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الغربية، بعد ان اكملت تدريبها 
كمعلمة مبدرسة ابتدائية كانت 

درست فيها اثناء طفولتها.
واضافت ان جيسيكا البالغة 
من العم���ر حاليا 28 عاما كانت 
اسرت الى جانب خمسة جنود 
آخرين بالقرب من مدينة الناصرية 
في 23 مارس 2003 وامضت 9 ايام 
كأسيرة حرب، وال تزال تعاني 
من جروح في الساق اصيبت بها 

في العراق.
ونسبت الصحيفة الى جيسيكا 
قولها: »ان املشي صعب لكنني 
على االقل استطيع السير وال ازال 
اني مازلت  احتفظ بساقي، كما 

على قيد احلياة«.
وأش���ارت ال���ى ان احلكومة 
االميركية، وقتها، نشرت رواية 
مبالغا فيها تتضمن من االحداث 
ما يكفي لتحويل اجلندية جيسيكا 
الى بطلة واحلشد لتأييد الشعب 
للحرب في العراق، بعد انقاذها 

من االسر.

التي  استمر حال »ساندريال« 
لم تكن تعرف كلمة واحدة باللغة 
االجنليزية على ما هو عليه الى ان 
علم شخص بشكل ما بوجود الفتاة 
وبوضعها املزري، فأبلغ السلطات 

املعنية باالمر.
وكانت شيماء تشعر باخلوف 
الشديد من الشرطة بسبب حتذير 
يوسف وزوجته لها من االدالء بأية 
معلومات، االمر الذي من شأنه ان 
يعرضها للضرب من رجال الشرطة 
كم����ا ادعيا. لكن في نهاية املطاف 
توصلت الش����رطة الى حقيقة ما 
تعرضت له ش����يماء من معاملة 
سيئة، فأحالت قضية ولي امرها 
الى  عبدالناصر يوسف وزوجته 
القضاء، الذي حكم بسجنهما ومن 
ثم ترحيلهما من الواليات املتحدة. 
اما شيماء فقد تواصلت مع والدها 
احلقيقي الذي طلب منها العودة الى 
مصر، لكنها ردت بالرفض وفضلت 
البقاء ف����ي »ارض االحالم« حيث 
تأمل الش����ابة املصرية في دراسة 
القانون او العمل شرطية في بلدها 
اجلديد، وهو ما يبدو خيارا طبيعيا 
بعد ان انقذتها الشرطة من براثن 
رجل ق����اس وزوجته، اس����تعبدا 
ش����يماء واحتجزاها في كراج بال 
نوافذ لسنوات، فحجبا عنها نور 
الشمس التي س����طعت اخيرا في 

محمود ابلغ العائلة ان السلطات 
االسرائيلية عرضت على محمود 
اخلروج من الس���جن ولكن الى 
اخلارج، وحتديدا النرويج وهو 
ما رفضه الالعب بش���كل قاطع 
وطل���ب ان تك���ون وجهته غزة 
مسقط رأسه. وكانت السلطات 
االس���رائيلية اعتقل���ت الالعب 
محمود السرسك في 23 يوليو 
عام 2009 اثناء توجهه من غزة 
الى الضف���ة الغربية عن طريق 
معبر بيت حانون )ايرز( حيث 
كان يعتزم االلتحاق على سبيل 
االعارة بن���ادي مركز بالطة في 
نابلس قادما من فريقه األصلي 
خدمات رفح. وشهدت العاصمة 
النرويجية اوسلوا اخيرا وقفة 
تضامنية مع السرس���ك رفعت 
خاللها الفت���ات تطالب بإطالق 
س���راحه دون اي تأجيل، علما 
بأن الالعب س���بق له املشاركة 
في العديد م���ن البطوالت على 
النرويج  الناشئني في  مستوى 
بصحبة منتخب فلسطني خالل 

السنوات املاضية.

الكرتوني����ة، يبرز إم����كان تزيني 
اللوحة اإللكتروني����ة بديكورات 
مختلف����ة، تظهر فيها مبان فارهة 
وقصور ضخمة وأش����جار كثيفة 
وتصاميم معماري����ة وغيرها، ما 

يضفي بعدا جماليا عليها.

