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املخطوط األصلي ألغنية »لوسي في السماء« بيع بـ 230 ألف دوالر

عضو تائب من املافيا أمام محكمة إيطالية: 
برلسكوني كان يدفع 600 مليون يورو شهريًا كإتاوة للمافيا

كندي ُينقذ ركاب حافلة من كارثة بعد إغماء سائقها
ام.بي.س���ي: جن���ح مواطن   
كندي في إنقاذ حافلة بكل ركابها 
من كارثة كانت محتومة، عندما 
انقض على املقود ليعيد التوازن 
إلى املركبة بعدما الحظ أن سائقها 

أصيب بأزمة قلبية.
وبعد 5 دقائق من انطالقها من 

محطتها، بدأت احلافلة التي تقل 
جوقة كندية )فرقة موس���يقية( 
من جامعة مانيتوبا في جولة في 
السويد، تسير بطريقة متعرجة 
الس���ريع  الطريق  وخطرة على 
القريب من مطار ستوكهولم أرالندا. 
عندها، انتبه قائد اجلوقة الروي 

فرايزن إلى أن سائق احلافلة وقع 
على املقود، فهرع إلى املقود حتى 
متكن من ضبط السيارة. بحسب 

وكالة األنباء الفرنسية.
وي���روي فراي���زن لصحيفة 
»ساندس���فال تيدنينغ« احمللية 
مغامرته حلل األزمة قائال: هرعت 

إلى األمام، ثم دست على املكابح، 
إل���ى أن توقفت احلافلة من دون 
أن يصاب أي م���ن الركاب ال� 32 

بأي أذى.
أما السائق فتلقى اإلسعافات 
األولية، وخض���ع لتدليك للقلب 
واإلنعاش على أيدي عضو آخر 

من اجلوقة، قبل أن يتم نقله إلى 
املستشفى وينجو.

وقال فرايزن: »رمبا هي هبة 
أن أتصرف بداف���ع الغريزة بدل 

البقاء ساكنا«.
املغام���رة، أكملت  وبعد هذه 

اجلوقة جولتها كما كان مقررا.

متسولون بينهم خليجي يتحولون إلى أبرز معالم لندن

املنافسة تشتد بني العلماء للعثور على »الذرة اإللهية«

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: 
بيعت كلمات أغنية »لوسي في 
السماء مع املاس« مكتوبة بخط 
يد جنم فرقة »البيتلز« جون 
لينون مقاب���ل 230 ألف دوالر 

مبزاد في بيفرلي هيلز.
وذكرت شبكة »سي بي أس« 
أن كلمات األغنية بيعت مقابل 
230 أل���ف دوالر في مبزاد في 
مسرح »س���ابان« في بيفرلي 

هيلز.
يشار إلى ان األغنية أطلقت 
في ألب���وم »س���رجنت بيبرز 
لونل���ي هارتس كل���وب باند« 
لفرق���ة البيتلز في العام 1967 
وأثار إطالقها ج���دال إذ اعتبر 
عنوانها تلميحا على أحد أنواع 

العربي����ة: ينش����ط   � لن����دن 
الشحاذون والنصابون في أوروبا 
مع بداية موسم الصيف. ويختلف 
كل شخص في أسلوبه لكسب عطف 
املارة، وهو أسلوب يدخل في إطار 
النصب لعدم حاجة هذا الشخص 
خصوصا أن دول أوروبا تتكفل 

مبعيشة العاطلني عن العمل.
ونال عدد من الش����حاذين في 
العاصمة البريطانية لندن الشهرة 
في السنوات األخيرة، وحتولوا 
عبر الزمن إلى »معلم« من معاملها. 
وتستحوذ البوسنيات بشكل كبير 
على مهنة »التس����ول النسائي«، 
املارة.  التعاط����ي مع  وبرعن في 
فإحداهن تتخذ من شارع أكسفورد 
مقرا لها، حاملة طفلة في شهورها 
األولى ويس����ير إلى جنبها طفل 
آخر، وتتحدث عدة لغات بطالقة 

