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لندن � يو.بي.آي: تزوجت امرأة بريطانية في السادس���ة 
واخلمس���ن من العمر للمرة التاسعة من شاب يصغرها ب� 
32 عام���ا وتعهدت بأن تكون األخي���رة بعدما وضعت خامت 
الزف���اف بيده اليمنى، وقالت صحيف���ة الصن امس إن بات 
هيغينز وصفت من قبل بأنها مدمنة على الزواج وكان جميع 
أزواجها يصغرونها س���نا بكثير وعقدت قرانها على الشاب 

مارك ساندرسون 24 عاما في متجر.
واضاف أن بات تكبر والدة زوجها اجلديد بسبع سنوات 
وكان���ت تزوجت ثالث مرات قبل أن يولد عريس���ها والذي 
تعرف���ت عليه في مطعم بيتزا واقام���ت عالقة غرامية معه 

قبل أن تتزوجه.
واشارت الصحيفة إلى أن بات املدمنة على الزواج وضعت 
خامت الزواج في األصبع اخلطأ لعريسها وفي يده اليمنى بدل 

اليسرى خالل مراسم الزفاف في مدينة نورث شيلدز.
وقالت إن أطول زفاف لبات استغرق خمس سنوات في 
حن اس���تغرق أقصر زواج خمسة أيام فقط وكانت انفقت 
8000 جنيه اس���ترليني على زواجها الثامن بأمل أن يستمر 

لكنه انهار بعد شهرين فقط.

لندن � إيالف:  قتلت أوكرانية مسلمة تدعى كاتيا كورين 
)19 عاما( رجما في قريتها، بعد مشاركتها في مسابقة للجمال 

باعتبار هذا انتهاكا لتعاليم الدين.
وقد عثر على جثة املراهق���ة، التي يقول أصدقاؤها إنها 
كانت حتب األزياء الغربية، وإنها احتلت املركز السابع في 
مس���ابقة اجلمال، وهي حتمل آثار الرجم في غابة قريبة من 
قريتها في شبه جزيرة القرم، التي تتمتع باحلكم الذاتي في 
جنوب أوكرانيا، ويشكل التتار املسلمون 20% من سكانها. 
وعثر على اجلثة بعد أسبوع من إعالن أهلها عن اختفائها.

ونقلت الصحافة البريطانية عن شرطة املنطقة قولها إنها 
بدأت حتقيقا في اجلرمية، وتنظر حاليا في أن ثالثة شبان 
رجموها »عمال بتعاليم اإلس���الم«، وقال���ت إن أحد الثالثة، 
ويدعى بيهال غازييف، اعترف بعد القبض عليه بقتلها مع 
االثنن اآلخري���ن، قائال إنه غير نادم على فعلته »ألن كاتيا 

انتهكت قوانن الشريعة اإلسالمية، وتستحق القتل«.
استنادا الى هذا اخلبر، ألقت صحف التابلويد الشعبية 
البريطانية الضوء على ممارس���ة الرج���م في بعض الدول 
اإلسالمية. فأوردت جزءا من تقرير أصدرته »منظمة العفو 
الدولية« في أبريل املاضي، وجاء فيه أن العام 2010 لم يشهد 

إعدامات بالرجم.

العروس بات بجانب عريسها الذي يصغرها ب� 32 عاما

كاتيا كورين

بريطانية تتزوج للمرة التاسعة 
وتتعهد بأن تكون األخيرة!

رجم مسلمة أوكرانية الشتراكها 
في مسابقة جمال 

بريطاني يتزوج بـ 726 دوالرًا 
ويستخدم كيس الشاي 3 مرات

لم يتحمل بكاء ابنه الرضيع.. فحرقه!

12 ألف طالب »مقمل« في األردن
إماراتي يربح أكثر من 8 ماليني 

دوالر من وراء بيع شقة في لندن 

آكل حلوم بشر يقاضي والدة 
ضحيته. ألنها شتمته!

