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الفحص يبرئ شركة أملانية من بكتيريا »إي كوالي«
ودول االحتاد األوروبي تستعد لعقد مباحثات ملكافحة الوباء

اخلس���ائر الكبي���رة التي عانى 
منها مزارعو اخلضراوات بسبب 

»االتهام الكاذب«.
وتق���در جمعي���ة مصدري 
اخلضراوات والفواكه اإلسبانية 
حجم تلك اخلس���ائر بنحو 225 
مليون يورو )200 مليون جنيه 

استراليني( في األسبوع.
ومن املتوقع ان يناقش الوزراء 
كذلك احلظر الروسي على واردات 
اخلض���راوات الطازجة من دول 
انتشار  االحتاد األوروبي عقب 
الوباء. وأعلن���ت دول اوروبية 
اخرى ان مزارعيها سيحتاجون 
ال���ى مس���اعدة مالي���ة بعد ان 

انخفضت املبيعات واألسعار.
في س���ياق متص���ل يعتزم 
مس���ؤولو الصحة ف���ي تايلند 
توزيع منشورات حول بكتيريا إي 
كوالي على املسافرين القادمني من 
اوروبا، في محاولة ملنع انتشارها 

في البالد.
ولم تسجل في تايلند اي حالة 
إصابة بالساللة الضارة املعروفة 
باس���م اي كوالي النزفية »آي.

اتش.اي.سي«.

الى مقتل 22 شخصا حتى اآلن.
وكان أكثر من 2200 شخص 
أصيب���وا بالوباء ف���ي 12 دولة 
أوروبية، وقد ربطت احلاالت التي 
اكتشفت خارج أملانيا بأشخاص 

زاروها مؤخرا.
وأشار مس���ؤولون أملان في 
بداية األمر الى ان اخليار املنتج في 

إسبانيا رمبا كان سبب الوباء.
ويق���ول كري���س موري���س 
مراسل »بي.بي.سي« للشؤون 
األوروبي���ة ان وزراء الزراع���ة 
األوروبي���ني سيس���عون خالل 
لقائه���م في لوكس���مبورغ الى 
معرفة املرحلة التي وصلت اليها 
جهود اخلب���راء لتحديد مصدر 
الوباء، وسط انتقادات متزايدة 
للتحقيقات اجلارية ملعرفة مصدر 

إي كوالي.
ويضيف موريس ان االجتماع 
سينظر كذلك في امكانية قضية 
تعويض املزارعني احلساس���ة، 
ورمبا يشهد تبادل كلمات قاسية 

بني احلضور.
وتطالب إسبانيا بتعويض 
مقداره 100% م���ن أملانيا مقابل 

أملانيا، باالعتذار رسميا، بعد ان 
متت تبرئة منتجاتها الزراعية من 
احتوائها على البكتيريا القاتلة، 
وبعد ان اضطر املزارعون اإلسبان 
إلعدام أطنان من »خيارهم« اثر 

االتهامات.
الى ذلك، تراجعت  باإلضافة 
صادرات إسبانيا من اخلضراوات 
العضوي���ة بنس���بة 40% اث���ر 
تصاعد االتهامات ضد منتجاتها 

الزراعية.
الى ان بكتيريا »اي  يش���ار 
كوالي« القاتلة التي انتش���رت 
في اوروبا، تسببت في وفاة 22 
ش���خصا حتى اآلن، وإصابة ما 
يزيد على 2200 شخص آخرين 

في 12 دولة أوروبية.
ومن بني القتلى 21 في أملانيا، 
وواحد في السويد، غير ان املواطن 
السويدي كان قد زار أملانيا قبل 

وفاته.
الى ذلك يستعد وزراء الزراعة 
في دول االحتاد األوروبي لعقد 
مباحثات ملناقشة أزمة إي كوالي، 
بينما تتواصل اجلهود العلمية 
لتحديد مصدر الوباء الذي أدى 

البراعم تش���كل مصدرا محتمال 
للبكتيريا.

