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أوباما لم يعرف النشيد 

البريطاني ويحرج امللكة بنخب 
من أقوال شكسبير

بيع مخطط لـ »تايتانيك« بأكثر 
من 360 ألف دوالر

تعويض عامل في اإلمارات لم يتسلم 
وظيفته بـ 111 ألف درهم

صحة »أميرة الطرب املوريتاني« 
تثير قلق عشاق فنها

1 من بني كل 6 مجندين في اجليش 
البريطاني دون سن الـ 16 عامًا

البحرين تدفع 133 مليون دوالر 
سنويًا خلادمات املنازل

لندنـ  أ.ف.پ: تعرض الرئيس األميركي باراك أوباما ألكثر من 
موقف محرج خالل زيارته األخيرة للمملكة املتحدةـ  بريطانيا. 
فبعد ان انهى زيارته لكنيسة ويستمينيستور، وضع توقيعه 
في ســــجل ضيوف الشرف وكتب الى جانبه عام 2008 بدال من 
عام 2011.لكن املوقف االكثر احراجا الذي عاشــــه أوباما كان في 
حضرة امللكة إليزابيث الثانية نفسها في قصر بوكنغهام، التي 
أقامت مأدبة على شرف الرئيس األميركي وزوجته ميشيل، ففي 
كلمتها تناولت امللكة ما يجمع بني بريطانيا وأميركا، كالتاريخ 
املشترك واللغة، باإلضافة الى الصالت الفكرية والثقافية املميزة 
بينهما، مشيرة الى االنطباع اجليد الذي خلفه لقاؤها مع باراك 

أوباما في قمة الـ 20 التي عقدت في لندن قبل عامني.
وردا على الكلمات الطيبة، عبــــر أوباما عن عمق العالقات 
التي جتمع بني بالده وبريطانيا وشــــعبيهما، وقال انه يحمل 
معه الكثير من األمنيات الطيبة التي يتمناها عشــــرات ماليني 
األميركيني ذوي اجلذور البريطانية. ثم رفع باراك أوباما كأسه 
داعيا احلضور لشرب نخب امللكة، وتوقف عن احلديث للحظات 
كانت كافية لقائد األوركسترا كي يعطي إشارة بدء عزف النشيد 
امللكي، ظنا منه ان الرئيس قد أنهى كلمته.لكن أوباما لم يستسلم 
للموسيقى وواصل إلقاء كلمته وهو اليزال يرفع كأسه ويرفع 
صوته ليصدح أعلى من املوسيقى، التي رمبا ظن انها ليست إال 
مؤثرات صوتية يفترض ان ترافق كلماته االخيرة واملعبرة، التي 
اقتبس بها قوال مأثورا لألديب اإلجنليزي وليام شكسبير، على 
غرار ما نشاهده في األفالم الهوليودية.مرت ثوان قبل ان يلحظ 
أوباما ان أحدا لم يرفع كأســــه، رمقته أثناءها إليزابيث الثانية 
بعينيها امللكيتني وقد انتابها شيء من احلرج، مما جعله يضع 
كأســــه على املائدة ويضم يديه أمامه، وهو يقف كتلميذ يشعر 
أن معلمه سيوبخه بعد حتية العلم في طابور الصباح، لينتهي 

األمر بأن رفع اجلميع كؤوسهم وشربوا نخب امللكة.

لندنـ  يو.بي.آي: بيع مخطط اســــتخدم في التحقيق بغرق 
سفينة » تايتانيك« عام 1912 مقابل أكثر من 360 ألف دوالر في 
دار مزاد ببريطانيا اول من امس.وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( أن حجم املخطط يبلغ 10 أمتار وقد فوض بوضعه 
مجلس التجارة البريطاني للمشاركة في التحقيق الذي استمر 
36 يوما.وقد أعد مهندسون في شركة »وايت ستار الين« املخطط 

الستخدامه في التحقيق البريطاني باحلادث.
ووضعت عالمات بالطبشــــور على املخطط لتعليم األماكن 
حيث ميكن أن تكون الســــفينة ارتطمت بها في جبل اجلليد ما 
أدى إلى غرقها.وقد استخدم 96 شاهدا مثلوا أمام جلنة التحقيق 

هذا املخطط لداللة على مواقع مختلفة من السفينة.