غير املنقطعة واملوصالت الداعمة 
لألنسجة فقد كانت 4 ماليني و28 ألف 
قاعدة )بالنسبة للصقر الشاهني( 
و4 ماليني و31 ألف قاعدة )بالنسبة 

للصقر احلر(.

وقعت اسيرة اثناء احتالل العراق 
عام 2003 معلمة، بعد ان قررت 

دخول عالم التدريس.
وقال���ت صحيف���ة »الديلي 
تليغراف« ان جيسيكا التي كانت 
في التاسعة عشرة من العمر عند 
غزو العراق، ستحصل على شهادة 
التعليم من جامعة والية فرجينيا 

لصال����ح عائلة هاجرت الحقا الى 
اميركا مصطحب����ة الفتاة بعد ان 

جنحت بتهريبها.
اجبرت شيماء على ممارسة ما 
يعرف بالعمل االسود في منزل تلك 
العائلة، وكانت تخدم رب االسرة 
ويدعى عبدالناصر عيد يوس����ف 
وزوجته آمال عويس عبداملطلب 
وابناءهما اخلمسة، وكانت تقوم 
بتنظيف املن����زل والطهي ملدة 16 
ساعة يوميا، وتخلد فيما تبقى من 
ساعات للنوم في كراج مظلم، كما 
لم يكن يسمح لها مبغادرة املنزل 
حتى لزيارة الطبيب، وذلك مقابل 
30 دوالرا في الشهر كان يوسف 

يرسلها الى والدها في مصر.

في السجون االس���رائيلية عن 
عرض سلطات االحتالل االبعاد 
الى النرويج على شقيقه املعتقل 
منذ ما يزي���د على ثالثة اعوام، 
دون ان يحاك���م حتى اآلن، ولم 
تش���مله صفقة التبادل االخيرة 
بش���قيها األول والثان���ي. وقال 
عماد السرسك ان محامي شقيقه 

»مستر مونوبولي«، فال يظهر إال في 
مساحات بني مراحل اللعبة. وبدل 
وجود ل����وح وحيد للعب، يتنقل 
الالعب بني أل����واح أصدقائه، كي 

يلعب معهم. 
خالل التنقل بني ألواح األصدقاء 
الن����رد اإللكتروني  يرمي الالعب 
في ش����كل س����لس. وينال فرصا 
للحصول عل����ى بطاقات لتطوير 
املباني في لوحه، كما يكون معرضا 
لدفع فواتير الكهرباء أو املاء، أو 
الدخول إلى السجن. ومن األشياء 
التي متيز اللعبة اإللكترونية عن 

أبوظبي � د.ب.أ: أعلن 10 باحثني 
الدولي  املنت���دى  يش���اركون في 
للصقور بأبوظب���ي عن جناحهم 
في حل الش���فرة اجلينية لبعض 
أنواع الصقور، ومقارنتها باملادة 

الوراثية لإلنسان.
أنهم أج���روا حتاليل  وذكروا 
مل���ادة )دي إن إي���ه( لصقور من 
نوعي »الشاهني« و»الصقر احلر« 
من »مستشفى أبوظبي للصقور« 
وتوصلوا للتسلسل الوراثي لهذين 
النوعني. وينتمي الباحثون ملعهد 
العلوم احليوية في جامعة كارديف 
البريطاني���ة ومعهد بكني للعلوم 
الوراثية وقس���م الكائنات احلية 
والبيئية ببريطانيا. وقدموا ورقة 
عمل للمنتدى قالوا فيها إن التسلسل 
في املواد الوراثي���ة للصقر يزيد 
على 100 طية وراثية لكال النوعني 
للصقور، وبالنسبة للتسلسالت 

وكاالت: س���تصبح جيسيكا 
التي  لينش اجلندية االميركية 

نيويورك � وكاالت: أدت الفتاة 
املصري����ة ش����يماء قس����م الوالء 
للوالي����ات املتحدة فحصلت على 
اجلنسية االميركية، قد يبدو هذا 
اخلبر عاديا، لكن تفاصيل قصة 
الفتاة جعلتها محط انظار صحيفة 

»لوس اجنيليس تاميز«.
ولدت شيماء في مصر وعاشت 
فيها الى ان بلغ عمرها 8 سنوات، 
حينها ق����رر والداها التخلي عنها 