ونظرا لذلك، فقد طالبت إسبانيا 
شريكتها في االحتاد األوروبي، 

البقوليات،  بنوع مح���دد م���ن 
حيث انه لم يعثر على اي منها 
»بكتيريا« في الشركة، غير ان 
عالم أحياء أملاني قال االثنني ان 

األسواق.
وبحس���ب مس���ؤولني فإنه 
لم يتضح بع���د كيفية وصول 
البكتيريا الى براعم البذار اخلاصة 

عواصم � وكاالت: لم تكشف 
الفحوص املخبرية األولية عن 
أي وجود لبكتيريا »إي كوالي« 
الش���ركة األملانية  ف���ي  القاتلة 
للمنتج���ات العضوية الطازجة 
التي كانت قد صدرت اليها األوامر 

بإغالق أبوابها األحد.
غير ان الس���لطات قالت انها 
قد ال تعثر على دليل على وجود 
بكتيري���ا »اي كوالي« إذا كانت 
قد أثرت على مجموعة فقط من 
الب���ذور ورمبا لم تعد موجودة 
بسبب انتهاء البذور التي احتوت 

عليها.
ومت اختبار 20 عينة من أصل 
40، بحسب املسؤولني في والية 
ساكسونيا السفلى االثنني، ولم 
يتضح بعد موعد الكش���ف عن 
نتائج العين���ات املتبقية، وكان 
وزير الزراعة بوالية ساكسونيا 
السفلى، غيرت لندمان، قد أعلن 
األح���د ان هناك صلة مباش���رة 
بني شركة في بلدة »بايننبوتل« 
واإلصابات املرضية بالبكتيريا، 
موضح���ا انه مت إغ���الق أبواب 
الشركة وس���حب منتجاتها من 

عاملة في مختبر املاني أثناء فحص بعض العينات املستخرجة من بعض النباتات

عرض ثوب زفاف كيت ميدلتون
في قصر باكنغهام هذا الصيف

كفيف إيراني يجيد العزف
على 16 آلة موسيقية.. ويعلمها آخرين

إنسان الغاب سومطرة على شفا االنقراض

حبال انزالق جديدة فوق محمية متاسيحرسالة من جنرال مصري إلى نابليون بـ 188 ألف يورو

جاكرتا � أ.ش.أ: أدرجت أربعة قرود في اندونيسيا 
على قائمة 25 من احليوانات الرئيسيات في جميع أنحاء 
العالم على شفا االنقراض. ومن بني هذه الرئيسيات 
األربعة انسان الغاب سومطرة بوجنو والقرد سياو 
ولوريس جوان اجلاوي. وقال رئيس االحتاد الدولي 
للحفاظ على الطبيعة في اندونيسيا ان التحذير من 
هذه املسألة يعود إلى عام 2000، ولكن لم تكن هناك 

استجابة جادة من احلكومة حلماية احليوانات. وبعد 
ان تراجعت مساحات الغابات بسبب قطع االشجار 
غير املشروع، بالتالي تراجع ونقص املوطن الطبيعي 
للقرود.. باالضافة الى عمليات الصيد اجلائر وغير 
املشروع للحيوانات. وقال ان التجار يبيعون انسان 
الغاب سومطرة بنحو 2 مليون روبية وهو ما يعادل 

فقط 230 دوالرا.

باري����س � أ.ش.أ: بيعت في م����زاد علني بباريس 
رسالة كان قد بعث بها اجلنرال املصري يعقوب حنا 
إلى نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا تتعلق بنهاية 
احلملة الفرنسية على مصر. وذكرت مجلة »لوبوان« 
الفرنسية أن الرسالة بيعت مببلغ 187500 يورو )1.2 
مليون جنيه مصري تقريب����ا( في وقت لم يكن من 
املتوقع أن تباع فيه الرسالة بأكثر من 8 آالف يورو 

)64 ألف جنيه مصري(. وكتب اجلنرال يعقوب هذه 
الرسالة املكونة من 29 سطرا بخط النسخ بحبرين 
أحدهما أس����ود واآلخر ذهبي. يشار إلى أن اجلنرال 
يعقوب حنا أو املعلم يعقوب حنا كما كان يطلق عليه 
املصريون ولد في املنيا عام 1745 ومات في أغسطس 
عام 1801 على منت إحدى السفن احلربية الفرنسية بعد 

يومني من فشل احلملة الفرنسية على مصر.