دبي ـ العربية: أيد حكم قضائي أصدرته محكمة النقض في 
أبوظبي إلزام شركة خاصة بتعويض عامل مببلغ 111 ألف درهم، 
على الرغم من أنه لم يتسلم وظيفته، أو يبدأ عمله في الشركة، 
كما أن الشركة لم تبدأ في إجراءات إصدار بطاقة العمل واإلقامة 
للعامل بعد، واستندت احملكمة إلى خطاب عرض الوظيفة، أو 
ما اصطلح على تسميته »األوفر جوب«، الذي تسلمه العامل، 

وقدم على اثره استقالته من الشركة التي يعمل فيها.
وبدأت وقائع القضية عندما أقام العامل الدعوى، ملتمسا احلكم 
بالتعويض عن فقده وظيفته، وعن الضرر النفسي واملعنوي، 
واإلضرار بسمعته الوظيفية، بعدما اتفق العامل مع الشركة على 
العمل لديها في 30 أكتوبر 2008، وبعد انفصاله عن الشركة التي 
كان يعمل لديها، واتخاذه إجراءات نقل اإلقامة، فوجئ بإخطاره 

بإلغاء االتفاق، وفقا لصحيفة »اإلمارات اليوم«.
وأبلغت الشركة املوظف أن الوظيفة لم تعد متوافرة بسبب 
األوضاع االقتصادية، فأصبح من دون عمل، ما أثر ســــلبا في 
حياته املعيشية، إضافة إلى اآلثار النفسية والصحية التي حلقت 
به، خصوصا بعدما فقد التأمني الصحي اخلاص.وقدم محامي 
الشركة مذكرة بعدم اختصاص احملكمة نوعيا، ألنها ناشئة عن 
عالقة عمل، وطالب بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني 

املبني في املادة 6 من قانون تنظيم عالقات العمل.

الدار البيضاءـ  العربية: خضعت الفنانة املوريتانية دميي بنت 
آبه امللقبة بـ »أميرة الطرب املوريتاني« مساء اجلمعة املاضي، 
لعملية جراحية على مستوى الرأس بإحدى املصحات اخلاصة 

بالعاصمة املغربية الرباط، إثر تعرضها لنزيف في الدماغ.
وبحسب مصادر طبية في مدينة العيون بالصحراء الغربية، 
فإن املطربة املوريتانية سقطت أرضا، أثناء إحيائها لسهرة فنية 
خاصة مبنزل حمدي ولد الرشيد أحد أعيان القبائل الصحراوية، 
مما أدى إلى كسر فكها السفلي وأسنانها األمامية حلظة ارتطامها 
باألرض، ليتم نقلها وهي في حالة غيبوبة إلى مستشفى احلسن 
بن املهدي مبدينة العيون، لكن تعقد حالتها الصحية استوجب 

إرسالها على وجه السرعة بالطائرة إلى العاصمة الرباط.
وخلف احلدث موجة قلق لدى محبي هذه الفنانة، حيث جتمع 
في العيون اآلالف من الناس أمام مستشفى احلسن بن املهدي 

الذي كانت ترقد فيه لالطمئنان على حالتها الصحية.

لندن ـ يو.بي.آي: وصلت نسبة الشبان البالغة أعمارهم 
16 عاما الذين مت جتنيدهم للقتال في اجليش البريطاني إلى 
أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات.وقالت صحيفة »اندبندانت 
أون صندي« ان أرقـــام وزارة الدفاع البريطانية اظهرت أن 
اجليش البريطاني جند 1400 شـــابا أعمارهم 16 عاما خالل 
العام املاضي بزيادة مقدارها 7.12% باملقارنة مع العام 2009 
مما اثار مطالب برفع ســـن التجنيد إلى 18 عاما.واضافت أن 
ثالثة من هؤالء املجندين أرسلوا إلى افغانستان واثنني إلى 
العراق خالل الفترة بني ابريل 2007 وابريل 2010 على الرغم 
مـــن أن توجيهات وزارة الدفاع البريطانية تنص على عدم 

ارسال املجندين دون سن 18 عاما إلى مناطق القتال.