أسد يهاجم الفنانة فاتن احللو 
ويحاول افتراسها

إسبانيا ترحب بتبرئة اخليار من تفشي 
البكتيريا وتطالب باستئناف التجارة

وكاالت: رمبا يعتبر البريطاني لوان باتلر البالغ 39 عاما 
أحد أكثر األشخاص في العالم القادرين على إعطاء أمثلة على 
التوفير في احلياة، وليس البخل بكل تأكيد كما يفضل عشاق 
التوفير وصف أنفسهم، ومنهم لوان باتلر. فال يتورع الرجل 

عن استخدام كيس الشاي 3 مرات قبل ان يتخلص منه.
ويرتدي باتلر قميصا واحدا منذ 8 سنوات كما انه ينتعل 
حذاء مهترئا، س���واء في منزله او أثناء التنزه او حتى في 
مواقع البناء حيث يعمل، لم يعد أي ممن حوله يتذكر متى 

شاهده به للمرة األولى.
وعلى الرغم من عشق لوان باتلر للتوفير كما يقول، إال 
ان ذلك لم مينعه من االرتباط وإجناب 7 أبناء يدرس أحدهم 

في اجلامعة.
وال يستغل الرجل أية فرصة سانحة لتوفير املال، علما انه 
يجني ما يزيد عن 32 ألف دوالر سنويا، فهو ينظف البيت 
بنفسه ويستخدم لذلك مكنسة صغيرة التزال حتتفظ بلونها 
الوردي، كانت ابنته الكبرى البالغة 18 عاما قد حصلت عليها 

كهدية حن كانت في سن الرابعة.
باإلضاف���ة الى ذلك يرفض الرجل رفضا قاطعا التخلص 
مما يتلف في بيته، رمبا أمال في أن يتمكن العلم من التوصل 
الى ابتكار جديد يس���عفه بإعادة احلياة لألشياء التالفة في 

يوم ما.
وبعد ان كبر أبناؤه قرر لوان باتلر االلتفات ملس���تقبله 
والزواج مجددا، فها هو ميارس هوايته في التوفير حتى في 

يوم عرسه، بحيث ال تزيد تكاليفه عن 726 دوالرا.

اجلزائر � د.ب.أ: جترد أب جزائري من مشاعره وأقدم على 
حرق وكي ابنه الرضيع مبصباح كهربائي ألنه ال يتحمل بكاء 

األطفال مسببا له حروقا وجروحا خطيرة.
ذكرت صحيفة »اخلبر« اجلزائرية امس ان األب )45 عاما( 
يقيم بحي »س����يدي حرب« بوالية عنابة وأقدم قبل ثالثة أيام 
على حرق وكي ابنه البالغ من عمره ثالثة أشهر بواسطة مصباح 
كهربائي تف����وق حرارته 200 درجة مئوية وان حجته في ذلك 

انه ال يتحمل بكاء األطفال.
أوضح����ت الصحيفة نقال عن وال����دة الضحية أن الرضيع 
أصيب بجروح وحروق خطيرة على مس����توى الكتف واإلبط 
األمين حيث بقي يصرخ ويبكي طول الليل من شدة األلم وان 

زوجها لم يسمح لها بنقله إلى املستشفى.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيف الفاعل جاء اثر الشكوى 
التي تقدمت بها زوجته األحد املاضي إلى وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة عنابة، تلتمس فيها التدخل واحلماية الفورية 
لرضيعها من التعرض املس���تمر ملختلف أش���كال التعنيف 
والتعذيب من طرف زوجه���ا، آخرها إقدامه على حرق ابنه 
الرضيع وفي غفلة منها، باس���تخدامه ملصباح املنزل الذي 
يقيمون فيه بحي »س���يدي حرب«، وحسب الصحيفة، فان 
نيابة اجلمهورية التمست تس���ليط عقوبة خمس سنوات 

حبسا نافذا في حق املتهم.