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: تفتتح 5 خطوط جديدة 
حلبل انزالق فوق اآلالف من متاسيح القاطور األميركية 
التي تعيش في محمية جاتورالند باورالندو بوالية 

كاليفورنيا األميركية وذلك في 16 يونيو املقبل.
وقالت ميشيل هاريس املتحدثة باسم جاتورالند 
إن أط����ول اخلطوط اجلديدة الت����ي تبدأ جوالت من 
أبراج ارتفاعها 23 مترا وحتمل الركاب فوق أحواض 

التماسيح، متتد مسافة 175 مترا.
وسيكون الزائرون على ارتفاع 10 أمتار فقط عن 
األرض ف����ي النقطة األقل ارتفاع����ا في اجلولة ولكن 

سيظلون مبنأى عن التماسيح.
اجلدير بالذكر ان حبل االنزالق هو عبارة عن بكرة 
معلقة في سلك منحدر. وينتقل الشخص املعلق في 

احلبل املنحدر من أعاله إلى آخره بفعل اجلاذبية.

سترة مايكل جاكسون احلمراء في مزاد علني
صورة ارشيفية حلفل زفاف كيت ميدلتون

الكفيف اإليراني يعزف

سترة مايكل جاكسون معروضة للبيع

امللكية أن الثوب املطرز الرائع 
الذي صممته س���ارة بيرتون 
التجارية لدار  العالمة  ليحمل 
أزياء الكسندر ماكوين سيعرض 
في االفتتاح الس���نوي للقصر 
بني 23 يولي���و متوز والثالث 

من أكتوبر.
وس���يعرض ايض���ا حذاء 
الزف���اف الذي كان���ت ارتدته 
ميدلتون وال���ذي يحمل ايضا 
عالم���ة ماكوين وقرط االملاس 
� وهو من تصميم روبنسون 
بيلهام � ووش���اح من احلرير 

الرقيق الشفاف.
كما ستعرض كعكة زفاف 
وليام وكيت املتعددة الطبقات 
� التي اعدته���ا مصممة الكعك 
فيونا كيرنز � في قاعة الطعام 
الرس���مية. وكعك���ة الفاكه���ة 
التقليدي���ة صنع���ت يدوي���ا 
باستخدام مكونات بريطانية 
وزينت ب���ورود مصنوعة من 

السكر.

ويعتبر »جفي���د« مثال لإلرادة 
والتحدي، فبنور املوسيقى أبصر 

طريق مستقبله الواعد.

كان يرتديه في اغنية »سكرمي« 
املصورة وعلبة رسائل »كارلوود 
دراي���ف« وفي���ال بيفرلي هيلز 
بالقرب من لوس اجنيليس حيث 
توفي في 25 يونيو 2009، على 
ما أعلن���ت االثنني دار جوليانز 

اوكشونز التي تنظم املزاد.
وقدر السعر األولي للسترة ما 
بني 200 و400 ألف دوالر، على ان 
يعود جزء من العائدات حملمية 
شامباال التي استقبلت النمرين 
اللذين كان ميلكهما  البنغاليني 

املغني »ثريللر« و»سابو«.
املزاد الذي يحمل اسم »ايقونات 
موسيقية«، سيضم ايضا مالبس 
تعود للبيتلز وجانيس جوبلني 
ومادونا وفرانك سيناترا واوزي 
اوسبرن وبروس سبرينغستني 
وبوب ديالن والفيس بريسلي، 
باإلضافة الى أشياء تخص جاسنت 

بييبر واليدي غاغا.
ومت تأجي���ل محاكمة طبيب 
جاكسون كونراد موراي الرتكابه 
جرمية غير متعمدة، التي كانت 
قد انطلقت في لوس اجنيليس 

في 9 مايو الى سبتمبر.

