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ســــتوكهولم ـ د.ب.أ: خرج ملك السويد كارل جوستاف عن 
صمته مســــاء اول من امس نافيا االدعــــاءات التي وردت عنه 
في ســــيرة ذاتية غير مرخصة من بينها ادعاءات بوجود صور 
فوتوغرافية له تشــــينه. وفي مقابلة حصرية مع وكالة االنباء 
السويدية )تي تي( قال امللك »ال توجد صور على االطالق ومن 
الصعب التعليق على شيء لم يره 

املرء ولم يره أي أحد آخر«.
وبحسب السيرة الذاتية املثيرة 
للجدل التي حتمل عنوان »جوستاف 
السادس عشرـ امللك العنيد« والتي 
مت نشرها العام املاضي، كان امللك 
السويدي يجازف بأمنه اخلاص 
وباالضرار بصورته أمام الشعب 
بحضوره حفالت خاصة في نواد 
ليلية ســــيئة الســــمعة ونوادي 
التعــــري. وظهرت هذه االدعاءات 
في كتاب جديد يحمل عنوان »االب 
الروحي السويدي« حيث يزعم أن 
أصدقاء امللك قد اتصلوا مبجرمني في محاولة لشــــراء الصور 
املشينة من صاحب امللهى الليلي الذي شهد بعض تلك احلفالت، 
كمــــا بث التلفزيون الســــويدي مقتطفات مــــن املقابلة التي مت 
تصويرها بالڤيديو أيضا، وأنكــــر امللك أيضا أن يكون قد زار 

ناديني للتعري كما ورد في الكتاب.

امبابان ـ أ.ش.أ: قال متحدث باسم امللك ميسواتي الثالث 
ملك ســـوازيالند امس الثالثاء إن امللـــك قرر إلغاء اخلطط 
الرامية إلى إقامـــة احتفاالت عبر أنحاء اململكة مبناســـبة 
اليوبيل الفضي لتوليه احلكم، وذلك بســـبب األزمة املالية 
التـــي متر بها بالده. ونقل راديو صوت أميركا عن املتحدث 
قوله إن امللك ميســـواتي الثالث قرر تأجيل هذه االحتفاالت 

ألجل غير مسمى.

وقعت شركة ســـعودية اتفاقا مع شركة ماليزية لشراء 
جهاز يدعى »املاء من الهواء«، وهو جهاز يجمع مياه الشرب 
من الهواء، ما يساعد في تقليص االعتماد على قوارير املياه 
التي تشتريها األســـر من احملال التجارية، وكذلك العبوات 
الكبيرة التي توزع على املنازل واملكاتب، بحســـب تقارير 

صحافية ماليزية نشرت اليوم.
وذكرت التقارير ان الشركة السعودية وقعت اتفاق تفاهم 
مع شركة »فيجيالنت«، لفتح فرع للشركة بالسعودية. مشيرة 
الى انه في حال استخدام املنتج فإن األسر السعودية ستوفر 
نحو 57% من األموال التي تنفقها على شـــراء قوارير املياه. 

مضيفة ان السعوديني سيشربون املاء من الهواء قريبا.
وحـــول طريقة عمل اجلهاز قالت التقارير انه يســـحب 
الهـــواء، وميرره عبر فالتر عدة تقوم بتكثيف املاء املوجود 

فيه وتنقيته وجتهيزه، ليكون ماء صاحلا للشرب.
وأضافت: »ألن لدى الســـعودية مصادر محدودة للمياه 
فإن اجلهاز ســـيضمن لربات املنازل واملكاتب شـــرب املياه 

على مدار اليوم«.

الريـــاضـ  وكاالت: تفاجأ فلبيني يعمل مهندســـا مبحل 
كمبيوترات بشارع الشربتلي بحي الصفا بجدة اثناء عمله 
برجل يحمل ساطور يتجه نحوه لضربه وحاول املتواجدون 
معه منع الرجل من تنفيذ جرميته البشـــعة اال انه استطاع 
الوصول الى الفلبيني ليضربه في عنقه بالساطور ويسقطه 

ارضا في حالة اغماء تام ونزيف حاد وتركه ينازع املوت.
ووفق ما نقلته تقارير اخبارية ســـعودية ان جميع من 
كانوا بجواره حاولوا منعه من تنفيذ جرميته، اال انه متكن 
ايضا من ضرب سوداني بكتفه ويقطع يده والذ بالفرار. وقد 
عم اخلوف والفزع وسادت الفوضى الشارع بأكمله وحاول 
املتواجدون االمساك باجلاني لكنه متكن من الهرب ومازالت 
الســـلطات تبحث عنه، وقد هرعت الدوريات واالســـعافات 
وكذلك الهـــالل االحمر الى موقع اجلرمية ومت نقل املصابني 
الى املستشفى وهم في حالة صحية سيئة. ولم تعرف بعد 
مسببات احلادث البشع اال ان اجلهات االمنية مازالت تواصل 

حتقيقاتها املكثفة حول اجلرمية لكشف مالبساتها.

