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كاتب بريطاني: اكذب
 حتى ال تصاب باجلنون!!

آية.. ضحية جرمية شرف
 في القدس

لندنـ  ام بي سي: كشف كاتب بريطاني أن الكذب 
ليس شـــيئا ســـيئا أو ضارا كما يعتقد اجلميع، بل 
إن له العديد من املزايا والسمات التي تعود بالنفع 

على اإلنسان.
ويشير الكاتب إيان ليســـلي في كتابه »كذابون 
بالفطرة.. ملاذا ال نستطيع أن نعيش من دون خداع« 
ألن األشـــخاص الذين ال يكذبـــون قلقون دائما وقد 

يصابون باجلنون.
وأجرت الباحثة فـــي علم النفس بيال دي باولو 
استقصاء سألت فيه 147 شخصا عما إذا كانوا يكذبون 
أم ال؟ فوجدت أن املتوسط بالنسبة للجميع أن كال 
منهم يكذب مرة ونصف املرأة كل يوم بحسب صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
وأكدت دراسة أخرى أن أي شخصني يلتقيان ألول 
مرة فإن كال منهما يكذب ثالث كذبات في أول عشر 

دقائق من اللقاء.
ويؤكد الكاتب إيان ليســـلي فـــي كتابه »كذابون 
بالفطرة« الذي سينشـــر األسبوع املقبل، أن الكذب 
ليس أمرا سيئا، بل هو جزء من هويتنا، ويشير إلى 
أن الكذب يســـاعد في التطور والصعود واالرتقاء، 
ودائما صاحب التكتيكات األمهر في الكذب هو القادر 
على التقدم والصعود أكثر من أقرانه، بل والسيطرة 

عليهم.

القدس ـ ســــي.إن.إن: خارج منزل عائلة البرادعية 
في قرية صوريــــف بالضفة الغربية، جتمع املئات من 
الرجال والنســــاء، جميعهم يراقبون سيارة اإلسعاف 
وهي تغادر املكان، بينما تصرخ األم بصوت عال على 
ابنتها »آية«. داخل سيارة اإلسعاف، يرقد ما تبقى من 
جسد آية، الشابة الفلسطينية ذات العشرين ربيعا، التي 
عثر عليها مقتولة قبل نحو أسبوع، ومراسم اجلنازة 
كانــــت مؤثرة للغاية فعلى األكتاف حملت آية، قبل أن 
تدفن إلى مثواها األخير. وهنا في جامعة اخلليل حيث 
درســــت آية األدب اإلجنليزي، وصفت من قبل زمالئها 

باخللوقة واملجدة.
وتتذكر شــــقيقتها حنني يوم اختفــــاء آية بالقول: 
»تركــــت عملي في ذلك اليوم، واتصلت بي شــــقيقتي 
لتخبرني بأنها حتاول االتصال بآية، إال أن هاتفها كان 
مغلقا، لذا شــــعرنا بالقلق، إذ انها كانت تعود للمنزل 
مباشرة من اجلامعة، ولم تكن تذهب إلى أي مكان آخر 

من دون علم والدينا«.
آية غابت عن األنظار لشهور طويلة، وبعد 13 شهرا، 
قادهم أحد األدلة إلــــى منطقة نائية في جبال اخلليل، 

تبعد مسافة ثالثة كيلومترات عن منزل آية.
فداخل بئر عميقة، مت العثور على بقايا جثة تعود 

لفتاة تأكدت الشرطة الحقا أنها جثة آية.
املالزم رمضان عدوان هو مدير شرطة اخلليل، وقائد 
الفريق الذي قاد التحقيقات، أكد معرفة عمها البالغ من 
العمر 37 عاما مبقتل آية، إذ انه وبعد ثالث ساعات من 
اعتقاله اعترف بالضلوع فــــي قتلها. وأضاف عدوان: 
اعترف العم قائال إنه يوم مقتل آية، أقلها من اجلامعة، 
وكان معه في السيارة رجالن.. في البداية رفضت آية 

الركوب، إال أنه أصر قائال إنه عليه التحدث إليها.

