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ميالنو � وكاالت: لم تقتصر أعمال الس���رقة على 
البنوك واملنازل واألشياء الثمينة فقط كاملجوهرات، 
فقد بدأ اللصوص بسرقة جسور املشاة. هذا ما فعله 
لصوص بريطانيون، اذ أقدموا على س���رقة جسر 
للمش���اة مصنوع من الصلب يبلغ وزنه طنني من 
احلديد في بلدة سيلبي في منطقة ليدز، في مقاطعة 

نورث يوركشاير البريطانية.
وكان اجلسر قد مت تشييده الستخدامه في إنشاء 

منطقة تسوق جديدة في ليدز.
وتقدر قيمة اجلسر الصلب بنحو 25 ألف جنيه 
استرليني. وتضم خطة إنشاء منطقة التسوق 120 
متجرا ومطعما، وتقوم بتشغيل 4 آالف شخص وكان 

من املقرر ان يفتتح عام 2013.

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: فاز النجم البورتوريكي 
ريكي مارتن بعد س����نة واحدة على كشفه عن ميوله 
اجلنسية بجائزة احتاد املثليني ضد القدح والذم اإلعالمية. 
وذكر موقع »بيبول« األميركي ان مارتن حتدث خالل 
تسلم جائزته عن جتربة اإلعالن عن ميوله اجلنسية، 
مشيرا إلى انه عاش طوال 
الس����نوات ال� 5 املاضية 
عملية روحية وخصوصا 
السنتني األخيرتني »وكنت 
بحاجة ألن أتشارك األمر 
مع العالم«. وأشار إلى انه 
اتض����ح ان العالم تقبله 
ب����أذرع مفتوح����ة »فزاد 
عدد م����ن يتبعوني على 
موقع تويتر من 500 ألف 
إلى 1.8 ماليني«. وأعرب 
عن شرفه الكبير بالفوز 
بجائزة »ڤيتو روس����و« 
التي تكرم علنا املثليني قائال: »أنا أغادر اليوم ورأسي 
مرفوع عاليا«. لكنه دعا إلى العمل على نش����ر رسالة 
احلب في أميركا الالتينية »فلنتشارك احلب ولنذهب 
إلى املكسيك وكولومبيا واألرجنتني وتشيلي والبرازيل 
نح����ن بحاجة الحتاد املثليني ض����د القدح والذم هناك 

وميكنني أن أساعد وأريد أن أكون طرفا في ذلك«.

ريكي مارتن

محامي مامي: »أمير الراي« سيخضع للرقابة 
بباريس بعد اإلفراج عنه

اشرب احلليب من آلة الصراف اآللي!

معاون الرقابة االجتماعي امللحق 
بوزارة العدل الفرنسية، وحتديدا 
مبديري����ة الس����جون وإع����ادة 

اإلدماج.
وفيما يتعلق بإمكانية سفره 
إلى اجلزائر وزيارة عائلته في 
مدينة سعيدة باجلهة الغربية، 
قال خالد لزبر »في الوقت احلالي 
ال يس����تطيع القيام بذلك، ومع 
ذلك بإمكاننا تقدمي طلب لقاضي 
العقوبات، حتى يتمكن  تنفيذ 
عل����ى األقل من زي����ارة والدته 

املريضة«.
وفي السياق نفسه، أوضح 
شقيق الشاب مامي ابن زروق 
خليفات����ي ان مامي اتصل بهم 
في الي����وم التالي إلصدار قرار 
اإلفراج املشروط عنه، وأخبرهم 
بأنه سيزور اجلزائر حال متكن 

من ذلك.
وقال شقيقه »لن نستطيع 
أن نحضر عملية إطالق سراحه 
م����ن الس����جن، لكننا س����نقيم 
األفراح والوالئم بهذه املناسبة 

السعيدة«.
أم����ا ع����ن أح����دث ألبومات 
الشاب مامي الذي كتب كلمات 
أغنياته داخل زنزانته بالسجن، 
أفاد ش����قيق أمير ال����راي قائال 
»شقيقي س����يعمل على إصدار 
ألبومه الغنائ����ي اجلديد الذي 
يتحدث فيه عن الوحدة والغربة 

واحلنني«.

