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برلني � أ.ش.أ: وقع س����كرتير 
الدولة البرملاني في وزارة الدفاع 
األملانية توماس كوسندي في حضور 
وزيرة الدولة ملفوضية احلكومة 
األملانية لشؤون االندماج ماريا بومر 
على »ميثاق التنوع« والذي يسمح 
مبوجبه بفتح اجليش األملاني أبوابه 
للمهاجرين من الرجال والنساء. جاء 
ذلك في بيان لوزارة الدفاع األملانية، 
حيث ذكر سكرتير الدولة أن عوامل 
االندماج تقوم على تقويض قواعد 
التمييز والتفرقة وتؤدي بش����كل 
مثالي إلى تقدير متبادل حقيقي. 
وكان م����الزم بالقوات اجلوية في 
مقاطعة كولونيا األملانية هو العامل 
احملرك له����ذا التوجه، حيث واجه 
موضوع التسامح أثناء مشاركته 
في دورة تدريبية، ومنذ ذلك الوقت 
لم يدخر جهدا للسعي لدى رؤسائه 
في وزارة الدفاع األملانية من أجل 

االنضمام إلى »ميثاق التنوع«.
من جانبه����ا، أوضحت وزيرة 
الدولة ماريا بومر، اهتمام اجليش 
األملاني باملزي����د من التنوع داخل 
صفوفه، حيث قالت »إنه مؤشر طيب 
أن يقوم اجليش األملاني والعاملون 

فيه بدعم أهداف امليثاق«.

إس����طنبول � أ.ش.أ: متح����ف 
»آيا صوفيا« وقصر »توب كابي« 
و»آثارأفسيس« تعتبر أكثر املزارات 
السياحية التي جذبت السياح في 

تركيا خالل العام املاضي.
وأفادت األرق����ام الصادرة عن 
وزارة الثقافة والسياحة التركية بأن 
3.7 ماليني سائح زاروا متحف الباب 
العالي »توب كابي« بينما زار 3.1 
ماليني سائح متحف »آيا صوفيا« 
في مدينة اسطنبول خالل عام 2011.  
أما آثار »أفس����يس« الواقعة قرب 
بلدة »سلجوق« مبحافظة »ازمير« 
بغرب تركيا، فقد زارها 1.9 مليون 

سائح خالل العام نفسه.

اجليش األملاني 
يفتح أبوابه 
للمهاجرين

»آيا صوفيا« و»الباب 
العالي«  أكثر املزارات 

التركية جذباً

العاملية كيت  املمثل����ة  اعلنت 
بالنش����يت انها دائما ما متنت ان 
تكون بطلة الحد افالم سلس����لة 
جيمس بوند وبالتحديد في دور 

خصمته الشريرة.
واوضحت بالنشيت في مقابلة 
مع مجلة »هوليوود نيوز« ان خصم 
بوند حينما يكون امرأة يزداد االمر 
اداء  بالذكر  اثارة وقوة، وخصت 
املمثلة لوت����ا لينيا في فيلم »من 
روسيا مع حبي« عام 1963، حيث 
قدمت اداء ايقونيا كواحدة من اهم 

خصوم »007«.
ان آخر اعمال بالنشيت  يذكر 
كان فيلم »هانا«، الذي عرض في 
النصف االول من عام 2011، بينما 
تنتظر حاليا عرض اجلزء االول 
من فيلم »الهوبيت« آخر هذا العام، 
والذي تعيد فيه تقدمي دورها في 
ثالثية اخلوامت كس����احرة طيبة 

تساعد رفقة اخلامت.

كيت بالنشيت 
تتمنى دور الشريرة 

في »جيمس بوند«

كيت بالنشيت

رقم قياس���ي جديد بتسجيل 
اطول رمية لطائ���رة ورقية 
في العالم، حي���ث قام برمي 
طائرة ورقية من تصميم جون 

كولينز.
بلغ ارتفاع الطائرة الورقية 
عندما قام آيوب برميها نحو 
226 قدما و10 بوصات، وهو 

الطائرة الورقية األعلى ارتفاعًا في العالم

النوم في اإلضاءة لياًل.. أغرب سبب لإلصابة بالسرطان
ام.بي.سي: ذكرت دراسة أميركية أن 

النوم ليال في اإلضاءة يقضي على نسبة 
كبيرة من هرمون امليالتونني الذي يتسبب 

نقصه باجلسم في ضعف جهاز املناعة، 
وهو ما يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان. لكن 

د. يسري رستم ـ استاذ األورام والطب 
النووي بجامعة اإلسكندرية ـ أوضح أنه 

لم يثبت علميا أن نقص هرمون امليالتونني 
في اجلسم يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان.

