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لـــوس اجنيليـــس ـ يو.بي.آي: 
نفق الشمبانزي »بوي« الذي جذب 
مبهاراتـــه في لغة اإلشـــارة أعدادا 
هائلة من املعجبني البشر في محمية 
برية بجنـــوب كاليفورنيا عن عمر 

44 سنة.
وأعلن املســـؤولون عن رعاية 
الشـــمبانزي »بوي« عن نفوقه عن 
عمر 44 سنة بعدما عانى من مشكلة 
في القلـــب جنمت على األرجح عن 
عادة التدخني التـــي بدأها منذ كان 

صغيرا جدا.
وذكرت محطة »كاي ان بي سي« 
األميركية ان »بوي« كان يعيش في 
محمية »وايلداليف وايستايشن« في 
سيلمار حيث كان يأتيه زوار دائمون 

بسبب قدراته في لغة اإلشارة.
وقالت مؤسسة احملمية مارتني 
كوليت انه كان لـ »بوي« معجبون 

من جميع أنحاء البالد.

الشمبانزي الشهير »بوي« مات

فندق يحث النزالء على سرقة لوحة

أوسكار نيميير يحتفل بعيد ميالده الرابع بعد املائة

جندي أميركي ينهال ضربًا على خروف 
بأفغانستان ويرديه بأقل من 30 ثانية!

جزائرية تذبح زوجها كالشاة

ســــيدني ـ وكاالت: وضعت سلســــلة فنادق أرت 
سيريس االسترالية حتديا كبيرا امام نزالئها، عندما 
طلبت منهم البحث عن لوحة لفنان اجلرافيتي العاملي 

بانسكي ومحاولة سرقتها.
واعلنت انها ســــتضع اللوحة التي تقدر قيمتها 
بنحــــو 15 ألف دوالر في احد فنادقها، واشــــارت الى 
ان اي نزيل سيتمكن من سرقة اللوحة دون ان يتم 

االمساك به، ميكنه االحتفاظ بها.
وقال املتحدث الرسمي لسلسلة الفنادق: »ان هذه 
التحفة الفنية تعتبر واحدة من عدد قليل من التحف 

املوقعة باسم بانسكي في استراليا«.
واضاف انه سيتم وضع اللوحة التي يطلق عليها 
اسم No Ball Games في ممر أحد الفنادق ملدة 30 يوما 

تبدأ من اليوم.

ريــــو دي جانيرو ـ أ.ف.پ: احتفاال ببلوغه العام 
الرابع بعد املائة قام املهندس املعماري البرازلي اوسكار 
نيميير بالشيء املفضل لديه وهو زيارة مشغله بنوافذه 
الزجاجية الواسعة املطلة على شاطئ كوباكابانا حيث 
اطلق مساء عددا جديدا من مجلته »نوس كامينو«. 
املهندس املعماري الذي صمم مدينة برازيليا، تقصد 
صدور العدد احلادي عشــــر من هذه املجلة الفصلية 
املكرس للهندســــة املعمارية واالدب والفن لتتزامن 

مع عيد ميالده.
وحتتل صورة مشروع مسجد اجلزائر العاصمة 

الذي صممه نيميير العــــام 1961 لكن لم يتم بناؤه، 
غالف »ريفيستا نوسو كامينو« )مجلة طريقنا( الن 

املشروع قيد التشييد رهنا في مدينة وهران.
ويصدر املهندس املعماري هذه املجلة مع زوجته فيرا 
لوسيا التي تزوجها وهو في سن الثامنة والتسعني. 
ومع انــــه غالبا ما يكرر ان »جتــــاوز عمر املائة امر 
مقيت«، اكد لبعض الصحافيني خالل حفل استقبال 
مع افراد عائلته واالصدقاء في مشــــغله انه ســــعيد 
اليوم في حياته »الني ارى ان البرازيل في حال افضل 

وهي تتحسن«.

لندنـ  العربية: بال رحمة وال شفقة، بل بقساوة 
ساخرة باحلياة، قام جندي من املارينز األميركيني 
بضرب خروف في أفغانستان بأسلوب هستيري 
وبأسرع من الذبح بالسكني أرداه بال حراك في 

أقل من 30 ثانية.
الڤيديو الذي وضـــع على موقع »يوتيوب« 
للجندي وهو يضـــرب اخلروف بعصا مضرب 
كرة التنس أو »الكريكت« مت سحبه بعد ساعات 
من بثه في املوقع الشهير، ولسبب غير معروف، 

وفي الساعات القليلة شاهده مئات اآلالف.
وفيه يبدو أحد اجلنود يدخل الى قاعة وهو 
»يجرجر« اخلروف، وهو تيس ذكر، قابضا عليه 

بيمينـــه من أحد قرنيه وســـط هرج ومرج من 
زمالئه املارينز.

