها بشلل جزئي. 

 استمرار الشكاوى من آي فون في آسيا مع تعطل المنبهات
 هونغ كونغـ  رويترز: حتدث 
مستخدمو آي فون في آسيا عن 
تعطل نظـــام املنبهات في أول 
يوم عمل في عـــام ٢٠١١ حتى 
بعد أن طمأنت أبل املستخدمني 
على أن الساعات الداخلية في 
هواتف آي فون ستعمل اعتبارا 

من امس.
  وشكا مدونون ومستخدمو 
مواقـــع مثـــل «فيـــس بوك» 
و«تويتر» مـــن رحالت جوية 
فاتتهم ووصولهم الى العمل في 
موعد متأخر نظرا لعدم انطالق 
املنبه الداخلي في آي فون لليوم 
الثالث على التوالي بالنســـبة 

لبعض املستخدمني.
  وشكا أحد املستخدمني في 
موقع تويتر سجل نفسه حتت 
اسم «سوين الف» من تعطل آي 
فون قائال «لم ينطلق املنبه في 
هاتفي آي فون مرة أخرى.. حان 
الوقت كي أبحث عن املنبه القدمي 
منذ أيام املدرسة». ولم تقتصر 
املشكلة على هواتف آي فون اذ 
ان بعض أصحاب منتجات أخرى 
ألبل مثل مشـــغالت املوسيقى 
اي بود شكوا أيضا من مشكلة 

مماثلة في املنبهات.

  ولـــم يتســـن علـــى الفور 
االتصال بأبـــل للتعليق لكنها 
قالت في الثاني من يناير انها 
على علم مبشكلة أن املنبهات 
ال تنطلق من تلقاء نفسها وان 
منبه آي فون سيبدأ العمل بشكل 
طبيعـــي مرة أخرى في الثالث 

من يناير.
  ولم تتعلق املشكلة فيما يبدو 
بانطالق املنبه من تلقاء نفسه.

وتقول تقارير اعالمية ان نظام 
املنبه في آي فون لم يتمكن من 
ادراك فارق التوقيت في ٢٠١٠ ما 
جعل بعض املستخدمني ينامون 

ساعة زائدة.
  وكانت اخر مرة تنخرط فيها 
أبل في مشكالت متس الدعاية لها 
في يوليو من العام املاضي بعد 
اطالق آي فون ٤ عندما وردت 
أنباء عن سوء االستقبال وهي 
مشكلة تضخمت بشدة وأجبرت 
الشركة على عقد مؤمتر صحافي 
لتناول هذه املسألة التي أطلق 
عليها اسم «الهوائي جيت» في 
اشارة الى فضيحة ووتر جيت 
الواليات املتحدة  الشهيرة في 
الرئيس  انخـــرط فيهـــا  التي 
األميركي االســـبق ريتشـــارد 

 البرد القارس يودي 
بحياة مسنة سويدية

  
ـ أ.ف.پ: توفيت    ستوكهولم 
امرأة في اخلامســـة والستني من 
عمرها جراء البرد،  بعدما وجدت 
محتجزة داخل قصر سويدي حيث 
كانت تشارك في قداس رأس السنة، 

على ما أعلنت الشرطة.
التـــي تعانـــي من    واملـــرأة 
مشاكل نفسية وتعيش في مركز 
متخصـــص، كان قـــد أعلن عن 
اختفائهـــا بعد ظهر يوم اجلمعة 
املاضـــي على ما أوضـــح أولف 
كارلسون املتحدث باسم شرطة 
مدينة كاملار (اجلنوب). وأوضح 
كارلســـون لوكالة فرانس برس 
«بعد مرور يـــوم ونصف اليوم 
على اختفائها، مت فتح أبواب الفناء 
الداخلي لقصر كاملار فعثر عليها 
احلارس هناك». واملرأة التي قضت 
ليلتني في اخلارج وسط درجات 
حـــرارة منخفضة جـــدا، «كانت 
التزال حية عند العثور عليها. لكن 
حرارة جسمها انخفضت بشكل 
كبير فقضت على األثر»، بحسب 
ما أضاف كارلسون. استجوبت 
الشرطة الفريق العامل في املكان، 
فأكد أنه رأى املرأة وهي تشارك 
في القداس اخلاص برأس السنة 

والذي مت إحياؤه في القصر. 

نيكسون.
  وباعت أبل أكثر من ١٤ مليون 
جهاز آي فون في اخر ربع لها 
والذي انتهى في ٢٥ ســـبتمبر 

وهي االن الشـــركة الثانية في 
العالم لصنع الهواتف احملمولة 
الذكية لتحتـــل املرتبة الثانية 

بعد نوكيا الرائدة. 

  د.عبدالعزيز خوجة 