العقوبات وقان����ون اإلجراءات 
اجلزائية الفرنسي، ملزم باإلقامة 
في منزل يقدم عنوانه لقاضي 

تنفيذ العقوبات«.
املتواجد   � وأضاف احملامي 
في فرنسا � »موكلي الذي قبل 
طلب اإلفراج عنه، وس����يغادر 
سجن »سان دوني« بالعاصمة 
الفرنسية باريس، سيبقى حتت 
العقوبات،  رقابة قاضي تنفيذ 
بن����اء على الش����روط احملددة 

لإلفراج املشروط«.
وأشار لزبر إلى أنه ال ميكن 
بأي حال من األحوال أن يرتكب 
الشاب مامي امللقب بأمير الراي 
أي مخالفة، أو التسبب في أي 
مشكلة من أي نوع كان حتى ال 
يفقد أهم شروط اإلفراج عن�ه.

وقال: »القانون الفرنسي يحدد 
أهم أهداف اإلفراج املشروط في 
إعادة إدماج املسجون املفرج عنه 
باملجتمع وهو حس����ن السيرة 

والسلوك«.
الرقابية  وتتعدد اإلجراءات 
الش����اب مامي، ومنها أن  على 
يرد على كل اس����تدعاء يتلقاه 
من طرف قاضي تنفيذ العقوبات، 
وكذا إبالغ السلطات بأي تغيير 
إقامته في فرنس����ا،  لعن����وان 
إلى إعطاء معلومات  باإلضافة 

عن مصادر دخله.
كم����ا يخضع الش����اب مامي 
ملراقب����ة وزيارات م����ن طرف 

ام.بي.س����ي: كشف محامي 
الشاب مامي أنه سيتم اإلفراج 
عنه غدا لكن����ه يجب أن يبقى 
في مقر إقامة محدد بالعاصمة 
الفرنس����ية باري����س، وأش����ار 
إل����ى أن مامي يخض����ع ملراقبة 
ق��اضي تنفي����ذ العقوبات إلى 
أن يس����تكمل عقوبت�ه املق��درة 

ب� 5 سن��وات.
وقال خال����د لزبر � احملامي 
اخلاص بالشاب مامي »الشاب 
مامي وبناء عل����ى مواد قانون 

نيودلهي � يو.بي.آي: سيتمكن سكان مدينة 
بوني الهندية من احلص���ول على حليب البقر 
ومشتقاته للمرة األولى في البالد عن طريق آلة 

بيع من نوع »ايه تي ام« بأسعار رخيصة.
وذكرت صحيفة »ميد داي« الهندية ان شركة 
»كاتراج ملنتجات احلليب« اتخذت على عاتقها 
تنفيذ هذه اخلطوة الرائدة لتزويد س���كان هذه 
املدين���ة الواقعة غرب البالد باحلليب على مدار 

الساعة عبر آلة من نوع »ايه تي ام«.

واش���ارت الى ان اول آلة ستوضع للعمل في 
4 ابريل.

وقال رئيس احتاد منتجي احلليب في بوني 
رامب���و تول »انها ليس���ت كذب���ة ابريل.. نحن 

جادون!«.
وأشار الى انه سيطلق 10 آالت أخرى في حال 

كانت النتائج األولى مشجعة.
وأضاف ان األسعار ستكون رخيصة وستباع 

أوال منتجات حليب البقر فقط.

الشاب مامي

ماكينة صرف األلبان!

إيطاليا تنتزع من رومانيا 
الرقم القياسي ألطول نقانق

عيد أمهات مصر بنكهة 
الصواعق الكهربائية واملسدسات!