وقام مجرجر اخلروف بتسليمه لزميل آخر، بدا 
قابضا بيده على املضرب، فاجته نحوه مباشرة 
وراح يســـدد الضربة تلو األخرى على قرنيه، 
وبعنف واضح جعل للضربات صدى شـــبيها 

باالرتطام املعدني.
وانهار اخلروف األفغاني املســـكني »مكوما« 
على األرض كدجاجـــة مذبوحة من أثر ضغط 
الضربات وصداها الدموي داخل رأسه، كل ذلك 
وسط ضحكات وسخريات من جنود أكبر دولة 

في العالم.

اجلزائرـ  وكاالت: أقدمت شابة جزائرية في مدينة 
تيبازة جنوب اجلزائر على قتل زوجها البالغ من 
العمر 25 عاما، ذبحا كالشاة وقامت بتقطيع جثته 

ثم وضعها في أكياس ورميها في القمامة.
وقد فتحت الشرطة في مدينة تيبازة )100 كم 
جنوب اجلزائـــر( حتقيقا في اجلرمية التي هزت 

املدينة الهادئة.
وقالت مصـــادر أمنية ان عامـــل تنظيف رفع 
القمامة قام باإلبالغ عن وجود جثة شـــخص في 
املكان املخصص لرمي القمامة بحي الرادار بأعالي 

مدينة تيبازة.
وأضاف املصدر ذاته أن األمر يتعلق بشاب في 
الـ 25 من العمر، لقي حتفه على يد زوجته داخل 

بيت الزوجية.
ووفقا للتحقيق األول في احلادث، فقد تبني أن 
زوجته هي التي تقف وراء الواقعة، حيث ارتبكت 
أثناء استجوابها من جانب مصالح األمن ولم تظهر 
أي حزن على فقدان زوجها الذي تربطه بها عالقة 

الزوجية منذ سنوات قليلة فقط.
وأوضحت املصـــادر ذاتها ان الضحية املنحدر 
مـــن والية املدية لم يكن لـــه أي أعداء، كما أنه لم 
يتعرض ألي تهديد بالقتل، كما أن التحاليل بينت 
أن بقعا من الـــدم كانت على مالبس الزوجة التي 
قامـــت بذبح وتقطيع جثة زوجهـــا ووضعها في 
أكياس للقمامة، ورمت بهـــا في املكان املخصص 

للقمامة حتى ال يكشف أمرها.

صحتك

حساسية األنف تصيب 20% من البشر

تناول البيض بعد يومني من إنتاجه.. أفضل صحياً

القاهرة ـ أ.ش.أ: يعاني الكثير من الناس 
خالل فصل الشتاء من احلساسية بصفة عامة 

وحساسية االنف بصفة خاصة، واعراض 
مرض احلساسية معروفة للجميع، وعلى الرغم 

من ذلك فإن االهتمام العاملي بعلم احلساسية 
واملناعة يعد اهتماما حديثا نسبيا قياسا لفروع 

العلوم الطبية التقليدية، وذلك بعدما أصبح 
الوباء املميز للقرن احلادي والعشرين خاصة 

مرض حساسية االنف الذي بات مرضا مزمنا 
وشائعا يصيب 20% من البشر.

وفّجر د.مجدي بدران استشاري األطفال 
وعضو اجلمعية املصرية للحساسية واملناعة 

وزميل معهد الطفولة بجامعة عني شمس 
حقيقة لم تكن معروفة من قبل وهي أن مرض 

حساسية االنف زلزل عروش امللوك وغير 
مجرى التاريخ.

لندن ـ أ.ش.أ: كشفت دراسة طبية حديثة 
أجراها باحثون وعلماء من منظمة الصحة 

واملعايير الغذائية النقاب عن أنه من األفضل 
تناول البيض بعد يومني من إنتاجه وذلك 

للحد من انتشار امليكروبات واألوبئة خاصة 
الساملونيال التي تهدد حياة الكثيرين.