املنامة ـ د.ب.أ: كشـــفت إحصائيات حديثة أن البحرين 
تدفع 50 مليون دينار بحريني )133 مليون دوالر( ســـنويا 
خلادمات املنازل، حيث تشير التقديرات إلى أن 6.5 بحرينيات 
من أصل 10 يجلنب خادمات ملنازلهن.وبحسب آخر إحصائية 
صادرة عن اجلهاز املركزي للمعلومات وهيئة تنظيم سوق 
العمل في مملكة البحرين حتى عام 2010 وأوردتها صحيفة 
»أخبار اخلليج«، فإن عدد البحرينيات اللواتي يعتمدن على 
عامالت املنازل يصلن إلى 128.367، فيما يبلغ عدد اخلادمات 
83.439 ألفا.وتنفق األسر البحرينية أكثر من 50 مليون دينار 
بحريني سنويا على اخلادمات، على أقل تقدير، وذلك إذا ما 

احتسب فقط الراتب الشهري الذي يدفع لهن.

امللكة تتوسط أوباما وميشيل

أميرة الطرب املوريتاني دميي بنت آبه

إزالة 9 فنادق بقيمة 3.5 مليارات ريال لتوسعة احلرم
وقدرت مصادر ان قيمة املتر 
الواحد ما بـــني 350 و500 الف 
ريال، وهو ما يعتبر اغلى تقدير 
حول احلرم املكي، ويقدر حجم 
املساحة املنزوعة بتسعة آالف 
متر تقريبا، ويبتعد اقرب عقار 
للحرم بأقل مـــن 40 مترا وعن 
الكعبة املشرفة بأقل من 250 مترا، 
ونقلـــت الصحيفة عن العقاري 
ابراهيم بن ناصر اليامي قوله ان 
املنطقة تعتبر من اغلى العقارات 

على مستوى العالم.

حي الهجلة، تعتبر اقدم الفنادق 
القريبة من احلرم املكي ملصلحة 
توسعة الساحات اجلنوبية حلرم 

مكة.
وطبقا للمصـــادر، فإن قيمة 
العقـــارات املنزوعـــة تصل الى 
3.5 مليارات ريال، حيث ستتم 
االستفادة من املوقع لبناء مجمع 
دورات مياه بقبو يضم ســـاللم 
كهربائيـــة، فيما ســـتخصص 
املســـاحة للمصلني فـــي ذروة 

الزحام.

وكاالت: قالت مصادر سعودية 
رسمية ان آليات ومعدات بدأت 
في ازالة تســـعة فنادق في مكة 
املكرمة، غرب اململكة، تبلغ قيمتها 
حوالي 3.5 مليارات ريال لتوسعة 
ساحات احلرم اجلنوبية، مشيرة 
الى ان سعر متر االرض يصل الى 

500 الف ريال.
ونقلـــت صحيفـــة »عكاظ« 
امس عن مصادر في جلنة تقدير 
العقارات قولها ان آليات ومعدات 
الهدم بدأت بازالة تسعة فنادق في 

صورة أفقية للحرم املكي تبني عمليات توسعته 

شيريل كول أحدث ضحايا ولع سيمون كويل
باإلطاحة بالفنانات من برنامج »اكس فاكتور«

حبس شرطي بسبب استخدامه ملرحاض رئيس زميبابوي

أيضا ســــيمون كويل، بعد بداية 
عملها به بستة أيام فقط.

وشــــارك ســــيمون قبل ذلك 
في إنهاء مســــيرة مقدمة البرامج 
كيت ثورنتون في االكس فاكتور 
البريطاني، رغم أنها أول من قدمت 
البرنامج ورغم وعد سيمون لها 

أن عملها به مضمون.
كما أعلن ســــيمون منذ وقت 
قريب استبعاد املغنية األسترالية 
داني مينوج من جلنة حتكيم االكس 

فاكتور البريطاني.
ومع ذلك، لم يكن أحد يتوقع 
أن يفعل سيمون ذلك مع شيريل 
التي وصلت إلى النسخة األميركية 
من االكس فاكتور بفضل مساعي 
جاهدة منه لتتحول إلى جنمة في 

لوس اجنيليس.

