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لندن ـ د.ب.أ: متكن 
الـــراب فيفتي  مغنـــي 
ســـنت من حتقيق أكثر 
من 8 ماليني دوالر خالل 
يومني بعدما اســـتخدم 
موقع »توتير« للتواصل 
االجتماعي لترويج شركة 

ميتلك فيها أسهما.
وذكـــرت صحيفـــة 
»ديلي ميل« البريطانية 
إن فيفتي سنت )35 عاما( 
واسمه احلقيقي كرتس 
جاكسون ساعد في تعزيز 
أسهم شركة اتش آند اتش 

إميبورت للتسويق التي كانت تتكبد خسائر بعدما استخدم موقع 
»تويتر« للترويج لها. وكتب فيفتي سنت على »توتير« بشأن الشركة 
التـــي تتخذ من فلوريدا مقرا لها »ميكنـــك أن تضاعف أموالك اآلن. 
احصل فقط على ما تستطيع حتمله«. وقال فيفتي سنت ألصدقائه 
على املوقع الذي يبلغ عددهم 3.8 ماليني شخص »هذه ليست مزحة 
ادخل اآلن«. ووفقا ملا ذكرته صحيفة »نيويورك بوست« فإن الرسائل 
التي كتبها فيفتي سنت أدت لزيادة قيمة أسهمه في الشركة الى 8.7 

ماليني دوالر )5.5 ماليني جنيه استرليني(.

زازا غابور

أوباما وميشيل بعد تنصيبه

إدريس كوراد

األطباء ينصحون ببتر ساق زازا غابور

فنانة مشهورة تعيد قرطًا ثمنه
نصف مليون درهم بعد علمها بسرقته من دبي

مئات النسور تهاجم مدينة أميركية

800 يورو غرامة لرجل هجر قطط شقيقته

»ناسا«: 2010 .. األكثر حرارة على اإلطالق

»قناة مصر اإلخبارية« تستعين بإعالميين 
عرب للمرة األولى لتقديم برامجها

اعادت فنانة عربية شهيرة قرطا ماسيا ثمنه نصف مليون درهم 
بعــــد ان علمت انه مســــروق من احد احملال. وذكــــر مصدر امني في 
شرطة دبي التي قامت على الفور باجراء التحريات الالزمة ومراجعة 
سجل الكاميرات املوجودة في املركز لتحديد السارق، حيث اوضح ان 
الكاميرات كشفت دخول الفنانة العربية الشهيرة للمتجر في الساعة 
الثامنة مساء يوم الواقعة لتجربة القرط، ومن ثم عاينت مجوهرات 
اخرى وغادرت املتجر من دون ان يوقفها احد وتوجهت الى سيارتها 

الفارهة في موقف االنتظار وغادرت الى منزلها.
وبعد حتديد هويتها ومبجرد ان فتــــح املتجر ابوابه عادت املرأة 
وابلغت ادارة املتجر انها نسيت القرط على اذنيها واكتشفت وجوده 
عند وصولها املنزل، الفتة الى انها ارادت العودة في اليوم نفسه لكن 
املركز اغلق ابوابه، مشيرا الى ان ادارة املتجر قررت سحب البالغ بعدما 

اثبتت املرأة حسن النوايا باعادة القرط قبل وصول الشرطة اليها.

واشنطن ـ د.ب.أ: تعرضت مدينة ستونتون الصغيرة بوالية 
ڤيرجينيا األميركية لهجوم من قبل نحو 500 نسر.

وذكرت صحيفة »زي نيوز ليدر« أن النســـور متثل مضايقة 
كبيرة لســـكان املدينة البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة وأن هذه 
الطيور اجلارحة تنام في الكثير من مساكن املدينة وأن مخلفاتها 

تسبب الكثير من املشاكل الصحية لسكان املدينة.
واشتكى عدد من السكان من األصوات املدوية للنسور واشتكى 

البعض اآلخر من اخلوف الذي تسببه لهم هذه الطيور.
ودفعت هذه املضايقات وزارة الزراعة األميركية إلى إباحة ما 
يصل إلى 200 نسر في مدينة ستونتون للقنص من قبل الصيادين 
والهواة وذلك على الرغم من أن النسور تخضع في والية ڤيرجينيا 

للحماية الطبيعية.
وسمح الكثير من سكان املدينة للصيادين باستخدام بيوتهم 

للتصويب جتاه النسور املتطفلة على السكان.
غير أن السلطات اشترطت عدم قتل النسور إال في حالة فشل 
الوسائل السلمية الرامية إلى طرد النسور مثل األصوات العالية 
والضوء الصاخب حسب ســـكوت باريس، املتحدث باسم وزارة 

الزراعة األميركية.
كما دعت الوزارة إلى تعليق جثث احليوانات التي يتم صيدها 

على األشجار لتنفير أقرانها احلية.
ومتيل النسور للتجمع في أسراب كبيرة في الشتاء وكان آخر 

مثل هذه التجمعات التي شهدتها الواليات املتحدة عام 2002.

