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 كوبنهاغنـ  أ.ف.پ: األمير هنريك زوج ملكة الدمنارك 
مارغريت الثانية الفرنسي األصل، سيطلق قريبا عطره 
اخلاص حتت اسم »أتش«، بحسب مصادر في القصر 

امللكي.
 وأوضح لينه بالبي املتحدث باســــم القصر امللكي 
لوكالة »فرانس برس« أن »األمير اختار بنفسه مكونات 
هذا العطر الذي سيباع حصريا في القصر« الذي ميلكه 

مع زوجته في جنوب غرب فرنسا.
 وهذا العطر الذي تنتجه شركة مستحضرات التجميل 
الدمناركيــــة »غوش«، يحتوي على زيوت عطرية من 
الليمون الهندي وأشجار األرز. ومن املتوقع أن يطرح 
للبيع خالل أسابيع في متجر القصر. وزوج امللكة البالغ 
من العمر 76 عاما هو نحات وكاتب وشاعر، ويستطيع 

اآلن احلصول أيضا على لقب مصمم العطور. 

دبيـ  العربية: تخطط أسطورة السباحة األميركية 
ديانا نياد، البالغة من العمر 61 عاما، للسباحة في 
املياه املليئة بأســـماك القرش، ملسافة 103 أميال من 
كوبا الى كي ويســـت في والية فلوريدا األميركية، 
متخطية حدود سنها وقدراتها اجلسدية والعقلية، 
في محاولة الســـتكمال ما توقفت عنده في سن الـ 
32 عندما كانت الســـباحة األكثر قدرة على التحمل 

في العالم.
وقالت نياد، وفقا ملا ذكرته صحيفة »واشـــنطن 
بوست« اخلميس »لست مكترثة بكم أبلغ من العمر، 
ال أشـــعر بأني مختلفة بأي شـــكل من األشكال عما 
كنت عنه في صباي، وعندما يقول لي الناس »رمبا 
يجـــب أن تأخذي وقتا أطول للراحـــة بني تدريبات 
السباحة، بسبب عمرك« أرد عليهم قائلة »صحيح، 

لقد نسيت ذلك«.
ومن اجلدير بالذكر، أن ملثل هذه احملاولة مخاطر 
عديدة، أهمها أسماك القرش الشرسة، وقناديل البحر، 
باإلضافة إلى خطر التعـــرض للجفاف، وانخفاض 
درجة حرارة اجلسم بشكل كبير، وحدوث اضطراب 
في ضربات القلب، حيث انه سيتوجب عليها السباحة 

ملدة 60 ساعة بشكل متواصل.
وكانت نياد قد أكملت ماراثون سباحة لـ 24 ساعة 
في الصيف املاضي كنوع من التدريب، إال أن املعلومات 
احلقيقيـــة التي متلكها عن تأثير مثل هذه احملاولة، 
تأتي من جتربتها عندما كانت في الــ 29 من العمر، 
عندما قامت مبثل هذه احملاولة وفشلت في اكمالها.

وصرح الطبيب اخلاص بنياد، مايكل برودر: هناك 
أناس ميارسون رياضات التحمل طوال هذه املدة، لكن 
ليس في املاء وليس في عزلة، وعندما تكون هي في 
املاء لن نستطيع إمدادها بأشياء أو معدات مثل التي 

نعطيها ألي رياضي على اليابسة. 

األمير هنريك

أسطورة السباحة األميركية ديانا نياد 

 األمير هنريك زوج ملكة الدمنارك 
يطلق عطره اخلاص »أتش«

سباحة أميركية فوق الستني 
تخطط لقطع 103 أميال 

في مياه مليئة بأسماك القرش

 احترسي من هدايا الزهور.. 
فهي مؤشر على اخليانة

 لندن ـ يو.بي.آي: يعد منح باقة من الزهور إلى الزوجة أو 
الصديقة هدية حب كالسيكية لكن تأثير الزهور يختلف عن النية 

املرجوة لدى البريطانيات وصارت الكثيرات منهن يعتقدن أنها 
مؤشر على اخليانة.