الفتاة الضحية

برج ترامب األعلى في أميركا الالتينية
 يفتتح في السادس من يوليو

»الشورى السعودي« يدرس تغيير اإلجازة 
األسبوعية إلى اجلمعة والسبت

حتذيرات من وجود مادة كيمائية »مسرطنة« 
في منتجات األطفال بواشنطن

دبيـ  العربية: تدرس جلنة اإلدارة واملوارد البشرية 
في مجلس الشورى السعودي عشر توصيات إضافية 
لعدد من األعضاء ضمن إعدادها للرد على مالحظات 
املجلس على تقرير وزارة اخلدمة املدنية إثر مناقشتها 
مؤخرا. وفي الوقت الذي قد ترفض أو توافق اللجنة 
فيه على بعض أو جميع التوصيات، فإن كلمة احلسم 
األخيرة في حال أصر مقترح التوصية على تقدميها 

للمجلس، تبقى للتصويت.

ووفقا لصحيفة »الرياض« الســــعودية فإن أبرز 
تلك التوصيات »دراسة جعل عطلة نهاية األسبوع 
يومي اجلمعة والسبت بدال عن اخلميس واجلمعة«، 

وهي للدكتور أحمد الزيلعي.
واقترح د.عبداهلل نصيف عبر توصية تدرسها جلنة 
املوارد البشرية، بزيادة مربوط املرتبة وتعديل السلم 
احلالي مبا يؤدي إلى زيادة املربوط ليمتد السلم إلى 

خمس وعشرين سنة بدال من خمس عشرة.

إيالف: بعد مرور أكثر من 30 عاما على إزالة مثبطات 
اللهب الكيميائية من بيجامات األطفال بسبب االشتباه 
في أنها من املواد املسرطنة، الحظ بحث جديد عن تلك 
املثبطات انتشار إحدى املواد الكيميائية في منتجات 
األطفال املصنوعة من رغوة البولي يوريثان، مبا في 
ذلك وســــائد التمريض، ومقاعد السيارات، واملقاعد 
املرتفعة. ولم يحدد البحث ما إن كان ميتص األطفال 
تلك املادة التي تعرف بـ »chlorinated Tris« من املنتجات 
أم ال. لكن الباحثني أشــــاروا إلــــى أن األطفال الذين 
يستخدمون املنتجات، تتزايد لديهم فرص التعرض 
للمادة الكيميائية عن املعدل الذي توصي به احلكومة. 
وبعد أن ساعد بحث سابق على إزالة مثبطات اللهب 
الكيميائية من املالبس اخلاصة باألطفال في سبعينيات 

القرن املاضي، تبني أن مادة chlorinated Tris الكيميائية 
لم تكن محظورة في ذلك الوقت، وتقول اآلن اللجنة 
املسؤولة عن ســــالمة املنتجات االستهالكية إنها قد 

تشكل خطرا صحيا كبيرا على املستهلكني.
ووجد البحــــث اجلديد أن عينات الرغوة التي مت 
أخذها من أكثر من ثلث منتجات األطفال، التي يبلغ 
عددها 101 منتــــج، ومت اختبارها، حتتوي على مادة 
chlorinated Tris وتبني أن 80 منتجا حتتوي على نوع 
من أنواع مثبطات اللهب الكيميائية، التي يعتبر بعضها 
ســــاما، رغم قانونية استخدامها. ومن بني املنتجات 
التي مت فحصها منصات املوائد املتغيرة، ومحكمات 
وضع النوم، واملراتــــب احملمولة، وحوامل األطفال، 

استجواب أميركية حاولت بيعوالكراسي الهزازة، واملقاعد املرتفعة.
 »صخرة من القمر« بـ 1.7 مليون دوالر

شباب أميركا.. مدمن إنترنت
واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أظهرت دراسة أميركية أن 
واحدا من أصل كل 25 مراهقا في الواليات املتحدة 
يقول إن لديه رغبة تقاوم« نحو زيادة الوقت الذي 
ميضيه على اإلنترنـــت، األمر الذي حدا باخلبراء 
إلى التساؤل عن ظاهرة »إدمان الشبكة« لدى جيل 
الشباب. كما وجدت الدراسة، والتي شملت أكثر من 
3500 طالب وطالبة من طالب املدارس الثانوية في 
والية كونيكتيكات األميركية، أن املشاركني الذين 

يعانون من »مشـــاكل في استخدام اإلنترنت« هم 
أكثر احتماال لالصابة بأعراض االكتئاب والسلوك 
العدواني وتعاطي املخدرات، وذلك مقارنة بنظرائهم 

الذين ليس لديهم مثل تلك املشاكل.
وأوضحت الدراسة أن من بني الـ 3560 مشاركا، 
تبني أن إجابات 4% منهـــم تفي باملعايير احملددة 
إلدراج حاالتهم في خانة »االســـتخدام اإلشكالي 

لالنترنت«.

