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حلظات مثيرة إلنقاذ سيدة من االنتحار بنيويورك
أصيبت باإلحباط بعد أن فقدت وظيفتها

وظلت راموس تتحرك واملارة 
تصورها بالهواتف اخللوية، ثم 
بدأت في أخذ نفس عميق األمر 
الذي أوحى للشرطة أنها تستعد 
للقفز، بينما كان »بريان جالكني« 
أحد رجال وحدة خدمة الطوارئ 

يسابق الزمن لينقذ حياتها.
وبالفعل بينما كانت اجلموع 
في حالة تأه���ب، جنح جالكني 
التسلل واإلمساك براموس  في 
وسحبها بعيدا عن حافة البناية 
مبس���اعدة إحدى الش���رطيات، 
املتفرجني بعد  فتعالى تصفيق 
جن���اح عملية اإلنق���اذ، وعقب 
انتهاء مهمة اإلنقاذ استدعى رجال 
الشرطة سيارة اإلسعاف لنقل 
راموس الت���ي أصيبت بجروح 

بينما تلتف جموع من املارة أسفل 
املبنى في حالة من الذعر والترقب 

خشية أن تنفذ تهديدها.
م���ن جانبها بدأت الش���رطة 
في تأمني أولي للموقف بوضع 
وسادة أمان أسفل املبنى في شارع 
إيسيكس حتى تس���قط عليها 

راموس في حال ما قفزت.
دافي���د جراند ش���اهد عيان 
للواقعة يصف احل���ادث قائال: 
البناية  أعل���ى  »كانت تقف في 
لفترة تصل إلى 30 دقيقة، وقالت 
للشرطة: كل شيء أصبح سيئا 
مرة واح���دة، أخبروا صديقتي 
راشيل أس���في وقولوا لها تهتم 
بقطت���ي، وأبلغ���وا أم���ي أيضا 

أسفي«.

نيويورك � وكاالت: في عملية 
إنقاذ بطولية، جنح أحد رجال 
الش���رطة في إنقاذ حياة سيدة 
حاولت االنتحار من أعلى إحدى 
ف���ي مدينة نيويورك  البنايات 

األميركية.
وأصيبت نتاليا راموس )25 
عاما( بحالة من اإلحباط بعد أن 
فقدت وظيفتها وتعرضت ملعاملة 
سيئة من قبل صديقها، فقررت 
الصعود إلى أعلى سطح البناية 
في منطقة مانهاتن لتنفذ عملية 
انتحار، بحسب صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وعندما حضرت الشرطة إلى 
موقع احل���ادث، وجدت راموس 
تعتلي سطح املبنى وتهدد بالقفز 

حتذر رجل الشرطة من االقتراب تقف على حافة املبنى مهددة بالقفز

»فيس بوك« يتفوق على »مايكروسوفت« في بريطانيا

قراصنة يسّربون معلومات شخصية عن توني بلير

»تويتر« تكشف عن تبني إستراتيجية جديدة لإلعالنات 
و»Twuffer« يتحكم مبوعد إرسال مشاركات تويتر 

جزيرة أملانية ترفض حتويلها إلى »دبي بحر الشمال«

العربية: قالت منظمة أكوم � 
نيلسن للقياس ان موقع فيس بوك 
تفوق على مواقع مايكروسوفت 
في بريطانيا الول مرة الش���هر 
املاضي ليصبح ثاني اكثر املواقع 
شعبية في بريطانيا بعد غوغل 
مع اقدام الناس فوق 50 عاما على 

الشبكات االجتماعية.
وقالت املنظمة يوم االثنني ان 
فيس بوك جذب رقما قياسيا قدره 

26.8 مليون زائر في بريطانيا 
في مايو بزيادة 7% على اساس 
سنوي متفوقا على 26.2 مليونا 
من زوار مواقع مايكروس���وفت 
ام.اس.ان، ويندوز اليف، بينج 

