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إطارات سيارات.. 

جتدد نفسها بنفسها!

كوبس هيل رود.. أكثر 
شوارع بريطانيا رومانسية

محاكمة عنصر مارينز ي
بتهمة قتل 11 امرأة

برلنيـ  إيالف: يراهن املكتب االحتادي للمواصالت 
النظيفة في أملانيا على البرامج التي تتبعها مصانع 
الســـيارات من اجل زيادة إنتاج السيارات الرفيقة 
بالبيئة، وكان قد خصـــص جوائز مالية للمصانع 
التي تنتج ســـيارات من هذا النوع بدفع ما يقارب 
املليـــون يورو لها لتكثيف بحوثها وجتاربها. وهذا 
سمح لبعض الشـــركات بإنتاج سيارات هيجنة او 
تسير على الغاز او الطاقة الشمسية، ومن املتوقع 
ان يزيد املكتب االحتادي من هذا الدعم في السنوات 
املقبلة، وذلك بهدف تشجيع هذه املصانع كي متضي 
في مشاريعها. وهذا ال ينطبق على مصانع السيارات 
بل ومفروشاتها الداخلية، فعند إتالف السيارة بعد 
تعطلهـــا فان ما فيها من مفروشـــات واليات وقطع 
تشكل دائما مشكلة النها مصنوعة من مواد مضرة 
للبيئة، كما ابدى املكتب استعدادا لتقدمي اي مشورة 

في هذا املجال.
واآلن يريد هذا املكتب تشجيع املصانع املنتجة 
إلطارات )عجالت( السيارات والدراجات النارية ما 
جعل مصانع في كل بلـــدان االحتاد األوروبي تهتم 
بهذه القضية، بل وركزت منذ ســـنوات قليلة على 
العثور على املواد املطلوبة من اجل صنع مثل هذه 

االطارات.

لندنـ  رويترز: اظهر استطالع للرأي أجرته خدمة 
جوجل ستريت فيو، ان كوبس هيل رود في لور سلوتر 
بجلوستر شاير اختيرا كأكثر الشوارع رومانسية 
في بريطانيا. وحاز بوندجيت ويذان في انيك بنور 
ثمبرالند لقب افضل شارع للتسوق. وصوت اكثر من 
20000 شخص على قائمة مختصرة الشهر املاضي 
صاغتها جلنة من خبراء السفر والتسوق واسلوب 
احلياة. وبالنسبة ألكثر الشوارع رومانسية، كانت 
تبحث اللجنة عن ميزات مثل هندسة معمارية جميلة 
ومناظر رائعة اجلمال وبيئة رومانســـية وممرات 

معزولة ومطاعم وفنادق واضاءة الشارع.

كليفالندـ  أ.ف.پ: بدأت امس محاكمة انثوني سويل 
العنصر السابق في مشاة البحرية األميركية )املارينز( 
املتهم بقتل 11 امرأة واالحتفاظ بجثثهن في منزله وحديقته 

في كليفالند.
وأثارت هذه القضية التي ظهرت الى العلن في 29 
اكتوبر 2009، تساؤالت حول مسؤولية السلطات التي 

لم تكتشف شيئا رغم إبالغها باألمر مرارا.
وكانت ضحايا سويل من السود اللواتي يعشن في 

الشارع ما يبرر عدم لفت اختفائهن االنتباه.
وبعد شهادات عدة قررت الشرطة تفتيش منزل سويل 
عندما روت امرأة في سبتمبر 2009 انه جذبها الى منزله 

واغتصبها وحاول خنقها بحبل قبل اإلفراج عنها.
وكانت رائحة كريهة قادت الشرطيني الى جثتني في 

حال حتلل على سرير في الطابق الثاني.
وبعد عمليات تفتيش في املنزل ألســــابيع عثر فيه 
وفي احلديقة على 8 جثث وجمجمة. واعتقل ســــويل 

)51 سنة( عندما كان ميشي في الشارع.
وقد يتعرض لعقوبة اإلعدام بتهم اخلطف واالغتصاب 

وتدنيس اجلثث والسرقة ومحاولة القتل.
وكان سويل انتقل للعيش في كليفالند بعد ان ترك 
قــــوات املارينز في 1985. وبعد 5 ســــنوات حكم عليه 
الغتصاب امرأة حامل. ولدى خروجه من الســــجن في 

2005 عاد ليعيش في منزله السابق برفقة صديقته.

