
حـــــولالعـالم
السبت

8  اغسطس 2009

31

مجلس الشيوخ األميركي يقّر تعيين أول قاضية من أصول التينية في المحكمة العليا
واشـــنطن ـ د.ب.أ: اقر مجلس الشيوخ 
االميركي امس االول تعيني سونيا سوتومايور 
قاضية في احملكمة العليا، لتصبح بذلك اول 
امرأة من أصل التيني تنضم الى اعلى هيئة 

قضائية في الواليات املتحدة.
وصـــوت املجلـــس بأغلبيـــة 68 صوتا 
مقابـــل معارضة 31 صوتـــا ملصلحة اقرار 
الترشـــيح املثير اجلدل للرئيس االميركي 

باراك اوباما.
وواجهت سوتومايور معارضة شديدة من 
جانب اجلمهوريني الذين قالوا انها يسارية ال 
ميكنها الفصل بني آرائها الشخصية وقرارات 
احملكمة.وقال اوباما عقب حلظات من التصويت 
»هذا يوم رائع للقاضية سوتومايور وعائلتها، 
لكنني أعتقد أيضا أنه يـــوم رائع لبلدنا«، 
مضيفا ان ســـوتومايور ستصبح »قاضية 

رائعة في احملكمة العليا«.
وكانت سوتومايور )55 عاما(، القاضية 
مبحكمة االســـتئناف في نيويـــورك االبنة 
ملهاجرين من بورتوريكـــو، قالت في كلمة 
عام 2001 إنها تأمل أن تتخذ »امرأة التينية 
حكيمة« قرارات أفضل من رجل ابيض. وكانت 

تلك التصريحات محل تركيز كبير خالل شهادة 
سوتومايور أمام مجلس الشيوخ استمرت 

اربعة أيام خالل الشهر املاضي.
وقال تشاك جراسلي السيناتور اجلمهوري 
عن والية ايوا قبيل التصويت »الفرع القضائي 
يجب أن يحافظ على نزاهته«، مشيرا الى ان 
»هذه الدولة تأسســـت على مبدأ ان العدالة 

متساوية للجميع«.
من جانبه، اعرب السيناتور اجلمهوري 
عن ايوا جـــورج فوينوفيتش عن حتفظه 
جتاه ســـوتومايور ولكنه قال انه سيدعم 

ترشيحها.
وقال فوينوفيتش »القاضية سوتومايور 
ادلت بتصريحات جتعلني اقف امامها«، قبل 
ان يضيف انه »يعتقد انها مناسبة للخدمة 

في احملكمة العليا المتنا«.
ومن غير املتوقع ان تغير ســـوتومايور 
من التوازن االيديولوجي في احملكمة العليا، 
حيث انها تعتبر على نطاق واسع انها قاضية 
معتدلة متيل ناحية اليســـار وستحل محل 
القاضـــي ديڤيد ســـوتر الـــذي يعتنق آراء 

مشابهة.

صحتك

علماء يتعرفون على »خاليا« الحكة الجلدية
واشــــنطن ـ رويترز: اكتشف باحثون خاليا عصبية 
مســــؤولة حتديدا عن احلكة اجللدية وهو اكتشــــاف قد 

يؤدي الى اتاحة عالج افضل لالمراض اجللدية.
واظهرت جتارب اجريت على الفئران ان لديها خاليا 
عصبية توصل فقط االحساس بامليل الى احلكة وهو ما 
يتناقض مع االعتقاد الشائع بأن احلكة وااللم مرتبطان 
بشكل وثيق.وكتب باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن 
في سانت لويس ومستشفى جامعة بكني الثالث في بكني 
في دورية »ســــاينس« قائلني انهم أوجدوا فئرانا خالية 
من احلكــــة اجللدية عن طريق قتــــل خالياها العصبية 