ومنها العربية.
وحتدثت إل����ى »العربية.نت« 
مقابل مساعدة. وتقول إنها تدعى 
سارة وتتقن 3 لغات على األقل، 
ورغم أن ه����ذه املوهبة تتيح لها 
احلصول على فرصة عمل إال أنها 
ترفض ذلك ألسباب تشرحها بقولها: 
»كم سيمنحوني راتبا 1500 جنيه 
استرليني كموظفة بدوام كامل، 

مما يعني قطع مساعدات الدولة، 
وهو ما س����يجعلني اضطر لدفع 
إيجار املن����زل وباقي املصروفات 
كالضرائب والكهرباء والغاز واملاء، 
فعملي ه����ذا يدر عل����ي أضعاف 
الراتب، وفي الوقت ذاته احلكومة 
متنحني راتبا بسيطا وسكنا«. وال 

تخشى سارة من مخالفات شرطة 
االس����كوتلنديارد، مشيرة إلى أن 
»مخالفة التسول قدرها 80 جنيها، 
ولكني أستطيع دفعها من عملي 

ملدة ساعات قليلة«.
وتقر بأنها ليس����ت متزوجة، 
كم����ا أن الطفلني اللذين يرافقانها 
اس����تأجرتهما مقابل 10 جنيهات 
اس����ترليني ل����كل طف����ل يوميا. 
وتقدر س����ارة دخلها ف����ي األيام 
العادية بحوالي 150 جنيها يوميا 
ويتضاعف هذا املبلغ خالل نهاية 

عطلة األسبوع.
وتلفت سارة إلى أن العيش في 
لندن مسألة وقت، وعليها أن تعود 
لبلدها ولديها م����ا يؤمن حياتها 
ومس����تقبلها. وتوضح أن الكثير 
من صديقاتها متزوجات وأزواجهن 

يعملون في البناء.
وتلعب سارة كغيرها من مئات 
البوس����نيات على وتر اإلس����الم 

لدغدغة مشاعر السياح العرب.
وفي الشارع نفسه الذي تتواجد 
فيه س����ارة، هن����اك مجموعة من 
املتس����ولني املش����هورين أبرزهم 
حاج باكستاني في العقد السادس 
من عمره يقف عند بداية ش����ارع 
اكس����فورد، ماس����كا بيده جنيها 

املخدرات.
لك���ن لين���ون أوض���ح انه 
استوحاه من ابنه جوليان الذي 
رسم صديقته في املدرسة لوسي 

فودن.
يذكر ان لينون اغتيل رميا 
بالرصاص خ���الل توجهه الى 
منزله ف���ي نيويورك في العام 

1980 عن عمر 40 سنة.
وبيعت خالل املزاد عدد من 
تذكارات أفالم شهيرة مثل بلورة 
من فيلم »س���احر أوز« بيعت 
مقابل 126500 دوالر ورس���الة 
كتبها وولت ديزني إلى مبتكر 
ش���خصية ميكي ماوس أوب 
إيووركس مقابل 241500 دوالر 

وغيرها.

معدنيا واحدا، ويطلب من املارة 
4 جنيهات لشراء تذكرة من أجل 
العودة ألوالده، علما بأنه موجود 
في هذا املكان منذ أكثر من 15 عاما. 
وفي وسط شارع »ادجوار رود« 
يقف عجوز اس����كتلندي يحفظ 
بعض القصائد البدوية والكلمات 
اخلليجية التي يرددها للمارة في 
محاولة منه إلضحاك اخلليجيني 

ليمنحونه ما جتود به أيديهم.
وال يتوقف أمر التس����ول عند 
اجلنسيات األجنبية بل ميتد إلى 
اخلليجيني، فوفقا لناصر الغامدي 
من السعودية فإن هناك مواطنا 
املتس����ولني  خليجيا من أش����هر 
النصابني في لن����دن، فهو يحمل 
بيده ش����يكا بقيمة 10 آالف جنيه 
استرليني مصدر من بنك بريطاني 
وهم����ي، يس����توقف اخلليجيني 
ليسألهم عن مكان البنك الذي من 
الطبيعي أال يكون أي من سائحي 
اخلليج يعرف عنوانه، بعد ذلك 
الذهاب مع����ه لدفع أجرة  يطلب 
التاكسي لسحب املبلغ ويرد األجرة 
للخليجي. وال يرضى أحد أن يذهب 
معه، فيقسم بأن أسرته تنتظر في 
أحد الفنادق وأنه ال يحمل »كاش« 

وعليه الذهاب لصرف الشيك.