مجتمعة.
وزار غوغ���ل 33.9 ملي���ون 

شخص.
وقفز عدد جمهور موقع تويتر 
في بريطانيا بواقع الثلث الى 6.1 

ماليني شخص بعد قيام االالف من 
املستخدمني بتبادل رسائل حتوي 
مزاعم فضائح تخص مشاهير 
متحدين أوامر بحظر النشر العام 
ملعلومات منها عالقة خارج اطار 
الزواج لالعب مانشستر يونايتد 

االجنليزي ريان جيجز.
وقالت اكوم � نيلسن ان عدد 
الالئي يقمن بزيارة  املتقاعدات 
املوقع تضاعف بعد الكشف عن 

قضية جيجز.
وق���ال املدير الع���ام الكوم � 
نيلس���ن جيمس س���ميثي »ان 
منو عدد جمهور هذه الشبكات 
االجتماعية مدفوع االن بش���كل 
العمرية  اساس���ي بالش���ريحة 
املتجاوزة للخمس���ني عاما. منذ 
اعوام قليلة مضت رمبا كانت جتد 
هذه املجموعة العمرية مثل هذه 

املواقع غير مناسبة لها«.

لندن � أ.ش.أ: سرب مجموعة 
م����ن القراصن����ة يطلق����ون على 
انفس����هم اس����م »تي����م بويزون« 
معلومات شخصية تعود لرئيس 
الوزراء البريطاني االسبق توني 

الى معلومات عائدة  بلير اضافة 
الذين كانوا  ألصدقائه واملوظفني 
معه سابقا. وذكرت مصادر بشبكة 
الدولي����ة للمعلومات  االنترن����ت 
نقال ع����ن القراصنة ان املعلومات 

مت احلص����ول عليها في 2010 عند 
اختراق سيرفر البريد االلكتروني 
الذي كان بلير يستخدمه في ذلك 
الوقت. وتتضمن البيانات اسماء 
وعناوين من����ازل وارقام هواتف 

وعناوين بريد الكتروني العضاء 
مكتب بلي����ر اضافة ال����ى جهات 
االتصال في بريده االلكتروني مبن 
فيهم االصدقاء والعائلة وسياسيون 

آخرون.

كاليفورنيا � أ.ش.أ: أش���ارت 
تقارير صحافية حديثة إلى اعتزام 
شركة »تويتر« األميركية، عمالق 
ش���بكات التدوين املصغر على 
اإلنترنت، الكشف خالل األسابيع 
القليلة املقبلة عن استراتيجية 
جديدة لإلعالنات عبر منصتها 
االجتماعية. وتخطط الش���ركة 
لعرض اإلعالنات بجانب تدفق 
تدوينات  وتع���د تلك اخلطوة 
أحدث محاوالت »تويتر« لتوليد 

املزي���د من عائ���دات اإلعالنات، 
خاصة بع���د إخفاقها في جذب 
مزيد من مصادر التمويل مقارنة 
مبنافسها الرئيسي »فيس بوك«. 
في س���ياق منفصل يفتح موقع 
أمام مستخدمي  Twuffer املجال 
تويت���ر لتحدي���د زمن إرس���ال 
رسائلهم القصيرة الحقا، حتى 
وإن لم يتواج���دوا أمام أجهزة 

الكمبيوتر اخلاصة بهم. 
ووفق ع���رض قدمته فعند 

التسجيل، يقوم هذا املوقع بتتبع 
تفاصيل صفحة املستخدم على 
تويتر الذي ميكنه إدخال رسالته 
القصيرة ف���ي املكان احملدد لها، 
ومن ثم حتديد الوقت الذي يجب 

فيها إرسال هذه الرسالة. 
وفي منتصف الصفحة، ميكن 
قراءة الرسائل التي التزال بانتظار 
اإلرسال، وتلك التي مت إرسالها، 
كما ميكن أيضا تغيير إعدادات 
الصفحة )Settings(، كالتوقيت 

الزمني للمنطقة، وشكله.
القائمون على هذه  ويعرف 
الصفحة أهم أهداف إنشاء هذا 
املوقع مبا يلي: »ميكن من خالل 
إعادة إرس���ال رسائل   Twuffer
سابقة، والتذكير باملواعيد املهمة، 
وإعالم أصدقاء املستخدم بآخر 
املستجدات، والظهور دائما على 
إبقاء نشاط  صفحة تويتر، مع 
املستخدم مستمرا كما هو عليه 

دوما«.