روماـ  أ.ف.پ: أصدرت محكمة روما حكما على رجل أهمل قطط 
شـــقيقته بعد وفاتها بدفع غرامة قدرها 800 يورو على ما ذكرت 

وكالة االنباء االيطالية )انسا(.
وتوقف املتهم عن االعتناء بالقطط بعد وفاة شقيقته وهي مدافعة 

عن حقوق احليوانات كانت تقدم األغذية لهررها وقطط احلي.
وقد تقدمت جمعية الرفق باحليوانات التي كانت تنتمي اليها 
شـــقيقته بشـــكوى ضده أخذت عليه خصوصا عدم ايجاد مأوى 

آخر للحيوانات.
ورحبـــت اجلمعية »بقـــرار احملكمة احلكيم التـــي أقرت بحق 

احليوانات بالعناية حتى بعد وفاة أصحابها«.

واشـــنطنـ  د.ب.أ: قـــال باحثون فـــي إدارة الطيران والفضاء 
األميركية )ناسا( أول من أمس إن 2010 كان أكثر األعوام على اإلطالق 
مـــن حيث ارتفاع درجة احلرارة على كوكب األرض، محذرين من 
أن درجات احلرارة ستواصل ارتفاعها ما لم يتم تقليص انبعاث 

الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري.
وقال معهد جودارد لدراســـات الفضاء في ناسا إن 2010 شارك 
2005 من حيث أكثر األعوام حرارة على اإلطالق، بزيادة بلغت 0.74 
درجة مئوية مقارنة بالفترة من عام 1951 حتى 1980. وقال جيمس 
هانسني، مدير املعهد: »إذا استمر اجتاه ارتفاع احلرارة كاملتوقع، 
وإذا ظلت الغازات املسببة لالحتباس احلراري في ازدياد، فإن سجل 
2010 لن يستمر طويال«. وقال املعهد إنه مت جتميع البيانات التي 
استندت إليها الدراسة من أكثر من ألف محطة لألرصاد اجلوية في 
جميع أنحاء العالم ومالحظات األقمار الصناعية لدرجة احلرارة 

على سطح البحر وقياسات محطة أبحاث قطبية.

القاهرة ـ د.ب.أ: ذكرت مصادر إعالمية في التلفزيون املصري 
ان خطة يتم العمل عليها حاليا إلطالق حلة جديدة متطورة لقناة 
النيل لألخبار تقرر لها مبدئيا نهاية شـــهر يناير اجلاري ملواكبة 

التحديث القائم في القنوات اإلخبارية العربية.
وقالت املصادر ان احللة اجلديدة للقناة تشمل االستعانة مبقدمي 
برامج غير مصريني ألول مرة في تاريخ القناة التي حتمل شعار 
»قناة مصر اإلخبارية« والتي ظلت تعتمد على الوجوه املصرية 
منـــذ انطالقها بل وصدرت للقنوات العربيـــة األخرى الكثير من 

الكوادر.
تضم قائمة الكوادر العربية التي مت التعاقد معها بحسب املعلومات 
املتوافرة خمسة من مقدمي برامج عرب ينتمون جلنسيات بينها 
تونس ولبنان واملغرب ويشتركون في تقدمي برنامج كبير بعنوان 
»مباشر من القاهرة« يتناول الشأن العربي كله ويستضيف الكثير 

من الشخصيات من مختلف البلدان واألطياف.
وعلمت املصادر أن عملية التطوير شـــملت استبعاد عدد من 
مقدمي البرامج املصريني من الظهور علي الشاشـــة في مســـعى 
لإلبقاء علـــى الكوادر املتميزة فقط لتقدمي محتوى يجذب القارئ 
العربي الذي تتوجه إليه القناة في خطة التطوير من خالل طرح 

وجهة النظر املصرية في القضايا العربية.

