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إعدام فلسطيني إلدانته 
بتأليف عصابة للسرقة والسطو 

على املنازل في السعودية

ديك رومي ينتقم.. 
قبل عيد الشكر

السيدات يثقن في الشرطة 
أكثر من الرجال

كلب بوليسي يعثر 
على 8 كيلوغرامات من الكوكايني

عودة راهب بوذي ڤيتنامي إلى 
احلياة بسبب قبلة من مغني بوب 

شركة أميركية تطلب تعيني 
مجموعة »ماعز«!

»ساندي« يكشف عن رسائل 
حب من احلرب العاملية الثانية

28 سيدة يحققن رقمًا قياسيًا 
بركوبهن سيارة ميني بي إم دبليو!

بيع »جدي« بـ 300 ألف ريال 
ملستثمر قطري

الرياض ـ يو.بي.اي: نفذت السلطات السعودية امس حكم 
االعدام بالسيف الصادر بحق فلسطيني بعد ادانته بتكوين عصابة 

مع آخرين ملمارسة السرقة والسلب والسطو على املنازل.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان ان الفلسطيني محمد 
اخلليلي اقدم على تكوين عصابة مع آخرين )فصلت لهم اوراق 

مستقلة( مبمارسة السرقة والسلب والسطو على املنازل.
واضاف البيان ان التحقيق مع اخلليلي اســــفر عن توجيه 
االتهام له بارتكاب جرميته وباحالته الى احملكمة العامة حيث 

متت ادانته واحلكم عليه باالعدام.
واشــــارت الى انه مت تنفيــــذ احلكم مبحافظــــة جدة غرب 

اململكة.

شـــيبويغان ـ يو.بي.اي: فيما يبدو انه ضربة استباقية 
قبل عيد الشكر االميركي تسبب ديك رومي في ويسكونسون 

بقطع التيار الكهربائي عن حوالي 1500 شخص.
وذكر موقع »شيبويغان برس« ان التيار الكهربائي انقطع 
عن حوالي 1500 شـــخص في مقاطعة شـــيبويغان جنوب 
ويسكونسون يوم الســـبت املاضي بعد ان طار ديك رومي 

مباشرة نحو سلك كهربائي.
واستمر انقطاع التيار حلوالي ساعة قبل اصالح العطل، 
ويحتفل االميركيون بعيد الشكر يوم اخلميس املقبل ويعتبر 

الديك الرومي الوجبة االساسية في هذا العيد.

لندنـ  أ.ش.أ: أظهرت دراسة طبية بريطانية حول طبيعة 
نظرة املرأة والرجل للشـــرطة وسلوكياتها في التعامل مع 
االفراد، ان الســـيدات اكثر ثقة فيما تبثه وتقوم به الشرطة 

من الرجال.
واوضحت البيانات ان 54% من السيدات اعربن عن ثقتهن 
في شـــرطة بالدهن ومدى طرحها للحقائق في مقابل %45 

للرجال.
وفي محاولة ملعرفة اســـباب ثقة الكثير من السيدات في 
شـــرطة بالدهن، توصل احدث مســـح ميداني للجرمية في 
اجنلترا ومقاطعة ويلـــز ان ما يقرب من 2.22% من الرجال 
ضحية للجرائم باملقارنة بنحو 4.20% للسيدات في الوقت 
الذي يتعرض فيه نحو 8.3% من الرجال جلرائم عنف ونحو 

1.2% من السيدات يتعرضن ملثل هذه اجلرائم.

فرانكفورتـ  د.ب.أ: عثر كلب بوليسي على 8 كيلوغرامات 
مـــن الكوكايني داخل حقيبة في مطـــار فرانكفورت الدولي 

باملانيا.
وذكر مكتب اجلمارك الرئيسي باملطار امس ان املخدرات 
كانت مخبأة في حقيبة مزدوجة القاع واضاف املكتب ان القيمة 

السوقية للمخدرات املصادرة تبلغ 1.6 مليون يورو.
ومت رصد احلقيبة القادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية 
خالل عملية تفتيش دوريـــة بعد توقف صاحبها في مطار 

فرانكفورت.
والقت الشرطة القبض على صاحب احلقيبة )50 عاما( 

وهو هولندي اجلنسية.

