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حلقات رقص للفائزين مبزاينة اجلمال وسط 
بحر من النياق وعربات الدفع الرباعي 

صور لندف ثلجية تشبه املجوهرات

سيارة صغيرة تصدم 7 أشخاص 
داخل ملعب لكرة القدم األميركية

بريطانيا حتتل املرتبة اخلامسة على الئحة 
الدول األكثر تبرعًا لألعمال اخليرية

أمير موناكو يرقص لصالح ضحايا فيضانات تايلند

إضراب   الشرطة  يؤدي لإلفراج عن 700 سجني

خانها مع صديقتها.. فأحرقته بالزيت املغلي

لوحة للتحدث مع سائق السيارة اخللفية

الصور«، ويضيف »إنني أعشق 
التقاط صور الندف الثلجية«.

أرض ملعب كرة قدم أميركية في 
»تكساس« دون سائق لتصدم 
7 أش���خاص وتع���رض حياة 

العشرات للخطر.
وحاول شخص ان يقفز على 
التي فقدت السيطرة  السيارة 
وب���دأت جتول داخ���ل امللعب 
أنها بقية  إال  إيقافه���ا  محاوال 
تسير عش���وائيا دون توقف، 
حتى استطاع رجل آخر ان يقفز 
على السيارة من جديد وينجح 

بإيقافها داخل امللعب.
الى أن  وجت���در اإلش���ارة 
الس���يارة الصغي���رة صدمت 
مراسال رياضيا ومدربا ولكن 
ل���م يصب اي منهم���ا بجروح 

خطيرة.

كلما كانت الن����دف أصغر، كانت 
أجمل«.

ويضيف شيربانوف »الندف 
الثلجية ليست بيضاء كما يبدو، 
لكنها شفافة، وذهلت عندما أدركت 
أن الندف ليست مسطحة، وتكون 
الندف أجمل كلما كانت الس����ماء 
صافية والشمس ساطعة، وتبدو 

الندف كأنها آتية من ال مكان«.
وتقول الصحيفة: إن شيربانوف 
يستخدم كاميرا »كانون 40 دي«. 
الروس����ي »إنني  ويقول املصور 
الن����دف غير املس����طحة،  أفضل 
واملتمي����زة، ألنها تصن����ع أجمل 

على غرار األفالم الهوليوودية 
فقد دخلت سيارة صغيرة الى 

أبوظبي � أ.ف.پ: أقام مواطنون من كل من اإلمارات 
والس���عودية وقطر وعمان حلقات رقص شعبية 
احتفاء بإعالن نتائج احد اشواط مزاينة اجلمال، في 
بحر من النوق التي يزيد عددها على 20 الف ناقة 

وعربات الدفع الرباعي وسط رمال الصحراء.
هذا املش���هد يتكرر يوميا م���ع اعالن نتائج 50 
مسابقة ينظمها مهرجان الظفرة الذي تنظمه وتشرف 
عليه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث برعاية ولي عهد 

االمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وفاز 3 مواطنني سعوديني في احد اشواط مسابقة 
اجلمال التي يبلغ عمرها سنتني من ساللتي األصايل 

واجله���امي اللتني خصص لهما ه���ذا املهرجان، إلى 
جانب مواطن قطري وآخر عماني وفائزين آخرين 
من الدول���ة املضيفة االمارات. فأقام الفائزون ومن 

معهم حلقات الرقص البدوية التقليدية.
ترتف���ع أهازيجهم لتمأل الس���ماء املفتوحة في 
الصحراء التي عجت بحظائر اإلبل وعربات الدفع 
الرباعي باإلضافة إلى اخليام التي تأوي املشاركني 
في املهرجان والقيمني على رعاية اجلمال من ابناء 
القبائل البدوية. ويأتي هؤالء إلى جانب باكستانيني 
وهنود وأصحاب جنس���يات اخ���رى يعملون لدى 

مالكي اإلبل.