كندا تختار اسمًا.. 
لهّر رئيس الوزراء

مونتريال ـ أ.ف.پ: نشر رئيس الوزراء الكندي 
ستيفن هاربر على صفحته اخلاصة على فيس بوك 
استطالعا يدعو مواطنيه الى ايجاد اسم لهر صغير 
تبنته للتـــو عائلته. ووضع هاربـــر على صفحته 
االلكترونية أربع صـــور للهر وهو يلعب بحبل او 
يتخذ وضعية مناسبة 

للصورة.
والصور التي التقطها 
كما يبدو مصور محترف، 
أتـــت مرفقة برســـالة 
باإلجنليزية والفرنسية 
تقول »فرد جديد انضم 
الى العائلة في الرقم 24 
الرسمي  )عنوان هاربر 
في 24 سوسكس درايف(، 
هو هر مخطط رمادي. 
أمامكم مهلة تنتهي في 6 
يونيو الختيار اسم له«. 
وطلب هاربر التصويت ألحد االسماء اآلتية: سموكي 
أو 24 أو ستانلي أو ايرل غراي أو غريفني أو غاندالف، 
ليمنح أحدها الى احليوان وهو ذكر. وقبل انتهاء املهلة 
كان قد صوت بالفعل أكثر من 5300 شخص. ويرأس 
هاربر رئاسة احلكومة الكندية منذ 2006، وفاز مع 
حزبه احملافظ في مايو باالنتخابات التشريعية، ما 
مكنـــه من تأليف حكومة بغالبية 160 من أصل 308 

مقاعد في مجلس العموم الكندي.

صاللة العمانية تستقبل موسم خريف 2011 
بضبابها ورذاذها املنعش

صاللةـ  كونا: تعتبر محافظة ظفار في سلطنة 
عمـــان من أكثر مناطق عمـــان اعتداال في الطقس 
وجماال في الطبيعة حيث تشهد طقسا استثنائيا 
منفردا بني مناطق شـــبه اجلزيرة العربية، ويلف 
محافظة ظفار الضباب والرذاذ املنعش وتهب عليها 
النسمات الباردة والهواء العليل واألمطار اخلريفية 
اللطيفة لتكسو األرض البساط األخضر وحتول 
اجلبال والسهول الى لوحة طبيعية نادرة مزدانة 
باملروج العشـــبية اخلضراء. وتستقبل محافظة 
ظفار التي تبعد 1100 كيلومتر من مســـقط موسم 
اخلريف ويصادف 21 من شهر يونيو من كل عام 
وينتهي في سبتمبر اذ يتميز بخصوصيته املناخية 
على مســـتوى املنطقة ما جعل الطقس استثنائيا 
وظاهرة منفردة ترسل نسمات الهواء العليل والغيوم 
املعقبة بالرذاذ حيث جمال اجلو وتألق اخلضرة 
التي ترسم على اجلبال لوحة طبيعية مبهرة تبث 
في النفس بهجة ومتنح القلب دفئا وطمأنينة بعيدا 

عن صخب احلياة.
وتسابق محافظة ظفار الزمن مع قدوم موسم 
اخلريف اســـتعدادا الستقبال زوارها من مختلف 
مناطق الســـلطنة ودول مجلس التعاون والدول 

العربية وتهيئة أفضل السبل لالحتفاء بالسياح 
ومتكينهم من قضاء أفضل األوقات في ربوعها حيث 
يتم تنفيذ العديد من مشـــاريع التجميل واإلنارة 

والطرق الداخلية في مدينة صاللة.
وتكون درجة احلرارة في محافظة ظفار في فصل 
اخلريف ما بني 15 الى 21 درجة مئوية حيث تتألق 
الطبيعة بجمالها االخاذ وتكسو اخلضرة جبالها 
الشامخة بفضل زخات املطر التي ال تنقطع عنها 
خالل فصل اخلريف إضافة الى توافر الشـــواطئ 

الرملية اجلميلة واملناظر الطبيعية اخلالبة.
 وتعانق اجلبال البحر في اجمل صورة طبيعية 
باالضافة الى وجـــود املواقع التاريخية واملناطق 
الريفية ذات املناظر الساحرة والعيون العذبة التي 
جتري على اجلبـــال حيث تتحول املياه املنحدرة 
من اجلبال الى شالالت تتساقط من ارتفاع طوله 
مئات االقدام. ويتجلى جمال محافظة ظفار خالل 
فترة الرياح املوســـمية حيث تسبب هذه الرياح 
انتشار الضباب والرذاذ وسقوط االمطار الصيفية 
فتكثر املياه في مناطق العيون واالفالج وتكتسي 
املناطق اجلبلية ببساط اخضر من االعشاب وتزدان 

بقطعان املاشية واالبل واالغنام.

