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وكاالت: غ����ادر مكوك الفضاء 
األميرك����ي إنديفر وطاقمه املؤلف 
من ستة رواد محطة الفضاء الدولية 
الليلة قبل املاضية، ممهدا الطريق 
امام رحلة أخيرة قبل احالة ادارة 
الطيران والفضاء االميركية )ناسا( 
اس����طول املكوم املؤلف من ثالث 

مركبات إلى التقاعد.
ونقل انديفر إلى احملطة الدولية 
خالل رحلته الت����ي بدأت يوم 18 
مايو اجلاري، مقياس ألفا�2 الطيفي 
املغناطيسي لرصد اجلزيئات والذي 
بلغت تكلفته ملياري دوالر، إضافة 

الى قطع غيار.
ومازال من املقرر القيام مبهمة 
أخي����رة للمك����وك قب����ل أن تنهي 
الواليات املتح����دة برنامجه الذي 

استمر 30 عاما.
ومن املقرر أن يتم اطالق املكوك 
اتالنتس يوم 8 يوليو املقبل وعلى 
متنه ام����دادات تكفي احملطة ملدة 
عام، وهي خطة طوارئ في حال 
التي  التجارية  مواجهة الشركات 
س����يتم التعاقد معها لتولي مهمة 
نقل االمدادات الى احملطة تأخيرا 

في مركباتها اجلديدة.

فرساي � أ.ف.ب � سرق حصان 
صغي����ر »بوني« من نوع فاالبيال 
تبلغ قيمته 15 ألف يورو وميكله 
أمير سعودي في مزرعة بوري غرب 

باريس على ما ذكرت الشرطة.
وأحصنة فاالبيال هي تزاوج بني 
خيول شيتالند وخيول اجنليزية 
اصيلة وتعتبر االصغر في العالم. 

وال ميكن ركوب هذه األحصنة.
وقالت الش����رطة انها ال متلك 
»عناص����ر كثيرة« ح����ول عملية 
السرقة. واضاف احد احملققني ان 
»سرقة االحصنة أمر نادر« موضحا 
ان اللصوص سرقوا ايضا سيارة 

رباعية الدفع للطرقات الوعرة.

واشنطن � يو.بي.آي: قتلت امرأة 
وأصيبت أخرى إثر سقوطهما من 
نافذة الطابق العاشر في أحد فنادق 

مدينة أتلنتا األميركية.
ونقلت ش����بكة »س����ي إن إن« 
األميركية عن الشرطة في أتلنتا 
قولها ان املرأتني كانتا تشاركان في 
حفل عيد ميالد في فندق »دبليو 
أتلنتا ميدتاون« عندما سقطتا من 

نافذة في الطابق العاشر.
وأظه����ر التحقي����ق األولى ان 
املرأتني كانتا »تتدافعان على سبيل 
امل����زاح« عندما اصطدمتا عرضيا 

بالنافذة وسقطتا.
وقتلت امرأة على الفور وهي 
تدعى الشاونا ثريت من أتلنتا، ولم 
يعلن الوفاة بعد، فيما نقلت املرأة 
األخرى، التي لم يتم التعريف عنها، 

إلى املستشفى في وضع حرج.

 مالطا � س����ي.إن.إن: يبدو أن 
التي يدين معظم سكانها  مالطا، 
باملذهب املسيحي الكاثوليكي، في 
إلى تطبي����ق »الطالق«،  طريقها 
بحس����ب ما أعلن رئيس الوزراء 
املالطي إثر استفتاء حول الطالق 
في البالد لم تعلن نتائجه النهائية 
بع����د. وأظه����رت النتائج األولية 
لالس����تفتاء الذي أج����ري مطلع 
األسبوع اجلاري أنه سيتم إقرار 
قان����ون »الطالق« املمنوع قانونا 

بنسبة %54.
ورغ����م اس����تمرار عملية فرز 
األصوات إال أن احملللني يتوقعون 
أن يتم إقرار قانون الطالق وفقا ملا 
أشار إليه رئيس الوزراء املالطي 
لورانس غون����زي الذي يعارض 

القرار وصوت ضده.
املالطي:  الوزراء  وقال رئيس 
»رغم أن النتائج ليست كما أرغب 
ولكن اآلن من واجبي احترام رغبة 

ورأي األغلبية«.
يشار إلى أن اجلزيرة الواقعة 
في البح����ر املتوس����ط والقريبة 
م����ن ليبيا وإيطاليا ه����ي الدولة 
الوحيدة في العالم التي ال تسمح 