برل����ني � أ.ف.پ: عبر س����كان 
جزي����رة »هيليغولن����د« األملانية 
الصغيرة األحد عن رفضهم مشروع 
تكبير جزيرتهم الذي دفع البعض 
إلى منح اجلزيرة لقب »دبي بحر 

الشمال«.
قام 54.74% من سكان اجلزيرة 
التي تبلغ مساحتها 1.7 كيلومتر 
مربع والواقعة على بعد حوالي 70 

كيلومترا من السواحل، بالتصويت 
ضد املشروع الذي هدف إلى تكبيرها 
أكثر من 300 ألف متر مربع، على 
ما أظهرت نتائج استطالع الرأي 
التي نش����رت على موقع البلدية 

االلكتروني.
قضى املش����روع بربط قسمي 
اجلزيرة اللذين يفصل بينهما جزء 
صخري وهما »هيليغولند« نفسها 

و»ديون« الرملية وغير املأهولة، 
وقد انفصل القس����مان سنة 1720 
بفعل حركة مد بعدما كانا ملتصقني 

ببعضهما البعض.
هدف املشروع أيضا إلى محاولة 
إعادة تنشيط اجلزيرة التي تضم 
1400 ساكنا والتي فقدت الكثير من 
سكانها في السنوات األخيرة وجزءا 
كبيرا من السياح احملبني للطبيعة. 

كان رئيس بلدية هيليغولند قد دعا 
إلى تكبير اجلزيرة بغية بناء فنادق 
جديدة من شأنها اجتذاب مزيد من 
السياح، ولكن أصواتا معارضة، 
والس����يما من جهة علماء البيئة، 
امللقب ب�  استنكرت هذا املشروع 
»دبي بحر الشمال«، تيمنا بإمارة 
دب����ي التي بنت لنفس����ها جزيرة 

بحرية.

رجل الشرطة ومساعدته بعد أن متكنا منها

الرياض � وكاالت: اعلن بروفيسور الطب النفسي طارق 
احلبيب اعتذاره بعد االزمة اجلديدة واالحتقان الغاضب عقب 
حديثه الفضائي عن حاالت زواج الرسول � ژ � وقوله: إن 
النبي ژ كان قبل النبوة ناقص الشخصية، لعدم عيشه في 
كنف والدته، ولكنه كان كامل األخالق، لذلك تزوج السيدة 
خديجة رضي اهلل عنها رغم أنها 
تكبره بالسن، إضافة الى وصفه 
زوجة الرسول السيدة عائشة ب� 

»الفرفوشة الفرائحية«.
ونتيجة للهجمة التي بلغت 
اوجها اليوم، ووصلت الى توجيه 
اللعن والشتائم بعد هذا احلديث 
البروفيس���ور طارق  لم يكتف 
احلبيب بالبيان التوضيحي الذي 
اعلنه امس ونشرته »سبق« حيث 
سارع الى اصدار بيان اعتذار قال 
فيه: عذرا حبيبي رسول اهلل ژ، 
ان كنت قد اخطأت في حقك عندما 
كنت اتكلم عن صناعة اهلل سبحانه وتعالى لكمالك النبوي، 
وأضاف في البيان: ان النقص املقصود في العبارة هو فقدان 
حنان األم فقط، وليس النقص في ذاتك الكرمية، بأبي وأمي 
انت يا رسول اهلل وهو ما اشرت إليه كأحد األسباب لالقتران 
بأم املؤمنني خديجة رض���ي اهلل عنها، ولم ترد تلك الكلمة 