أعدتها الشرطة.
وبعدما قضـــى حاجته، غادر 
املرحاض وواصل مهمة احلراسة، 
لكن حراس املرحاض أبلغوا عن 
احلادث مبـــا في ذلك الشـــرطة 
السرية، وجرى اعتقاله في اليوم 

التالي.
وجـــرى احتجاز مابهونو في 
ثكنات احتجاز الشـــرطة خارج 
بوالواياهـــو ومن املقرر أن ميثل 
اجلمعة 28 اجلاري أمام جلســـة 

استماع لشرطة االنضباط.
ورفض ناطق باسم الشرطة 
ماندلينكوســـي مويـــو التعليق 
قائال انه »أمر داخلي«، وتساءل 
بيتريكي ميتـــوا احملامي املعني 
بحقوق اإلنسان عن ماهية اجلرمية 

التي يواجهها مابهونو.

التي استبعدت من جلنة حتكيم 
برنامج املواهب البريطاني »غوت 
تالنت«، الــــذي يعده ويحكم فيه 

مابهونو من الدخول لكنه شـــق 
طريقه ودخل املرحاض حسبما 
ذكرت اإلذاعة نقال عن ورقة اتهام 

لندنـ  د.ب.أ: بعد فقدان املغنية 
البريطانيــــة شــــيريل كول حللم 
املشاركة كعضو في جلنة حتكيم 
النســــخة األميركية مــــن برنامج 
املواهب الغنائية »اكس فاكتور«، 
ظهرت تساؤالت حول سر اإلطاحة 
البرامج وحتطم  مــــن  بالفنانات 
آمالهن على يد جنــــم التلفزيون 

البريطاني سيمون كويل.
وذكــــرت صحيفــــة »ميرور« 
البريطانية الشعبية امس أنه رغم 
انتهاء حلم شــــيريل كول بعد 15 
يوما فقط من بدء تصوير حلقات 
البرنامج الذي سيبدأ عرضه في 
سبتمبر املقبل، إال أنها لم تسجل 

بذلك رقما قياسيا جديدا.
ويبقى الرقم القياسي من نصيب 
عارضة األزياء واملمثلة كيلي بروك 

هراراي ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير 
في زميبابوي أن شرطيا خضع 
لالحتجاز ملدة أســـبوعني بعدما 
اســـتخدم مرحاضـــا مخصصا 

للرئيس روبرت موغابي.
وقالـــت محطة إذاعية خاصة 
»في.أو.بي« ان السرجينت أليوس 
مابهونو، مخبر سري في مدينة 
بوالواياهو غرب البالد، كان في 
مهمة مراقبة قبل أسبوعني أثناء 
إقامة معرض التجارة الدولي في 
زميبابوي عندما اضطر الى تلبية 

نداء الطبيعة لقضاء حاجته.
وهرع الشرطي إلى أول مرحاض 
وقعـــت عيناه عليـــه اتضح أنه 
محجوز بشكل خصوصي ملوغابي 

أثناء حضور انشطة املؤمتر.
وحاولت شرطة احلراسة منع 

شيريل كول

روبرت موغابي

3 كرات و200 العب في مباراة استعراضية بكرة القدم!

ثالث كرات في آن واحد. اننا رأينا 
أنه في ظروف تواجد كرة واحدة 
فقط في امللعب ليس كل املشاركني 
في املباراة كانوا يشاركون فيها 
فعال، ومع اضافة كرتني أضيفت 

للمباراة ملسة من البهجة«.

على بداية املباراة. ومع ذلك، فإن 
عدد حراس املرمى لم يتغير.