ام بي س���ي: لم مينع فقدان 
البصر اإليراني بهنام جفيد من 
التعلم واإلبداع وما يعشقه من 
موس���يقى، بل إن���ه حتدى هذه 
اإلعاقة وأتقن العزف على 16 آلة 
موس���يقية، وشرع في تعليمها 

وتدريسها اآلخرين.
وما بني الطنبور والدف، مرورا 
بالتار والسيتار، وحتى التمباك 
والعود والكمنجا، ينتقل »بهنام« 
عازفا مبهارة وحب كبيرين على 
تلك اآلالت الوترية التي ال غنى 
عنها في عالم املوسيقى التقليدية 

الفارسية.
وق���ال »بهنام« ل���� »صباح 
اخلير يا عرب«، االثنني 6 يونيو 
2011 إنه يجم���ع كل هذه اآلالت 
كاستثمار مادي ومعنوي، فهو 
يعلم املوس���يقى من���ذ 18 عاما، 

ويعتبرها متعته في احلياة.
وأضاف جفيد: »ال أستطيع 
أن أفضل آلة على أخرى، فالكل 
عزيز ل���دي، كأنهم أطفالي، فأنا 
أستمتع بكل آلة على حدة«، أما 
والدته فال تستطيع أن حتبس 
دموعها عندما تراه يعزف وحيدا 

ل���وس اجنيلي���س � أ.ف.پ: 
ستعرض سترة املغني األميركي 
الراحل مايكل جاكسون احلمراء 
والس���وداء الت���ي ارتداها لدى 
تصويره اغنية »ثريللر« في مزاد 

لندن � رويترز قال مسؤولون 
االثنني املاضي إن الثوب الذي 
امللكي  ارتدته صاحبة السمو 
دوقة كامبردج كيت ميدلتون 
في حفل زفافها الى األمير وليام 
سيعرض للجمهور هذا الصيف 

في قصر باكنغهام.
وجاء في س���جل املجموعة 

أو تراه يعلم تالميذه البالغ عددهم 
أربعني.

وبهنام ول���د في طهران عام 
1974. ومن كثرة حبه للموسيقى 
جعلها كل حياته، وعلمها عشرات 
األش���خاص. وهو قائ���د فرقة 
»هوسيان« املوسيقية احلائزة 
جوائ���ز ع���دة م���ن مهرجانات 
موس���يقية مختلفة، إلى جانب 
تأليفه ثالث قطع موسيقية هي 
األشهر واألكثر مبيعا في إيران، 

علني يقام في الذكرى السنوية 
الثانية لرحي���ل »ملك البوب«، 
ب���ني 25 و26 يونيو في بيفرلي 
هيلز )كاليفورنيا( من بني أشياء 
خاصة بفرق���ة البيتلز ومادونا 

واليدي غاغا.
 وستعرض السترة في املزاد 
الى جانب الشعر املستعار الذي 
استخدمه جاكسون عندما اعلن 
عن جولته »ذيس ايز ايت« بداية 
2009، باإلضافة إلى القميص الذي 

أب يرتدي 180 زيًا لوداع ابنه 
الذاهب إلى املدرسة كل صباح

رجل تايواني يقول إنه زرع 
الفلفل األكثر حرارة في العالم

كاميرون دياز وأليكس 
رودريغيز اليزاالن معًا

واشنطن � أ.ش.أ: تغلب أب أميركي على أحزانه لفقده 
س����اقه وعمله في ذات الوقت فراح يدخل البهجة على 
نفس ابنه وزمالئه خالل توصيله له ألتوبيس املدرسة 
يوميا وجنح األب في مهمته اجلديدة حيث ارتدى مالبس 
بأشكال مختلفة متثل شخصيات محببة لالطفال يوميا 
وبلغ عدد هذه الثياب 180 زيا متثل عدد أيام الس����نة 

الدراسية التي لم يرتد فيها ثوبا واحدا ملرتني.
وقال األب ويدعى ديل برايس إنه حرص على ارتداء 
زيا مختلفا عن اآلخر وذلك في الصباح عند وداع ابنه 

املتوجه الى املدرسة بواسطة االتوبيس.
فيما قال االبن »رين برايس« أنه شعر باحلرج في 
بداية األمر.. ولكنه اعتاد على طرافة والده على مر األيام 

وأن أصحابه أعجبوا بفكاهة والده وروحه املرحة.