ـ د.ب.أ:  لــــوس اجنيليــــس 
أوصى األطباء ببتر ساق أسطورة 
هوليــــوود زازا غابــــور إلنقــــاذ 

حياتها.
وقال زوج املمثلة املخضرمة، 
األمير فريدريك فون أنهالت، انه 
سيتخذ القرار في هذا الشأن غدا 
)اليوم( اجلمعة، وأضاف: »هذا 

أمر صعب للغاية«.
وذكــــر فريدريك انه تبني من 
الفحوص الطبية األخيرة وجود 
اليمنى  الساق  التهاب في عظام 
لغابور، مشــــيرا إلى أن األطباء 
يريدون بتر الساق من أعلى الركبة. 
يذكر أنه مت نقل غابور )93 عاما( 
إلى قسم العناية املركزة مبستشفى 
»رونالد ريغان« اجلامعي بوالية 
كاليفورنيــــا األميركية بســــبب 

إصابتها بالغرغرينا في ساقها.
وقد خضعت غابور في يوليو 
2010 لعملية استبدال مفصل الفخذ 
بعد ســــقوطها من على الفراش، 
ودخلت املستشفى أكثر من مرة 

منذ ذلك احلني.
وبزغ جنم غابور في هوليوود 
في خمســــينيات القرن املاضي، 
واشــــتهرت بدورهــــا فــــي فيلم 
»الطاحونة احلمراء« عام 1953.

وتزوجت غابور، املولودة في 
املجر، من فريدريــــك عام 1986، 
وكانــــت هذه الزيجة التاســــعة 

لها.

الوقوع في غرام شريك الصديقة.. صداقة ضد الحب

التغير المناخي الغريب.. مفارقات ومفاجآت

يقتالن طفاًل لخالفهما على حصيلة أموال التسول

..وخنازير التجارب أيضًا.. تقع في الحب!
ڤيينا ـ د.ب.أ: أظهرت دراســــة منساوية أن احلب لم يصب اإلنسان 

وحده باالرتباك، بل له آثار مماثلة على خنازير التجارب.
يقول ايفو ماشاتشكه، أحد املشاركني في إعداد الدراسة، إن علماء من 
جامعة ڤيينا كشــــفوا عن أن أي ذكر وأنثى من خنازير التجارب بدآ في 
تكوين عالقة بينهما يجدان صعوبة أكبر في السير في املتاهات مقارنة 
باخلنازير التي تعيش وحدها. وقد نشــــرت نتائج فريق ماشاتشــــكه 
مؤخرا على املوقع االلكتروني ملجلة »فسيولوجي آند بيهيفيور«. كان 
بحث أجراه فريق من علماء البيولوجيا السلوكية تابع ملاشاتشكه في 
وقت سابق أظهر أن احليوانات تفرز املزيد من هرمون األوكسيتوسني، 
الذي يعرف أيضا باســــم »هرمون احلب«، عندما تتالقى في أزواج من 
الذكور واإلناث. ورغم ذلك، كشفت الدراسة عن أن ضعف الذاكرة املكانية 
ونقص مهارات التعلم لدى هذه احليوانات ال يرجع إلى هرمونات احلب، 

بل إلى املستويات العالية من هرمون الضغط »كورتيزول«.
وقال ماشاتشــــكه: »يبدو أن عملية تكوين عالقة بني ذكر وأنثى هي 

أمر يشكل ضغطا هائال عليها )اخلنازير(«.

كولونياـ  د.ب.أ: تتوالى املشـــاكل عندما 
تتعلق فتاتان بشاب واحد. فإذا كان الشاب 
حينها على عالقة بإحدى الفتاتني فإن األمور 

سوف تزداد تعقيدا.
وفي معظم احلاالت تكون األمانة هي الشيء 
الوحيد الذي ســـوف يساعد في إنقاذ عالقة 

أفضل األصدقاء من أن تنفصم عراها.
ويشـــترك األصدقاء في األشياء بعضهم 
مع البعض ومنها سعادة الوقوع في احلب. 
ولكن أحيانا ميكن أن يقع أفضل صديق في 

حب نفس الشاب أو الفتاة.