ص����دق أو ال تص����دق.. ه����ذه 
ليست قطع مجوهرات، بل صور 
لندف ثلجية هابطة من الس����ماء، 
التقطها املصور الروسي تيموفي 
ش����يربانوف، 62 عاما، بعدسات 

مجهرية.
وتق����ول صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية: بينما يقوم معظم الناس 
بإزاحة اجلليد عن سياراتهم، يقضي 
شيربانوف، س����اعات طويلة من 
أجل التقاط صور مذهلة بعدسات 
مجهرية، تكشف عن ندف ثلجية 

شبيهة ب� »قطع املجوهرات«.
وتقول الصحيفة: إن شيربانوف 
استخدم عدسات مخصصة اللتقاط 
صور بهذا احلج����م، ليتمكن من 
التقاط هذه الصور، لتش����كيالت 
مذهلة من ندف ثلجية، ال نستطيع 

رؤيتها بالعني املجردة.
إن  الصحيف����ة:  وتضي����ف 
التقط هذه الصور  ش����يربانوف 
للندف الثلجية في حديقة منزله 
اخللفية، وعلى األسوار واملقاعد 
والسيارات، ويبلغ حجم الندفة من 

مليمتر واحد إلى 5 مليمترات.
ويقول شيربانوف: »إن املشكلة 
في سرعة التقاط الصور قبل أن 
يذوب اجللي����د، فاالنتظار لدقيقة 
واحدة قد يغير هذه األشكال متاما، 

لندن � يو.بي.آي: صنفت دراس����ة جديدة نشرتها 
صحيفة »ديلي اكسبريس« امس بريطانيا في املرتبة 
اخلامسة على الئحة الدول األكثر تبرعا لألعمال اخليرية 
في العالم. وقالت الدراسة التي اجرتها مؤسسة املساعدات 
اخليري����ة ان بريطانيا انتقلت من املرتبة الثامنة في 
تصنيف العام املاضي إلى اخلامسة على الئحة تضم 

153 دولة. 
واضافت أن الواليات املتحدة احتلت املرتبة األولى 
على مؤش����ر 2011، الذي يصنف الدول اس����تنادا إلى 

تبرع مواطنيها لألعمال اخليرية وتطوعهم خلدمتها 
ومساعدتهم للغرباء، تلتها ايرلندا في املرتبة الثانية، 
واس����تراليا في املرتبة الثالثة ونيوزيلندا في املرتبة 
الرابعة. وحلت هولندا في املرتبة السادسة بعد بريطانيا 
تلتها على التوالي كل من كندا وس����ريالنكا وتايلند 
والوس.واشارت الدراسة إلى أن 79% من البريطانيني 
يتبرعون باملال للجمعيات اخليرية كل شهر باملقارنة 
م����ع 73% في العام املاضي على الرغم من الصعوبات 

التي سببتها األزمة املالية الدائرة.

ش���ارك أمير موناكو ألبرت الثاني في رقصة 
تقليدي���ة مع راقصتني بال���زي الفلكلوري، خالل 
احتفال خي���ري لصالح ضحايا فيضانات تايلند. 
وق���د أقيم االحتفال في أحد منتجعات موناكو في 

جو انخفضت فيه درج���ة احلرارة حيث بلغت 5 
درجات مئوية.

والالفت من خالل الصورة العفوية الزائدة، وروح 
النخوة التي ميتلكها األمير بهدف العطاء.

أنتاناناريف���و � د.ب.أ: أدى إضراب للقضاة في 
جزيرة مدغشقر لإلفراج عن 700 سجني على ذمة 
التحقيقات دون النظ���ر إلى مدى قوة األدلة التي 

تدينهم.
وفي تصريح له في التلفزيون الرسمي مساء 
أول من أمس أكد رئيس احتاد القضاة في مدغشقر، 
أوجوست ماريوس أرناود، أن استياء القضاة من 
أحوال القضاء والش���رطة ف���ي بالدهم بلغ درجة 
جعلتهم يفكرون في االستقالة بشكل جماعي من 
مناصبهم. وتسبب إضراب القضاة في اإلفراج عن 
هؤالء السجناء وذلك ألن القانون ينص على عرض 
املسجونني على ذمة التحقيقات على القاضي خالل 

فترة ال تتجاوز 48 ساعة.