عّمان � يو.بي.آي: وصل عدد الطلبة املصابن بالتقمل في 
املدارس األردنية نحو 12 ألف طالب وطالبة كما ان 99% من 
املدارس ال يوجد فيها خدمات صحية ومت اكتشاف 17 فحصا 

جرثوميا مائيا في املدارس و67% مصابن بأمراض سنية.
وذكر التقرير اإلحصائي الس���نوي لوزارة الصحة لعام 
2010 نش���ر امس ان الوزارة قامت بإجراء فحوصات شملت 
350 الف طالب وطالبة والكش���ف على 4634 مدرس���ة منها 

1530 للذكور و1365 لإلناث و1739 مختلطة.
وشملت العينة من طلبة األول األساسي 83 الفا والرابع 

83 الفا والسابع 89 الفا والعاشر 95 الف طالب.

لندن � يو.بي.آي: س���يحصل رجل أعمال اماراتي على 
خمسة مالين جنيه اس���ترليني، أي ما يعادل نحو 8.3 
مالين دوالر، من وراء بيع شقة في عمارة سكنية وسط 
العاصمة البريطانية لندن تعرف باسم »هايد بارك رقم 

واحد« وتعد األغلى من نوعها في العالم.
وقالت صحيفة إيفننغ ستاندارد الصادرة الثالثاء إن 
محمد س���عود سلطان القاس���مي كان اشترى الشقة عام 
2007 السكنية مبلبغ 5 مالين جنيه استرليني، لكنه لم 

يستخدمها.
واضافت أن القاس���مي عرض شقته املكونة من ثالث 
غرف نوم للبيع بقيمة 16.65 مليون جنيه اس���ترليني، 
بزيادة مقدارها 44% عن املبلغ الذي دفعه قبل نحو أربع 

سنوات. 

سان بطرس���بورغ � أ.ف.پ: تقدم روسي، محكوم عليه 
بالسجن 19 عاما لقتله فتاة صغيرة قبل أن يأكل أجزاء منها، 
بشكوى ضد والدة ضحيته بتهمة »النيل من شرفه«، عندما 
وصفته بأن »آكل حلوم بشر«. وروى فالدميير بيساريف، 
محامي والدة الضحية ناديا بادوتشيان ان غالفاتشيخ تقدم 
بش���كوى ضد موكلتي، مؤكدا انها نعتته ب�»السافل« و»آكل 
حلوم البشر«، عندما دخل الى قاعة احملكمة لدى محاكمته. 
وأضاف »س���نثبت ان ذلك غير صحيح«، مشيرا الى وجود 
اشخاص في محكمة سان بطرسبورغ )شمال غرب روسيا( 
في السادس من يونيو وفي ليل 19 الى 20 يناير 2009، قام 
اللحام مكس���يم غالفاتش���يخ وصديقه بائع الزهور يوري 
موجن���وف، وكان عمرهما 20 عاما، بإغراق الفتاة )16 عاما( 
في مغطس منزل أحدهما بعدها، قاما بقطع جثة ضحيتهما، 
وأكال اجزاء منها، قبل رمي البقية في س���لة النفايات وحكم 

على القاتلن في 2010 بالسجن 19 و18 عاما.

جنت الفنانة القديرة فاتن احللو رائدة ترويض الوحوش 
املفترس���ة من املوت بعد ان هاجمها أسد شرس في أولى 
حفالتها في املوس���م املاضي بعد عودتها من جولتها في 
دولة اإلمارات الشقيقة. وقالت فاتن احللو انها تعرضت 
لقفزة فجائية وخطرة من أحد األسود أثناء تقدميها لفقرتها 
أمام جمهورها وهو مشهد قلما يتكرر، ولكن وقوفها ألول 
مرة بن خمسة عشر أسدا ومنرا هو الذي تسبب في هذه 

القفزة الفجائية التي احتوتها مبهارة شديدة.