أسترالياـ  أ.ف.پ: جنا طبيب اسنان استرالي بعدما هاجمه 
متســـاح كبير من متاسيح املياه املاحلة بقفزه داخل مركبه 

زارعا انيابه حول كتفه.
وكان بروس رودفورث يصطاد الســـمك في سكيور باي 
في شـــمال استراليا الغربية عندما هاجمه التمساح على ما 

ذكرت صحيفة »ويست استراليان« امس.
واوضـــح رودفورث »بطرف عيني رأيـــت هذا احليوان 
يهاجمنـــي، وقد عضني في كتفـــي فانتصبت وضربته في 
العنق بواسطة كوعي، هذا ما جعله يفلتني على االرجح«، 
واختفى التمســـاح بعدها في املياه قبل ان يظهر من جديد 
ما اضطر طبيب االسنان ورفيقه في رحلة الصيد الى دفعه 

بواسطة مجذاف.
وقال رودفورث الذي عانى من جروح عميقة بسبب انياب 
التمساح انه يصطاد منذ سنوات في هذه املنطقة وغالبا ما 
كان يرى متاســـيح اال انها املـــرة االولى التي يتعرض فيها 

لهجوم.

ويلينغتونـ  د.ب.أ: يبدو أن السجناء املدخنني في نيوزيلندا 
سيتعني عليهم التوقف عن التدخني والقيام بالغناء وتناول 

اجلزر بدال من ذلك.
ويدخن نحو ثلثي السجناء في نيوزيلندا البالغ عددهم 
8700 وقد مت منعهم من شـــراء الســـجائر األسبوع املاضي 
متهيدا إلعالن احلظر على حيازة الســـجائر عندما ستعتبر 

من املمنوعات في األول من يوليو املقبل.
وذكرت صحيفة »ساوث الند تاميز« إنه قد صدرت األوامر 
للســـجون بإعطاء كل مسجون قطعتي جزر يوميا في إطار 

سياسية لإلقالع عن التدخني.

امللك كارل جوستاف

ملك السويد ينفي وجود
صور فوتوغرافية مشينة له

.. وملك سوازيالند يلغي 
احتفاالته بسبب األزمة املالية

السعوديون سيشربون املاء
من الهواء قريبًا

رجل يقطع عنق فلبيني وكتف 
سوداني بجرمية غامضة  في جدة

متساح يزرع أنيابه.. في كتف 
طبيب أسنان أسترالي

أوامر للسجناء في نيوزيلندا:
ال تدخنوا وتناولوا اجلزر

بوتني ومدڤيديڤ يظهران بالسروال 
القصير على لوحات في موسكو!

موسكوـ  أ.ف.پ: أمرت احلكومة الروسية بسحب ملصقات 
علقت في وسط موسكو يظهر فيها الرئيس دمييتري مدڤيديڤ 
ورئيس الوزراء فالدميير بوتني جنبا الى جنب وهما يرتديان 

سرواال قصيرا وقميصا قطنيا ابيض.
ووضعت هذه امللصقات مع شـــعار متجر »تسوم« احد 
اهم املتاجر في العاصمة الذي يقع على بعد مئات االمتار من 
الكرملني، على لوحات اعالنية قرب املتجر، وفي الصورة التي 
تبدو انها مركبة يحمل مدڤيديڤ مضرب تنس في حني يقف 
بوتني خالي اليدين مع نظرة صارمة، اما التعليق فمقتضب: 

»مجموعة ربيع ـ صيف 2011«.
وأمرت احلكومة الروسية بلدية موسكو بسحب اللوحات 
فورا على ما قال دميتري بيســـكوف الناطق باســـم بوتني، 
واوضح بيســـكوف ان اللوحات »لها طابع دعائي واضح« 
وتقع »عند حدود التخريب« من دون ان يعطي اي تفاصيل 

اضافية.