ووجدت دراسة جديدة نشرتها صحيفة »ديلي ميل« امس أن ثالثة 
أرباع النساء البريطانيات اعترفن بأن الشكوك تنتابهن حني يعود 

رجالهن إلى املنزل وبأيديهن باقات من الورد.
وقالت إن النساء البريطانيات يعتبرن اآلن أن حصولهن على علبة 

من الشوكوالتة من رجالهن دليل على أنهم كذبوا حول شيء ما 
وأن قيام رجالهن بدعوتهن إلى عشاء على ضوء الشموع يعني أن 

لديهم أنباء سيئة.
واضافت الدراسة التي شملت 1500 رجل و1500 امرأة أن الهدايا 
التي ال تثير شكوك النساء البريطانيات هي الهدايا البسيطة مثل 

الكعك والوجبات اجلاهزة.
واشارت إلى أن نصف الرجال تقريبا اعترفوا بأنهم توقفوا عن 

شراء الهدايا لشريكات حياتهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى جنون 
االرتياب لديهن فيما اعترفت ربع النساء أن شركاء حياتهن قدموا 

لهن هدايا في املاضي بعد أن فعلوا شيئا خاطئا. 

 إعادة فتح 3 مطارات في أملانيا بعد إغالقها 
بسبب سحابة الرماد البركاني

أميركية تخطت املائة رحلت 
وتركت ثروة 500 مليون دوالر

جرثومة خطيرة في اخلضار 
تؤدي إلى وفاة 4 أملان 

واتهام عّراف بتزوير وصية أغنى امرأة في آسيا

سعودية أخرى تتجرأ وتقود سيارتها في القطيف
ونائب وزير الداخلية: املنع اليزال ساريًا

السماح  لألطفال باستخدام »فيس بوك« 

 برلـــني ـ أ.ش.أ: أعـــادت الســـلطــات األملانية 
فتـــح 3 مطارات في البـــالد كان قد مت إغالقها في 
وقت سابق بسبب الرماد الناجم عن ثوران بركان 

»جرميسفوتن« في أيسلندا.
وذكرت قناة »دويتشـــه فيلـــه« األملانية امس 
)اخلميس( أنه متت إعادة فتح مطارات «هامبورغ« 
و»برمين« و»برلني« عقب ساعات من اإلغالق، مشيرة 
إلى أن الفترة التي مت فيها إغالق هذه املطارات قد 
تســـببت في إلغاء مئات الرحالت وتعليق ســـفر 

عشرات اآلالف من األشخاص.
وأضافت القناة األملانية أن تركيز الرماد البركاني 
الناجم عن ثوران بركان «جرميسفوتن« بأيسلندا 
لم يعد خطيرا، وقد أثر ثوران بركان أيسلندا هذا 
العام أيضا على حركة الطيران في كل من النرويج 

نيويورك ـ يو.بــــي.آي: توفيت األميركيـــة 
هوغيــــت كالرك التي تخلت عــــن قصورهــــا 
وأموالها الكثيـــرة واختارت العيش في عزلة 
بغرفة فـــي أحد املستشــــفيـــات عن عمر 104 
سنـــوات مخلفـــة وراءها ثروة تقــــدر بـ 500 

مليون دوالر.
وذكرت صحيفة »نيويورك ديلي نيوز« ان 
كالرك وهي وريثة وليام أندروز كالرك الرجل 
الذي اعتبر ثاني أكبر أثرياء أميركا، توفيت في 

 برلنيـ  أ.ف.پ: قد يكون استهالك خيار وبندورة 
وخس أساس التفشي السريع جلرثومة خطيرة، 
على ما أعلنـــت وزارة الزراعة األملانية في حني 
يعتقـــد أن هذه البكتيريا قد أدت إلى وفاة أربعة 

أشخاص.
 وفـــي بيان، أعلنت وزيـــرة الزراعة األملانية 
إيلسيه إيغنير أن »نتائج التحاليل األولية ملعهد« 
روبرت كوخ« جتعلنا نعتقد أن استهالك البندورة 
واخليـــار واخلس النيئة هو مســـبب اإلصابات 
األخيرة« الناجمة عن جرثومة »إي-كولي« املنزفة 

لالمعاء.
 وكانت السلطات الصحية األملانية قد أعلنت عن 

الرياضـ  يو.بي.آي: قامت فتاة سعودية من القطيف 
في العشرين من مايو اجلاري بقيادة سيارتها ونشرت 
املقطع على الـ»يوتيوب« وعدد من املواقع اإللكترونية. 
وتأتي إذاعة املقطع بعدما ألقت السلطات السعودية 
القبض على منال الشــــريف وأودعتها سجن النساء 