النرويج � وكاالت: كشف شقيق 
الالعب الدولي الفلسطيني املعتقل 

وكاالت: في طفولتنا، كانت لعبة 
مونوبولي والتي كنا نعرفها أيضا 
باسم »بنك احلظ«، مرتبطة بتلك 
اللوحة الكرتونية وما يرافقها من 
نرد ومنازل بالس����تيكية ملونة 
صغيرة. كنا منارس هذه اللعبة، 
بعد أن جنلس حولها على أرض 
البيت. نتناف����س. نتملك املنازل 
تباعا. يفوز بيننا من يس����تطيع 
امتالك املساحة األكبر من األراضي. 
عندما كنا نتشاجر، كان سهال على 
أحدنا أن يرفع اللوح ملقيا مبا فيه 
على األرض، فينفذ حرفيا مفهوم 

قلب الطاولة على اجلميع.
سجلت اللعبة أرقاما قياسية 
عل����ى آي فون وأصبح����ت لعبة 
إلكترونية. ل����م يعد ملنازلها ذلك 
الناعم، بل صارت مجرد  امللمس 
أش����كال تظهر أم����ام أعيننا على 
الشاشة، بألوان زاهية مزركشة.

وصرنا نح����رك منازل اللعبة 
عبر ال����� »ماوس«، م����ن دون أن 
يكون لنا م����ع اللعبة ومكوناتها 
تواصل مباش����ر، إال عبر النظر. 
واألكثر غرابة في هذا األمر، أننا 
بتن����ا نلعبها وحدن����ا، من دون 
منافسني يتش����اركون معنا. وأما 

جيسيكا لينش

الالعب الفلسطيني

باحثون في أبوظبي يعلنون
حل الشفرة اجلينية للصقور 

جيسيكا لينش اجلندية األميركية التي 
وقعت أسيرة أثناء احتالل العراق تصبح معلمة

استعباد »ساندريال« مصرية في أميركا
ينتهي بحصولها على اجلنسية

العب فلسطيني معتقل
يفضل السجن على اإلبعاد للنرويج

»مونوبولي أونالين«: لعبة تفاعلية سجلت 
أرقامًا قياسية على »آي فون«

عشرات القتلى في عاصفة بالفلبني

»خمسينية« سعودية تبتز »عشرينياً« 

صينيان يحتفالن بعيد زواجهما الـ 90  

»حساء امليزو« أحد أسرار رشاقة اليابانيني

مقتل مغني راب أميركي أثناء تسجيل أغنية

مانيال � أ.ف.پ: اعلن مصدر عسكري ان العاصفة 
االس���توائية »واشي« التي تضرب جنوب الفلبني 
اسفرت عن سقوط 180 قتيال على االقل وفقدان نحو 
400 شخص. وكانت السلطات الفلبينية حتدثت 
اوال عن مقتل خمسني شخصا ثم اشارت الى ارتفاع 

احلصيلة الى 143 قتيال ومائة مفقود.
وقال الناطق باسم اجليش الكولونيل ليوبولد 

غالون ان العاصفة ضربت جزيرة ميندناو حيث مت 
انتشال 97 جثة في كاغايان دي اورو احد املرافئ 
الرئيسية للبالد و75 جثة اخرى في ايليغان وهو 

مرفأ آخر في اجلنوب.
وتابع ان 375 شخصا فقدوا في هاتني املدينتني 
فقط، ونحو الفي ش���خص علقوا في الفيضانات 

ومتكنت فرق اإلغاثة العسكرية من انتشالهم.

الرياض � يو.بي.اي: قبضت احدى فرق هيئة 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر السعودية على 
مسنة سعودية )56 عاما( حاولت ابتزاز شاب في 
ال� 23 من عمره على مدى اكثر من عامني وهددته 
بالقتل ونشر مقاطع ڤيديو تزعم انها تظهره في 

وضع مخل بعد ان قرر االخير قطع عالقته بها.
وذكرت صحيف���ة »احلياة« انها علمت ان فرع 
هيئة االمر باملع���روف والنهي عن املنكر في حي 
الش���فاء بالرياض تلقى بالغا من شاب يتهم فيه 

امرأة مسنة هددته بالقتل ونشر املقاطع الشخصية 
التي متلكها عنه والكشف عن اسرار العالقة التي 
كانت تربطه بها ألكثر من عامني ان لم يعد العالقة 
التي قرر قطعها بع���د ان عرف الطريق الصحيح 

بحسب ادعائه امام الهيئة.
وقدم الشاب االدلة على التهديدات التي قال انه 
تلقاها من املسنة وتشمل تهديدها بأنها ستتقدم 
ببالغ للجهات االمنية تتهمه فيه باستغالل وضعه 

وانها ستوكل محاميا ضده.