بالطالق.
كما أن س����كان مالطا يدينون 
بنس����بة 98% منهم بالكاثوليكية 
وبالتالي فإن تأثير الكنيسة على 
الدولة يعتب����ر كبيرا،  سياس����ة 
الكاثوليكي  أن املذهب  خصوصا 
يعتبر الدين الرسمي للبالد بحسب 

الدستور.
وقال غونزي إن البرملان بصدد 
إعداد قانون يجعل من الطالق أمرا 
قانونيا ومشروعا في البالد املؤلفة 
من 3 ج����زر مأهولة وأخرى غير 
مأهولة، بعد أن كان محرما دينيا 
وقانوني����ا، إلى جانب اإلجهاض، 
كذلك ف����إن من يرتك����ب »جرم« 
الطالق أو اإلجهاض، يعرض نفسه 

للمساءلة القانونية والغرامات.

رحلة إنديفر األخيرة

سرقة حصان 
أمير سعودي

مقتل امرأة سقطت 
من »العاشر«

مالطا في طريقها 
إلقرار الطالق

30 عامًا على اإليدز.. 
مرض عضال أربك العالم

أردني يقتحم بسيارته بيته احملترق 
إلنقاذ عائلته في العني

باريس � أ.ف.پ: ظهر مرض اإليدز قبل 
30 عاما وأودى بحياة 30 مليون شخص، 
فهو مرض يربك العالم ويستدعي جهدا 
ماليا استثنائيا وتعبئة واستنفارا في 
جميع االجتاه����ات، باإلضافة إلى تقدم 

طبي بارز.
ووجد اإليدز في اخلامس من يونيو 
من عام 1981، ففي ذلك اليوم كشف املركز 
األميركي ملراقب����ة األمراض ومكافحتها 
»سي دي سي« في أتالنتا عن إصابة 5 
مثليني جنس����يني من كاليفورنيا بنوع 
نادر من االلتهاب الرئوي الذي يصيب 
عادة األشخاص الذين يعانون من انهيار 

كبير في مناعتهم، دون سواهم. 
وبعد مرور شهر، شخص نوع نادر جدا 
من سرطان اجللد لدى 26 مثليا جنسيا 
أميركيا، فكان احلديث عن »سرطان مثلي« 
ولكنه وبعد عام، أطلق على هذا املرض 
اسم متالزمة نقص املناعة املكتسب أو 

»اإليدز«.
وفي عام 1983، عزل فريق فرنس����ي 
الڤي����روس الذي ينقل عب����ر الدم وعبر 
اإلفرازات املهبلية وحليب األمهات واملني، 
املناعة فيجعله  والذي يستهدف جهاز 
عرضة »لألمراض االنتهازية« مثل السل 

وااللتهاب الرئوي. 
ومضت هذه السنوات الثالثني على 

ذك���ر موقع أرابي���ان بيزنس نقال عن 
صحيفة ذا ناش���ونال ان حريقا شّب في 
من���زل في اجليمي ف���ي العني صباح يوم 
السبت مما دفع بصاحب املنزل إلى استخدام 
سيارته ذات الدفع الرباعي لصدم جدار املنزل 
إلنقاذ ابنه وزوجت���ه احملاصرين بنيران 
احلريق إال أنه متكن من إنقاذ 15 شخصا 

دون ابنه وزوجته.
وأدى احلريق الذي اندلع بسبب ماس 
كهربائي إلى وفاة طفل )9 شهور(، وسيدة 
في ال� 28 من عمرها. وجنا 14 شخصا من 
أفراد العائلة وخادمة إثيوبية من احلادث، 
بعد أن متكنت فرق الدفاع املدني والطوارئ 
والسالمة العامة التابعة لشرطة أبوظبي، 

من السيطرة عليه وإنقاذهم.
وتش���ير الصحيفة إلى أن أحمد خليل 
ش���اهني اشتكى من قلة حيلة فرق اإلنقاذ 

وقع وفيات باملالي���ني وعائالت مفككة 
وأطفال أفارقة يتامى ووصمات بالعار، 
لكنها طبعت أيضا بتقدم كبير ناجح في 
وجه ڤيروس مازال يصعب فهمه، وفي 
العام 1996 غي���رت العالجات الثالثية 
املعادلة التعام���ل مع املرض، إذ حتول 
م���رض اإليدز بس���ببها م���ن فتاك إلى 