روما � أ.ف.پ: انتزعت إيطاليا من رومانيا الرقم 
القياسي ألطول نقانق في العالم بفضل حلام في 
بيني )وس���ط إيطاليا( قام مبساعدة 9 زمالء له 
بتحضير نقانق يبلغ طولها حوالي 600 متر في 
الش���ارع الرئيس لهذه املدين���ة الصغيرة على ما 

ذكرت وكالة »انسا« اإليطالية لألنباء.
ومع إجناز النقانق هذه مت قياس طولها رسميا 
بحضور كاتب عدل وتبني انه يبلغ 597.80 مترا. 
وقد بيعت ه���ذه النقانق بعدما مت تقطيعها في 6 

آالف س���ندويتش. وذهب ريع هذا احلدث ملنظمة 
»كاريتاس« اخليرية.

وكان لدى اللحام البرتو ديال بيلي هدفان: أوال 
حتطيم الرقم القياسي السابق الذي كانت حتتفظ 
به رومانيا مع نقانق يبلغ طولها 392 مترا وثانيا 

جمع األموال لهذه اجلمعية اخليرية.
وق���ال املنظمون: »في األيام املقبلة سنس���جل 
رقمنا القياس���ي في موس���وعة غينيس لألرقام 

القياسية«.

القاهرة � سي.ان.ان: لم تعرف أمهات مصر في 
عيدهن احلالي، ما سبق أن تلقينه من هدايا تذكارية 

حتمل معها مشاعر األبناء بالزهو واالمتنان.
فعيد األم هذا العام جاء مختلفا، وعلى أهداب 
نهاية عصر وبداية آخر في مصر كلها، فبدا وكأن 
هدايا األبناء حتولت إلى وسائل ليست فقط ناقلة 
للمشاعر، وإمنا عاكسة ومناسبة لألحداث أيضا.

وفيم���ا يأتي عيد األم في ظل تلك األجواء، فقد 
ظهرت بعض األنواع اجلديدة من الهدايا التي ميكن 
تقدميها لألمهات في عيدهن، منها »صاعق كهربائي« 
و»سبراي س���يلف ديفنس« أو »مسدس صوت«، 
وميكنك عمل اشتراك س���نة في صالة »كونغ فو 
للدفاع عن النفس«، أو »مس���دس صوت« موديل 

»شويكار عيار 9 ملي«.

وسيطرت احلالة التي تعيشها شوارع مصر، 
إضافة إلى ما تنقله وسائل إعالم من احتجاجات 
ومظاهرات في بعض البالد العربية األخرى، على 
وجدان األبناء املصريني عند اختيار هدايا عيد األم 
2011، فيما انتشرت النكات واألجواء الفكاهية بني 

الطرفني في البالد.
ورغم انتهاء »ثورة 25 يناير« في مصر، ورحيل 
الرئيس املصري السابق حسني مبارك عن احلكم، 

إال أن توابع الثورة مازالت مستمرة.
فقد ش���هدت البالد في اآلونة األخيرة حالة من 
االنفالت األمني، بعد غياب الش���رطة عن الشارع 
املصري منذ 28 يناير املاضي، وظهور من سموا ب� 
»البلطجية« في بعض أحياء القاهرة، وما تسببوا 

فيه من ترويع لآلمنني.

االحتفال بأكبر نقانق في ايطاليا

صحتك

القاهرة ـ وكاالت: كشفت دراسة طبية حديثة 
أن التمارين الرياضية حتسن النوم لدى معظم 

املرضى، مبا في ذلك مدة النوم، باملقارنة مع غيرها 
بالتدخل الدوائي.