باملعنى االجتماعي الدارج في املجتمعات.
هونغ كونغ � د.ب.أ: قال مسؤولون حكوميون امس االول 
إنه مت التخلي عن خطط إلنشاء متحف تذكاري لنجم أفالم 
احلركة الراحل بروس لي في منزل بهونغ كونغ قضى فيه عامه 
األخير. وكان امللياردير مالك املنزل حيث أقام عاش بروس 
لي م���ن عام 1972 حتى وفاته في 1973، عرض التبرع بذلك 

املنزل وحتويله إلى متحف.
وكان من املقرر أن يصبح ذلك 
املش���روع الذي أقيمت مسابقة 
دولية لتصميمه أول متحف لذلك 
النجم، الذي مت االحتفاء به في 
اخلارج أكثر من مسقط رأسه في 

تلك املدينة.
وقال متحدث باسم حكومة 
في بيان: »بالرغم من جهودنا، لم 
نتفق مع مالك العقار حول نطاق 

التجديد )بهذا املنزل(«.
وكان رج���ل األعم���ال، ي���و 
باجنلني، أراد أن يتم إنشاء متحف 

فخم يلحق به مركز للفنون القتالية ودار عرض سينمائي، 
غير أن احلكومة رأت أن يكون ذلك متحفا متواضعا في تلك 

املنطقة السكنية الهادئة.
وقال املتحدث إن معرضا مؤقتا س���يتم إنش���اؤه حاليا 
بحلول نهاية 2012، قبي���ل الذكرى ال� 40 لوفاة بروس لي. 
وتوفي بروس لي في سن الثانية والثالثني مبنزل ممثلة في 
هونغ كونغ. وأحجم مسؤولون في هونغ كونغ في املاضي 
عن االحتفاء ببروس لي في ذكرى وفاته، حيث ان البعض 
يعتبر أنه قدوة غير حس���نة بسبب ما يتردد عن مغامراته 

النسائية وتعاطيه املخدرات.

قد يبدو املغني األميركي الذي متتلئ أغنياته باإليحاءات 
اجلنس���ية أبعد ما يكون من الدعاة لإلسالم، إال أن »برنس« 
صرح خالل مقابلة مع صحيفة الغارديان، بأن الناس الذين 
يعيشون في دول تطبق الشريعة اإلسالمية سعداء، وان من 

يرتدين النقاب يحببنه.
وأضاف برنس للديلي ميل: انه ألمر ممتع العيش في دولة 
إس���المية.. للعلم فهناك دين واحد.. ونظام واحد.. وعليك 

ارتداء النقاب.. ما من خيار.. والناس سعداء بذلك.

د. طارق احلبيب

بروس لي

طارق احلبيب يعتذر: عرضي 
فداك يا رسول اهلل

التخلي عن خطط إلنشاء 
متحف »بروس لي«

برنس: من يعيشون  في دول تطبق 
الشريعة اإلسالمية سعداء

امرأة مصرية تلد جنينًا يشبه 
الكائنات الفضائية

شاعر موريتاني يغضب 
الشاعرات بتشبيههن بالرجال

مدينة »أشباح« تظهر فجأة وتثير 
الرعب مبدينة صينية

ميضيان اإلجازة في املكان 
نفسه منذ 60 سنة

شركة فيليب موريس تهاجم 
أستراليا  بسبب علب السجائر

غرف »ماصة للشخير« ملكافحة 
تزايد حاالت الطالق

القاهرة � ام بي س���ي. نت: اثارت امرأة مصرية دهش���ة 
االطباء بوضعها جنينا، يوم االحد 26 يونيو، يشبه الكائنات 