وصرح مصدر مسؤول من إدارة سالمة املواد 
الغذائية ببريطانيا بأن تناول البيض بعد الوقت 

الذي أنتج فيه بفترة طويلة والذي يعتبر 
فيه منتهي الصالحية قد يعرض العديد من 

األشخاص لإلصابة بعدوى الساملونيال وهي 
بكتيريا تسبب لإلنسان تسمما غذائيا وتؤدي 

إلى الوفاة.
وأضاف املصدر ان معدل إنتاج البيض الذي 

يضطر املستهلكون البريطانيون التخلص منه 
بسبب فساده وعدم صالحيته الغذائية يصل 
إلى 660 ألف بيضة ما يكلف الدولة ما يقرب 

من 50 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وتعتبر الدراسة اجلديدة جزءا من احلملة 

املطروحة واجلهود املبذولة من قبل هيئة الرقابة 
املالية خلفض معدل إهدار الغذاء والطعام والتي 

تكلف األسر البريطانية ما يقرب من 10 مليارات 
جنيه إسترليني سنويا، وللحد من انتشار 

الساملونيال التي تسبب التسمم الغذائي.

فيلم »ذا ارتيست« يتصدر ترشيحات
جوائز غولدن غلوب

أكثر من مليون جهاز »كيندل« يباع أسبوعياً

محكمة إيطالية تفسر تبرئة أماندا نوكس 
روماـ  د.ب.أ: أفاد قاض ايطالي في وثائق نشرت 
اخلميس بأن األدلة التي جمعها املدعون لم »تثبت 
بأي حال« أن أماندا نوكس كانت مذنبة بقتل زميلتها 

البريطانية ميريديث كيرتشر.
وجمع القاضي كالوديو براتيلو هيلمان، الذي 
ترأس جلسة االستئناف املثيرة للجدل التي متت 
خاللها تبرئة الطالبة األميركية، براهني هيئة احمللفني 

على أن نوكس وصديقها االيطالي السابق رافايل 
سوليسيتو غير مذنبني بالقتل، في تقرير مكون 

من 144 صفحة.
وفي أكتوبر املاضي، ألغت محاكمة االستئناف 
حكما صدر في عام 2007 بإدانة نوكس وسوليسيتو 
بقتل كيرتشر عام 2005 في بلدة بيروجيا بوسط 

ايطاليا.

لـــوس اجنيليس ــ ا.ف.پ: حصـــد فيلم »ذي 
ارتيست« الفرنسي الصامت وهو حتية لهذا النوع 
من األفالم 6 ترشـــيحات جلوائـــز غولدن غلوب 
فيما تســـتعد هوليوود النطالق موسم اجلوائز 

احلافل فيها.
وحل فـــي املرتبة الثانية فيلم »ذا هلب« حول 
خادمات سوداوات في احلقبة التي سبقت النضال 
من اجل احلقوق املدنية في ستينيات القرن املاضي 
و»ذي ديســـاندنتس« من بطولـــة جورج كلوني 
اللذان رشحا للفوز بخمس جوائز غولدن غلوب 

التي توزع الشهر املقبل.
ومن األســـماء البارزة املرشحة للفوز بجوائز 
غولدن غلوب هذه السنة أنچلينا چولي وميريل 

ستريب فضال عن التون جون ومادونا.
اال ان »ذا ارتيست« )الفنان( كان الرابح األكبر 

نيويوركـ  أ.ف.پ: أعلنت شركة التوزيع العمالقة 
عبر االنترنت )امازون( انها تبيع أكثر من مليون 
نسخة عن أجهزة القراءة واأللواح من نوع »كيندل« 
أسبوعيا منذ ثالثة أسابيع مع احتالل اجلهاز اللوحي 

املتعدد الوسائط »كيندل فاير« الصدارة.
وقـــال دايف ليمب مســـؤول أجهزة كيندل في 
الشركة: »كيندل فاير« سجل أفضل انطالقة عرفناها 
حتى اآلن، انه اجلهاز الذي يسجل أفضل املبيعات 
لدى أمازون منذ 11 أســـبوعا لقد بعنا املاليني منه 

وقد علق مخرجه الفرنسي ميشال هازانافيسيوس 
على األمر بقوله »اشـــعر ان بسمة عريضة بلهاء 
ترتســـم على شفتي. لقد أجنزت هذا الفيلم بدافع 

الرغبة ولم أتوقع أبدا جتاوبا كهذا«.
وستوزع جوائز غولدن غلوب في 15 يناير خالل 
حفل سيقدمه للمرة الثالثة على التوالي الفكاهي 
البريطاني املستفز ريكي جيرفيه رغم اجلدل الذي 

أثاره العام املاضي.
ورشح »ذا ارتيست« للفوز بجائزة افضل فيلم 
كوميدي او استعراضي غنائي وافضل ممثل جلان 
دوجـــاردان وافضل مخرج وافضل ممثلة في دور 

ثانوي لبيرينيس بوجو زوجة املخرج.
ويتنافس املخرج الفرنسي في فئة افضل مخرج 
مع اســـماء كبيرة مثل مارتن كورسيزي ووودي 

آلن وجورج كلوني.