في الدمام شرق اململكة.
وأشــــارت الفتاة وفقا ملا نشر على الـ»يوتيوب« 
إلى أنها متلك رخصــــة قيادة بحرينية وكانت تقود 
سيارتها في الشــــوارع الداخلية والفرعية بالقطيف 
بعيدا عن الشوارع الرئيسية وبجانبها والدها الذي 
قــــام بتصوير املقطع ملدة 10 دقائــــق تقريبا، مؤكدة 
أنها تشــــعر باخلوف من اجلهات األمنية ولكن تأمل 

أن يسمح للنساء بقيادة السيارة.
وأوضحت الفتاة أنها ليست أول من قامت بالقيادة 
إمنا هناك فتيات عدة من جدة والرياض والشــــرقية 
قمن بالقيادة مشيرة إلى أن والدها وشقيقها يدعمانها 

وموافقان على قيادتها للسيارة.
وقالت إن »اللفة ستكون قصيرة ألنها بجوار البيت« 

و»إن الناس بدأوا ينظرون إليها باستغراب«.
وأضافت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها انني 
»مثل البنات لكن هذه خطوة أولى« وإن والدها معها 
وهو من يقوم بالتصوير. وانه يدعمها وأيضا أخوها 
يدعمها بأن تقود السيارة. وقالت أنا لست األولى في 
إشارة إلى منال الشريف التي تقبع في السجن وانها 

لم تخرج بشكل همجي أو حماسي.
وقالت الفتــــاة انني »خائفة ولكنني توكلت على 
اهلل وأملنــــا في امللك عبداهلل ان يكون معنا في هذه 

اخلطوة )قيادة املرأة للسيارة(«.
وتابعت »إن شــــاء اهلل ال تنتهي هذه الســــنة إال 
وحتققت أحالم كل شخص خاصة في القطيف« في 

إشارة إلى أهل الشيعة، و»سنرى يوما بعد يوم األمور 
تتحسن إن شاء اهلل«.

وكانت منال الشريف أعلنت انسحابها من حملة 
»سأقود سيارتي بنفسي في 17 يونيو« والتي دشنتها 
عبر الـ »فيس بوك« بإرادتها من دون ممارســــة أي 
ضغــــوط عليها إضافة إلى أنهــــا أبدت ندمها على ما 

فعلته.
ودعا رئيس جلنة التكافل األسري في إمارة املنطقة 
الشــــرقية إلى احلكم بجلد منال الشريف في سوق 

نسائي حتى تكون عظة وعبرة لغيرها.
واشتعلت حرب إلكترونية بني مؤيدي ومعارضي 
قيادة املرأة للسيارة عبر العديد من املواقع اإللكترونية 
الشهيرة بعد أن أطلق مجموعة من الشبان السعوديني 
حملة علــــى موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« 

ملواجهة احلملة النسائية.
ووصف عالم دين سعودي كبير النساء الالتي يقمن 
بحملة لقيادة السيارات في اململكة في السابع عشر 
من الشهر املقبل بأنهن فاسقات وأن حملتهن »خبيثة 
مخبثة«، مؤكدا أن املؤيدين ليسوا سوى »كفار« أو 
»فسقة«. وأكد نائب وزير الداخلية السعودي األمير 
احمد بن عبدالعزيز أن القرار الذي اتخذته السلطات 
في اململكة في عام 1991 اخلاص مبنع املرأة السعودية 

من قيادة السيارة اليزال ساريا.
وقال نائب األمير أحمــــد بن عبدالعزيز ردا على 
سؤال بشــــأن قيادة املرأة للسيارة »أي مطالبات قد 
تكون واردة من أي جهة بغض النظر عن هل هي صح 
أم غلط.. لكن قيادة املرأة للسيارة في السعودية سبق 
ان ورد حولها بيان في العام 1991 بعدم السماح بقيادة 
املرأة للسيارة وهذا بالنســــبة لنا كوزارة للداخلية 

اليزال قائما«.