الفضائية، كما يظهرها صانعو افالم اخليال العلمي.
وقال د.سيد االخرس استشاري امراض النساء والتوليد، 
ان اجلنني ألم تبلغ من العمر )22 سنة( مرجحا ان يكون سبب 
التش���وه، خلال كرموزوميا في تكوين اجلنني نتيجة زواج 

االقارب، حسب صحيفة »املصري اليوم« 27  يونيو.
واكد االخرس ان هذه احلالة نادرة جدا، وفرصة حدوثها 
1 لكل مليون، وتسمى »تستك هيجرما«، موضحا: هو جتمع 
للس���ائل الليمفاوي مع انس���داد االوعية الليمفاوية، ينتج 
منهما جتمع ف���ي الرقبة قرب العمود الفقري، ما يؤدي الى 
ان يظهر اجلنني على هيئة مخلوق فضائي، ثم يتوفى بعد 

ثوان من والدته.

موريتانيا � العربية: أثار انتقاد ش����اعر موريتاني معروف 
لشعر املرأة وقدرتها على انتاج الشعر جدال واسعا في الوسط 
الثقافي مبوريتانيا، واعاد اللغط حول دور املرأة املثقفة وتأثيرها 

على االنتاج األدبي. 
فقد اعتبر الشاعر املوريتاني الشيخ أبوشجة، وهو من اهم 
شعراء موريتانيا املجددين، ان الشعر صنيعة رجالية خالصة 
وسيظل كذلك، مؤكدا انه لم يعثر في القدمي على أي نص شعري 
للمرأة، واعتبر إن املرأة التي تقرض الشعر ال تتظل امرأة، بل 
إنها تتحول الى رجل، مستشهدا مبا وصف به الشاعر بشار بن 
برد الش����اعرة العربية املعروفة اخلنساء، في حضرة اخلليفة 
العباسي املهدي. وفاجأ الشاعر ابوشجة النخبة املثقفة بهذه اآلراء 
واالفكار واضاف ان »حضور املرأة في الشعر العربي والعاملي 
عبر التاريخ ال يضاهي حض����ور الرجل وليس األمر مقصورا 
على موريتانيا أو العرب بصورة عامة إذ لو تصفحنا الش����عر 
الفرنسي واالجنليزي أو كافة الشعر العاملي لوجدنا أن حضور 
املرأة في الش����عر عبر التاريخ ال يضاهي حضور الرجل، وذلك 
ال ينقص من عبقرية املرأة إذ لديها من املواهب والتميزات في 
كافة مناحي احلياة الفكرية والفنية ما يعوضها عن التفوق في 
مجال الشعر..«. وتكشف هذه الواقعة ان بعض األدباء مازالوا 
ينكرون على املرأة مكانتها األدبية وقدرتها على مجاراة تطور 
االدب، ويتأسف بعض النقاد على مواقف هؤالء الكتاب ومنهم 

مثقفون مرموقون وشعراء معروفون.

شهدت مدينة صينية ظاهرة غريبة، وذلك بعدما الحت 
فجأة مدينة م���ن بني األفق، لدرجة أصاب���ت معها كثيرين 

بالرعب والدهشة.
ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية كان سكان مدينة 
هونشان الصينية قد فوجئوا بظهور مدينة متكاملة املالمح 
حول نهر ش���ينان عبر الضباب الذي خلفه هطول األمطار 
الغزير باملنطقة اثناء الليل حيث بدت مبان وأشجار وجبال 

وأشياء اخرى خلف النهر.
وقد س���ببت الظاهرة احليرة لدى العلماء الذين أصيبوا 
بالدهش���ة لكن مت تفسيره في النهاية على أنها سراب حدث 
بسبب امتالء اجلو ببخار املاء الذي تكون عقب هطول األمطار، 
األمر الذي ادى الرتفاع درجة حرارة الهواء في الطبقات العليا 
من اجلو، لذا فعند مرور اش���عة الشمس من منطقة الهواء 

الساخن للبارد تتكون هذه الظاهرة.

