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زيارة ترفيهية واختبار لوليام وكيت في كندا

وكيبي����ك، عل����ى م����ن فرقاطة 
ويش����اركان في صالة الصباح 
مع الطاقم، وسيلتقيان بعناصر 
من الفوج ال� 22 امللكي في كيبيك، 
وس����يحضران إنزاال بحريا من 
على من مروحية س����ي كينغ، 
وهي املروحية ذاتها التي قادها 
وليام خالل خدمته العسكرية 

على جزيرة األمير ادوارد.
وف����ي اخلت����ام س����يتعرف 
الزوجان على األلعاب والرقصات 
ورياضة السكان األصليني في 
أراضي شمال غرب ييلونايف.

ول����ن يكون أم����ام األميرين 
س����وى القليل من الوقت بعيدا 
عن عدسات الكاميرا. وسيتوقف 
برنامجهما الرسمي في 6 يوليو 
الس����اعة 10.15 بالتوقيت  عند 
احمللي ف����ي ييلوناي����ف حيث 
يتوجه����ان الى جه����ة مجهولة 
ليعودا بعد 30 ساعة الى كالغاري 
في البيرت����ا، محطتهما الكندية 
األخيرة، قبل ان يتوجها جنوبا 
نحو كاليفورنيا، حيث سيمكثان 

بني 8 و10 يوليو.

بالنسبة إليهم، تستخدم حكومة 
أوتاوا كيت ووليام، بغض النظر 
عن لطافتهما، لكي تعطي االنطباع 
بأن االنفصاليني في كيبيك نسوا 
حلمهم وقبلوا بكن����دا موحدة 

يحكمها االنغلوسكسون.
ويبدو مس����تبعدا ان يتمكن 
املتظاهرون من عرقلة مس����ار 
األميري����ن، كما فعلوا في 2009 
في مونتريال خالل زيارة األمير 

تشالز.
مهما كان األمر، فإن اللقاءات 
الودية او حتى »الترفيهية« او 
»فان« وفق العبارة اإلجنليزية 
الناطقني  املس����تخدمة من قبل 
بالفرنسية في كيبيك، ستهيمن 
عل����ى البرنامج، ب����دءا من لقاء 
الزوجني مع العامة خالل العيد 
الوطني في محيط البرملان في 
أوتاوا في مطلع يوليو، وصوال 
إلى العرض الش����هير للروديو 
في كالغاري خالل اليوم األخير 
للزيارة. اجليش سيكون حاضرا 
هو ايضا. وليام وكيت سيسافران 
ليال الى سان لوران، بني مونتريال 

مونتري����ال � أ.ف.پ: زيارة 
االمي����ر وليام الى كن����دا تبدو 
وكأنها رحلة مسلية مع تنقله 
في عربة جترها جياد وطائرة 
مائية وفرقاطة فضال عن حضوره 
ألعابا تقليدية ومباراة روديو 
إال انها تشكل نوعا من اختبار 

لزوجته كيت.
ويتوق����ع ان يصل الزوجان 
أوتاوا بعد ظهر  إلى  الش����ابان 
اخلميس في زيارة تستمر 9 أيام، 
في أول زيارة رسمية يقومان بها 
الى اخلارج منذ زواجهما الذي 

تابعه مليارا مشاهد.
وستراقب كاميرات ال يحصى 
عددها كل حركة يقومان بها خالل 
هذا التمرين املكثف في احلياة 
الفعلية للملك وامللكة املقبلني.

وحصل 1396 صحافيا على 
ترخيص لتغطية الرحلة، 274 
منهم سيأتون من اخلارج، وتذهب 

حصة األسد الى بريطانيا.
فقد أوفدت محطة »س����كاي 
نيوز« فريقني، يضمان على األقل 
مقدم برامج سيكون مراسال ملكيا 

باإلضافة الى منتج.
وقال متحدث باسم احملطة 
لوكال����ة فرانس ب����رس »نحن 

متحمسون جدا«.
وبدورها، توفد هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« العديد 
من مقدمي البرامج الرئيسيني، 
بينهم املتخصصان في الشؤون 
امللكية نيك ويتشل وبيتر هانت، 
اللذان س����يعلقان في النشرات 