وأشـــار رئيس نادي كريليا 
ســـوڤيتوف ســـامارا ڤيكتور 
رازفييـــڤ إلـــى أن »األطفال لم 
يتوقعوا أن يجـــدوا في امللعب 

وكاالت: اقيمت في جرتاول 
امس في الســـاحة الرئيســـية 
أكبر  الروسية  ملدينة ســـامارا 
مباراة كرة القدم من حيث عدد 
املشاركني فيها الذي وصل الى 

200 العب.
فـــي املكتب  وذكـــر مصدر 
االعالمـــي لنـــادي »كريليـــا 
ســـوڤيتوف سامارا« أن ساحة 
كويبيشيف في املدينة والتي تعد 
أكبر ساحة في أوروبا استضافت 
لقاء جمع بني فريقني أطلقا على 
نفســـيهما »اجلـــدراء« و»أهل 
العـــزم«، وتضمن كال الفريقني 
100 متدرب من نوادي كرة القدم 

في املدينة.
املباراة مبناســـبة  وأقيمت 
االحتفال بثالث ذكريات، منها 
الذكرة الـ 425 لتأسيس مدينة 
ســـامارا والتي تصادف يومي 
السبت واألحد، والذكرى الـ 10 
للدوري الروسي املمتاز والذكرى 
الـ 100 لدخول كرة القدم الى قلب 

أهل سامارا.
وبدأت املباراة باملفاجأة، حيث 
قرر احلكم تزويد الالعبني بكرتني 
اضافيتني بعد مرور عدة دقائق 

دبي ـ العربية: كشفت دراسة أميركية أن األناناس ينشط 
وظائف الكبد ويقوي العظام ويعالج االلتهابات كما أنه يفيد 

في عالج تصلب الشرايني والنقرس.
وأكدت الدراسة أيضا أن األناناس غني بڤيتامينات أ وب وج 

ويحتوي على عدد من املعادن مثل املنجنيز والبوتاسيوم 
واليود والكالسيوم والفسفور والكبريت واحلديد 

واملاغنسيوم.وأشارت الدراسة إلى أن األناناس غذاء جيد 
ويساعد أيضا في عالج بعض األمراض كنزالت البرد 

واألعراض املصاحبة له من السعال والبلغم الذي يصاحبها 
ويجعله أقل جفافا، كما أنه يسهل الهضم ويكافح السموم.

وأكد اخلبراء أن لب األناناس املهروس يستخدم لعالج 
اجلروح وورقه لتغطية اجلرح مثل الكمادات.

يذكر أن موطن األناناس مناطق خط االستواء وأميركا 
الوسطى واجلنوبية وهاواي وتايلند.

األناناس ينشط وظائف الكبد 
ويفيد في عالج تصلب الشرايني

صحتك

عقار يساعد على التخلص 
من الذكريات املؤملة

مونتريالـ  يو.بي.آي: قال باحثون كنديون إن عقار »ميتيرابون« 
يســــاهم في تخفيف قدرة الدماغ على تذكر العواطف السلبية 

املرافقة للذكريات املؤملة.
وقــــال باحثون من جامعة مونتريال ومستشــــفى »لويس 
الفونتان« ان تذكر أحداث مؤملة عند تناول عقار »ميتيرابون« 
يخفف قدرة الدماغ على إعادة تسجيل العواطف السلبية املرافقة 
للذكريات املؤملة.وقالت الباحثة ماري فرانس ماران ان امليتيرلبون 
عقار يخفف بشــــكل كبير معدالت هرمــــون الكورتيزول وهو 

هرمون توتر مرتبط بعملية التذكر.
وشــــملت الدراسة 33 رجال يسمعون عن قصة فيها أحداث 
عادية وأحداث سلبية وبعد 3 أيام مت تقسيمهم إلى 3 مجموعات 
تلقت إحداها جرعة واحدة مــــن امليتيرابون والثانية جرعتني 

فيما حصلت املجموعة الثالثة على دواء وهمي.
وطلب من الرجال تذكر القصة ومت تقييم أداء ذاكرتهم بعد 4 
أيام.وقالت ماري »وجدنا أن الرجال في املجموعة التي حصلت 
على جرعتني من امليتيرابون واجهوا صعوبات في تذكر األحداث 

السلبية في القصة بينما تذكروا اجلوانب العادية فيها«.
ونشــــرت نتائج الدراســــة في دورية »علم الغدد العيادي 

واأليض«.