مخطوط االغنية 

العاصمة البريطانية لندن

لندن � بي.بي.سي: نفى علماء 
يعمل���ون في مش���روع صادم 
القريب من  الكبي���ر،  الهادرون 
جنيڤ بسويس���را، األنباء التي 
حتدثت عن ان الباحثني في هذا 
املشروع جنحوا في مالحظة أول 
اإلشارات الدالة على وجود جزيء 
أصغر من الذرة، يعرف باس���م 

»هيغز بوسون«.
يش���ار الى ان ه���ذا اجلزيء 
الفائق الصغر، الذي يطلق عليه 
أحيانا »الذرة اإللهية«، يستخدم 
في أوساط علماء الفيزياء لتفسير 
تكوي���ن باقي اجلزيئ���ات كتلة 
املادة اخلاصة بها، إال ان وجوده 
مازال غير مؤكد او مبرهن عليه 

علميا.
وكانت مذكرة داخلية، سربت 
الش���هر املاضي، قد ذكرت شيئا 
عن التقاط العلماء إلشارات بهذا 
التجارب،  اخلصوص من خالل 
لكن العلم���اء القريبني من هذه 
التجارب في هذا املشروع الفريد 
من نوع���ه قال���وا ان املعطيات 

بيتر هيغز، الذي كان أول من روج 
لفكرة وجوده في عام 1964.

وفي ح���ال عثر العلماء على 
»الذرة اإللهية« سيكون باإلمكان 
وضع نظرية اجلزيئات، والذرات 
الكون حتت مفهوم  وقوتها في 
تفس���يري وحتليلي موحد، ما 
يحل جانبا كبيرا من التعقيدات 
املجهولة في علوم الفيزياء الذرية 

حيرت العلماء لفترات طويلة.
ومبوجب نظ���رة »االنفجار 
الكبير« او ال� »بيغ بانغ« يفترض 
ان يكون هذا اجلزيء قد انشطر 
بعد ان وصل���ت درجة حرارته 
الى ما يقرب م���ن 100 ألف مرة 
أكثر من حرارة الش���مس، وهو 
ما هيأ الظ���روف لهذا االنفجار، 
الذي حدث في أجزاء من الثانية، 
ليخلق بعدها الكون الذي نعرفه 

قبل نحو 13.7 مليار سنة.
وتتنافس أوروبا والواليات 
املتحدة من أجل الفوز بهذه املعرفة 
قبل غيرها، ويشتد السباق حاليا 

وزادت حرارته بني القارتني.

إال ان العلماء قالوا انهم يعتقدون 
انه بنهاية العام املقبل سيكون 
باإلم���كان حتديد وجود او عدم 
وج���ود »الذرة اإللهي���ة«، وهو 
اجلزيء الذي يبحث عنه العلماء 

منذ عقود بدون جناح.

اإلجابة قريبة

ويقول د.رولف ديتر هوير 
رئيس الهيئة األوروبية للبحوث 
النووية )سيرن(، في كلمة أمام 
مؤمتر علمي عق���د الثالثاء في 
لندن، ان العلماء سيصلون الى 
إجابة حاس���مة حول وجود او 
عدم وجود هذا اجلزيء، األصغر 

من الذرة.
وكانت هيئة سيرن قد طلبت 
من العلماء في مشروع الصادم 
الكبير اإلسراع في احلصول على 
إجابة دامغة ح���ول وجود هذا 
اجلزيء، الذي يعد من أكثر أسرار 

الفيزياء غموضا وتعقيدا.
وقد سمي اجلزيء ب� »هيغز 
بوسون« تيمنا بالعالم البريطاني 

املتوافرة ال تؤكد هذه احلقيقة.
»في حال عث���ر العلماء على 
»الذرة اإللهية« سيكون باإلمكان 
وضع نظرية اجلزيئات، والذرات 
الكون حتت مفهوم  وقوتها في 
تفس���يري وحتليلي موحد، ما 
يحل جانبا كبيرا من التعقيدات 
املجهولة في علوم الفيزياء الذرية 
حيرت العلماء لفترات طويلة«. 