االخبارية الرئيسية.
نظرا الى صغر س����ن دوق 
ودوقة كامبري����دج )29 عاما(، 
اعدت احلكومة الكندية برنامجا 
»متوازن����ا جدا«، بحيث تتخلل 
اللق����اءات الرس����مية أنش����طة 
ترفيهية أكثر، كما قال السكرتير 
اخلاص للزوجني جاميي لوثر 

بينكرتون.
وسيرافق الدوقة كاثرين كيت 
مصفف خاص للشعر، ولكن من 
دون مساعدة في ارتداء الثياب. 
وستحمل في أمتعتها ما يقارب 

40 طقما.
املعارضون للملكية في كيبيك 
دعوا الى التظاه����ر لدى مرور 
الزوجني في كيبيك في 3 يوليو. 

� د.ب.أ: كش���فت  لن���دن 
عارض���ة أزي���اء »ڤيكتوريا 
سيكريت« روزي هنتينغتون 
الشديد باألمير  عن إعجابها 

هاري.
وذك���رت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية في عددها 
الصادر أمس أن روزي )24 
عاما( قالت في حوار تلفزيوني 
انها مفتونة باألمير هاري، بل 

وترغب في الزواج منه.
وأضافت »أعتقد أنه يعلم 
انني مهووسة به. وإذا لم يكن 
فإنه يعلم اآلن فهو وس���يم 

للغاية«.
وأش���ارت روزي إلى أنها 
تتخيل أنها تسير بجانبه في 

ممشى الكنسية.
وبالطب���ع كان���ت روزي 
متزح بشأن االرتباط بفرد من 
العائلة امللكية ألنها مرتبطة 
حاليا بنجم أفالم االكش���ن 
البريطاني جيسون ستاثام. 
جاء ذلك أثناء اس���تضافتها 
في برنامج »ويز ريجيز أند 

كيلي« احلواري.
ويعرض لروزى حاليا فيلم 
»املتحولون« اجلزء الثالث مع 

املمثل شايا البوف.

� يو.ب���ي.آي: ذكرت  لندن 
صحيفة »صن« الصادرة امس 
أن األمير هاري اقام عالقة مع 
الداخلية  عارضة للمالب���س 

ومالبس السباحة.
وقالت الصحيفة ان األمير 
هاري )26 عاما( يلتقي س���را 
العارضة فلورانس برودينيل 
ب���روس التي تصغ���ره بعام 
العشيقة السابقة لبطل سباقات 
السيارات البريطاني جينسون 

باتون.
واضافت أن هاري وفلورانس 
يعرفان بعضهما البعض منذ 
س���نوات لكن مص���درا ملكيا 
أكد أنهما اصبحا مقربني بعد 
اعتراف األمير بأن عالقته مع 
حبيبته السابقة تشيلسي ديفي 

أخذت مجراها وانقطعت.
واش���ارت الصحيف���ة إلى 
أن األمير ه���اري وفلورانس 
أمضيا وقت���ا حميميا معا في 
شقة األخيرة مبنطقة نوتينغ 

هيل غرب لندن.
ونسبت »صن« إلى مصدر 
ملكي قوله »من املبكر احلكم 
العالقة، لكن  على مس���تقبل 
فلورنس فتاة شقراء وجذابة 
ومرحة وهاري يحبها«، مشيرة 
إلى أن متحدثا باس���م القصر 

األمير وليام وكيت

روزي هنتينغتون في لقطة من فيلم »املتحولون«

األمير هاري والعارضة فلورانس برودينيل

بطلة »املتحولون 3«: أريد أن أتزوج األمير هاري

.. وهاري يقيم عالقة مع عارضة أخرى

امللكي رفض التعليق.
وكان األمير هاري نفى هذا 
األسبوع وجود عالقة غرامية 
بينه وبني بيبا ميدلتون شقيقة 
زوجة أخيه األكبر األمير وليام 

وأكد أن الشائعات التي ربطته 
ببيبا ال أساس لها من الصحة 
وأنه غي���ر مرتبط بأي عالقة 
غرامية حاليا منذ انفصاله عن 

عشيقته تشيلسي.