بكني � يو.بي.آي: يحتفل صينيان بعيد زواجهما 
ال� 90 واليزاالن يؤكدان على سعادتهما في عالقتهما 

التي قلما شهدت شجارات.
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( أن 
يانغ ش����انغ جونغ )109 سنوات( وزوجته جني جي 
فن )106 س����نوات( من مقاطعة قوتش����و في جنوب 
غربي الصني اللذين تعتبرهما جمعية الش����يخوخة 

الصينية الثنائي األكبر سنا يحتفالن بعيد زواجهما 
ال� 90 ويؤكدان أن حياتهما الزوجية بسيطة وسعيدة 
وخالية من الشجار واملشاكل بالرغم من بعض اخلالفات 
البس����يطة في أول سنوات الزواج إال أنه ما لبثت أن 
اختفت مع مرور الس����نني. وعبر يانغ شانغ جونغ 
عن حبه وامتنانه لزوجته قائال »كانت زوجة فاضلة 

والتزال حتضر الطعام لي بيدها حتى اآلن«.

طوكيو � أ.ش.أ: طرح مؤخرا في االسواق الفرنسية 
احدث حساء ياباني اطلق عليه اسم »حساء ميزو«، الذي 
يعد اساس الغذاء الياباني مضافا اليه االرز وهو احد 
اسرار رشاقة اليابانيني. وهذا احلساء يباع في صورة 

اكياس ت����ذاب في املاء وهي حتتوي على خضراوات 
وطحالب بحرية، وهذه املكونات تعرف بأنها خفيفة 
على املعدة ومليئة بالبروتينات والڤيتامينات التي 

يحتاج اليها اجلسم.

ل���وس أجنيليس � يو.بي.آي: قتل مغني الراب 
األميركي سليم دانكن اجلمعة بعد أن أطلق عليه 
الن���ار رجل مجهول إثر ج���دال وقع بينهما خالل 

تسجيله أغنية جديدة في استوديو في أتلنتا.
ونقل���ت القناة الثانية ف���ي أتلنتا عن مصادر 
في الشرطة أن دانكن )24 عاما( واسمه احلقيقي 
ماريو هاميلتون كان يسجل أغنية مصورة جديدة 

في االس���توديو وقد وقع إشكال كالمي بينه وبني 
رجل آخر ش���هر س���الحه باجتاهه وأرداه بعد أن 

أصابه بالصدر.
وقال الرائد كيث ميدوز املس���ؤول في الشرطة 
احمللية إنه مت اس���تجواب 8 أش���خاص كانوا في 
االستوديو حلظة وقوع اجلرمية. ولم حتدد الشرطة 

بعد هوية القاتل ودوافعه.

صحتك

النظام الغذائي املثالي يفرض تناول وجبات عدة خالل النهار
بيروت ـ ايالف: في عصر أصبح فيه اخلمول 

سيد املوقف حتى اثناء القيام بأعمالنا، يبدو ان 
البدانة تشكل العامل األكبر الذي يهدد اإلنسان 

ليس فقط في شكله اخلارجي بل أيضا في 
صحته، فالبدانة وراء الكثير من االمراض الشائعة 

منها األزمات القلبية والسكري وغيرهما من 
األمراض، ناهيك عن الشكل غير الالئق الذي 

يقض مضاجع السيدات خصوصا وهن ينظرن 
الى قوام عارضات األزياء ويحاولن تقليدهن. ما 

النظام الغذائي األمثل للمحافظة على رشاقة دائمة، 
متى ميكن القول ان الشخص مصاب بالسمنة، 
هل اللبنانيون مصابون بالسمنة بأعداد كبيرة؟ 

هل السمنة وراثية وما دور الكحول واملشروبات 
الغازية في رفع مستوى السمنة وما دور املياه في 