وكان القضاة قد دخلوا في إضراب األس���بوع 
املاضي بالفعل وذلك بعد أن اختطف رجال شرطة 
ثائرون مبدينة توليار وكيال للمدعي العام واعتدوا 

عليه بشكل أدى إلى وفاته متأثرا بجروحه.
وفي اليوم نفسه حاول 50 شرطيا اقتحام سجن 
بقوة الس���الح لتحرير زميلهم املدان والذي رأى 
االدعاء العام أنه لم يفقد س���الحه الرسمي حسب 
ادعائه بل أعطاه ملجرمني حيث عثر على السالح 
فيما بعد بحوزة لص قتل بالرصاص أثناء محاولته 

اقتحام مبنى.
ويطالب احتاد القضاة في مدغشقر اآلن باستقالة 
وزير الداخلية وبتوفي���ر حماية أفضل للمحاكم 

واملنشآت القضائية.

أقدمت سيدة متزوجة في مدينة سال قرب العاصمة 
املغربية الرباط على حرق وجه زوجها بالزيت املغلي 
واصابته بتشوهات وحروق عميقة بسبب خيانته.

ولم تتمالك السيدة نفسها بعدما علمت ان زوجها 
يخونها مع اقرب صديقاتها ويستغل اوقات تغيبها 
عن املنزل ليرتكب الفاحشة مع تلك الصديقة، كما قد 
افادت مصادر امنية بان الزوجة قد شكت في سلوك 
زوجها منذ وقت طويل، وفي يوم وقوع اجلرمية ادعت 

لزوجها بأنها س����تتأخر اال انها عندما عادت ادراجها 
ال����ى املنزل مبكرا ضبطت زوجها في وضعية الزنى 

مع اعز صديقاتها.
اال انه وعلى الرغم من ذلك فان الزوج اعتذر عن 
خطئه ووعدها بعدم عودته للخيانة مرة اخرى، ولكن 
احلقد الكبير الذي حملته في قلبها جعلها تنتظر الى 
ان ينام زوجها واستغلت هذه الفرصة لتسكب الزيت 

املغلي على وجهه انتقاما منه.

عادة ما يتواصل قائدو السيارات فيما بينهم على 
الطريق من خالل بوق السيارة أو من خالل التلويح 
باأليدي خارج النافذة والصراخ في حالة الغضب، 
لكن املصمم غاغنديب سنيغ قرر أن يصبح التواصل 
أكثر وضوحا من خالل لوحة من أضواء »LED« ميكن 
من خاللها إرسال الرسائل لقائد السيارة باخللف. 
االختراع يعمل من خالل لوحة أضواء ميكن أن تضيء 
بأشكال مختلفة يقوم بإرسالها السائق للوحة من 
خالل هاتفه اجلوال، لكن حاليا تقوم اللوحة بعرض 
رسائل مخزنة، وهو ما قال سينغ إنه سيتغير بعدما 
يتمكن من تنفيذ خططه لتطوير اللوحة مبا يسمح 

باملزيد من الشرح للسيارة املوجودة باخللف. وفق 
الصور التي عرضتها صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
فاللوحة التي وضعها سينغ في سيارته الفولكس 
فاغن تعرض إشارات مثل »قيادة بطيئة« أو »احتفظ 

باملسافة بني السيارتني«.
وقام سينغ بلحام مصابيح ال� »LED« في شبكة 
معدنية ببعد 2 سم على الزجاج اخللفي للسيارة 
واس���تغرق األمر يومني لكتابة رسالة ال تزيد عن 
جملت���ني مع إمكانية حتريكه���ا في كل االجتاهات، 
وكان أصعب جزء هو كتابة األشكال اخلاصة مثل 

صورة للندف الثلجيةاألسهم.

السيارة الصغيرة بعد ايقافها

صحتك

جنيڤ ـ كونا: اعلن املعهد االحتادي السويسري 
للتقنية في زيوريخ اليوم ان فريقا من باحثيه 

املتخصصني في اجلزيئات احليوية متكن من تركيب 
جزيء كيميائي جديد يستهدف األوعية الدموية 

احمليطة باألورام السرطانية ما يؤدي الى »جتويعها« 
فتضمر تلقائيا.

وقال رئيس فريق الباحثني البروفيسور دار يو نيري 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( »ان تقنية جتويع اخلاليا 

السرطانية كانت معروفة من قبل اال ان هذه املادة 
اجلديدة واالستراتيجية التي تتبعها للقضاء على الورم 
اخلبيث لها ثالث خواص متيزها عن سابقتها ما يجعلها 

تصلح على االرجح جلميع انواع االورام السرطانية«.
واضاف نيري »ان عالجات السرطان احلديثة غالبا ما 
تعتمد على استراتيجية األجسام املضادة التي عادة ما 

يتم استخدامها دون تعديل عليها ما يجعل فاعليتها 
محدودة عدا بعض االستثناءات القليلة«.