إيالف: من املقرر أن تطعن إدارة موقع الفيس 
بوك بالقانون الذي مينع األطفال من استخدام موقع 
التواصل االجتماعي بحســـب ما جاء على لسان 
املؤسس مارك زكربرغ. ونقلت صحيفة التلغراف، 
عن زكربرغ قوله ان يجب السماح لألطفال الذين لم 
يناهزوا الثالثة عشرة من عمرهم باستخدام فيس 
بوك. وفي هذا السياق، قالت النائب احملافظ كلير 
بيري التي دافعت عن السالمة املتصلة باالنترنت »إن 

طلب إدارة الفيس بوك بشأن أعمار املستخدمني غير 
مسؤول«. ويشار إلى أن قانون حماية خصوصية 
األطفال املتصلة باالنترنت تسمح لألطفال الذين 
يتخطون الثالثة عشرة من عمرهم باستخدام الفيس 
بوك، علما أن هذا القانون هو قانون فيدرالي أميركي 
أقر في العام 1998. أما القوانني البريطانية احلالية 
فال متنع األطفال ما دون الـ 13 من استخدام الفيس 

بوك.

والدمنارك وبريطانيا حيث مت ايضا إغالق أجزاء 
من املجال اجلوي البريطاني في وقت سابق.

كما مت إلغـــاء مئات الرحالت اجلوية عبر دول 
أوروبا بسبب سحابة الرماد البركاني، ومن املتوقع 
أن تتســـبب ســـحابة الرماد في حدوث مزيد من 
االضطرابات بحركة الطيران وإجبار شركات الطيران 

على إلغاء املزيد من الرحالت اجلوية.
وفي السياق نفسه ألغت طيران اإلمارات امس 
»دبـــي هامبورغ دبي« نظرا إلغالق املجال اجلوي 

لشمال أملانيا بسبب السحابة.
 ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( عن متحدث 
باسم طيران اإلمارات تصريحه فى بيان امس أن 
طيران اإلمارات وفرت حجوزات ســـفر بديلة إلى 

جميع الركاب املتأثرين بهذا اإللغاء.

مركز »بيت إسرائيل الطبي« بعد 22 سنة على 
انتقالها إلى هذا املركز وانقطاعها عن أصدقائها 
وعائلتها والعالم اخلارجي بأكمله، وأشارت إلى 
ان الراحلة تركت وراءها ثروة تضم مجموعة 
نادرة من الدمى وشقة في كاليفورنيا وقصرا 

بقيمة 24 مليون دوالر في كونيكتيكت.
وتزوجت كالرك مرة واحدة ومن ثم طلقت 
من دون أن ترزق بأوالد، وتركت املرأة وصية 

لكن لم يتم الكشف عن املستفيدين.

 هونغ كونغ ـ د.ب.أ: اتهمت محكمة في هونغ 
كونغ عراف زعم أن أغنى امرأة في آسيا تركت له 
مليارات الدوالرات بتزوير وصيتها، خسر توني 
شان مدرب طريقة فينج شوي قضية إثبات صحة 
وصية العام املاضي زعم فيها أن املليارديرة نينا 
واجن كانت عشـــيقته السرية وتركت له ممتلكات 

بقيمة 13 مليار دوالر.
وانتهت تلك اجللســـة إلى أن قضية شان )51 
عاما( »غير شريفة متاما« وأن الوصية التي قدمها 

مزورة، وقد بدأت الشرطة حتقيقا في األمر.
وكانت واجن التي توفيت بالسرطان عام 2007 
عـــن 69 عاما ترأس مجموعة تشيناتشـــيم وهي 
واحدة من أكبر شركات العقارات في هونغ كونغ، 
وبعد حتقيقات للشـــرطة استمرت 15 شهرا، أتهم 

شان بالتزوير امس اخلميس.
وقد تأجلت اجللسة حتى يوم 8 يوليو وأفرج 
عن شان بكفالة 20 مليون دوالر هونغ كونغ )2.56 

مليون دوالر(. 

وفاة أربعة أشخاص أصيبوا باجلرثومة في شمال 
أملانيا وشمال شـــرقها، على الرغم من أنه لم يتم 
اجلزم رسميا بعد فيما خص العالقة بني وفاة هؤالء 

وجرثومة اإلشريكية القولونية »إي-كولي«.
 ومعهد »روبرت-كوخ« الفيدرالي املكلف مبراقبة 
األمراض ومكافحتها، أحصى 140 حالة ملتالزمة 
انحالل الدم اليورميي في أملانيا، ما يساوي ضعفي 
الرقم املسجل في العام 2010 )65 حالة( من بينها 

حالتان قاتلتان.
 وما جعل السلطات الصحية احمللية تتحرك 
هو الفترة الزمنية القصيرة التي ظهرت خاللها 

احلاالت )15 يوما(. 

سحابة بركان »جرميسفوتن« في آيسلندا. األميركيـــة هوغيت كالرك

جرثومة »إي-كولي«