وتقـــول إليزابيث رافـــوف مؤلفة كتب 
للشـــباب »أي موقف صعب كهذا ميكن أن 
يشكل تهديدا خطيرا للصداقة«. ونظريا فإن 
التعلق بأفضل صديق يجب أن يكون بال قيود، 
لكن إذا وجدت برودة عند مجرد النظر إليه، 

عندها يكون وقت التفكير في األمر.
وتوصي رافوف »يجـــب أن تضعي في 
االعتبار متاما مشاعرك اخلاصة قبل أن تتطور 

األمور إلى سوء فهم مع أفضل أصدقائك«.
فرمبا ما تعتقدينه حبا يكون في الواقع 
غيرة من سعادة صديقتك. أو رمبا تتوق إلى 

عالقة منسجمة خاصة بك.
أو رمبا تأخذ إشـــادة صديقتك بتعلقها 
بشكل حرفي أو أنك تريدين أن تقوي عالقتك 

معها من خالل اإلعجاب به أيضا.
وتقول رافوف »يجب أن تسألي نفسك إذا 
كنت في احلقيقة تتعلقني بالشاب ثم تتحدثي 
عن األمر«. وإذا اكتشـــفت أن الشاب يعتبر 
»في« دائرة أقرانك، فإنك قد ترغبني سرا في 
أن تكوني طرفا في التآمر على نفســـك. إال 
أن األمر ال يســـتحق تدمير عالقة مع أفضل 

صديقة بسبب شيء مثل هذا.

برلنيـ  د.ب.أ: بدأ العديد من األملان يشككون 
في ظاهرة التغير املناخي وذلك بعد أن عاشوا 

شهرا شديد البرودة في ديسمبر املاضي.
غير أن أكثر من نصف األملان يعتقدون أن 

شهر ديسمبر كان استثناء من القاعدة.
ولكن نحو 80% من األملان ال يعتقدون أن 
السياسة قادرة على وقف التزايد املستمر في 

درجة حرارة األرض.
إنه شيء غريب أيضا، فاجلميع يتحدثون 
عن ارتفاع درجة حرارة األرض ولكن أملانيا 
شهدت مع ذلك شتاء منخفض احلرارة بشكل 

غير مسبوق، حتى وإن ذاب اجلليد بشدة.
رأى رئيس السكك احلديدية في أملانيا، 
رودجر جروبه، أن الشهر املاضي شهد أدنى 
درجات احلرارة خالل األربعني سنة املاضية. 
وحاول جروبـــه بذلك تبريـــر تأخر مئات 

القطارات وإلغائها خالل الشهر املاضي.
ولكن األملان يعتقدون في خطورة ظاهرة 
التغير املناخي وذلـــك على الرغم من ثاني 
أشد شتاء يعيشونه على التوالي. وحسب 
استطالع للرأي أجراه معهد »يو جوف« فإن 
57.1% يقيمون حساباتهم على أساس وجود 

التغير املناخي، وهي نسبة أقل مما أظهرته 
استطالعات سابقة.

ويعتقد شتيفان رامشتروف، أحد رواد 
البحـــث العلمي في مجـــال التغير املناخي 
في أملانيا، ان الشـــهر املاضي كان استثناء 
من القاعدة حيث قـــال خبير املناخ مبعهد 
بوتسدام ألبحاث املناخ في مدونته اخلاصة 
ان العلماء رصدوا أسمك طبقة جليدية في 
العام نفســـه الذي كان األدفأ من نوعه منذ 
تسجيل العلماء درجات احلرارة على األرض 

في القرن التاسع عشر.

متكن ضباط مباحث االســـكندرية من 
ضبط شخصني متسولني قاما بقتل طفل 
مبنطقة اجلمرك غرب االسكندرية. وتلقى 
مدير مباحث االســـكندرية العميد ناصر 
العيد بالغا بالعثـــور على جثة )أ.ع( 13 

عاما عاطل داخل السيارة رقم 2342 حكومة 
والتابعة للمعهد القومـــي لعلوم البحار 
بشارع القلعة مبنطقة اجلمرك، وبها عدة 
طعنات بالرقبة ومناطق متفرقة باجلسد. 
وتبني من التحريـــات ان كال من »أ.ح« و 

»م.س« وهما عاطالن يقومان بالتســـول 
باالشتراك مع املجني عليه، قاما باستدراجه 
داخل الســـيارة للتفاوض معه على قيمة 
نصيبهما من حصيلة اموال التســـول، اال 

انهم اختلفوا مما دفعهما لقتله.