هانويـ  د.ب.أ: عاد راهب بوذي ڤيتنامي إلى احلياة العادية 
مع أسرته بعدما وجهت االنتقادات ضده بسبب قبلة تلقاها من 

مغني بوب خالل مزاد خيري هذا الشهر.
وذكرت صحيفة »جنوي الو دوجن« في عددها أمس أن الراهب 
السابق فام فان ترين )25 عاما( عاد إلى منزل أسرته في وسط 
ڤيتنام مساء أول من أمس األحد بعد قضاء عشرة أعوام كراهب. 
ونقلت الصحيفة عنه القول إنه اتخذ القرار ألن »أفعاله وأقواله 
وتفكيره ليســــوا متناسبني مع وضع الراهب«. وتعرض ترين 
النتقــــادات الذعة بعدما قبله جنم البــــوب دام فينه هوجن من 

شفتيه وراهب آخر على يديه في مزاد خيرى.

القاهرة ـ وكاالت: ارتفعت معــــدالت البطالة في العديد من 
الدول حتى أصبحت اعالنات التوظيف الشغل الشاغل للكثير 
من الشباب ومبثابة األمل الذي يتعلقون به، اال انه في هذه املرة 
جاء اعالن التوظيف مخيبا آلمالهم بعدما قامت احدى الشركات 
األميركية بنشر اعالن تطلب فيه تشغيل مجموعة من املاعز في 
وظيفة تناول املخلفات النباتية. »نطلب عددا كبيرا من املاعز 
للعمل على تناول مخلفات احلقول النباتية ملدة ثالث ساعات 
في اليوم مع توفير تأمني صحي وبيطري لكل معزة«، هو نص 
االعالن الذي نشرته الشركة األميركية والذي يوفر فرصة يندر 
حصول االنسان وخريجي اجلامعات عليها. صاحب شركة »أرغو« 
لورين أرغو لتوظيف املاعز أكد ان املاعز تفعل ما ال يقدر عليه 
االنسان، لذلك مت اختيارها ألكل مخلفات املزارع واحلقول التي 
قد تنذر بحدوث حرائق في املناطق الوعرة والســــفاح اجلبلية 
التي ال يستطيع االنسان ومعداته الثقيلة الوصول اليها. لورين 
أرغو أضاف ان اي معزة عاملة في الشركة ستحصل على مزايا 
كثيرة، أهمها توافر الكشف البيطري بشكل دوري للتأكد من انها 
لم تأكل شيئا مسموما ومن ان شهيتها مفتوحة، باإلضافة الى 
اعطاء كل معزة عاملة فترة راحة لالستلقاء كل 20 دقيقة عمل، 

الى جانب منع ضرب احليوانات او معاملتها بقسوة.

أتالنتيك هايالنــــد ـ يو.بي.اي: على الرغم من الدمار الهائل 
الذي أحدثه االعصار ســــاندي في الســــاحل الشرقي للواليات 
املتحدة، يبدو أنه استثنى الذكريات اجلميلة المرأة متقدمة في 
السن بعد أن عثر على مجموعة رسائل حب تبادلتها مع زوجها 

خالل احلرب العاملية الثانية.
وذكرت شبكة »أي بي سي نيوز« أن كاثلني مولن كانت تتنزه 
على الشــــاطئ في نيوجرزي بعد يومني من العاصفة حني رأت 
مجموعة من 57 رسالة مربوطة بشريط وردي، وقالت عرفت 

على الفور أنها رسائل حب.
وجلبت مولن الرســــائل إلى منزلهــــا حيث قامت بتجفيفها 
وقراءتهــــا ليتبني أن دورثي فالون في نيوجرزي ولني فارنهام 
من فيرمون كتباها لبعضهما بني عامي 1942 و1947وسعت املرأة 
لتعيد الرســــائل إلى أصحابها، ولكن تبني لها أن فارنهام توفي 
عام 1992 ثم اتصلت بقريبة للثنائي شيلي التي قالت ان دورثي 
ولني الذي كان يخدم في بيــــرل هاربور تزوجا وأجنبا ولدين 

توفي الصبي وهي ليست على عالقة باالبنة.
وتبني أن دورثي في الـ 91 من العمر وتعيش في دار رعاية 

في نيوجرزي.
ولــــم يعــــرف بعد أيــــن كانت الرســــائل قبــــل أن جترفها 

العاصفة.