تخفيفها؟ وكيف ميكن النظر الى عمليات شفط 

الدهون وربط املعدة وهل هي مفيدة ومتى يجب 
اللجوء إليها؟ 

تقول اختصاصية التغذية هدى اردكاني معماري 
لـ »إيالف« ان النظام الغذائي األمثل للمحافظة 

على رشاقة دائمة هو املتوازن واملنوع الذي يتبع 
وجبات عدة في النهار، ونبدأ بوجبة الفطور وهي 

مهمة جدا وال يجوز عدم تناولها ألنها هي التي 
تعطي الطاقة للجسم والدماغ، والوجبات األساسية 

هي الفطور والغداء والعشاء وفيما بينها بالطبع 
من الضروري تناول وجبات خفيفة ألن األبحاث 

اظهرت انها تعطي طاقة للجسم وتخفف الوجبات 
األساسية، والنظام الغذائي األمثل يجب ان يكون 

ايضا متنوعا ويشمل كل االنواع، الن اجلسم 
بحاجة الى الڤيتامينات واملعادن والغذاء من كل 

املأكوالت.

السجن 10 أشهر ألميركي 
هدد بقتل أوباما بسبب 

رفض مستشفى عالج زوجته

»آبل« تتفاوض لشراء شركة 
»أنوبيت« اإلسرائيلية 

كاتب سعودي للوزير: اعتذر 
فاملزارع ال ميلك مثل راتبك

.. و»يوتيوب« تستحوذ
على حقوق »رايتس فلو«

كندا تلغي سن التقاعد

اتلنتا � يو.ب����ي.آي: أصدرت محكمة اميركية حكما 
بالس����جن 10 اشهر بحق رجل هدد بقتل الرئيس باراك 

اوباما وتفجير مستشفى رفض معاجلة زوجته.
وذكرت شبكة »ام.اس.ان.بي.سي« ان ديڤيد ويليامز 
45 عاما من مدينة اتلنتا كان اقر بالذنب في اغسطس 

املاضي بالتهم املوجهة اليه.
وقال املدعون ان ويليامز اتصل في يوليو املاضي 
مبرك����ز ميسيس����يبي الطبي لتحدي����د موعد جلراحة 
زوجته وحني رفض املستش����فى حتديد موعد غضب 
وهدد بتفجيره كما هدد بقتل الرئيس اوباما الذي نعته 

بأوصاف عنصرية.
وأمر القاضي بسجن ويليامز 10 اشهر على الرغم من 
انه كان يواجه عقوبة تصل الى الس����جن 15 سنة، ولم 

يكشف املستشفى عن سبب رفض معاجلة الزوجة.

كاليفورنيا � أ.ش.أ: جتري شركة »آبل« األميركية، 
رائدة صناعة احلاسبات والهواتف احملمولة، مفاوضات 
لالستحواذ على شركة »أنوبيت« اإلسرائيلية املتخصصة 
في صناعة تكنولوجيا وسائط التخزين الفالشية، في 
صفق����ة قد تصل قيمتها إل����ى 500 مليون دوالر، وفقا 

لتقارير صحافية نشرت على اإلنترنت مؤخرا.
وذكرت صحيفة »كالكاليست« االقتصادية اإلسرائيلية 
أن »آبل« دخلت في مفاوضات متقدمة لشراء »أنوبيت« 

مقابل من 400 إلى 500 مليون دوالر.
وطورت »أنوبيت« رقاقة حتس����ن من أداء أقراص 

التخزين الفالشية من خالل معاجلة اإلشارات.
وتلك الرقاقة مدمجة بالفعل في أجهزة »آبل« املختلفة 
مثل هواتف »آي فون« الذكية،  وحاس����بات »آي باد« 

اللوحية، وحاسبات »ماك بوك أير« احملمولة.