لندن � يو.بي.آي: خالفا لغالبية الناس الذين يس���عون 
لزيارة أماك���ن مختلفة من العالم الكتش���اف أمور جديدة، 
يحرص زوجان بريطانيان على متضية إجازتهما السنوية 

منذ 60 سنة وحتى اآلن في مكان واحد.
وذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية ان جون هوبكنز أخذ 
زوجته صونيا إلى فولكستون في مقاطعة كنت البريطانية 
ف���ي العام 1951 بعدما أغرم بامل���كان خالل زيارة قام بها في 

العام 1949.
وأضافت ان الزوجني يترددان إلى املكان نفسه سنويا منذ 

ذلك احلني بحيث أصبح مركز إجازاتهما منذ 60 سنة.
وأش���ارت إلى ان الزوجني ال يكتفي���ان أن تكون املنطقة 
هي نفس���ها، إمنا يختاران الغرفة نفسها في املنتجع املطل 

على البحر عينه.

 سيدني � د.ب.أ: أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال 
للسجائر امس االثنني أنها ستتخذ إجراءات رسمية ضد اخلطوة 
التي تعتزم استراليا اتخاذها بفرض تغليف غير مزخرف بالنسبة 
لكل منتجات التبغ حيث تقول إن هذا القانون املقترح ميثل خرقا 
التفاقيات التجارة. وحتاول احلكومة األسترالية في خطوة هي 
األولى م����ن نوعها في العالم مترير قوانني في يناير املقبل من 
شأنها ارغام كل شركات التبغ على بيع منتجاتها في علب بلون 

أخضر زيتوني موحدة وبدون عالمات مميزة أو ألوان.
وسيتم فقط تعريف املنتج بخط موحد، كما ستكون هناك 
حتذيرات صحية بارزة تظهر رسوم جرافيك ألمراض السرطان 

التي يسببها التدخني.

باريس � أ.ش.أ: بدأت مجموع����ة فندقية عاملية اختبار أول 
غرفة مجهزة ملكافحة الش����خير الذي يعد من أحد أهم أس����باب 

الطالق واألرق في احلياة الزوجية.
وكش����فت مجلة »لوبوان« الفرنسية عن أن سلسلة فنادق 
»كراون بالزا« وقع اختيارها على فندقها في باريس لتختبر فيه 
أول غرفة في العالم مجهزة المتصاص الشخير بفضل مجموعة 
من التجهيزات احلديثة. ونقلت املجلة عن بيان صادر عن »كراون 
بالزا« قولها إن هذه الغرفة تتميز بجدران متتص أصوات الشخير 
وسرير مصنوع من مادة لديها نفس اخلاصية فضال عن مرتبة 
مجهزة ملنع النزيل املش����خر من النوم على ظهره وهو الوضع 

الذي يعد من األسباب الرئيسية املسببة للشخير.
كما تشتمل هذه الغرفة على وسادة مصنوعة من مادة تخلق 
مجاال مغناطيسيا يس����اعد على تنشيط اجلهاز التنفسي ملنع 
الش����خير أثناء النوم فضال عن آلة معينة تعمل على تخفيض 

أصوات الشخير.
وأضاف البيان ان هذه الغرفة ستختبر أيضا في تسعة فنادق 
أخرى متتلكها املجموعة الفندقية في أوروبا والشرق األوسط. 
وأرجع البيان س����بب االهتمام بتوفير غرفة لتخفيض صوت 
الشخير إلى أن بعض الدراس����ات أشارت إلى أن الشخير يعد 
من أحد أهم العوامل املسببة لألرق في العالم، ففي فرنسا على 
س����بيل املثال يعاني 60% من األزواج من األرق بسبب الشخير 
الذي يطّير النوم من أعني هؤالء األزواج والزوجات ملدة تتراوح 

ما بني 15 دقيقة إلى 5 ساعات كاملة في الليلة الواحدة.

اجلنني كما عرض في موقع أم بي سي

برنس