ملصق بوتني وميدڤيديڤ بـ »الشورت«

وليام وكيت يشاركان في مهرجان لرعاية البقر في كندا
واألمير هاري يسهر في كازينو مع ابنة عمه في لندن

معجبات جاستني بيبر يهددن سيلينا غوميز بالقتل
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وعن »البلبلة« التي قد يثيرها 
قوميو كيبيك املناهضون للعرش 
البريطاني، قال مور إن لهم احلق في 

التعبير عن وجهات نظرهم.
وبعد ختام جولتهما الكندية، 
يتوجه دوق ودوقة كامبريدج إلى 
كاليفورنيا )غرب الواليات املتحدة( 
في زيارة رسمية متتد بني الثامن 

والعاشر من يوليو. 
في ســــياق متصل، نشــــرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
صورا لألمير هاري وهو خارج من 
إحدى املالهي الليلية في »تشيلسيا« 
مع ابنة عمه األميرة ويجيني، حيث 
أمضيا ساعات قليلة داخل امللهى 

ليلة اجلمعة املاضية.
ومن الالفت، ان الصور أظهرت 
بقعــــا من املشــــروب على الكتف 
اليمنى من قميص هاري األزرق، 
أما ويجينــــي فظهرت البقع على 
منطقة الصدر من فستانها، وكان 
هاري يرتدي سرواال أسود اللون 
وقميصــــا أزرق، فيما ارتدت ابنة 
عمه فستانا قصيرا وفوقه سترة 

جلد سوداء.

احلميمة لغوميـــز وبيبر وهما 
يتبادالن القبـــالت ويحتضنان 
بعضهما بقوة، حيث كان بيبر 
يحملها وهي تلف رجليها حول 

خصره.
ومت تأسيس صفحة على الـ 
»فيس بـــوك« بعنوان »أنا أكره 
ســـيلينا غوميز ألنهـــا تواعد 
حبيبي«، واجتذبـــت الصفحة 
الكثير من الـــزوار الذين كتبوا 
تعليقـــات مليئـــة بالكراهيـــة 

واالزدراء لغوميز.
يذكـــر أن شـــعبية بيبـــر 
ومعجبيه على »تويتر« و»فيس 
بوك« أعطوه لقب أكثر املشاهير 
قوة علـــى األرض، حيث يصل 
معجبوه علـــى »تويتر« إلى 9 
ماليني، وأغنيته »Baby« شوهدت 
أكثر مـــن 500 مليون مرة على 

»يوتيوب«.

بيئة بطلة إحدى روايات الفتيات 
الشهيرة التي كانت قد قرأتها خالل 
طفولتها، من جهته، يستطيع األمير 
وليام أن يتســــلم قيادة مروحية 
»ســــي كينغ« التي كان قد اختبر 

طرازها خالل خدمته العسكرية.
وفي بيان، أعلن رئيس الوزراء 
الكندي ستيفن هاربر أن »الكنديني 
يقدرون جدا دوق ودوقة كامبريدج 
وهم متشــــوقون الستقبالهما في 
أول جولة رسمية لهما بصفتهما 
زوج وزوجة«، وتتضمن جولتهما 
7 محطــــات تثير منذ اآلن اهتمام 
وسائل اإلعالم بحسب مور الذي 
لفت إلى أن 85 صحافيا بريطانيا 
سوف يغطون الزيارة، في حني أن 
18 صحافيا فقط غطوا زيارة امللكة 

إليزابيث العام املاضي.
وعند ســــؤاله عــــن كلفة هذه 
اجلولة الكندية، أجاب الوزير أنه ال 
ميلك رقما محددا، لكنه أكد أنه »لن 
بالتأكيد مليوني دوالر  يتجاوز« 
كندي، واشار إلى أن »هناك ميزانية 
مخصصة لذلك، ولن يتحمل دافعو 

الضرائب شيئا«.

األمـــور، وخصوصـــا بعـــد أن 
أصبحت عالقتهمـــا علنية بعد 
أن خرجـــا معا لفترة من الوقت 

في عالقة أبقياها سرية.
والتقطـــت بعـــض الصور 

مونتريالـ  أ.ف.پ: ســــيتمكن 
األمير وليام وزوجته كاثرين من 
حضور عرض روديو باإلضافة إلى 
املشــــاركة في احتفاالت عيد كندا 
الوطني واكتشاف أوتاوا وكيبيك 
ومونتريال خالل زيارتهما الرسمية 
املقبلة إلى كندا التي متتد بني 30 

يونيو والثامن من يوليو.
وأعلن وزير التــــراث الكندي 
جيمس مــــور عن برنامج الزيارة 
خالل مؤمتر صحافي في كالغاري 
التلفزة، وكالغاري  نقلته قنوات 
التي تشــــكل احملطة األخيرة في 
جولة الثنائي الشاب، حيث ستتيح 
لهما حضور افتتاح عرض الروديو 
الشهير الذي يجتذب سنويا آالف 