صاللة العمانية

روبي حتسد كارال ساركوزي 
لتمثيلها في فيلم »منتصف الليل في باريس«

وممارسة نشاط آخر بعد أن أبلغته 
بأنها بحاجة إلــــى 60 ألف يورو 

إلجراء عملية جتميل.

الفوتوغرافية وأنــــه يراها فاتنة 
وجذابة. يشار إلى أن البعض أرجع 
خسارة ائتالف بيرلوسكوني في 
االنتخابــــات احمللية األخيرة إلى 

فضيحة روبي جيت.
وكان بيرلوسكوني قد اعترف 
بأنه قدم أمواال إلى روبي غير أنه 
أشار إلى أن هذه األموال استهدفت 
دفعها للتوقف عن ممارسة البغاء 

باريس ـ أ.ش.أ: أعلنت روبي، 
الفتاة املغربية التي يحاكم بسببها 
الوزراء اإليطالي سيلڤيو  رئيس 
إقامة عالقة  بيرلوسكوني بتهمة 
مع قاصر، أنها تشعر بالغيرة من 
كارال ســــاركوزي قرينة الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي ألنها 
مثلت فــــي فيلم املخرج األميركي 
الشــــهير وودي ألــــني »منتصف 
الليل في باريس«. وذكرت مجلة 
»لونوفال أوبسرفاتور« الفرنسية 
أن روبي أو »كرمية احملروج« أكدت 
في رســــالة بعثت بها إلى وودي 
ألني، أنها تعشق فنه بوصفه أفضل 
مخرج في العالم، واعترفت بأنها 
كانت تتمنى لو كانت محل كارال في 
الفيلم حتى حتظى بشرف التمثيل 
حتت قيادته. وتساءلت روبي في 
رسالتها »ماذا ينقصني حتى أكون 
محل كارال ســــاركوزي أهي أجمل 
منــــي أو أكثر مني أنوثة وإغراء؟ 

ال أعتقد ذلك«.
قــــد أعلن  ألــــني  وكان وودي 
روبيأنــــه شــــاهد روبي فــــي الصور  كارال

مخرج سويدي يوثق اإليدز
ســـتوكهولم ـ د.ب.أ: أمضى املخرج السويدي 
ستافان هيلدبراند ربع قرن في توثيق ما يحدثه 
ڤيروس نقـــص املناعة البشـــرية »إتش آي ڤي« 
ومرض نقص املناعة املكتسب »إيدز« في أكثر من 
40 دولة، جامعا مكتبة ســـينمائية فريدة ورؤية 

عن الوباء الذي ال مصل له وال عالج.
وقـــال هيلدبراند في مقابلة مـــع وكالة األنباء 
األملانية »د.ب.أ« إن توفير عقاقير مضادة لڤيروس 
»إتـــش آي ڤي« ـ في الدول الغنية والفقيرة ـ كان 

أحـــد املعالم البارزة خالل 30 عاما منذ اكتشـــاف 
الڤيروس رسميا. ولقي نحو 30 مليون شخص إلى 
اآلن حتفهم بسبب مضاعفات مرتبطة باإليدز، وفقا 
ألرقام نشرتها األمم املتحدة يوم اجلمعة املاضية، 

باإلضافة إلى أكثر من 60 مليون مصاب.
ويعتزم هيلدبراند عرض فيلمه الوثائقي »دروس 
مســـتفادة« عن اإليدز ومدته 20 دقيقة في الندوة 
الدولية »اإليدز في عمر الثالثني« في كلية الصحة 

العامة بجامعة هارفرد في ديسمبر املقبل.

اتهام »السلطان طيب األول« بتصوير أفالم 
إباحية خلصومه ليحتفظ بحكم تركيا

ضربة برق أصابت الطائرة التي كانت
 تقّل بيريس لدى عودته من إيطاليا

تركيـــا ـ العربيـــة: قبل أيام مـــن االنتخابات 
التشريعية التركية في 12 يونيو اجلاري، يتداول 
املوقع اإللكتروني »يوتيوب« أفالما سرية إباحية 
قد يكون لها تأثير كبير في استمرار حزب »العدالة 
والتنمية« املعروف مبيوله اإلسالمية في احلكم، 
واستمرار رئيسه رجب طيب أردوغان امللقب في 
بعـــض دوائر اإلعالم بـ »الســـلطان طيب األول« 
كناية عن دولة اخلالفة العثمانية التي يحن إليها 
اإلســـالميون األتراك في مواجهاتهم مع التيارات 