إيالف: مبا يتماشـــى مع طبيعة املناسبة وهي االحتفال 
باليوم العاملي ملوســـوعة غينيس لألرقام القياسية، قام 28 
شخصا بركوب سيارة ميني بي إم دبليو جديدة في الوقت 
الذي قام فيه كذلك 23 شخصا بركوب سيارة ميني كالسيك، 
وهو ما يعد بالفعل رقما قياسيا جديدا. وجنح هذا الفريق، 
وكله من الســـيدات، في كسر رقمهن القياسي السابق، وهو 
27، والذي جنحن فـــي حتقيقه العام املاضي. ولكي يتمكن 
من حتقيق ذلك، فقد متكّن من استغالل كل سنتيمتر موجود 
بداخل السيارة، على أمل اســـتيعاب كل الـ 28 سيدة. وفي 
غضون ذلك، جنحت 23 ســـيدة مـــن هؤالء في حتقيق رقم 
قياسي جديد بركوبهن سيارة ميني كالسيك، محطمات بذلك 

رقمهن القياسي السابق حني ركبت السيارة 21 منهن.

باع مربيا ماشية مبحافظة حفر الباطن في اململكة العربية 
الســــعودية فحال عارضيا )نوع من انواع اجلديان( ملســــتثمر 
قطري بقيمة بلغت 300 الف ريال سعودي. وتعد هذه الصفقة 
واحدة من اكبر الصفقات التجارية التي شــــهدتها احملافظة في 
اآلونة االخيرة. وقال املربيان صاحبا اســــتراحة امللفي محمد 
العتيبي ونازح العصيمي ان الفحل الذي يطلق عليه اسم »عز 
احلوت« والذي اشــــتراه املستثمر احمد العلي يعتبر من اجود 
انواع الفحول بالسعودية حيث ينتمي الى ساللة عريقة ونادرة 
ومعروفة. ولفتــــا الى االقبال الكبير من املســــتثمرين ومربي 
املاشية خصوصا خالل الفترة احلالية على اقتناء فحول نادرة 

وذات ساللة اصيلة.
اجلدير بالذكر ان استراحة امللفي كانت قد قامت بشراء الفحل 
»عز احلوت« مببلغ 150 الف ريال من احد املربني ويدعى فيصل 

السليس منتصف 2011.

السيدات الـ 28 يحتفلن بتحقيقهن الرقم القياسي 

روان اتكنسون

اجلدي البالغ سعره 300 ألف ريال

أطول رجل في إسبانيا جزائري ومن دون عمل
اجلزائرـ  أ.ش.أ: يعاني الشاب 
اجلزائري سعد كايشي الذي يعد 
أطول شـــاب في إسبانيا، حيث 
يبلغ طوله 2.30 متر ووزنه 127 
كيلوغراما ظروفا صعبة، حيث 
يواصل مبدينة برشـــلونة منذ 
عامني البحث عن عمل يناســـب 
مؤهالته أو فريق يستثمر طوله 

في لعبة كرة السلة.
وقال ســـعد في تصريحات 
نقلها املوقع االلكتروني لصحيفة 
»الشروق« اجلزائرية األحد إنه 
ولـــد مبدينة املســـيلة الواقعة 
جنـــوب اجلزائر، ويعيش دون 
عمل أو سكن دائم في برشلونة 
متنقال في استضافة بعض من 
أبناء بلدته رغم براعته في عدة 
الكهرباء  مهن من بينها إصالح 
واحلاسبات والديكور وغيرها 

من املجاالت.
وأضـــاف أنه لديـــه ثمانية 
أشقاء في اجلزائر وبعد سفره 
إلى اسبانيا أصبح ال يجد املال 
لشراء مالبس، كما أصبح يعاني 
من إيجاد مقاســـات مالبسه في 
احملال اإلسبانية، ويعتمد على 
مالبس يرسلها قريب له يعيش 
فـــي الواليات املتحـــدة، وعلى 
شخص آخر أميركي يهديه مالبسه 

املستعملة من آن آلخر.
وأوضـــح أنه ال ميكنه النوم 
على سرير، فال يجد أمامه سوى 
االستلقاء على بعض الفرش على 