لندن � يو.بي.آي: بيعت لوحة 
للرس����ام اإلجنليزي فرانس����يس 
بيك����ون في مزاد علني أقامته دار 
»كريستيز« للمزادات في العاصمة 
البريطاني����ة لن����دن بأكثر من 28 
مليون دوالر. وأف����ادت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية بان شخصا 
لم تكشف هويته شارك في مزاد 
»كريستيز« واشترى اللوحة التي 
تعود إلى العام 1953 مقابل 28.7 

مليون دوالر.

لندن � رويترز: بدأت الشرطة 
البريطانية حتقيقا في نفوق كلبني 
لشرطة العاصمة بعد ان تركا في 
مركبة دون تهوية في درجات حرارة 
مرتفعة خارج مركز للتدريب في 

جنوب شرق لندن.
وشق ضباط طريقهم إلى املركبة 
ليجدوا الكلبة البلجيكية ماالنويس 
واجلرو األملاني شبرد فاقدي الوعي 
خارج املركز في كيس����تون قرب 
بروملي يوم االحد املاضي، وتقترب 
درجات احلرارة في املنطقة من 30 

درجة مئوية.
ونقل الكلبان إلى طبيب بيطري 
الطوارئ ونفقا في وقت  حلاالت 
الح����ق. وقي����ل ان الضابط الذي 
نسيهما في املركبة وفقا لتقارير 
وسائل االعالم يشعر بالصدمة ملا 
حدث. وقال متحدث باسم الشرطة 
ان الضابط املعني قد تلقى عالجا 
طبيا في أعقاب احلادث. ولم تتمكن 
الشرطة من تأكيد تقرير لصحيفة 
»صن« يفيد ب����أن الضابط حاول 

االنتحار.

عمان � يو.ب����ي.آي: قرر رجل 
أردني تخصي����ص نفقات زفاف 
ابنته لصيانة أبنية مدرسية في 
مدينته. وقالت الصحف االردنية 
امس ان م.احمد ذينات مدير شركة 
كهرباء اربد قرر تخصيص تكاليف 
حفالت االعراس وما يرافقها من 
بذخ أحيانا لصيانة ابنية مدرسية، 
فخصص عش����رة آالف دينار )15 
الف دوالر( من تكاليف زفاف ابنته 
لهذا الغرض. ويدافع م.ذينات عن 
املناسبات  فكرته بتجيير نفقات 
االجتماعية لفائ����دة املجتمع بأن 
جردة حساب س����ريعة لتكاليف 
500 حفل عرس في اململكة توفر 
نحو خمسة ماليني دينار )7 ماليني 
دوالر( ميك����ن توجيهها ملدارس 

حتتاج للصيانة.

بيجين����غ � يو.ب����ي.آي: أطلق 
على صيني لقب »هرقل« بسبب 
قوته الكبيرة بعدما متكن من جر 
س����يارتني تزنان طنني بإصبعني 
فقط طوال مسافة 3 أمتار. وأفادت 
صحيفة »شاينا دايلي« الصينية 
بأن وو باوكش����ني )60 سنة( جّر 
س����يارتني تزنان طنني مسافة 3 
أمتار في وسط الصني. وأضافت 
ان الرجل انتعل حذاء من احلديد 
يزن 128 كيلوغراما خالل جتربة جّر 

السيارتني 3 أمتار بإصبعيه.
يذكر ان وزن الرجل أقل من 60 

كيلوغراما.

أعفي مدير مدرس����ة بجدة من 
منصب����ه وأحيل ال����ى معلم، اثر 
تستره على معلم آخر ارغم طالبا 
داخل نطاق املدرسة على مشاهدة 
فيلم اباحي على هاتفه النقال. وكان 
الطال����ب املعني قد ابلغ والده مبا 
قام به املعلم من سلوك شائن ما 
حدا باألب الى تقدمي ش����كوى الى 
مدير املدرسة والذي لم يتعامل مع 
الشكوى بنظامية، بل حاول التستر 
عليه����ا. ووصل االمر الى اجلهات 
املختصة في ادارة التربية والتعليم، 
حيث صدر قرار باعفاء املدير من 
منصب����ه وحتويله ال����ى مدرس، 
اداري،  الى موظف  وإحالة املعلم 
نظرا ملمارسته سلوكا ال يتوازى 

مع الرسالة التي اوكل بها.