اخلاصة باحلكة.
وقال تشــــو فينج شني من جامعة واشنطن في بيان 

»هذه النتيجة لها اثار عالجية مهمة جدا«.
»اظهرنا ان تلك اخلاليا العصبية اخلاصة مهمة للشعور 
بامليل للحكة لكن ليس لاللم وهو ما يعني ان تلك اخلاليا 
رمبا تتضمن عدة مستقبالت للحكة حتديدا او جسيمات 
تعطي اشارات ميكن استكشافها او التعرف عليها كأهداف 
من اجل العالج مســــتقبال او التعامل مع احلكة اجللدية 
املزمنة«. واالكزميا اجللدية والصدفية وانواع احلساسية 
والعدوى وغيرها من احلاالت ميكن ان تسبب حكة جلدية 
دائمة والعالجات املختلفــــة غالبا ما تكون فعالة جزئيا 
فقط.وفي 2007 تعــــرف الباحثون على اول جني للحكة 
اطلق عليه »مستقبل الببتيد املطلق للجاسترين« او »جي 

آر بي آر«. وكان نشطا في احلبل الشوكي.
وقال شــــني »لكن التعرف على مستقبالت احلكة في 
اخلاليا العصبية للحبل الشوكي ال يعني ان هذه اخلاليا 
العصبية هي خاصة باحلكــــة حيث انها ميكن ان تضم 
ايضا جينات متصلة بااللم«.ولذلك دمر الباحثون اخلاليا 
العصبية التي تضم مستقبالت الببتيد املطلقة للجاسترين 
»جي آر بي آر« باستخدام مادة سامة تتصل بتلك املستقبالت 

وحقنوها في احلبل الشوكي للفئران.
وعندما عرضت الفئران الشياء تسبب احلكة لم حتك 

جلدها. لكنها شعرت بااللم.
وقال شــــني »هذه نتيجة مدهشة وغير متوقعة النها 
توضح ان هناك مسارا للخاليا العصبية اخلاصة بااللم 
في احلبل الشوكي«.وقال شني »اوضحنا ان هذه اخلاليا 
العصبية »جي آر بي آر« مهمة للشــــعور باحلكة وليس 

لاللم لكننا في احلقيقة ال نعلم الكثير عنها«.

رجل انقاذ فلبيني ينقذ سيدة من فيضانات حاصرتها في منزلها             )رويترز(

مقتل سائحين كنديين ومرشد في فيضانات الفلبين 

الذئاب تعود إلى سويسرا

مانيالـ  د.ب.أ: أعلنت الشرطة الفلبينية أمس غرق 
سائحني كنديني ومرشدهما الفلبيني في الفيضانات 
التي شـــهدها أحد أقاليم شمال البالد، ما يرفع عدد 
ضحايا األمطار الغزيرة خالل الشـــهر املاضي إلى 

35 شخصا.
وأوضح املسؤول األمني، ليون نيلو دو ات كروز، 
أنه مت العثور صباح أمس على اجلثث الثالثة على 
ضفاف نهر في بلدة كاباس بإقليم تارالك )90 كلم 

شمال مانيال(، وقال سكان القرية إن الضحايا الثالثة 
لقوا حتفهم غرقا في مياه الفيضانات أمس األول.

وذكر مسؤولون محليون إن ثمة شخصني آخرين 
ال يـــزاالن مفقودين في إقليـــم زامباليس املجاور، 
جدير بالذكر أن أكثر من 500 ألف شخصا تضرروا، 
بصورة أو بأخرى، جراء الطقس الســـيئ املستمر 
منذ مطلع يوليو املاضي والذي صاحب عاصفتني 

وإعصارا.

برن ـ يو.بـــي.آي: قال خبراء من مكتب البيئة 
الفيدرالي في العاصمة السويسرية برن ان الذئاب 
تنتقل مـــن إيطاليا إلى سويســـرا مهددة قطعان 

اخلراف فيها.
وأشاروا إلى ان الذئاب التي أبعدت من سويسرا 
في القرن التاسع عشـــر تعود اآلن، وعلى الرغم 
من ان عدد هذه احليوانـــات أكبر في جبال األلب 
الفرنسية واإليطالية، إال ان السلطات السويسرية 
تعتقد ان عددها سيزداد على أراضيها في السنوات 

املقبلة.
يشار إلى انه منذ منتصف مايو املاضي قتلت 
الذئاب حوالي 100 خروف حتى ان 15 منها قتلت 

دفعة واحدة في مقاطعة فااليس السويسرية.
وعلى الرغم من ان اخلبراء يقولون ان الذئاب ال 
تهاجم اخلراف بوجود الكالب، إال ان الهجوم على 