مدريد � د.ب.أ: طالبت وزيرة الزراعة االسبانية روزا 
أجويالر اول من امس باستئناف التجارة في خضراوات 
بالدها، بعدما أثبتت اختبارات معملية أملانية أن اخليار 
االس���باني ليس مسؤوال عن تفش���ي بكتيريا »اشريكيا 
كوالي«)إي إتش إي سي( التي تسببت في وفاة 16 شخصا 

على األقل.
وكانت السلطات االس���بانية قد رفضت مرارا املزاعم 
األملانية أن تفش���ي بكتيريا »اش���ريكيا كوالي« النزفية 

مرتبط مبنتجات اخلضراوات االسبانية.
وقالت أجويالر في املجر، حيث كانت حتضر اجتماعا 
غير رس���مي لوزراء الزراعة في االحت���اد األوروبي، إنه 
»ثبت اآلن أن اخليار االسباني لم يكن هو املسبب لالصابة 
ببكتيريا »اشريكيا كوالي«، كنا على صواب«، وتضررت 
صادرات اخلضراوات االسبانية بشدة، حيث منعت بعض 

الدول بشكل كامل استيرادها.

 باريس � أ.ش.أ: أوضح تقرير نشر مؤخرا عن املسؤولن 
فى الوكال���ة الوطنية لألمن الصح���ي والغذائي والعمل 
الفرنسية أنه ال ميكن تصنيف بعض األغذية مثل والرمان 
والريحان الش���امي والبصل والبروكلي على انها اغذية 
مضادة للسرطان وقالت البروفيسورة ايرين مارجاريتيس 
املسؤولة عن وحدة تقيم خطورة الغذاء بالوكالة الفرنسية 
إن هذا التعبير مخادع حي���ث ال يوجد غذاء بعينه مهما 
كان تكوينه يستطيع الوقوف امام تطوير اورام السرطان 

واي مرض آخر.
وتكشف البروفيسورة عن أنه حتى النباتات والتوابل 
مثل الكركرم والش���اي والزعتر والثوم والبقدونس لها 
فوائد عديدة ولكن ال ميكن القول انها تقي من السرطان 
حيث ان الس���رطان هو مرض مركب ناجت عن تفاعل عدد 

كبير من طبيعة الچينات.

األغذية املضادة للسرطان.. أكذوبة!

والطويل املدى للهواتف النقالة 
تتطلب املزيد من الدراس���ات«، 
الدراس���ة  ويجادل ناقدون بأن 
املطولة شابتها عيوب منهجية 
ولم تقدم اس���تنتاجات قاطعة 

ونهائية.
وفي هذا السياق، قالت ديفرا 
ديفيز، بروفيسور الطب الوقائي 
مبركز جبل س���يناء الطبي في 
نيويورك: »أن���ا ال أقول للناس 
إن عليهم التوقف عن استخدام 
الهاتف. جل ما أقوله إنه ال ميكنني 
أن أحدد إذا ما كانت خطرة، لكني 
أقول لكم إنني لست متأكدة من 
آمن���ة«، وتناقضت نتائج  أنها 
الدراسات السابقة، فمنها ما خلص 
إلى وجود رابط بن اس���تخدام 
الهاتف احملمول والسرطان، في 
حن فشلت أخرى في إيجاد دليل 

دامغ لهذا الرابط.
وكانت دراسة علمية أخرى قد 
جزمت بأن املوجات الصادرة من 
الهاتف احملمول تؤدي إلى إحداث 
تغييرات في نشاط خاليا املخ، إال 
أن الدراسة، التي قامت احلكومة 
األميركية بتمويلها، لم حتدد ما 
إذا كان هذا التأثير قد يتس���بب 
بحدوث أي أضرار بخاليا املخ، أم 
أن األمر يقتصر فقط على زيادة 

في نشاط اخلاليا.