الرياض � العربية: طالب كاتب س����عودي مسؤوال 
سعوديا كبيرا بسرعة االعتذار عن توجيهه ألفاظا قاسية 
ملزارع طالبه بتوفير حتصينات للماشية. وقال: »فات 
على معالي الوزير أنه إن اس����تطاع الشراء من مرتبه 
الوزاري فذلك ال يعني أن ميلك ذلك املسن القدرة على 
شراء تلك األدوية ملواشيه. وفات على معالي الوزير أن 
يسأل نفسه لم ذلك النقص في أحد واجبات وزارته، ولم 

لم يبادر بتوفيرها وهو يعترف بوجود النقص«.
وجاء ذلك على خلفية انتشار مقطع ڤيديو للمسؤول 
وهو »ينهر« مواطنا طالبه بصرف كميات أكبر من حتصني 
املاشية للمزارعني، حيث رد على املزارع بقوله: »تبي 

احلكومة تعطيك كل شيء ببالش.. روح اشتري«.
وباإلضافة لالنتقادات الواسعة في وسائل التواصل 
االجتماعي واإلعالم االلكتروني، انبرى عدد من اإلعالميني 
ف����ي عدد من الصحف احمللية لصب جام غضبهم على 
وزير الزراعة الس����عودي د. فهد بالغنيم، الذي تهكم 
عل����ى أحد الصحافيني في بداية املقطع بقوله: »هذا مو 
بسؤال انت احلني قاعد تفتي«، قبل أن يلتفت ملزارع )من 
كبار السن( ويقول: »أنا مزارع، وعندي مزرعتي، واهلل 

العظيم أروح الصيدلية وأشتري أشهد باهلل«.
ويرد املواطن مباش����رة: »هذا عدم اهتمام بالثروة 
احليوانية«، وعندها رجع الوزير متذمرا وقال للمواطن: 
»لو في اهتمام تبي احلكومة تعطيك كل شيء ببالش.. 

روح اشتري طيب.. يا عمي روح اشتري«.
وأضاف الكاتب هاي����ل العيدان في مقاله بصحيفة 
»الوطن« السعودية: »فات على معالي الوزير أن ذلك 
املواط����ن الذي رف����ع صوته عليه هو في س����ن والده، 
وحت����ى إن أخطأ بطلبه فعلي����ه أن يتعامل معه برفق 
ولني، فما بالك وهو يشتكي بطريقة لبقة ويطلب حقا 

مشروعا له«.
وطالب الوزير باملس����ارعة باالعتذار: »معالي وزير 
الزراعة.. قد يستمع ذلك املسن لطلبك منه شراء لقاح 
مواشيه على حسابه اخلاص من الصيدلية البيطرية، 
لكن من أين يشتري كرامته التي أهدرتها بردك القاسي 
عليه؟ لذا »روح اعتذر« عن »روح اشتري«، فاالعتذار 

من شيم الكبار«.

كاليفورنيا � أ.ش.أ: استحوذت شبكة »يوتيوب« 
العمالقة ملشاركة محتوى الڤيديو على االنترنت 
على شركة »رايتس فلو« االميركية املتخصصة 
في ادارة حقوق املوسيقى ملؤلفي االغاني واملطربني 
وشركات التس���جيالت وخدمات املوسيقى على 

االنترنت.
وقال ديڤيد كينج، مدير املنتجات في »يوتيوب« 
انه م���ع ظهور طرق جديدة الس���تهالك احملتوى 
املوس���يقي، كان���ت »رايت���س فلو« ف���ي املقدمة 
حل���ل القضايا املعقدة اخلاص���ة بتراخيص ذلك 

احملتوى.
واضاف انه من خالل املزج بني خبرة »رايتس 
فلو« وتكنولوجيا منصة »يوتيوب«، تأمل الشبكة 
في التعامل بشكل اكثر كفاءة وسرعة مع مسألة 
تراخيص املوسيقى على »يوتيوب«، وهو ما يعني 
مزيدا من املوس���يقى للجميع، ومزيد من االموال 
ملنتجي املوسيقى املوهوبني. ولم يكشف بعد عن 

التفاصيل املالية اخلاصة بصفقة االستحواذ.

مونتريال � أ.ف.پ: ألغت كندا نهائيا السن اإللزامية 
إلنهاء اخلدمة مانعة أرباب العمل اخلاضعني للتشريع 
الفيدرالي من حتديد سن التقاعد مبوجب قانون دخل 

حيز التنفيذ هذا األسبوع.
ويلغي هذا القانون أح����كام القوانني الكندية التي 
كانت تس����مح بهذا االحتمال، بحسب ما أعلنت اللجنة 
الكندية للحقوق الفردية التي أش����ادت بهذا »االنتصار 

الكبير في مجال حقوق اإلنسان«.