15 خروف كان بالرغم من تواجد كلبني وحمار.
وقال اخلبير جان مارك الندري ملوقع »سويس 
إنفو« السويسري انه البد من التركيز بشكل أكبر 
على تفادي وقوع هذه احلوادث واجراء ابحاث بشأن 
فعالية وعدائية كالب اجلبـــال وتزويد املزارعني 

باملعلومات عن الذئاب.
واضاف النـــدي »ال نعلم ما الذي يحصل فعال 
لدينا شكوك إمنا ال دليل لدينا، لذا البد من العمل 

بشكل اوثق مع الفرنسيني واإليطاليني«.
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أشهر مجرم بريطاني... 
سيصبح حرًا

لندنـ  رويترز: أشهر مجرمي 
بريطانيا على اإلطالق روني بيغز 
)79 عامــــا( وأحد أفراد عصابة 
جرمية »ســــرقة قطــــار لندن« 
الشهيرة سيطلق سراحه لدواع 
إنسانية بحسب ما أعلن وزير 
العدل البريطاني جاك ســــترو 
امس، حيث أصيب خالل سجنه 
منذ عودته إلى بريطانيا بأربع 
جلطات في املخ وأودع مستشفى 
لندن أكثر من مرة وأودع خاللها 
العناية املركــــزة مرتني. وترك 
بيجز الذي عاش حياة متحررة 
كهارب من العدالة على مدى 35 
عاما، البرازيل وعاد الى بريطانيا 

في أوائل 2001.
ووضع بيجز حتت املراقبة 
خشــــية إقدامه علــــى االنتحار 
بســــجن بلمارش في لندن بعد 
ان أصيب باالكتئاب حينما علم 
ان عليه قضاء 14 عاما على األقل 

في السجن.
وكان بيغز احد أفراد العصابة 
التي قامت بالسطو على قطار 
لنقل البريد بني لندن وغالسكو 
عام 1963 واســــتولوا على 2.5 

مليون جنيه استرليني. 

الصـــني ـ يو.بـــي.آي: وجه مكتب 
الشؤون املدنية في مقاطعة ييشوان 
الصينية إنذارا إلى عائلة رجل )72عاما( 
تأمرهم فيها بإحـــراق جثته رغم انه 

حي يرزق.
وأفادت صحيفة »شـــاينا دايلي« 
الصينية بأن عائلة جني تيانكسيانغ 

تسلمت اإلنذار بعد يوم واحد فقط من 
خروجه من املستشـــفى وتعافيه من 

مرض أصابه.
واستفسرت العائلة عن املوضوع 
فقال لها املكتب انه تسلم تقريرا يفيد 
بأن جني توفي وعمدت عائلته إلى دفن 

جثته بدال من إحراقها.

يريدون إحراقه حيًا

»ناسا« تكشف
 عن نيزك المريخ

صورة التقطتها وكالة ناســــا لصخرة أطلق عليها اسم »جزيرة الكتلة« 
من على سطح كوكب املريخ، وقد أثبتت األبحاث التي أجرتها »ناسا« أن هذه 
الصخرة عبارة عن حجر نيزكي يتكون من احلديد والنيكل، يبلغ عرضها 
حوالي املتر وهي اكبر حجر نيزكي يتم اكتشــــافه على كوكب املريخ، حيث 

مت اكتشاف حجر آخر أصغر منها في عام 2004.

لندنـ  يو.بي.آي: باتت االسكتلندية سوزان بويل 
امرأة جديدة بعدما اهتمت مجلة »هاربر بازار« بشكلها 
اخلارجي استعدادا جللســــة تصوير معها.وذكرت 
صحيفة »دايلي مايل« ان كلمة »تغيير« ال تناسب 
بويل )48ســــنة( وإمنا كلمة »حتويل« هي األنسب 
بعدما اختفت صورة املرأة البســــيطة القدمية ذات 
احلواجب الكثة والشعر الرمادي لتحل مكانها امرأة 
أنيقة ومتبرجة ترتدي مالبس جميلة. وأشارت إلى 
ان صور بويل ستنشر في عدد مجلة »هاربرز بازار« 
في سبتمبر املقبل الذي ســــيحمل عنوان »سوزان 
بويل: بطلة من دون غناء«.ونقلت عن بويل قولها 

خالل مقابلة تلفزيونية حديثة في أميركا »أشــــعر 
انني ممثلة هوليودية فقد رتبت شعري«.