لوحة فرانسيس 
بيكون بأكثر من
28 مليون دوالر

التحقيق في نفوق 
كلبني للشرطة 

البريطانية

أردني يحول 
تكاليف زفاف ابنته 

لصيانة املدارس

هرقل الصيني يجر 
سيارتني بإصبعني

إعفاء مدير مدرسة 
تستر على معلم أرغم 

طالبًا على مشاهدة 
فيلم إباحي

� يو.بي. لوس أجنيليس 
آي: تق���دم الدكت���ور كونراد 
موراي الطبيب الشخصي مللك 
البوب األميركي الراحل مايكل 
جاكسون بطلب إلسقاط دعوى 
مرفوعة ض���ده ويتهم فيها 

بالتسبب في مقتل النجم.
وأفاد موقع »رادار أونالين« 
األميركي بأن محامي موراي 
قدموا وثائق قانونية أوضحوا 
فيها ان وال���د املغني الراحل 
جو جاكسون ال ميلك املوقف 
ال���ذي يخوله رفع  القانوني 

القضية.
يشار الى ان جاكسون لم 

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: 
جلأت املمثل����ة األميركية هالي 
بيري إل����ى احملكمة متهمة والد 
طفلتها »نه����ال« عارض األزياء 
الكندي غابرييل أوبري بانتهاك 
ش����روط اتف����اق الوصاية على 
الصغي����رة وتعري����ض حياتها 
للخطر. ونقلت مصادر مطلعة 
ان بيري توجهت إلى احملكمة التي 
تعنى بالشؤون العائلية لتشكو 
أوبري وتتهم����ه بانتهاك اتفاق 
الوصاية. وأضافت املصادر انه 
بغية تدعيم موقفها تقدم محامي 
بي����ري بوثيقة طويلة تزعم ان 
أوبري وض����ع حياة »نهال« في 
خطر. ولفتت إل����ى ان الوثيقة 
تدخل في تفاصيل ما يفترض 
بأوبري القيام به وتذكر حادثا 
وقع خارج األراضي األميركية يوم 
أهمل الوالد ابنته معرضا سالمتها 
للخطر. وأشارت املصادر إلى ان 
بيري تخشى على طفلتها البالغة 
من العمر 3 سنوات عندما تكون 
في رعاية والده����ا ولم تفصح 
املصادر عن االنتهاكات. يشار إلى 
ان بيري انفصلت عن أوبري في 
أبريل 2010 بعد عالقة استمرت 
5 سنوات وكانت ثمرتها طفلة 
واحدة عمرها س����نتان ونصف 
الوالد بوصاية  السنة ويطالب 

مشتركة على الفتاة.

يدرج اسم والده في وصيته 
فيما منحت الوصاية الشخصية 
على أوالده الثالثة القاصرين 

لوالدته كاثرين.
يذكر ان جاكسون توفي في 
25 يونيو 2009 إثر تعاطيه 
جرع���ة مفرط���ة م���ن مخدر 
البروبوف���ول ويتهم موراي 
بالتسبب في مقتله عن غير 
قصد بحقن���ه باملخدر وعدم 

مراقبته بعدها.
ويتوقع أن تبدأ احملاكمة 
في أغسطس املقبل وفي حال 
إدانته قد يس���جن موراي 4 

سنوات. الدكتور موراي

هالي بيري وابنتها نهال

الدكتور موراي يطالب بإسقاط دعوى 
التسبب في موت مايكل جاكسون

هالي بيري تتهم والد طفلتها
بانتهاك شروط الوصاية

صحتك

لقاح للسكري يظهر فاعليته عند البشر 
ملفاوية تائية وقائية.