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع ميديكال نيوز 
إلى تأثير التمارين الرياضية على البالغني في 

منتصف العمر وكبار السن، نحو 50% من الناس 
في هذه الفئات العمرية، يشكون من أعراض األرق 

املزمن.
وقال د.فيليس زي، مدير مركز اضطرابات النوم 

بنورث ويسترن: »اضطرابات النوم وتزايد حاالت 
األرق حتدث جلزء كبير من السكان مع تقدم 

العمر«.
ويؤكد زي: »أنه منذ منتصف العمر والنوم يبدأ 
في التغيير بشكل كبير، ومن األفضل أن نحدد 

الطرق السلوكية للنوم، واآلن لدينا نتائج تظهر أن 
التمارين الرياضية هي أهم الطرق البسيطة ملساعدة 
الناس على النوم بشكل أفضل مع الشعور أنك أكثر 

نشاطا«.
وقال د.كاثرين ريد: »ان إستراتيجية التمارين 

الرياضية خالية من املخدرات، وهذه اإلستراتيجية 
أيضا تقضى على إمكانية تناول أدوية النوم أو 

املخدرات، فالنوم هو جزء أساسي من منط احلياة 
الصحي مثل التغذية«.

ويقول د.زي إنه من خالل حتسني النوم لشخص ما 
ميكنك حتسني صحتهم البدنية والعقلية، باإلضافة 

إلى أن النوم هو مقياس للصحة، فإذا كان الشخص 
يقول إنه أو إنها ال تنام، فمن املؤكد أنهم أكثر 

عرضة ليكونوا في حالة صحية سيئة مع مشاكل 
ارتفاع ضغط الدم أو اإلصابة مبرض السكر«.

ممارسة الرياضة تقلل من االكتئاب

»فتاة ليل« تتزعم عصابة 
لسرقة الشباب

سرقوا جسرًا للمشاة 
يزن »طنني«!

ريكي مارتن يفوز بجائزة 
املثليني اإلعالمية

لم يعجبها الطعام
فرمته بوجه املضيفة

الفشل الكلوي
يهدد حياة السعوديني

القاهرة � وكاالت: قرر قاضي املعارضات مبحكمة 
اجلنح مبنطقة البس���اتني في القاهرة جتديد حبس 
تشكيل عصابي مكون من سائقني وفتاة 15 يوما على 
ذمة التحقيق، التهامهم بالتخصص في سرقة الشباب 
من راغبي املتعة احلرام، وذلك من خالل اتفاق الفتاة 
مع الضحية على قضاء س���هرة حمراء في منزله ثم 
يداهمها الرجالن، ويهددانه بالسالح الذي بحوزتهما، 
ثم يس���توليان على متعلقاته الشخصية، ويفرون 
هاربني. البداية كانت باشتباه ضابط مباحث في سيارة 
نصف نقل يستقلها رجالن وفتاة على الطريق الدائري 
بالبساتني، فحاول استيقاف السيارة لتفتيشها، إال 
انهم الذوا هربا بالسيارة، فتتبعهم الضابط بسيارته، 
وطلب منهم رخصة القيادة فلم يقدموها، وبتفتيشهم 
عثر على سالح ابيض ومخدر »الباجنو« بحوزتهم 
داخل السيارة، ومبواجهتهم أقروا بأن السيارة قاموا 

بسرقتها من منطقة بوالق الدكرور.
وبالقبض على املتهمني وإحالتهم الى النيابة، اقر 
املتهمون وليد )37 س���نة � سائق(، وأحمد )31 سنة 
� سائق(، ودينا )19 س���نة � بائعة متجولة(، بأنهم 
كانوا يس���تقلون الس���يارة في طريقهم الى منطقة 
»املعراج«، باملعادي اجلديدة، حيث شقة احد راغبي 
املتعة احلرام، ويدعى خالد، حيث اتفقت معه املتهمة 
على قضاء سهرة حمراء، وكانت تنتوي مع شركائها 
ان يداهموا املنزل ويستولوا على متعلقاته باإلكراه، 
فقررت النيابة حبس املتهمني 4 أيام على ذمة التحقيق، 
بعد ان وجهت لهم النيابة عدة تهم أبرزها الس���رقة 
باإلكراه، وحيازة سالح أبيض، ومقاومة السلطات، 

وتعاطي املخدرات.