العلمانية والقومية.
األفالم اإلباحية التي أطاحت بعدد من قيادات 
حزب »احلركة القومية« ثاني أكبر حزب معارض، 
لم متر بدون اتهام العلمانيني واجلمهوريني ألنصار 
»السلطان طيب األول« بتدبيرها، حتى ال يتجاوز 
ذلك احلزب نسبة احلسم )10%( لدخول البرملان، 
ومن ثم يحصل احلزب احلاكم على نسبة كبيرة 
تؤهله لتغيير الدســـتور العلماني وإلغاء مبادئ 

العلمانية التي وضعها كمال أتاتورك.

إال أن احمللل السياسي التركي د.محمد العادل 
الذي حتدثت إليـــه »العربية.نت« ينفي أن يكون 
حزب أردوغان، العقل املدبر لتلك األفالم اإلباحية، 
ويعزوها إلى صراع داخل احلزب نفسه للتخلص من 
حرسه القدمي. وكان أعضاء مجموعة خفية، تطلق 
على نفسها اسم »مثالية مختلفة«، والتي تزعم أن 
أعضاءها من شباب »حزب احلركة القومية« الذين 
يريدون تبديل األجيال في القيادة، قاموا بنشـــر 
مجموعة من األفالم اإلباحية، أبطالها مســـؤولون 
كبار في احلزب، األمر الذي زلزل استقرار البالد، 

ونشر نوبة من الذعر في األوساط السياسية.
أحد مقاطع الڤيديو الذي نشر في »يوتيوب«، 
صور بكاميرا خفية مثبتة في سقف الغرفة، ألقل 
من 5 دقائق، حيث يظهر فيه رجل وامرأة في أوضاع 
مخلة، إال أن األمر الذي سبب صدمة للشارع التركي، 
أن بطل هذا الفيلم ما هو إال محمد أكيتشـــي الذي 
شـــغل إلى وقت قريب منصب نائب رئيس حزب 

احلركة القومية »ام.اتش.بي«.

لندن ـ وكاالت: يوشك صبي بريطاني على أن 
يصبح ثريا بعد اختراع بسيط سيدر عليه نحو 
ربع مليون جنيه إسترليني، إذ اخترع جرس باب 
يستطيع االتصال مباشرة بهاتف أصحاب املنزل 

حال عدم وجودهم بداخله.
وقال موقع »أخبار مصر«: إن اجلرس اجلديد 
يوهم من يدق على البابـ  وحتديدا السارقنيـ  بأن 
هناك أحدا في املنـــزل، إذ إنه يتصل بعد 10 ثوان 
من دق اجلرس باجلهاز احملمول، فيتم اإلجابة على 
من يقف على عتبة املنزل. وصمم الصبي لورنس 
روك )13 عاما( »اجلرس الذكي«، بحيث يحتوي خط 

هاتف محمول يتصل بأصحاب املنزل مباشرة.
وتعطي اآللة صوتا إلى جانب صوت صاحب 
املنزل، إليهام من يدق على الباب بأنه فعال بداخله، 

وال يتحدث من خالل سماعة هاتف.

ومتكن لورنس من بيع 20 ألف وحدة لشركة 
االتصـــاالت »كوم تل إنوفايت«، ويعد لصفقة مع 
شركة منافســـة لبيع نحو 25 ألف وحدة أخرى، 
ومن املتوقع أن يحصل الشاب على 250 ألف جنيه 

إسترليني مبجرد انتهاء التوقيع.
وكان لورنس طرح االختراع ضمن مشـــروع 
أطلقته مدرسته، لتشـــجيع التالميذ على ابتكار 
أفكار غير مسبوقة، ولم تقبل املدرسة بداية مشروع 
لورنس، نظرا لعدم تنفيـــذ اجلهاز، لكن العائلة 
جلأت لصديقة مخترعة رأت فـــي الفكرة ابتكارا 
جذابا، فأرسلت التصميمات إلى الصني، حيث مت 

تنفيذها وحتويلها إلى منتج ملموس.
وتنوي شركة »كوم تل« طرح املنتج في األسواق 
عبر منافذ بيع األجهزة اإللكترونية بقيمة تبلغ 66 

دوالرا ، في أقل من عام. 