ونصنع ماليني أخـــرى لتلبية الطلب«. وأوضح: 
»يضاف إلى ذلك ان الطلب يتســـارع من أسبوع 
الى آخر، في األســـابيع الثالثـــة األخيرة«، إال ان 
امازون وجريـــا على عادتها لم تنشـــر أي أرقام 

محددة باملبيعات.
وكان النقاد استقبلوا اجلهاز اللوحي »كيندل 
فاير« بشـــكل متفاوت إال انه يجذب بفضل سعره 
البالغ 200 دوالر اي اقل بـ 300 دوالر من جهاز »آي 

باد« الذي تنتجه آبل والذي يهيمن على القطاع.

جورج كلوني على اليمني بطل فيلم »ذي ديساندنتس«

ملصق فيلم الفنان

تضييق اخلناق على بيع 
املاريغوانا لألجانب في هولندا

أمســــتردامـ  رويترز: ستبدأ سمعة هولندا كمقصد 
لتدخني سيجارة املاريغوانا بشكل قانوني تتالشى مثل 
سحابة من الدخان العام املقبل حيث سيتم حظر بيع 

القنب واحلشيش في املقاهي لألجانب.
وتضيــــق احلكومــــة الهولندية اخلنــــاق على بيع 
املخدرات اخلفيفة منذ عام 2007 بسبب اجلرمية املرتبطة 
بالعصابات والقلق من مخاطرها على الصحة ال سيما 

مع تقدمي انواع أقوى من القنب.
وقــــال وزير العــــدل الهولندي ايفو اوبســــتيلتني 
في رســــالة للبرملان »البد من تخفيض قبول سياسة 
املخدرات الهولندية لألجانب«. واضاف الوزير »ستجري 
محاولة منع اســــتخدام القصر للمخدرات بقوة وعلى 
وجه اخلصوص ســــتجري حماية الشباب من تعاطي 
املخدرات«. وقال الوزير إن القواعد اجلديدة التي سيبدأ 
تطبيقها في اجلنوب أوال ومتتد تدريجيا في البالد حتد 
مــــن مبيعات القنب للمقيمني فــــي هولندا الذين يجب 

عليهم التسجيل كأعضاء في مقهى.

" "

حبس تايلندي سرق األحذية

»فيسبوك« تصبح صديقة
لـ »غرينبيس«

القبض على لصني اتصال 
بالشرطة خطأ!

بانكوك ـ د.ب.أ: قضت محكمة بانكوك اجلنائية 
على رجل )52 عاما( بالسجن 18 شهرا لسرقة عشرين 
زوجا من األحذية من شـــقة شـــرطي غمرتها مياه 

الفيضانات الشهر املاضي في تايلند.
وقالت تقارير إذاعيـــة إن احملكمة قضت مبدئيا 
على ســـوبهاتبوج بوتيساخا بالسجن ثالثة أعوام 
لســـرقة أحذية تقدر قيمتها بستة آالف باهت )200 
دوالر( ولكن خفضت العقوبـــة إلى النصف عندما 

اقر الرجل بفعلته.

سان فرانسيسكوـ  أ.ف.پ: أعلنت شبكة التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« انها ســـتتعاون مع منظمة 
غرينبيس املدافعة عن البيئة التي انتقدت في السابق 
اســـتخدامها الكهرباء املولدة من الفحم، للدفاع عن 

مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة.
وأعلنت »فيســـبوك« في بيان »اننـــا نعمل مع 
غرينبيـــس ومنظمات اخرى القامة عالم )..( يعمل 

بالطاقة النظيفة واملتجددة«.
وتعهـــدت »فيســـبوك« ان جتعـــل مـــن الطاقة 
»اخلضراء« معيارا في اختيارها مواقع مراكز البيانات 
وان تدعم األبحاث عن جتهيزات ال تستخدم الكثير 

من الطاقة.