منافسة أوروبية أميركية للعثور على اجلزء الغامض

روما � يو.بي.آي: ادعى عضو 
تائب من املافيا اإليطالية ان رئيس 
الوزراء سيلفيو برلسكوني كان 
يدفع بانتظام مبلغ 600 مليون 
يورو شهريا أي أكثر من سبعة 

ماليني في العام كإتاوة للمافيا.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية 
)آكي( ان جوفاني بروسكا الذي 
كان أحد مساعدي رينا مثل أمام 
احملكمة لالس���تماع إل���ى أقواله 
في القضي���ة املعروفة إعالميا ب� 
»املفاوضات بني الدولة واملافيا« 
والتي يش���تبه بوجودها لوقف 
التفجيرات التي قامت بها املافيا 

خارج ميالنو وكان يأخذ اطفال 
برلس���كوني الى املدرسة إال أن 
املدع���ني يعتق���دون ان ماجنانو 
كان الرجل الذي وفره بونتادي 

حلراسة برلسكوني وعائلته.
وقالوا ان ماجنانو كان بالفعل 
من املجرمني املدانني عندما عينه 
برلسكوني وفي العام 2000 حكم 
عليه بالس���جن بتهم���ة تهريب 
املخدرات كما أدين في جرمية قتل 
مزدوجة وتوفي قبل املشاركة في 
جلسة استئناف يعتقد أنه كان 
سيكشف فيها أمورا حساسة عن 

برلسكوني.

دفع اإلتاوة. وأش���ار إلى إنه »لم 
يكن رئيس الوزراء وحده من يدفع 

بل كثيرون غيره« أيضا.
وكانت شهادات جمعها مدعون 
عامون على مدى س���نوات عدة 
أظهرت ان برلس���كوني كان قد 
التقى في ميالن���و عام 1974 مع 
ستيفانو بونتادي الذي كان في 
وقتها واحدا من أقوى زعماء املافيا 

لطلب احلماية له ولعائلته.
ويقول املدعون انه بعد اللقاء 
وظ���ف برلس���كوني ڤيتوري���و 
ماجنانو وهو عض���و في املافيا 
إلدارة عقارات فاخرة في أركور 

أوائل تسعينيات القرن املاضي.
وقال بروسكا ان برلسكوني 
كان يدفع املبلغ إلى زعيم املافيا 
س���تيفانو بونتادي وبعد موته 
أصبح يدفعها لسالڤيتوري توتو 
رينا الذي كان يطلق عليه لقب 
الزعم���اء« والذي اعتقل  »زعيم 
عام 1993 وادعى ان »تلك األموال 
كانت تدفع حتت اسم أمور متت 
تس���ويتها« أي ع���دم التعرض 
للش���خص املعني وكش���ف أن 
»برلس���كوني عندما توقف عن 
الدفع أوكل���ت املافيا ملن يحاول 
قتله بهدف إجباره على استئناف«  برلسكوني

زوار  اس����تقبل  وبينم����ا 
الذي  الڤيديو،  »يوتيوب« هذا 
شاهده حتى اآلن أكثر من 33 ألفا، 
باالستهجان الشديد، واصفني 
واضعه باألحمق، حذره د.سعد 
الهاللي أس����تاذ الفق����ه املقارن 
بجامع����ة األزهر م����ن احلديث 
في الغيبيات الت����ي ال يعلمها 

إال اهلل.
وقال أبوعالء: »ليش حكمت 
عليها يا أخي أنها في النار.. ال أنا 
وال أنت نحدد مصير أي إنسان 

في اجلنة أو النار«.
11« هذا  ووصفت »ياسمني 
الڤيديو ب� »االستفزازي«، مشيرة 
إلى أن مثل ه����ذه الڤيديوهات 

تشوه صوره اإلسالم.
وتعجب »كيمو« من جرأة 
صاحب الڤيديو على نشره، ألن 
به تدخال في أمر غيبي، وقال: 
»من أنت عشان حتكم على البشر 
بدخول اجلنة أو النار.. كل شيء 
بيد اهلل عز وجل.. اترك اخللق 