تايبي���ه � د.ب.أ: أكد مواطن من تايوان أمس أنه 
زرع نوعا من الفلفل ه���و األكثر حرارة في العالم، 
ليطيح بأس���ترالي أعلن منذ شهرين أن لديه نوعا 

من الفلفل هو األكثر حرارة في العالم.
وقال ييه وو� ش���ون إن فلفله األحمر سجل 1.5 
مليون وحدة سكوفيل، ليتجاوز الفلفل احلار املسمى 
»ترينداد س���كوربيون باتش تي« الذي كشف عنه 
األسترالي مارس���يل دي ويت، وسجل 1.46 مليون 
وحدة سكوفيل. وحدد مختبر ييه قوة وحدة فلفله 
احلار، وقال إنه سيرس���له إلى مختبر جامعة والية 
نيو مكسيكو للتصديق عليه في اخلريف. من جهة 
أخرى، يعتزم بيه عرض فلفله للمرة األولى يوم األحد 

املقبل في مسابقة لتناول الفلفل في تايبيه.

لوس اجنيلي����س � يو.بي.آي: التزال عالقة النجمة 
األميركية كامي����رون دياز بالعب البيس����بول أليكس 
رودريغيز مستمرة خالفا لكل ما نشر عن انفصالهما. 
وذكر موقع »يو إس ماغازي����ن« األميركي ان النجمني 
مازاال على عالقة، ال بل انهما كانا يتوددان إلى بعضهما 
ويظهران الكثير من العواطف خالل مشاركتهما ليل األحد 
املاضي في حفل توزيع جوائز »إم تي ڤي« السينمائية 
بلوس اجنيليس.وكانت تقارير حتدثت األسبوع املاضي 
عن انفصال دياز ورودريغيز بعد أكثر من س����نة على 

بدء عالقتهما.

كاميرون دياز

نيوزيلندا حزينة على نفوق خروفها احملبوب 

ويلينغت���ون � يو.بي.آي: أعرب النيوزيلنديون 
عن حزنهم لنفوق خروفهم احلبيب »شريك« الذي 
كس���ب ش���هرة عاملية بعدما متكن م���ن االختباء 6 
سنوات من مقص صاحبه ووصل وزن صوفه إلى 

27 كيلوغراما.
وذكرت وس���ائل إعالم نيوزيلندية أن اخلروف 
»شريك« قتل باملوت الرحيم عن عمر 16 سنة بسبب 

معاناته من األمراض املرتبطة بالتقدم في السن.
وكان »شريك« حتول إلى جنم عاملي عام 2004 بعد 
العثور عليه في كهف مبنطقة أوتاغو في نيوزيلندا، 
وقد منا له صوف وصل وزنه إلى 27 كيلوغراما بعدما 

متكن من اإلفالت من املقص ل� 6 سنوات.

يش���ار إلى أن معدل وزن ص���وف اخلرف 4.5 
كيلوغرامات. ونشرت وس���ائل إعالم عاملية صور 
»شريك« ومتكن من مقابلة رئيسة حكومة نيوزيلندا 
السابقة هيلني كالرك واستخدمت صوره في إعالنات 
بقيمة 100 مليون دوالر لصالح تصدير املاشية في 

نيوزيلندا.
وقد أعرب التالميذ في مدرس���ة بأوتاغو كانت 
على مشارف اإلفالس قبل العثور على اخلروف، عن 

حزنهم لنفوقه وتشاركوا الذكريات حوله.
وكانت املدرس���ة ألفت كتابا عن اخلروف بيعت 
500 ألف نسخة منه ما جعلها إحدى أثرى املدارس 

في البالد

خروف نيوزيلندا احملبوب بعد العثور عليه في الكهف