مزمن. 
وقال مدير برنامج األمم املتحدة املشترك 
املعني بڤيروس نقص املناعة البشرية 
)اإليدز( ميشال سيديبيه: »إن اإليدز غير 
العالم وخلق رابطا اجتماعيا جديدا بني 
دول الشمال ودول اجلنوب، األمر الذي 

لم نشهده مع أي مرض آخر«.
يذكر أن اإليدز ليس مرضا كس����واه 
من األمراض، وغالبا ما يفضل املرء عدم 

معرفته بإصابته. 
ولفت البروفيس����ور جان � فرانسوا 
ديلفريسي من وكالة األبحاث حول اإليدز 
العشرين  الوباء األساس����ي للقرن  أنه 
وس����يبقى كذلك خالل الق����رن احلادي 

والعشرين.
وامل����رض الذي لم يع����د قاتال حاليا 
يس����تحيل الش����فاء منه، لذا فإن أعداد 
املصابني به  في تزايد مستمر، وبالتالي 
تق����وم احلاجة إلى مزيد م����ن األبحاث 

والعالجات واألموال ملكافحته.

لدى الدفاع املدني التي رفضت االقتراب من 
املنزل حتى وصول سيارات اإلطفاء، وأشار 
الى انه أدرك بعد عودة زوجته إلنقاذ الطفل 
من النيران أنه سيفقد ولده ما لم يتصرف 
بعدما رفض عمال اإلنقاذ هدم جدار املنزل 
بسيارتهم، وشجعه جاره اإلماراتي على 
استخدام سيارته، فقام بسيارته الباجيرو 
بصدم اجلدار بقوة ليفتح فيه فجوة كبيرة 
قام من خاللها بإنقاذ احملاصرين بالنيران، 
إال أن زوجته التي عادت إلنقاذ طفلها لقيت 

حتفها وهي تبحث عنه.
وقام بسحب 8 أشخاص فيما ساعدته 
فرق اإلنقاذ على سحبهم وإخماد احلريق 
وخالل بحثه عن ابنه اصدم بقدمه بجسم 
طري تبني انه طفله ابن األشهر ال� 9 الذي 
أخذ إلى املستشفى لكنه فارق احلياة مع 

والدته.

 

xxx

xxx

نيويورك ـ أ.ش.أ: توصلت األبحاث 
الطبية احلديثة إلى أن تناول زيت 

السمك واألحماض الدهنية الغنية مبادة 
»األوميجا-3« ليس فقط يفيدان القلب 

بل يعمالن على حتسني احلالة املزاجية 
والنفسية لإلنسان وتقلل ميل مدمني 

اخلمور لتناول املزيد منها.

وأوضحت التجارب املعملية التي أجريت 
على فئران التجارب التي أجريت بجامعة 
نيويورك األميركية أنه بعد ان مت إعطاء 
الفئران جرعات يومية من زيت السمك 
لوحظ حتسن احلالة املزاجية والنفسية 

للكثير منهم خاصة ممن عانوا من نوبات 
اكتئاب.

نيويورك ـ أ.ش.أ: أظهرت األبحاث 
احلديثة ان ارتداء النظارات ذات العدسات 
امللونة قد تعطى شعورا بالراحة وتساعد 

في تخفيف حدة الصداع التي يعاني منها 
البعض وذلك عن طريق تطبيع نشاط 
خاليا املخ. ويوضح الباحثون بجامعة 

»ميتشيغان« األميركية في معرض 
أبحاثهم التي أجروها في هذا الصدد أن 

الغالبية من مرضى الصداع والصداع 
النصفي يصبحون أكثر حساسية 

حملفزات اإلجهاد البصري وهو ما يسبب 

لهم عدم االرتياح في النظر ويضاعف من 
حدة الصداع أو الصداع النصفي.

وكانت الدراسات الطبية السابقة قد 
أشارت إلى أن احلساسية حملفزات 

اإلجهاد البصري تكون غالبا مرتبطة 
ومؤشرة لتزايد النشاط في اللحاء 

البصري للمخ وهو ما يضاعف من 
الشعور بحدة الصداع في الوقت الذي 

لوحظ ان النظارات ذات العدسات امللونة 
تعمل على تطبيع نشاط هذه املنطقة 

باملخ.