للخالق«.
وطالبته »نور 123« بحذف 
ه����ذا الڤيديو، ال����ذي وصفته 
ب� »املفب����رك«، وقالت: يا أخي 
استغفر ربك، ما حد يقدر يسمع 

ام بي سي:  ابتكرت شركة 
روس����ية غرفة افتراضية ل� 
»قي����اس« أو تبديل املالبس 
عبارة عن شاش����ة تعرض 
صورة ثالثية األبعاد للشخص 
وهو يرت����دي القطعة املراد 

مصري يزعم تسجيل تعذيب بقبر أم كلثوم

شاشة تغنيك عن ارتداء املالبس قبل شرائها

أص����وات املوتى.. صدقني راح 
حتاسب على هذا املقطع«.

ورغم كل ه����ذه التعليقات 
الرافضة، فإن صاحب الڤيديو 
يص����ر على م����ا جاء ب����ه من 
أصوات، ويقول: »أنا مسؤول 
عما وضعته.. واللي مش مصدق 

يروح عند القبر ويسمع«.
من ناحيته، وجه د.س����عد 
الهاللي أس����تاذ الفق����ه املقارن 
بجامعة األزه����ر حتذيرا لهذا 
الش����خص، ألنه يعبث في علم 
الغي����ب الذي اخت����ص اهلل به 
نفسه، وأعطاه نبيه محمدا ژ. 
وقال د.الهاللي: »ال يوجد مؤشر 
يدل على أن صاحب القبر في 
اجلنة أو النار، ألن هذا األمر من 

الغيبيات«.
وأوضح أستاذ الفقه املقارن 
أن اهلل اختص نبيه محمد وحده 
بهذا العلم في موقفني وردا في 
الس����نة، أولهما عندما مر على 
قبرين، فق����ال: أن صاحبيهما 
يعذبان، وما يعذبان في كبيرة، 
والثاني عندما ق����ال عن امرأة 
كانت ترفع القمامة من املسجد: 
»أراها تسبح في قصر من قصور 

اجلنة«.

شراؤها، رغم أنه لم يلبسها 
في الواقع.

ومتكن الشاشة املشترين 
من تغيير املالبس أو أي أطقم 
يريدونها دون أن يتحركوا 
م����ن مكانه����م أو يخلع����وا 

مالبسهم.
بحسب صحيفة »الديلي 
ميل« البريطانية  وكاميرا تلك 
الشاشة قادرة على متابعة 
حتركات املشتري، وما عليه 
سوى أن يخبرها لتظهر له 
ش����كل قطعة املالبس عليه، 

وكأنه ارتداها بالفعل.
الواقعية  ف����ي  ولإلمعان 
ميكن للمشتري اختيار قطعة 
مالبس من على األرفف دون 
أن يتحرك أو يذهب إليها فقط 
مبج����رد ضغطة على زر من 

أزرار الشاشة.
وكعمي����ل ميكنك أن ترى 
نسخة ثالثية األبعاد لك وأنت 
ترتدي القطعة التي تريدها، 
واستخدمت شركة »آر � دور«  
صاحبة الشاشة، تكنولوجيا 
األلعاب احلديثة في الڤيديو 
جيم مثل »إكس بوكس 360« 

لصنعها.

ام.بي.س����ي:   � القاه����رة 
س����جل مواطن مصري يدعى 
»أبويعق����وب« أصواتا مرعبة، 
قال إنها تخرج من قبر س����يدة 
الغناء العربي »أم كلثوم« بسبب 
تعذيبه����ا، ووضع ڤيديو على 
موق����ع »يوتي����وب«، يتضمن 
خلفيات قام بتركيبها على هذه 

األصوات.

أم كلثوم

تقنية الشاشة مستوحاة من ألعاب إكس بوكس

صحتك

طور العلماء في جامعة أوكسفورد اختبارا 
على اإلنترنت ال تتجاوز مدة تطبيقه 15 دقيقة، 

لكن من شأنه الكشف املبكر عما إن كان 
الشخص يعاني األعراض األولى للزهامير. 
وبوسع هذا االختبار اكتشاف هذا املرض 

الذي يصيب الدماغ بالضمور حتى لدى من 
هم في سن اخلمسني. وفي نهايته يتلقى 
اجلالس تشخيصا حلالته، ونصائح تتعلق 

بكيفية تالفيه أو تأخير حلوله عبر تغييرات، 
طفيفة غالبا، في حميته الغذائية وأسلوب حياته 

عموما. ويقول العلماء إن تأخير اإلصابة بهذا 
املرض بحوالي خمس سنوات قد يؤدي الى 

خفض حاالت الوفاة به )ثلث عدد من هم فوق 
سن اخلامسة والستني حاليا( بواقع النصف. 