16 وابوللو 17. ومت إهداء مئات من 
الصخور إلى دول أجنبية وبعض 
الواليات األميركية ويظل املئات 

منها مفقودا.

سلموا قناة بنما »بطريقة غبية 
في مقابل ال شيء«.

لعملية اإليقاع باملرأة على مدار 
شهور ونفذت عملية البيع في أحد 
املطاعم، مضيفا أن املرأة محتجزة 
حاليا لدى السلطات ولكن لم يتم 

اعتقالها رسميا.
يشار إلى أن مئات الكيلوغرامات 
مـــن الصخـــور مت جمعها خالل 
رحـــالت التي بعثت بهـــا وكالة 
ناســـا إلى سطح القمر وبخاصة 
خالل رحالت أبوللو 15 وابوللو 

بنما ـ أ.ف.پ: املبنى االعلى 
في اميـــركا الالتينيـــة البالغ 
ارتفاعـــه 284 مترا هو مجمع 
 فندقـــي وســـكني مؤلف من
 70 طابقا بنـــاه في بنما على 
امللياردير  شكل شراع سفينة 
االميركي دونالد تراب وسيدشن 

في السادس من يوليو.
التســـويق  وقـــال مديـــر 
فـــي »ترامـــب اوشـــن كلوب 
انترناشونال هوتيل اند تاور« 
الفرنســـي تييري بوريز امام 
املبنى الواقع على شاطئ احمليط 
الهادئ »انتم امام اعلى واكبر 

مبنى في اميركا الالتينية«.
اريك ترامب جنل  واوضح 
امللياردير االميركي خالل زيارة 
للصحافيني ان املجمع هو اول 
فندق من سلسلة ترامب يبنى 

خارج الواليات املتحدة.
وبلغت االموال التي استثمرها 
دونالد ترامب في املشروع 400 

مليون دوالر.
وكان املليارديـــر البالغ 64 
عاما اثار جدال في بنما في مارس 
عندما صرح بـــأن االميركيني 

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: احتجزت 
امـــرأة  الســـلطات األميركيـــة 
واستجوبتها لالشتباه في قيامها 
مبحاولة بيع صخرة »من القمر« 
في مقابل 1.7 مليون دوالر أميركي 

في والية كاليفورنيا.
وقالت هيئة االذاعة البريطانية 
»بي بي سي« امس »السبت« إن 
اعتقال املرأة التي لم يكشف عن 
هويتها، جاء خـــالل عملية بيع 
زائفة حيث قامت بعرض الصخرة 
على محقق يعمل لدى وكالة ناسا 
الفضائية تنكر في هيئة مشتر.

وقال جيل روبنســـون نائب 
املفتش العام بوكالة ناســـا قوله 
»من احملتمل أن تكون قطعة احلجر 
من صخور القمر ولكن حتى االن 

لم يتم إخضاعها للفحص«.
واوضح أن السلطات استعادت 
»الصخرة« التي كانت بحوزة املرأة 
وتعمل وكالة ناســـا للتحقق من 
كونها زائفـــة أم أصلية، منوها 
بأن صخور القمـــر ثروة قومية 
في الواليات املتحدة وبيعها غير 
قانونـــي. وقال انـــه مت الترتيب 

برج ترامب

صحتك

القاهرة ـ العربية: أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن التدخني لسنوات طويلة يزيد من مخاطر 

اإلصابة بسرطان الثدي والرئة والقاولون بني 
السيدات الالتي تزيد لديهن مخاطر اإلصابة 

بسرطان الثدي ألسباب متعددة. وقام الباحثون 
في تلك الدارسة بتحليل كيف يؤثر التدخني 

وشرب اخلمر في زيادة مخاطر اإلصابة بالعديد 
من األمراض السرطانية بني السيدات، خاصة 

الالتي لديهن فرص أكبر لإلصابة بسرطان الثدي 
ألسباب وراثية أو للسن أو العوامل األخرى. 