مغربي يحطم الرقم القياسي العالمي
في الجر بشعر الرأس

مغني الراب فيفتي سنت
يجني 8 ماليين دوالر خالل يومين

»نيوز كورب« و»آبل« تعرضان األسبوع المقبل
الصحيفة الخاصة بجهاز »آي باد«

عربة وزنها 1370 كلغ ملسافة 21 
مترا وملدة 4 دقائق وطائرة ملسافة 
تزيد على 1873 مترا بحبل موثوق 
بشــــعر الرأس، ومقصورة قطار 

وزنها 1123 طنا.

»ذي بروجكيت« املصممة جلهاز»آي 
باد« والتي اطلقها رجل االعمال 
البريطاني ريتشــــارد برانسون 
وتبــــاع بســــعر 2.99 دوالر عبر 

متجر »آبل« على االنترنت.

الترابية« من حتمل كسر 350 لبنة 
بناء )أجور اسمنت( فوق رأسه. 
ومن بني األرقام القياسية العاملية 
املسجلة في موسوعة غينيس التي 
سبق للبطل املغربي حتطيمها جر 

الصحيفة التي ستحظى مبيزانية 
قدرها 30 مليون دوالر في سنتها 

االولى.
وستطلق »ذي ديلي« بعد اكثر 
من شهر على الصحيفة الشهرية 

السمارة ـ أ.ش.أ: حطم البطل 
العاملي إدريــــس كوراد املعروف 
بـــــ »داالس«، في إطــــار تظاهرة 
رياضية نظمت، بالســــمارة في 
املغــــرب، تخليدا لذكــــرى تقدمي 
وثيقــــة املطالبــــة باالســــتقالل، 
الرقم القياســــي العاملي في اجلر 
بشعر الرأس بعدما متكن من جر 
سيارة رباعية الدفع و3 حافالت. 
واســــتطاع كوراد )55 سنة( جر 
هذه الكتلة التي يتجاوز وزنها 45 
طنا ملدة 46 ثانية و12 جزءا من 
املائة على مسافة 11 مترا ونصف. 
كما متكن في إطار هذه التظاهرة، 
التي نظمتها الفيدرالية الوطنية 
لدعــــم اإلصالحــــات واملبادرات 
احمللية بتنسيق مع عمالة إقليم 
السمارة وبدعم من وكالة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في األقاليم 
اجلنوبية حتت شعار »الرياضة 
دعامة أساسية في خدمة الوحدة 

واشــــنطنـ  أ.ف.پ: ســــتقدم 
مجموعة »نيوز كورب« االعالمية 
التي ميلكها روبيــــرت موردوك 
وشــــركة »آبل« للمعلوماتية في 
19 يناير في ســــان فرانسيسكو 
صحيفة جديدة مصممة خصيصا 
جلهاز »آي باد« اللوحي بعنوان 
»ذي ديلي« علــــى ما افاد مصدر 
مطلع. وستعرض صحيفة »ذي 
ديلي« في متحف الفن احلديث في 
سان فرانسيسكو بحضور موردوك 
ورئيس مجلس ادارة »آبل« ستيف 
جوبز على ما ذكرت وكالة »داو 
جونز« احد فروع »نيوز كورب«. 
وتتكتم »نيوز كورب« كثيرا حول 
املشروع إال ان موردوك كشف عنه 
شخصيا في نوفمبر خالل مقابلة 
تلفزيونية متحدثا عن »مشروع 

مثير جدا« ملجموعته.
وتفيد مجلة »فوربز« ان نحو 
150 شــــخصا سيعملون في هذه 

معرض لفساتين السيدات األول في حفالت تنصيب رؤساء أميركا  محاولة ابتزاز نجم
في الدوري اإلنجليزي

واشـــنطن ـ د.ب.أ: دائمـــا ما تكون بعد تصويره مع 3 شقراوات
السيدة األولى في الواليات املتحدة هي 
محور ومحط األنظار في حفالت تنصيب 
الرؤساء األميركيني، ويدور السؤال الذي 
يتردد بني احلاضرين في احلفل حول ما 
الذي ترتديه السيدة األولى، اجلديد أن 
متحفا في واشنطن جمع في مكان واحد 
الفساتني ومالبس احلفالت التي كانت 
ترتديها الســـيدات األول في أميركا في 