وهذه هي احلقيقة التي حتدو باألطباء في 
مختلف أنحاء العالم الى نصح الناس ـ خاصة 
املتقدمني نسبيا في العمر ـ بفحص الدم من 
أجل اكتشاف أعراضه في أقصر وقت ممكن.

ويقول العلماء إن ميزة االختبار على اإلنترنت 
هي اخلصوصية التي يوفرها للشخص. فقد 
يكون املرء متخوفا من أن شيئا ما ليس على 

ما يرام ـ مثل مالحظته أن ذاكرته تضعف 
شيئا فشيئا- لكنه يجد حرجا في مراجعة 

الطبيب بشأنها أو إطالع شخص آخر على 
األمر. فصار بوسعه أن يجلس الى حاسوبه 

الشخصي بعيدا عن األعني واآلذان، ويفحص 
نفسه بنفسه ومجانا أيضا.

يأتي هذا االختبار بعد اختراق مهم جرى في 
العام املاضي ـ في جامعة أوكسفورد أيضا ـ 
توصل فيه العلماء إلى إنتاج حبة دواء يومية، 

ال يزيد سعرها عن 10 بنسات )حوالي 16 سنتا( 
من شأنها أن تقلل ضمور الدماغ بنسبة %500. 

وهي حبة تتألف من ثالث فئات من ڤيتامني 
»ب«، ووصفت بأنها األمل األقوى حتى اآلن 

في املعركة الطويلة اليجاد عقار ناجع في 
التصدي لهذا املرض املدمر، ورمبا القضاء عليه 

مرة والى األبد.
يذكر أن احلبة اجلديدة فعالة بشكل خاص في 
املراحل االبتدائية للمرض. وألن الشخص قد 

ال يتنبه الى أنه في هذه املراحل بسبب اعتقاده 
أنه صحيح البدن ـ والعقل ـ فقد طور العلماء 
اختبارهم على اإلنترنت من أجل مساعدته في 

التعرف إلى وحش ال يشعر بأنه يأكل عقله 
رويدا رويدا.

يقيس االختبار مدى اخللل املعرفي البسيط، 
أو ثغرات الذاكرة التي تشير الى احتمال 

تعرض الشخص إلى اخلرف الناجت من اإلصابة 
بالزهامير في غضون خمس سنوات. ويقول 

البروفيسير ديڤيد سميث إن هذا املرض 
»الوقاية منه ممكنة، وليس جزءا طبيعيا من 

التقدم في العمر بالضرورة. واملفتاح الى هذا 
هو أن يتنبه االنسان الى األعراض في وقت 

مبكر، وأن يتخذ اإلجراءات الوقائية البسيطة 
حياله«.

ويتألف االختبار من ثالثة أقسام توظف املهام 
واأللعاب لفحص مختلف مكونات الذاكرة. 

وبناء على ردود فعل الشخص وإجاباته يقوم 
الكمبيوتر حالته الذهنية. وفي حال الشك في 

أنه يعاني العالمات األولى للزهامير، يشار إليه 
بضرورة فحص الدم )ويعطى خطابا يقدمه إلى 

طبيبه في هذا الشأن إذا أراد(. 
أما فحص الدم نفسه فيرمي إلى قياس 

مستوى مادة تسمى »هوموسيستاين«. ورغم 
أن هذه مادة طبيعية يفرزها اجلسد، ففد 

ربط العلماء ارتفاع مستوياتها بفقدان الذاكرة 
ومرض الزهامير.

ملن أراد، فإن االختبار )باإلجنليزية( يوجد على 
www.foodforthebrain.org :املوقع اآلتي

اختبار قصير عبر اإلنترنت لكشف عالمات الزهامير 