واكد ان »ابحاث املعاجلة الكيميائية لألورام السرطانية 
بدأت تعتمد على تسليح املادة املضادة بتزويدها ببعض 

اجلزيئات السامة للخاليا لزيادة فاعلية تلك االجسام 
املضادة قبل مهاجمة اخلاليا املتسرطنة«.

وذكر ان هذا االكتشاف ثمرة 15 عاما من العمل 
املتواصل في هذا املجال انتج خاللها مع فريقه البحثي 

ستة اجسام مضادة الورام السرطان يتم تطبيقها 
اآلن بنجاح على االنسان وجسما مضادا سابعا يتم 

استخدامه في عالج االورام الروماتيزمية.
وتعتمد استراتيجية البروفيسور نيري وفريقه البحثي 

التابع إلحدى شركات الصيدلة املنبثقة عن اجلامعة 
على توجيه األجسام املضادة املسلحة ليس نحو 

اخلاليا السرطانية ذاتها بل نحو األوعية الدموية في 
محيط الورم.

واكد نيري ان »تلك االستراتيجية حتول دون تغذية 
الورم فتكبح منوه كما انها صاحلة من الناحية النظرية 

جلميع أنواع اخلاليا السرطانية«.

بدأت مستشفيات في أبوظبي باستخدام جهاز حديث 
مينع تساقط شعر مرضى السرطان الذين يتلقون 

جرعات عالج كيميائية. وقال مدير عام مجموعة 
مستشفيات النور، د. قاسم العوم، في تصريحات 

صحافية لصحيفة »االمارات اليوم«، إن اجلهاز يعتبر 
األول من نوعه في املنطقة، الفتا إلى أنه يعزز احلالة 
النفسية للمريض، ويشجعه على االلتزام باجللسات 

العالجية، خصوصا في مجال معاجلة األورام 
الســرطانية، مضيفا أنه مت استخدام اجلهــاز على 

16 مريضا يعانون أوراما سرطانية مختلفة، وخضعوا 
جللسات عالج كيميائية، وثبت جناح اجلهاز بنسبة 
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مادة كيميائية جديدة تعّجل 
بتجويع خاليا السرطان 

جهاز جديد مينع تساقط 
شعر مرضى السرطان

»سلوقي« يغلق مدرج ويؤخر 
عشرات الرحالت

لندن � يو.بي.آي: أغلق مطار بريطاني مدرجه وغير 
مس����ار رحلة وأخر إقالع العشرات بعد اكتشاف كلب 

هارب على أرض املدرج.
وقالت صحيفة »الصن« امس إن الكلب السلوقي كان 
يتنزه مع مالكه حني هرب ودخل إلى منطقة الش����حن 
في مطار مانشس����تر رابع أكبر مطار في بريطانيا من 
ثم اندفع إلى مدرج املطار وسط دهشة املوظفني الذين 

حاولوا اإلمساك به.
وأضافت الصحيفة أن موظفي املطار طاردوا الكلب 
الس����لوقي القادر على قطع مسافة تصل إلى نحو 40 
كيلومترا في الس����اعة ملدة 40 دقيقة على مدرج املطار 

في حني أمرت إدارته بإغالق املدرج.
وأشارت إلى أن مطار مانشستر أخر مواعيد الرحالت 

القادمة واملغادرة وحول مسار طائرة.
ونس����بت الصحيفة إلى غاري ب����راون مدير مطار 
مانشس����تر قوله إن »األمر استغرق بعض الوقت قبل 
أن يتمكن املوظفون من اإلمس����اك بالكلب وقد س����بب 
التأخير تراكم الرحالت واضطررنا إلى تغيير مس����ار 

رحلة للخطوط اجلوية التركية من اسطنبول«.

احتفال بالفوز باستخدام سيارات الدفع الرباعي

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

العالناتـــــــكـم
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املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحج��ام مختلف���ة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

97646625
23727634

لاليجار
�سرداب باملنقف  

قطعة 4

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9