ايطالياـ  وكاالت: أصابت ضربة برق، طائرة إل 
عال التي كانت تقل الرئيس اإلسرائيلي، شمعون 
بيريس، بعـــد دقائق من إقالعها من مطار ميالنو 
باجتاه إســـرائيل، ولم يبلغ عـــن أي إصابات أو 
أضرار. وكان قبطان الطائرة، رون سماردي، قد قرر 
مواصلة الرحلة بعد فحوص للطائرة أكدت عدم 
تعرضها ألي أضرار، وقد شكر بيريس في نهاية 
الرحلة، وبعد هبوط الطارئة في مطار بنغوريون 

طاقم الطائرة.
وكانت الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، تقل 
إلى جانب بيريس 101 راكب آخرين، في رحلة عادية 
رقمها )382(، وقد وصلت الطائرة إلى بنغوريون 

دومنا تأخير، الساعة 18:30.

وكان بيريـــس قد زار خالل األســـبوع املاضي 
إيطاليا، وشارك في احتفاالت مرور 150 عاما على 
توحيد إيطاليا، والتي أقيمت في روما، والتقى خالل 
رحلته مبجموعة من كبار الشخصيات السياسية، 
من ضمنهم الرئيس الروسي، دمييتري مدڤيديڤ، 
ورئيس األمم املتحـــدة، بان كي مون.. كما حتدث 
إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وتناوال 

مسألة العودة إلى طاولة املفاوضات.
كما التقى بيرس رئيسة االرجنتني، كريستينا 
كيرشـــنر، وطلب إليها أن تعيـــد التفكير بإعالن 
األرجنتني دعمها لقرار إقامة دولة فلسطينية في 
األمم املتحدة في سبتمبر املقبل.. واصفا هذه اخلطوة 

بـ »الريح الداعمة لإلرهاب.

الصبي البريطاني لورنس روك

صحتك

اشيكاغو ـ سي.ان.ان: أكدت دراسة تقدم بها 
أحد األطباء إلى مؤمتر علمي في والية شيكاغو 

األميركية السبت، أن عقار »أروماسني«، الذي 
ثبتت جدواه في معاجلة سرطان الثدي، ميكن 

استخدامه أيضا لوقف انتشار هذا املرض.
وبينت الدراسة التي أجراها د.بول غوس، 
اختصاصي سرطان الثدي من مستشفى 

ماساشوسيتس بوالية بوسطن األميركية، أن 
النساء اللواتي وصلن إلى مرحلة خطيرة من 

اإلصابة بهذا املرض الناجم عن النشاط املفرط في 
هرمون األستروجني ميكنهن تناول اروماسني، 

الذي يعوق نشاط هذا الهرمون.
وقال غوس، الذي قدم دراسته للمؤمتر السنوي 

للجمعية األميركية لطب وعلم األورام، ومت 
نشرها في مجلة نيو أنغالند الطبية: لقد أثبتنا 

أن أروماسني، الذي يطلق عليه أحيانا إكزميستني، 
يقلل من مخاطر غزو سرطان الثدي للجسم 

بنسبة %65.
ويعتبر أروماسني واحدا من العقارات الثالثة 

املصنف ضمن العقارات التي يطلق عليها مثبطات 

األروماتيز، والتي متنع إنتاج هرمون األستروجني 
في اجلسم عند النساء خالل فترة ما بعد انقطاع 
الطمث.  ومت إجراء الدراسة على 4560 امرأة ممن 

هن في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وهناك درجة 
عالية خلطورة إصابتهن بسرطان الثدي، ومت 

تخفيض هذه اخلطورة بنسبة 65% بعد تناولهن 
لعقار أروماسني ملدة ثالث سنوات فقط.

من جانبها، علقت د.جينيفر ليتون، من مركز 
اندرسون للسرطان في هيوسنت على مشروع 
البحث بقولها: هذه أول دراسة تبني أن صنفا 

جديدا من العقارات مثبطة األروماتيز لديه القدرة 
على منع اإلصابة بسرطان الثدي عند النساء 
اللواتي هن عرضة لدرجة كبيرة لإلصابة بهذا 
املرض. يشار إلى أنه يوجد نوعان آخران من 

األدوية التي متنع إنتاج األستروجني، لكن عددا 
قليال من النساء يستخدمن هذين العقارين ملنع 
اإلصابة بسرطان الثدي، ألنهما يعتبران عقارات 

نادرة، إضافة إلى احتمال حدوث آثار جانبية 
خطيرة، مثل زيادة خطر اإلصابة بسرطان الرحم، 

وجتلطات الدم. 

أروماسني ملنع سرطان الثدي وليس معاجلته فقط

ستيفن هاربر

صبي بريطاني يتحول إلى مليونير بعد اختراع
»جرس« ضد اللصوص متصل باجلوال