محبي فلكلور الغرب األقصى.
وقد أملح الوزير إلى أن حضور 
وليام وكيت فــــي العيد الوطني 
الكندي في األول من يوليو سوف 
يساهم في حتطيم جميع األرقام 
القياسية ألعداد اجلماهير في املكان. 
وبحسب وسائل اإلعالم الكندية، 
فإن دوقة كامبريدج سوف تتمكن 
في شارلوتاون من التعرف على 

نيويوركـ  إيالف: تلقت املمثلة 
األميركية الشابة، سيلينا غوميز، 
بالقتـــل من معجبات  تهديدات 
صديقها املغني، جاســـن بيبر، 
على املوقعني االجتماعيني »فيس 
بوك« و»تويتر«، بعد الصور التي 
نشرت لهما وهما يتبادالن القبل 

على شاطئ هاواي.
وأصبحت غوميز )18 عاما( 
ضحية حملة من معجبات بيبر 
الغيورات، حيث كتبت إحداهن 
لها على موقع »تويتر«، »ابتعدي 
عن بيبر، يا مســـتغلة األطفال 
جنسيا«، وكتبت أخرى »سأقتلك 
في ســـريرك«، وفق ما نشرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
الرســـائل تهديدا،  أكثر  وكانت 
»سيلينا غوميز قريبة من موت 

بطئ ومؤلم وطويل«.
وتتعرض سيلينا ملثل هذه 

خرجت مذيعة على شاشـــة 
التلفزيون اإلسرائيلي ليلة أمس 
تقول في عنوان مفاجئ »ما هو 
وجه الشبه بني املرأة واحلمار؟!«، 
ثم أردفت وهي تبتسم بالقول ان 
علماء أوروبيني انهوا بحثا جديدا 
يؤكد النتائج السابقة التي تقول 
إن حليـــب احلمار »االتانة« هو 
اقرب أنواع احلليب بني الثدييات 
حلليب املرأة األم وانه يحتوي 
على العناصر املفيدة جدا للطفل 
في حال جـــرى إرضاع األطفال 

البشر منه.
ويهدف البحـــث اجلديد إلى 
قياس إمكانية تســـويق حليب 

ولكن لألسف فإن تربية احلمير 
واستغالل حليبها من أصعب ما 
يكون إذ يجب حلب احلمارة 6 
اليوم وبشكل يدوي،  مرات في 
شرط أن يكون صغيرها بجانبها 
حتى يدر حليبها وبكميات قليلة 
جدا... فاحلمارة ال تنتج اكثر من 
ليترين في اليوم بعكس البقرة 
التي تنتـــج 30 ليترا في اليوم 

الواحد.
كما ان حليب احلمارة يتأكسد 
بسرعة كبيرة ومن الضروري 
جتليده لنقله وتســـويقه، مما 
يتطلب استثمارات مالية كبيرة 

ال توفر سوى إنتاج ضئيل.

احلميـــر »لونه مائـــل لألصفر 
كثيـــرا« وبيعـــه في األســـواق 
ملن يريد، وفـــي حني يتوقع ان 
الشـــعوب احملافظة لن تشتري 
هذا احلليـــب إال أن األوروبيني 
حتى الغرب بشكل عام ميكن ان 
املتاجر  يقدموا على شرائه من 
الســـيما اذا كان الطفل الرضيع 
بحاجة لذلك في ظل وجود امرأة 
عاملة ورمبا ال تستطيع االلتزام 
بأوقـــات الرضاعة، فقد تبني أن 
حليب احلمار هو االكثر تشابها 
مع حليب املرأة واألكثر مالءمة 
لألطفال بعد حليب االم وكذلك 

للشيوخ واحلوامل.

وهكذا فـــإن اجلهاز الهضمي 
البشـــر واحلمار  االحادي لدى 
يرد العناصر االساسية من دون 
أكسدتها لذا تكون موجودة بكثرة 
في حليبهم.. كما أن طبيعة احلليب 
عند الفئتني من حيث بروتيناتها 

وسكرياتها متشابهة.
وحليـــب احلمـــارة ملـــيء 
 ,B6 ,B2 ,A, B1 بالڤيتامينـــات
D, E, C وباملعادن والكالسيوم 
والفســـفور  واملغنيســـيوم 
والصوديوم واحلديد والزنك.. 
واحلوامض الدهنية غير املشبعة 
الذي  وأيضا بالكيل جليكيرول 
يدخل في تركيبه جهاز املناعة.