وباملقارنة مع السيدات الالتي لم يدخّن يوما ما، 
وجد الباحثون أن السيدات املدخنات ألكثر من 35 
عاما تزيد لديهن مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي 

شديد االنتشار بنسبة 60% أكثر عن السيدات غير 
املدخنات، كما تزيد لديهن فرص اإلصابة بسرطان 

القاولون أربع مرات أكثر من غيرهن، بينما 
السيدات الالتي مارسن التدخني لسنوات تتراوح 

بني 15 و35 سنة تزيد لديهن مخاطر اإلصابة 
بسرطان الثدي بنسبة 34%، ومرض سرطان 

القاولون بنسبة 7% عن غير املدخنات. وباملقارنة 
بغير املدخنات، وجد الباحثون أن السيدات الالتي 
يدخّن أكثر من علبة سجائر باليوم ألكثر من 35 

عاما يكن عرضة لإلصابة بسرطان الثدي 30 مرة 
أكثر، وتقل اخلطورة إلى 13 مرة أكثر للسيدات 

الالتي يدخن لفترة تقل عن 35 عاما.
كما أثبتت الدراسة أن السيدات الالتي ال ميارسن 

النشاط البدني تزيد لديهن مخاطر اإلصابة 
بسرطان جدار الرحم بنسبة 70%، رمبا ألن هؤالء 

السيدات يكن من البدينات وهو أحد عوامل 
خطورة املرض.

املرأة املدخنة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي والرئة والقولون

مر يوم انتهاء العالم دون أن ينتهي. فعلى الرغم 
من انتظار املئات من اتباع احلركة الدينية التي 

أسسها باحث الهوتي وقس أميركي يدعى هارولد 
كامبينغ لتحقق نبؤته بأن القيامة ستقوم يوم 

أمس فإن خروجهم الى شوارع بعض املدن 
االميركية انتظارا ملا اسماه كامبينغ »اإلظالم 

الكامل الذي يعقبه النور« لم يسفر اال عن العودة 
الى البيوت بعد منتصف الليل مع أطفالهم انتظارا 

ليوم جديد.
وكان كامبينغ الذي يقود جماعة دينية في اواكالند 

بكاليفورنيا قد أعلن قبل عدة سنوات ان احلادي 
والعشرين من مايو 2011 هو »يوم القيامة«.

وقال القس انه توصل الى ذلك بعد أكثر من عقد 
من الزمن قضاها مع بعض االتباع في دراسة 

الكتاب املقدس وبحث بعض االشارات الغامضة 
التي وردت فيه والسعي نحو تفسيرها.

وتابع »ال شك لدينا في ان الرسالة املشفرة التي 
يضمها الكتاب املقدس تقول شيئا واحدا هو ان 

نهاية العالم ستحل قبل انتهاء السبت احلادي 
والعشرين من مايو عام 2011«.

وانتشرت النبوءة بني آالف من أتباع جماعة 
كامبينغ التي تسمى »محطات االسرة« التي 

أسست انتشارها على دعوات احترام قيم العائلة 
وترابطها.

وكان ذلك سببا في شعبيتها النسبية بسبب 
تعطش االميركيني في الوقت احلالي لهذه القيم 

التي تتآكل بسرعة.

اال ان كامبينغ ما لبث ان حول اجلماعة التي طائفة 
دينية مغلقة على أفكارها التي أخذت متيل الى 

التطرف تدريجيا.
ولقيت نبوءة نهاية العالم انتشارا واسعا حتى ان 

البعض من خارج جماعة كامبينغ صدقوها.
والحظت أجهزة االعالم احمللية في عدد من 

الواليات اجلنوبية بالواليات املتحدة بل وفي بعض 
الواليات الشمالية ايضا مثل نيويورك ومناطق 
في نيو انغالند تدفق املصلني الى الكنائس يوم 

اجلمعة بأعداد أكبر من املألوف في ذلك اليوم.
وفسر االمر بأن من لم يكونوا من اتابع كامبينغ 

كانوا يسألون أنفسهم »ولكن ماذا لو صدقت 
نبوءته؟«.

وهكذا اختار املصلون الطريق األضمن بالتوجه 
الى الكنائس استعداد لالظالم الذي سيأتي بعده 

النور.
ولكن اليوم مر دون ان تأتي القيامة.

وكان القس االميركي قد ألقى موعظة بعد خطاب 
الرئيس باراك اوباما بشأن الشرق االوسط قال 

فيه ان اخلطاب عالمة نهائية وحاسمة على صدق 
نبوءته، إذ ان »رأس الشر قرر ان يظهر ليعلن بيع 

شعب إسرائيل املختار وإرضاء اتباع الشيطان«.
ولم ينطق كامبينغ بكلمة حتى اآلن في تفسير 
خطأ حساباته التي أسسها على عدة عقود من 

البحث والتفسير. اال انه على االرجح سيحدد حني 
يتحدث يوما آخر للقيامة املنتظرة.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

يوم القيامة في أميركا.. مر بسالم