صحتك

زيت السمك يحسن احلالة املزاجية

النظارات ذات العدسات امللونة 
تخفف من حدة الصداع

إطالق سراح منال الشريف بعد توقيعها
تعهدًا بعدم معاودة قيادة السيارة مجددًا

بعد 11 يومًا.. أسرة أردنية تكتشف أن املتوفى ليس ابنها!

.. وأردنيون يفضلون إطالق اسم »محمد« على أبنائهم

عّمان � يو.بي.آي: عاش���ت 
عائل���ة األردن���ي بدر س���الم 
الساليطة في مدينة مادبا جنوب 
غرب عمان حزنها مرتني بعدما 
اكتشفت ان اجلثة التي دفنتها 
قبل 11 يوما ل���م تكن لطفلهم 
الوليد الذي توفي في املستشفى 

احلكومي في املدينة.
فقد كانت ادارة املستشفى 

عّم����ان � يو.ب����ي.آي: أظهرت 
احصائية نشرت ان اسم »محمد« 
كان االسم املفضل لدى األردنيني 
إلطالقه على مواليدهم العام املاضي 

عن مدير املستشفى د.رياض 
القس���وس قول���ه ان احلادثة 
وقعت بالفع���ل نتيجة إهمال 
غير مقصود وخطأ في تبديل 
جثة طفل العائلة الذي ولدته 
امه بجثة طف���ل آخر رفضت 
والدته تسلمه رغم فارق احلجم 

واالكتمال اخللقي والعمر.
وأضاف انه مت تشكيل جلنة 

االول بني االس����ماء املرغوبة لدى 
األردنيني اذ بلغ عدد املواليد الذكور 
الذين حملوا هذا االسم العام املاضي 

12859 اسما.

العائلة جث���ة طفل  س���لمت 
)خ���داج( 3 ش���هور رفضت 
والدته تس���لمه بدال من جثة 
ابنهم الوليد حيث اتصلت ادارة 
املستشفى بالعائلة تدعوهم 
للمرة الثانية لتسلم جثة طفل 
مضى عليها 11 يوما في ثالجة 

املستشفى.
ونقلت صحيفة »الدستور« 

2010 وبحس����ب اإلحصائية التي 
نش����رتها وكالة االنباء الرسمية 
)بترا( حاز اس����م »محمد« ضمن 
اسماء املواليد االكثر تكرارا الترتيب 

برئاسته للتحقيق الداخلي كما 
أكد ان���ه مت ابالغ املدعي العام 
مبالبسات القضية. وأشار الى 
ان الذي تسبب في ذلك سينال 
العقاب املناسب، معربا عن أسفه 
لوقوع مثل هذا اخلطأ. وقال 
انه مت حتويل الطفل الى الطب 
الشرعي لتحديد سبب الوفاة 

ومطابقة احلمض النووي.

وجاء اس����م احم����د باملرتبة 
الثانية بعدد 6494 اسما فيما نالت 
االسماء عبداهلل وعبدالرحمن وعمر 

ويوسف في املراحل التالية.

مسجد السليمية يدخل الئحة 
التراث الثقافي العاملي ملنظمة اليونيسكو

اجلماع���ات احلقوقية في أنحاء 
العالم.

وقالت في الشريط املصور إن 
األمهات محرومات من القيادة، لذا 
ال ميكنهن حتى توصيل صغارهن 
إلى املدارس، وأضافت أن النساء 
حتت رحمة الرج���ال في القيام 

بأكثر الرحالت.

تالقي معاملة جيدة.
وألقي القبض في وقت سابق 
من األسبوع املاضي على الناشطة 
السعودية منال الشريف لقيادتها 
السيارة، بعد أن نشرت مقطعا 
مصورا بالڤيدي���و على املوقع 
اإللكتروني »يوتيوب« لنفسها 
وهي تقود سيارة، وجذبت انتباه 

� يو.بي.آي: أطلقت  الرياض 
السلطات الس���عودية بعد ظهر 
امس سراح منال الشريف بعدما 
قضت في السجن 9 أيام بسبب 
قيادتها للسيارة في اخلبر شرق 

اململكة في 21 اجلاري.
ووجهت السلطات السعودية 
للشريف تهم »حتريض النساء 
العام إضافة إلى  الرأي  وتأليب 
إعطائها مخالفة مرورية من قبل 
إدارة املرور في اخلبر بس���بب 

القيادة دون رخصة«.
وكانت السلطات السعودية 
أوقفت الشريف في سجن النساء 
5 أيام على ذمة التحقيق والتي 
انتهت بتمديد مدة التوقيف ابتداء 
من يوم اخلميس املاضي إلى 10 