ماديسونـ  يو.بي.آي: متكنت الشرطة األميركية من 
إلقاء القبض على لصني سطوا على متجر الكترونيات 
بعد ان اتصل احدهما خطأ بالطوارئ ومت االســــتماع 
اليه، فيما كان يتكلم مع شــــريكه حول عملية السرقة 

وبيع املسروقات.
وذكرت شــــبكة »سي.بي.اس« ان اللصني جايسون 
هاميليك وبران جونســــون من مدينة ماديســــون في 
ويسكانسون سرقا اقراصا مدمجة وألعاب كمبيوتر من 
أحد املتاجر ثم فرا بالسيارة. ولكن خالل محاولتهما الهرب 
طلب أحــــد اللصني خطأ رقم الطوارئ فيما كان هاتفه 
بجيبه واستمع اليهما مسؤول فيما كانا يتحدثان عن 
عملية السرقة وعن عزمهما رهن البضاعة املسروقة في 
أحد املتاجر املجاورة مقابل املال. وحني وصل اللصان الى 
املتجر الذي كان يقصدانه وجدا الشرطة في انتظارهما 

وألقت القبض عليهما.

شاه روخ خان.. خليفة أميتاب باتشان
يغزو مهرجانات العرب

اآلن السينما الهندية وشارك في 
احلضور الى دبي النجم الهندي 
شـــاه روخ خان الـــذي صار هو 
الهندية  الســـينما  أيقونة  حاليا 
احلديثـــة، حيث عـــرض له احد 
أفالمـــه »دون 2«، كما عرض له 
ضمن قائمة األفالم الهندية األكثر 
تأثيرا في العالـــم خالل العامني 
األخيرين »اسمي خان« الذي يقدم 
بأسلوب سينمائي وإبداع فكري 
حقيقة اإلسالم، باعتباره ال يعادي 
اآلخر أبدا، ليرفع كثيرا من الظلم 
الذي يطارد املسلمني في كل أنحاء 

العالم، باعتبارهم إرهابيني.
شـــاه روخ خان هـــو األكثر 
جنومية بني جنـــوم الهند ويعد 
خليفة أميتاب باتشان، إذ أصبح 
ـ طبقا لعديد من االســـتفتاءات ـ 
واحدا من النجوم األكثر جاذبية 
العالم ويحظى شاه  وتأثيرا في 
بقدر من احلفاوة التي تقدمها له 
أغلب جنمات هوليوود مثل أنچلينا 

چولي وكيت وينسلت.

التألـــق، وحتتفى بها مهرجانات 
الدنيا من »كان« الى »ڤينيسيا« 
الى »برلني«، اال انها حتظى مبكانة 
خاصة في مهرجانات دول اخلليج 
أقـــام مهرجان  العربـــي، وهكذا 
»دبي« احتفالية خاصة لسينما 

بوليوود.
فاكهة املهرجانات في العالم هي 

ـ ام.بي.ســـي: األفالم  الهنـــد 
الهندية صارت حتظى بحالة من 

شاه روخ خان

واشنطن ـ يو.بي.آي: توفي الكاتب األميركي من 
أصل بريطاني كريستوفر هيتشنز املعروف بدفاعه 
عن اإلحلاد وهجومه الدائم على الدين وبأســـلوبه 
االستفزازي في هيوسنت اخلميس عن عمر ناهز 62 

عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وذكرت مجلة »فانيتي 
فير« التي كان هيتشنز 
يعمل فيها انه توفي في 
مركز أندرسون للسرطان 
فـــي هيوســـنت بوالية 
تكساس بعد تعقيدات 
ناجمـــة عـــن إصابته 

بسرطان املريء.
الراحل  وخصـــص 
عموده اخلاص في املجلة 
ألخبـــار مرضه وهو ما 
قادها إلى الفوز بجائزة 
الوطنية للعام  املجلـــة 

2011. واتسم هيتشنز بأسلوبه االستفزازي وبدفاعه 
عن احلرب على العراق وكان من أشد منتقدي وزير 
اخلارجية األميركي هنري كيســـنغر الذي قال انه 
يســـتحق اإلعدام على القتل اجلماعي للمدنيني في 
اندوتشـــينا خالل حرب ڤيتنام ووصف األم تيريزا 

بأنها »متعصبة وأصولية ومخادعة«.

كريستوفر هيتشنز

وفاة الكاتب األميركي امللحد 
كريستوفر هيتشنز