األرض، نظرا لطوله.
وأشـــار إلى أنه مارس لعبة 
كرة السلة مع فريق »بوفاريك« 
اجلزائري قبل أن يجرب حظه قبل 
نحو ستة أعوام مع فريق بروجان 
دي لوجو اإلسباني، ولكن تلك 
التجربة فشلت في النهاية بعد 
إصابته في الركبة، مؤكدا أنه شفي 

اآلن متاما من إصابته.
وكان أطول رجل في تاريخ 
إسبانيا قد عاش بني 1818 و1861 
ويدعى ميجيـــل خواكني وكان 
طوله يبلـــغ 2.42 متر وجتول 
في عـــدة دول أوروبية لعرض 
هذا الطول االســـتثنائي، ويقال 
إنه توفي عن عمر يناهز 42 عاما، 
ولكن هيكله العظمي سرق بعد 
أنه موجود بأحد  ذلك، ويعتقد 

سعد كايشياملتاحف اإلجنليزية.

سيدة تنجب توأمًا ببويضات مخزنة منذ 12 عامًا

وزن اإلنسان عند مولده يؤثر على حجم مخه فيما بعد 

..وتلوث الهواء يعجل بشيخوخة الدماغ بنحو 3 سنوات

واشنطن ـ د.ب.أ: قال فريق 
دولي من العلماء إن حجم مخ 
اإلنسان يتوقف على عدة عوامل، 
بينها وزن اجلسم عند امليالد.

غير أنهـــم لم يجدوا تأثيرا 
لهذا الوزن على القدرات العقلية 
لإلنسان وقالوا في الدراسة التي 
نشـــرت نتائجها أمس االثنني 
التابعة  مجلة »بروسيدجنز« 
لألكادمييـــة األميركية للعلوم 
العلماء كانوا يعلمون منذ  إن 
فترة طويلـــة أن هناك عالقة 

العقلية لإلنسان  القدرات  بني 
وتطوره في رحم األم ولكنهم 
لـــم يعرفوا الكثير عن العالقة 
بني وزن الرضيع وتطور املخ 

في مراحل العمر التالية.
وقـــارن الباحثـــون، حتت 
النرويجية كريستينه  إشراف 
فالهوفد، أســـتاذة علم النفس 
العصبي، وزن 628 من البالغني 
والرضع صحيحي اجلسم في 
املتحـــدة ببنية املخ  الواليات 
وحجمه ووزنه لدى هؤالء، حيث 

وجدوا أن األشخاص اخلاضعني 
للدراسة الذين كان وزنهم أكبر 
عند الوالدة ميتلكون سطحا أكبر 
لكثير من مناطق املخ وميتلكون 
مخا بحجم أكبر مقارنة بذوي 

الوزن األقل عند الوالدة.
العلمـــاء عوامـــل  وأخـــذ 
أخرى في االعتبار مثل الســـن 
واجلنس والدخل وكذلك األصل 

العرقي.
وملعرفـــة مـــا إذا كان وزن 
اإلنسان عند مولده يؤثر أيضا 

على تعامل مخه مع املعلومات، 
اختبر الباحثون القدرة اإلدراكية 
لدى األشخاص محل الدراسة.

ولم يعثر العلماء على عالقة 
بني وزن اإلنســـان عند والدته 
والقـــدرة اإلدراكية للمخ، رغم 
عثورهم على عالقة بني وظيفة 
املـــخ ومنطقة املخ ذات الصلة 

بالتفكير.
وأكدوا أن دراستهم تهدف الى 
املبكرة على  التأثيرات  معرفة 

تطور املخ بدقة أكبر.

واشنطن ـ يو.بي.اي: ذكرت 
دراسة أميركية أن تلوث الهواء 
يؤثر في سالمة الدماغ بعد سن 
الـ 50 بحيث يعجل شيخوخته 
مبعــــدالت أســــرع بنحــــو 3 

سنوات.
وقال الباحــــث كالب فينش 
البروفيســــور في علم أعصاب 

الشــــيخوخة بجامعــــة جنوب 
الدراسة أظهرت  إن  كاليفورنيا 
الســــلبية غير املتوقعة  اآلثار 
الوظيفة  الهواء علــــى  مللوثات 

الدماغية لدى األكبر سنا.
وقــــام الباحثون من جامعة 
جنوب كاليفورنيا ومعهد يو إس 
ســــي ديفيس لعلم الشيخوخة 