أيام.
وقالت مص���ادر حقوقية ان 
إطالق سراح الشريف جاء بعد 
أن وقعت على تعهد بعدم قيادتها 
الس���يارة مرة أخرى إضافة إلى 
انس���حابها رس���ميا من حملة 
»سأقود سيارتي بنفسي« املقررة 

في 17 الشهر املقبل.
وكانت السلطات السعودية 
ألق���ت القبض عل���ى اثنتني من 
السعوديات قمن بقيادة السيارة 
خالل األس���بوع املاضي إال أنها 
أطلقت سراحهما بعد التعهد بعدم 

القيادة مرة أخرى.
وكان مص���در مس���ؤول في 
جمعية حقوق اإلنسان السعودية 
أكد أن الناشطة احلقوقية منال 
الشريف قررت بشكل شخصي 
االنس���حاب من حملة 17 يونيو 
التي تدعو لقيادة املرأة السعودية 
للسيارة في ذلك اليوم وحتدي 
القيود االجتماعية املفروضة حول 

هذه القضية. 
وتابع مؤكدا على قرار الشريف 
االنسحاب من احلملة التي كانت 
إحدى أهم رموزه���ا: »زار وفد 
نسائي من اجلمعية منال الشريف 
في السجن واستمعوا إلى ما لديها 
وكتبوا في تقريرهم أنها لم تشتك 
من أية معاملة سيئة، بل كانت 

الس���ليمية  يدخ���ل جامع 
الش���هير ف���ي تركي���ا والذي 
يعد رائعة املهندس املعماري 
الى  العثماني معمار س���نان 
الثق��اف���ي  الت���راث  الئح���ة 
اليونيس���كو  العاملي ملنظمة 
كما أعلن ذلك وزير السياحة 
ايرتوغلو  الترك���ي  والثقافة 

قوناي.
يدخل جامع السليمية الذي 
يقع في مدينة ايديرنا التركية 
العاملي  الثقافي  التراث  الئحة 
في منظمة اليونيسكو بعد أن 
دخل التاريخ من أوسع أبوابه 
في العهد العثماني. اذ يعتبر 
اجلامع حتفة املعمار سنان في 
فترة وصول حرفته الى أعلى 

مستوياتها.
يذكر أن منظمة اليونيسكو 
ستعلن الئحة التراث الثقافي 
العامل���ي اجلديدة ف���ي 19 من 

يونيو لهذا العام

منال الشريف

مسجد السليمية

أوباما: إعصار ميزوري كارثة وطنية 
وكاالت: تعهد الرئيس األميركي 
باراك أوباما باملساعدة في إعادة 
بناء بلدة جوبلني بوالية ميزوري 
التي ضربه���ا إعصار مدمر قبل 
أكثر من أس���بوع، واصفا خالل 
زيارة تفقدية ما جرى بأنه كارثة 

وطنية تتطلب ردا وطنيا.
وقال أوباما إن تقدمي املساعدات 
س���يتواصل لس���كان الوالي���ة 

هذا املجتم����ع على قدميه، ولن 
نذهب إل����ى أي مكان«، متوقعا 
أن تكون ه����ذه اجلهود صعبة 

وطويلة.
وقام أوباما الذي عاد مس���اء 
الس���بت م���ن رحل���ة أوروبية 
استغرقت 6 أيام، بجولة في منطقة 
الكارثة حيث تناثرت السيارات 
احملطمة وقطع اخلش���ب وقطع 

وحكومتها واحلكومات احمللية 
الطوارئ  إدارة  من خالل وكالة 
االحتادية وغيرها من اإلدارات. 
وأضاف خالل اجلولة حسب 
موقع اجلزيرة نت أن الكاميرات 
ستغادر ورمبا سيتحول التركيز 
عن هذه املنطقة، »لكننا سنظل 
معكم في كل خطوة على الطريق 
حتى تتم إعادة جوبلني ويقف 

القماش املمزقة واألجهزة املنزلية 
املدمرة بني احلطام في أماكن كانت 

بيوتا قبل اإلعصار.
الذي خلف  وأسفر اإلعصار 
أكبر عدد من الضحايا في إعصار 
واحد بالواليات املتحدة منذ عام 
1947، ع���ن مصرع أكثر من 140 
املئات وفقدان  شخصا وإصابة 

العشرات.