هاري وابنة عمهوليام وكيت

جاسن وسيلينا

اميي واينهاوس

ندن )بريطانيا( ـ يو.بي.آي: وجه األطباء للنجمة البريطانية آميي 
واينهاوس حتذيرا أخيرا بشأن وضعها الصحي وخيروها بني 

املوت أو التوقف نهائيا عن شرب الكحول.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان األطباء في مركز إعادة 
التأهيل »ذي بريوري« الذي دخلته في األسبوع املاضي وجهوا 

إليها حتذيرا أخيرا وحثوها على التوقف عن شرب الكحول نهائيا 
وإال سيكون مصيرها املوت.

وقال مصدر مطلع ان »هذه الفرصة األخيرة آلميي وقد كان األطباء 
حازمني بسبب وضعها الصحي الصعب هذه حقيقة صعبة وإمنا 

كان البد أن تسمعها«.
وأضاف املصدر ان والد النجمة ميتش واينهاوس وحبيبها ريغ 

ترافيس سمعا حتذير األطباء أيضا وهما »قلقني جدا عليها«.
يشار إلى ان واينهاوس )27 سنة( دخلت إلى العيادة في لندن طوعا 

في األسبوع املاضي مع العلم انها عانت من مشاكل عديدة ركزت 
األنظار عليها بسبب إدمانها على املخدرات والكحول وتصرفاتها 

الغريبة.
لكن املغنية البريطانية أخذت قرارا باستعادة صورتها الناجحة 

وبدأت العمل على تأليف أغان أللبومها اجلديد. 

آميي مخيرة بني املوت
أو التوقف عن شرب الكحول

حذاء نسائي من السجائر
ملكافحة التدخني

القاهرةـ  ام.بي.ســـي: في إطـــار االحتفال باليوم العاملي 
ضد التدخني، نظمت املؤسســـة األميركية ملكافحة التدخني 
بالتنسيق مع مؤسسة الرئة مبدينة مومباي بالهند، حملة 

التدخني بابتكار جديد متثل في حذاء من السيجار.
وثبت احلذاء الضخم عالي الكعب واملصنوع من 15 ألف 
لفافة سجائر، ليعرض داخل مركز للتسوق في مدينة مومباي 
الهندية يـــوم 30 مايو املاضي، الذي يوافـــق اليوم العاملي 

ملكافحة التدخني.
وتعد الهند أكبر منتج في العالم وثاني مســـتهلك للتبغ 
بعد الصني، حســـب جمعية السرطان األميركية ومؤسسة 
الرئة العاملية، حيث يعتاد خمس عدد الهنود )241 مليون( 

التدخني بشكل من األشكال.
اجلدير بالذكر أن الهند حظرت التدخني في األماكن العامة 

في عام 2008.

احلذاء املصنوع من السجائر معروض مبركز للتسوق

وصلة رقص ساخنة لفيفي عبده 
تنتهي بها في غرفة العناية املركزة

تسببت وصلة رقص قدمتها فيفي عبده في إصابتها بنزيف 
حاد في املعدة نقلت على إثرها إلى العناية املركزة في مستشفى 
الصفا باملهندسني، وهو ما فســــرته عقب متاثلها للشفاء بأنه 
بسبب الـ »عني« وحرصت على زيارتها رجاء اجلداوي واملنتجة 

نهاد رمزي وبعض اصدقائها املقربني من جنوم الفن. 
وكان آخر تألق لفيفي خالل احلفل الفني اخليري الذي اقامه 
نادي ليونز الرحاب برئاسة اخلبير السياحي د.محمود املغربي 
هذا االسبوع داخل فندق جراند حياة حيث حرصت فيفي على 
افتتاح اولى فقرات احلفل برقصة على خشبة املسرح بناء على 
طلب من احلضور من ضيوف النادي من وفود عربية من دول 
لبنان واالردن والعراق واملغــــرب والبحرين خاصة ان احلفل 
هو اللقاء الثاني ملؤمتر »االخوة العربي« وحمل شعار »احلب 
واخلير والعطاء«، وقامت باحياء احلفل املغربية جنات حيث 
تبرعت بأجرها من اجل دعم املشروعات اخليرية للنادي والتي 

تتمثل في توفير اطراف صناعية لالطفال املعاقني.

فيفي عبده

صور تظهر بقعًا 
من املشروب على 

الكتف اليمنى
من قميص هاري 

األزرق