بدراســــة علــــى 15 ألــــف رجل 
وامرأة فوق سن الـ 50 وأجروا 
عليهم اختبارات معرفية عمدوا 
إلى مقارنتهــــا بخريطة تلوث 

الهواء.
واســــتنتج الباحثــــون بعد 
احتساب عوامل كثيرة مثل السن 
والعرق والتربية والتدخني وحالة 

التنفس والقلب لدى املشاركني 
في الدراسة أنه كلما زاد تلوث 
الهواء قلت معدالت االختبارات 
مشيرين إلى أن شيخوخة الدماغ 
كانت أسرع بنحو 3 سنوات لدى 
املقيمني في املناطق األكثر تلوثا 
باملقارنة مع املقيمني في املناطق 

األقل تلوثا.

اللواتي قمن بتجميد بويضاتهن 
في السابق أمل جديد باإلجناب، 

وبأن تتحقق أحالمهن قريبا«.
يذكر انه يوجد في بريطانيا 
وحدها 16 الف بويضة مجمدة 
لصالح سيدات يعانني من تأخر 
في االجنـــاب، او امراض أخرى 
تعـــوق اجنابهن، كمـــا يوجد 
اعـــداد كبيرة مـــن البويضات 
املخزنة ايضا في مختلف انحاء 
العالم لسيدات يعانني مشاكل 

مختلفة.

بويضات لهذه املدة، حيث كانت 
أطول مدة مت تسجيلها في السابق 
هي سبع ســـنوات فقط، بينما 
ميكن احلفاظ على األجنة مجمدة 

ملدة تصل الى عشرين عاما.
وقالت مونيكا زابوتوسزني، 
والدة الطفلتني التوأم، ان ما حدث 
كان »معجزة«، مضيفة لصحيفة 
»صنداي تاميز«: »شعرنا بسعادة 

ال توصف«.
وتابعـــت: »عائلتنـــا اآلن 
مكتملة، وآمل أن يبقى للنساء 

العربية: جتربة طبية متنح 
آمـــاال جديدة آلالف الناجني من 
الذين  مرض السرطان وأولئك 
يعانـــون العقـــم، حيث ولدت 
في بداية العام احلالي طفلتان 
تـــوأم ألم مت جتميد بويضاتها 
ملدة اثنتي عشرة سنة، ومتكنت 
العيش بصحة  الطفلتان مـــن 
جيدة، ليتم تســـجيل التجربة 
كإجناز طبي جديد، بحسب ما 
نشرت صحيفة »صنداي تاميز« 
البريطانية األحد. ولدت السيدة 
البالغة مـــن العمر 45 عاما في 
شهر يناير من العام احلالي بعد 
ان استخدم األطباء بويضاتها 
التي مت جتميدها عندما كانت في 

الثالثة والثالثني من عمرها.
وكانت السيدة التي تعيش في 
مدينة بيونس ايريس باألرجنتني 
قد أجرت محاوالت عديدة لإلجناب 
الســـنوات املاضية دون  خالل 
جدوى، الى ان استخدم األطباء 
بويضاتها املجمدة العام املاضي، 
ومتكنـــت من احلمـــل، ومن ثم 
اجناب الطفلتني غير املتطابقتني 
»مرسيدس« و»جوادالوب« اللتني 
حملـــت بهما ملدة 38 أســـبوعا 
وأجنبتهما بعد عملية قيصرية، 
وتتمتعان حاليا بصحة جيدة جدا 

بعد 11 شهرا من والدتهما.
ويقـــول األطباء ان هذه هي 
املرة األولى في التاريخ الطبي 
الذي تنجح فيه عملية تخزين 

التخصيب جاء من بويضات مجمدة

مستر بني: حان الوقت لقتل نفسي!

وكاالت: اوضح املمثل روان اتكنسون املعروف بشخصية مستر 
بني انه يفكر جديا بالقضاء نهائيا على هذه الشخصية املميزة التي 
ابتكرها. وقد اشار الى ان هذه الشخصية تبدو حزينة خصوصا 
عندما يؤديها بعمر 57 عاما، في حني انه يريد بشكل جاد ان يقدم 

ادوارا اخرى درامية مع االبتعاد عن هذه الشخصية.