التطور. ونتج عن تلك الهجمات 
اإللكترونية التي استهدفت شبكات 
الشركة سرقة البيانات الشخصية 

لنحو 77 مليون مستخدم.
وبدأت أولى مراحل اس����تعادة 
خدم����ات ش����بكة ألع����اب »بالي 
ستيشن« و»كريوسيتي« في 15 
مايو املاضي في كل من الواليات 
املتحدة األميركية وأوربا وبعض 
البلدان األخرى، أعقبها الس����بت 
املاضي في كل من اليابان وبعض 
البلدان اآلس����يوية، وفقا لشركة 
»سوني«. ولم يتم تغطية كوريا 
اجلنوبية وهونغ كونغ في مرحلة 
االستعادة األولى خلدمات الشركة، 
والتي س����مح فيها للمستخدمن 
بالوص����ول إلى بع����ض اخلدمات 
مثل لعب األلعاب على اإلنترنت، 
وإدارة حسابات املستخدمن وقوائم 
األصدق����اء، باإلضاف����ة إلى خدمة 

الدردشة.

بأورام الدماغ واستخدام الهواتف 
النقالة، غير أن البحث شدد على 
أن نتائجه غي���ر قاطعة وهناك 

احلاجة للمزيد من البحوث.
ولفتت الدراسة، التي استغرقت 
زهاء العقد، ونشرت نتائجها في 
»الدورية الدولية لعلم األوبئة« 
أن »التأثيرات  إل���ى  الثالث���اء، 
احملتمل���ة لالس���تخدام الكثيف 

فور توافرها.
وكانت »سوني« أوقفت عمل 
ش����بكة ألعاب »بالي ستيش����ن« 
وخدمة »كريوسيتي« في 20 أبريل 
املاضي، بعد يوم من اكتشاف ما 
أسمته الحقا باالختراق األمني البالغ 

دبي � سي ان ان: قالت منظمة 
العاملية إن اإلشعاعات  الصحة 
الهواتف اخللوية  الصادرة عن 
)املوبايل( قد تتسبب في اإلصابة 
بالسرطان، وأدرجت استخدامه 
ضمن قائمة »املس���ببات خلطر 
اإلصاب���ة بالس���رطان«، كمادة 
الرص���اص وع���وادم احملركات 

والكلوروفورم.
وكان فريق من العلماء مؤلف 
من 31 عاملا من 14 دولة قد أصدروا 
هذا القرار بعد مراجعات لدراسات 
ح���ول م���دى س���المة الهواتف 
اخللوية، ووج���د الفريق دليال 
اعتبروه كافيا لتصنيفه بوصفه 
مس���ببا محتمال إلصابة البشر 

بالسرطان.
ما يعنيه هذا القرار حاليا هو 
أنه ال توجد دراسات طويلة األمد 
كافية التخاذ قرار نهائي وقطعي 
إذا كانت اإلش���عاعات  حول ما 
الهواتف اخللوية  الصادرة عن 
آمنة، غير أن هناك بيانات كافية 
إلظهار احتمال وجود صلة بن 
اإلشعاعات واإلصابة بالسرطان 
مبا يجعل من الضرورة مبكان 

حتذير املستهلكن منها.
وكانت دراسة دولية سابقة 
قد فش���لت في إيجاد دليل على 
ارتفاع مخاطر اإلصابة  ارتباط 

 طوكيو � أ.ش.أ: أعلنت شركة 
»سوني« اليابانية، عمالق صناعة 
األجهزة اإلليكترونية االستهالكية 
في العالم، عن خططها الستعادة 
ألعاب بالي  كافة خدمات »شبكة 
ستيش����ن« بحلول عطل����ة نهاية 
األسبوع في جميع املناطق ماعدا 
اليابان، وكوريا اجلنوبية وهونغ 

كونغ.
كما ستستأنف »سوني« خدمة 
»ميوزيك أنليميتيد« على خدمة بث 
املوسيقى والڤيديو «كريوسيتي« 
املخصصة ألجهزة األلعاب »بالي 
ستيشن 3« ومنصات ألعاب »بالي 
ستيش����ن« احملمولة، وحاسبات 
»فاي����و« احملمول����ة، وغيرها من 