وقد عمل الباحثون على 
تعديل عمل البروتني 

املذكور ملعرفة إن كان 
باإلمكان حماية اخلاليا 

»بيتا« من مهاجمة اخلاليا 
التائية وقد جنحوا في ذلك 

عند الفئران.
وقد أجريت التجربة على 

100 مريض بالسكري النوع 
األول وتبني أن اللقاح فعال 
أيضا بالطريقة نفسها عند 

البشر.
أما التجربة األخرى على 

لقاح آخر يعتمد على خلق 
مستضد مينع حصول 

نقص في إنتاج اإلنسولني 
عند املصابني بالسكري 
النوع األول فقد أظهرت 

فشله عند البشر.
وكانت جتربة على الفئران 

أثبتت فاعلية اللقاح لكن 
عندما أجرى الباحثون 

في جامعة »ميامي ميلر« 
التجربة على البشر أثبتت 

فشله.
وقال الباحث املسؤول عن 

الدراسة جاي سكيلر »رغم 
أنه واعد عند احليوانات 

إال أنه تبني مؤخرا أنه 
فشل عند البشر في إظهار 

فاعليته«.

أشخاص ظهر املرض لديهم 
مؤخرا.

وقال الباحث املسؤول عن 
الدراسة في مركز حداثة 

للسكري في القدس ايتامار 
راز »لدى حقن بروتني 

محدد )ينتج عند املصابني 
بالسكري النوع 1( في 
اجلهاز املناعي يتسبب 
مبهاجمة اخلاليا بيتا« 

ويعتقد الباحثون أن ذلك 
ينشط اخلاليا اللمفاوية 

التائية لتدمير اخلاليا بيتا.
ويظن العلماء أنه باإلمكان 

تغيير اخلاليا اللمفاوية 
التائية املدمرة إلى خاليا 

واشنطن ـ يو.بي.أي: 
أظهرت جتارب على لقاح 
طور ملنع تقدم السكري 

النوع »األول« نتائج واعدة 
عند البشر فيما فشل لقاح 

آخر صمم لتغيير انتاج 
االنسولني في التجارب.
وذكر موقع »هلث داي 

نيوز« األميركي أن اللقاح 
األول الذي طور ملنع تدمير 

اخلاليا »بيتا« املنتجة 
لإلنسولني اختبر على 

احليوانات البرية في أفغانستان صمدت 
رغم عقود من النزاع املسلح 

واشنطن � يو.بي.آي: أظهر تقرير أميركي ان 
احلياة البرية في أفغانستان صمدت رغم عقود من 
النزاع املسلح حيث اليزال هناك أعداد كبيرة من 
الثدييات مثل الدببة السوداء والذئاب والنمور.

واستخدم باحثون من »جمعية احلفاظ على 
احلياة البرية« بيانات تعود للفترة املمتدة بني 
2006 2009 وفي إقليم نورستان األفغاني الذي 
مزقته العمليات احلربية والتفجيرات وتضمنت 
املعلومات عينات من احلمض النووي ومسوحا 
خاصة باحليوانات ومسوحات أجريت بالكاميرا 

الثابتة.
وقال الباحثون ان الكاميرات الثابتة التقطت 
صورا ملجموعات كبيرة ومتنوعة من األجناس 
احليوانية بينها الدب األس����ود والنمر والشيهم 
وابن عرس األصفر ضمن مساحة 1100 كيلومتر 

مربع في نورس����تان، وأظهرت الصور حيوانات 
مثل الذئاب الرمادية واملاعز البري.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج املسوح أظهرت 
أن احلياة البرية في أفغانستان التزال صامدة رغم 
التصحر وتراجع نوعية البيئة التي تعيش فيها 

والسنوات الطويلة من النزاع املسلح.
وقال����وا ان نتائ����ج البح����ث في نورس����تان 
تنس����جم مع نتائج دراس����ات في مناطق أخرى 

في أفغانستان.
وقال الكاتب الرئيسي للدراسة كارا ستيفنز 
ان »البيئة األفغانية متاما كالشعب األفغاني 
أظهرت قدرة كبيرة على املقاومة في مواجهة 
عقود من غياب االستقرار، إال أن الدعم املقبل 
البرية  ضروري لضمان صم���ود احليوانات 

لألجيال املقبلة«.