واشنطن � يو.بي.آي: قامت امرأة أميركية نباتية 
برمي الطعام الذي قدم لها على منت رحلة تابعة لشركة 
»كونتيننتال ايرالينز« على املضيفة ألنه لم يعجبها. 
وذكرت صحيفة »نيويورك بوس���ت« األميركية ان 
املسافرة التي لم يذكر اسمها تذمرت من أن وجبتها 
اخلاصة ال تلبي توقعاتها ورمت صينية الطعام على 
املضيفة. وقال مسؤول في اخلطوط اجلوية »قالت 
انه���ا نباتية ولم حتب ما قدم له���ا.. فرمت صينية 

الطعام والطعام على املضيفة«.
وقد اتصل طاقم الطائرة بسلطات املطار فانتظر 
عدد من عناصر الش���رطة هبوط الطائرة، ورفضت 
املضيفة توجيه اتهامات ضد املسافرة لكن الشرطة 

مازالت تعد تقريرها بشأن املسألة.

الرياض � أ.ش.أ: تشهد السعودية ظاهرة ارتفاع 
حاالت اإلصابة بالفشل الكلوي، حيث تتزايد حاالت 
اإلصابة بصورة سنوية خاصة بني الشباب مما دعا 
املسؤولني في اململكة إلى املطالبة مبضاعفة اجلهد 
ملواجهة التزايد املتوقع للمرضى ونش���ر التثقيف 
الصحي في الوقاية م���ن خالل رفع الوعي الصحي 
في املجتمع بأمراض الكل���ى ومخاطرها وأعراضها 
ومضاعفاتها. وحسب دراسة مستفيضة جرت على 
مستوى اململكة، تنتشر حاالت االصابة بني الشباب 
في املرحلة العمرية م���ن 20 إلى 25 عاما، خالفا ملا 
يحدث في الدول األخرى، حيث حتدث االصابة باملرض 

بعد سن ال� 60.

روبرت دي نيرو يتصدر
اإليرادات األميركية »بال حدود« 

ويحقق 19 مليون دوالر في 3 أيام
لوس أجنيليس ـ رويترز: تصدر 

فيلم الرعب اجلديد »بال حدود« 
إيرادات السينما في أميركا 

الشمالية هذا األسبوع، إذ حقق 
19 مليون دوالر خالل 3 أيام، 
والفيلم من إخراج نيل برجر، 

وبطولة برادلي كوبر، وروبرت 
دي نيرو، وأنا فريل، وآبي 

كورنيش. وظل في املركز الثاني 
فيلم الرسوم املتحركة »راجنو إذ 
حقق 15.3 مليون دوالر في فترة 

3 أيام ليصل إجمالي ما حققه 
منذ بدء عرضه إلى 92.6 مليون 
دوالر، والفيلم من إخراج جور 

فيربينسكي.
وتراجع من املركز األول إلى الثالث 
فيلم اخليال العلمي »معركة لوس 

اجنيليس« إذ حقق 14.6 مليون 
دوالر في فترة 3 أيام ليصل 

إجمالي ما حققه منذ بدء عرضه 
إلى 60.6 مليون دوالر. والفيلم 

من إخراج جوناثان ليبزمان، 
وبطولة آرون إيكهارت، وبريدجيت 

مويناهان، وميشيل رودريجيز. 
وجاء في املركز الرابع الفيلم 

اجلديد »محامي لينكولن« إذ حقق 
13.4 مليون دوالر في فترة 3 أيام، 

والفيلم من إخراج براد فورمان، 
وبطولة ماثيو ماكونهي، وماريسا 

تومي، ورايان فيليب.
واحتل املركز اخلامس الفيلم 

اخليالي الكوميدي اجلديد »بول« 
إذ حقق 13.2 مليون دوالر في 

فترة 3 أيام.