احلاسبات الشخصية األخرى.
وسيتم اإلعالن عن التفاصيل 
اخلاصة بخدمات الشركة في كل من 
اليابان وكوريا اجلنوبية، وكذلك 
اخلدمات الباقية على »كريوسيتي«، 

الصحة العاملية: إشعاعات اخللوي قد تسبب السرطان

»سوني« تستعيد شبكة »بالي ستيشن«
بشكل كامل بحلول عطلة نهاية األسبوع

على ما يجري، كما يشرفان على 
املش����اريع«. وتضيف »يستطيع 
املشاهير أن يعبروا عن وجهة نظر 
مشحونة بالعواطف. وقد يكون 
تأثيرهم هائال«. ولفتت إلى األعمال 
التي أجنزتها كل من األميرة ديانا 
واملمثلتن ووبي غولدبرغ وشارون 

ستون.
ولعل وفاة عدد من الش����باب 
املثلين اجلنس����ين في نيويورك 
وكاليفورنيا في بداية ثمانينات 
القرن املاضي هو الذي أسهم في 
إدخال اإليدز إلى املجال العام. وبعد 
مضي ثالثة عقود، اودت متالزمة 
نقص املناعة املكتسبة بحياة نحو 
30 مليون شخص حول العالم.. من 

بينهم عدد كبير من النجوم.
روك هادسون هو النجم األول 
الذي أرداه املرض في العام 1985، 
التاسعة واخلمسن من  وهو في 
عمره. ووفاته التي س����اهمت في 
إيقاظ الضمائر، أتت كفاحتة لقافلة 
من ضحايا اإليدز في الوسط الفني. 
ففي العام 1990، توفي الفنان كيث 
هارين����غ وهو بعد ف����ي الواحدة 
والثالثن من عم����ره. وفي العام 
التالي، تبعه فريدي مركوري مغني 
فرقة »كوين« وجاك مورالي أحد 
مؤسسي فرقة »فيالدج بيبول«، 
العام نفس����ه )1991(، أعلن  وفي 
جنم كرة السلة األميركي ماجيك 
جونسون عن أنه إيجابي املصل.

أ.ف.پ:   � ل����وس اجنيلي����س 
من إليزابي����ث تايلور إلى ماجيك 
جونسون.. لعب جنوم السينما 
والرياض����ة دورا مؤثرا في مجال 
مكافحة اإليدز الذي أودى بحياة 
عدد من الفنانن الكبار أمثال املمثل 
روك هادس����ون واملغن����ي فريدي 

مركوري.
وإليزابيث تايلور التي توفيت 
مؤخ����را رائدة في مكافحة اإليدز، 
كذلك هو إلتون ج����ون. فهما من 
بن أوائل الذين خاضوا املعركة، 
سواء كان ذلك بهدف جمع األموال 
أو محارب����ة عملية الوصم بالعار 
التي ترافق املصابن بهذا املرض 
الذي صنفه البعض في بداياته قبل 
ثالثن عاما ب� »سرطان املثلين«.

وابتداء من الع����ام 1999، راح 
إلتون جون ورفيقه ديڤيد فورنيش 
ينظمان س����نويا عش����اء »وايت 
تاي أند تيارا بال« الش����هير الذي 
يهدف إلى جمع التبرعات لصالح 
جمعية إلتون جون ملكافحة اإليدز 

»إيجاف«.
ومنذ تأسيسها في العام 1992، 
متكنت »إيج����اف« من جمع 225 
مليون دوالر استثمرت في مشاريع 
توزعت في 55 دولة، وتشرح آن 
أسليت التي تدير الفرع البريطاني 
للجمعية أن »إلتون وديڤيد يعمالن 
بحماسة كبرى لصالح املؤسسة. 
وهما يطلعان أسبوعيا عبر الهاتف 

جنوم الفن يكافحون اإليدز.. ويقعون ضحيته 