يشار إلى انه في أبريل املاضي استبعدت أماندا 
هولدن احلكم في برنامج بريطاني للمواهب كان وراء 

شهرة بويل فكرة تغيير مظهر سوزان بويل.
وقالت آنذاك »لن أسمح لساميون كويل بأخذها إلى 
طبيب أسنانه ومن املؤكد انني لن أدعه يصطحبها 

إلى مصفف شعره«.
وأضافت »يجب أن تبقى على ما هي عليه فهذا 
هو ســــبب محبتنا لها فهي تشبه األشخاص الذين 

يقطنون بجوارنا«.

سوزان بويل.. جديدة

سوزان قبل وبعد التحسينات

السجن والغرامة للبخالء في الصين 
بيجينغ ـ يو.بي.آي: اقتنــــع صيني بأن البخل 
يضــــر وال ينفع بعد ان كلفه رفض دفع يوان واحد 
إضافي مقابل ركوب احلافلة غرامة 36 ألف يوان أي 

ما يعادل 5270 دوالرا.
وذكرت صحيفة »شــــاينا دايلــــي« الصينية ان 
احملكمة في مقاطعة هنان الصينية طلبت من رجل 
دفع املبلغ الكبير لســــائق حافلة صغيرة عقابا له 

على ضربه له ألنه جترأ وطالبه بدفع يوان إضافي 
في مايو املاضي.

وأشارت إلى ان أذن السائق اليمنى تضررت كثيرا 
خالل احلادث، فقرر رفع دعوى قضائية مطالبا الرجل 

بتعويض مالي عن الضرر الذي حلق به.
وحكمت احملكمة أيضا على الرجل البخيل بالسجن 

سنة كاملة على أن ينفذ احلكم بعد سنتني.

القاضية سونيا تتلقى التهاني من مؤيديها بعد قرار تعيينها في احملكمة العليا           )أ.پ(

اإلفراج عن روني بيغز
أصبح روني بيغز البالغ من العمر )79 عاما( واحدا من أشهر السجناء البريطانيني نتيجة لدوره في »سرقة القطار الكبرى« الشهيرة في بريطانيا 

عام 1963، ويتوقع أن يتم اإلفراج عنه نتيجة العتالل صحته، وفق ما صرح به وزير العدل البريطاني »جاك سترو«.

في 1963 شارك روني بيغز في 
ســـرقة قطار مت السطو خاللها 
علـــى مبلغ 2.6 مليـــون جنيه 

استرليني.

 فـــي 1970 يختفـــي فـــي 
أســـتراليا ويجـــري عملية 
جراحة جتميلية ويهرب إلى 

البرازيل.

 في 2001 تتسلم السلطات 
البريطانية رسالة امييل 
من روني بيغـــز يطلب 

فيها العودة الى بريطانيا، وفي 
خالل يومني من الرسالة يسافر 
بيغز الى بريطانيا ويسلم نفسه 
الى محبسه  للسلطات ويعود 

البريطاني.

في 2009 يتم اإلفراج عن 
بيغز اعتمادا على اعتالل 

صحته.

 في 1995 تتفق بريطانيا مع 
اتفاقية ملزمة  البرازيل على 

لتسليم املجرمني.

فـــي 1997 مت رفـــض طلـــب 
بريطانيا بخصوص تسليم 

بيغز لها.

 في 1999 تعاود األزمة القلبية 
بيغز مرتني، وتتركه عاجزا عن 

الكالم.

 1998 يصاب بيغز بأزمة قلبية.

 في 1974 يتعقبه البوليس 
البريطاني إلى البرازيل ولكنه 
يفشل في إلقاء القبض عليه 
نتيجة إلعالته طفال أجنبه 

من سيدة برازيلية.

 فـــي 1981 تنجـــح قـــوات 
البريطانية في  الكوماندوز 
اختطافه من جزيرة باربادوس 
ولكنه ينجو مرة أخرى حني 
اتفاقية  القضاة بأن  يقضي 
تسليم املجرمني في اجلزيرة 

ليست ملزمة لها.

في 1964 حكم عليه بـ 30 سنة سجنا 
إلدانته في عملية السطو.

 في 1965 يهرب من السجن ويتجه 
إلى أستراليا.

بريطانيا
بريطانيا

استراليا

بيغز
1992

بيغز
2001

البرازيل

باربادوس