هذه املناسبات على مر العقود.
وفي العشرين من يناير عام 2009 
اصطحب الرئيس األميركي باراك أوباما 
السيدة ميشيل أوباما إلى قاعة الرقص 
وهي ترتدي فستانا أبيض اللون منسوجا 
من احلرير، وكانت السيدة ميشيل تتألق 
بالفخر والســـعادة بعد أن أدى زوجها 
اليمـــني القانونية كرئيـــس للواليات 
املتحدة، بينما تألألت قطع الكريستال 
التي حتمل العالمة التجارية الشهيرة 
سواروفسكي في أصابعها وجتاوب معها 
احلاضرون بالتصفيق إعجابا، واليوم 
يرتدي نفس الفستان باملعرض متثال 
لعرض املالبس )مانيـــكان( مما يتيح 

الفرصة ألي معجب أو معجبة مبشاهدته 
بـــل واحللم بارتداء مثلـــه في يوم من 

األيام.
ويعـــرض املتحف الوطني للتاريخ 
األميركي في جناح خاص األزياء واملالبس 
التي ارتدتها السيدات األول في أهم أمسية 
في حياتهن وهي حفلة تنصيب رئيس 
الواليات املتحدة، ويزور املتحف الوطني 
كل عام نحو أربعة ماليني زائر من مختلف 
أنحاء العالم حيث يعد هذا املتحف من 
معالم اجلذب املهمة للسياح في العاصمة 
األميركية، وتقول الورا دوف املتحدثة 
باسم املتحف إن املعرض اخلاص بأزياء 
السيدات األول يعد من أكثر األجنحة التي 
تلقى إقباال من الزوار في املتحف، وتؤكد 
أن كثيريـــن من الزوار يأتون للمتحف 

ملشاهدة هذا املعرض فقط.
وليس بعيدا عن فســـتان ميشـــيل 
أوباما يوجد فســـتان آخر من احلرير 
كانت ترتديه جاكلني كينيدي عام 1961، 
ويبدو الفســـتان أنيقا وفخما ويتميز 
بقصات مستقيمة وهو من دون أكمام 

وليس مكشوف الصدر.

وقع العب كـــرة قدم بارز فـــي الدوري 
اإلجنليـــزي املمتاز في مصيدة االبتزاز بعد 
»عربدته« مع ثالث سويديات شقراوات في 
غرفة في فندق الس فيغاس، عندما مت تصويره 

على الهاتف احملمول.
وبدأت الشرطة بالتحقيق في املوضوع بعد 
ابالغها أن األفالم والصور التي مت طبعها تشكل 

املركز في محاولة ابتزاز النجم الكروي.
ويتمتع الالعب، الذي هو في العشرينيات 
من عمره، بسمعة جيدة في عالم كرة القدم 
وهو العب دولي ويشارك في الوقت احلاضر 
مع ناد يحتل أحد املراكز العشرة األولى في 

صدارة الدوري املمتاز.
وبعد لقاء الالعب بالفتيات السويديات في 
قاعة القمار للفندق فيما كان يقضي عطلته 
مع صديقني من الذكور، فإن املجموعة سهرت 

معا لساعات طويلة بعد ذلك.
واشتركت واحدة من الفتيات )25 عاما( 
وتشتغل نادلة في حانة القاعة، مع الالعب 

في تناول الكحول.

توأمتان تتشاركان بكل شيء حتى موعد والدة طفليهما
بيترويت يو.بي.آي: 
تتشارك أختان توأمتان 
من والية ميتشـــيغن 
األميركية كل شيء في 
حياتهما وهما مقربتان 
مـــن بعضهما لدرجة 
أنهما ولدتا طفليهما 
في اليوم نفسه بفارق 
ال يتعـــدى 15 دقيقة. 
وأفـــاد موقع »فوكس 
األميركي  ديترويت« 
التوأمتني أليسون  ان 
أوليفيريـــو وآميـــي 
غيلبرت تقومان بكل 
شيء معا مبا في ذلك 
والدة طفليهما بفارق 
15 دقيقة فقط. وأشارت 
انه كان يفترض  إلى 
باألختني البالغتني من 

العمر 25 سنة أن تلدا بفارق يوم واحد 
لكـــن الصدفة شـــاءت أن تنجب األولى 
ابنة والثانية ابنا في اليوم نفسه فيما 

لم يتعد الفارق15 دقيقة.
وأوضحت ان األختني شعرتا باملخاض 

معـــا وولدتـــا طفليهما في مستشـــفى 
»هنري فورد ماكومب« في شمال مدينة 

ديترويت.
وأطلقت أوليفيريو اسم »كلير« على 
ابنتها فيما اختير اســـم »غاريت« البن 

غيلبرت.

التوأمتان أليسون أوليفيريو وآميي غيلبرت

فيفتي سنت