وأشار جوشوا جولي املعد الرئيسي 
للدراسة من مستشفى النساء وكلية 

الطب في جامعة هارفارد، إلى أن اإلضاءة 
الليلية الداخلية قد تقضي على هرمون 
امليالتونني الذي يفرزه اجلسم ليال من 

الغدة الصنوبرية التي تقع وسط املخ. 
وتعتمد الدراسة على أن الهرمون املسؤول 
عن تنظيم ساعات نوم اإلنسان يعمل على 

حتسني اجلهاز املناعي ومضاد لألكسدة، 
ومن ثم فإن نقصه في اجلسم يؤدي 

إلى ضعف املناعة، وهو ما يهدد اإلنسان 
باإلصابة بالسرطان. 

وأوضحت الدراسة ـ التي نشرت في مجلة 
علم الهرمونات واأليض ـ أن التعرض 

لضوء باهت أو ضوء غرف في الساعات 
التي تسبق موعد النوم يقصر عمر 

امليالتونني، كما أظهرت أيضا أن اإلضاءة 
خالل النوم تقصر عمر هذا الهرمون 

بنسبة 50%. وأكد جولي أن ماليني الناس 

يفضلون إبقاء النور مضاء قبل موعد 
النوم وخالله يوميا.

من جانبه، قال د.يسري رستم هناك أمور 
عديدة تطرح على اعتبارها أسبابا تقف 

وراء اإلصابة بالسرطان، لكن القليل منها 
يثبت بالدليل العلمي القاطع أنها تؤدي إلى 
اإلصابة، ونقص هرمون امليالتونني ليس 

أحد األسباب«. 
وأكد د. رستم أن القول إن الهرمون 

يعمل على حتسني اجلهاز املناعي للجسم 
فرضية حتتاج إلى إثبات علمي أوال، 
متسائال: »هل إعطاء اإلنسان أقراص 
امليالتونني تقيه اإلصابة بالسرطان؟.. 

بالطبع هذا لم يثبت«.

رقم قياس���ي جديد دخل به 
آيوب موسوعة غينيس لالرقام 
القياس���ية، مت االحتفال بهذا 
احلدث في قاع���دة الطائرات 
اجلوية ماكلي���الن التي تقع 
بالقرب من مدينة ساكر امينتو 

في والية كاليفورنيا.
 digital spy وكما ذكر موقع
فإن آيوب يبلغ من العمر 27 
عاما ويذكر انه كان يهوى رمي 
الطائرات الورقية منذ طفولته، 
وكان في طري���ق عودته من 
املدرسة الى املنزل يظل يرمي 
الورقية ويقذفها  الطائ���رات 
ط���وال الوقت ال���ى ان يصل 
اع���رب للموقع  للمنزل، كما 
عن بالغ سعادته لتمكنه من 
حتقيق رقم قياسي في ذلك، 
حتى ان ظل البعض يرون انه 
املهم لكنه كذلك  ليس باالمر 

بالنسبة له.

متك���ن العب ك���رة القدم 
االميركي جو آيوب من حتقيق 

السجن 18 شهرًا و50 جلدة لطبيب 
وافد حترش بزميلته السعودية

جنرال سابق يحّذر من ضياع جزر الفوكالند 
بسبب سحب حامالت الطائرات من اخلدمة

الرياض � ام بي سي: عاقبت احملكمة اجلزئية 
بجدة غرب السعودية طبيبا وافدا بالسجن 18 
شهرا وتغرميه 2000 ريال وجلدة 50 سوطا ألنه 
هدد زميلته بنشر صورها والتشهير بها، مدعيا 

أنهما على عالقة وأنها مصابة بااليدز.
وقالت صحيف���ة »اليوم« الس���عودية ان 
اختصاصية سعودية بأحد مستشفيات جدة 
تقدمت بشكوى الى الشرطة الدينية تضمنت 

تعرضه���ا للمضايقة من طبيب باملستش���فى 
وتهديده بنش���ر صورها واحتج���از جوالها 

ومحاولته افساد عالقتها مع زوجها.
وأضافت انه متت احالة الشكوى الى هيئة 
التحقيق واالدعاء، وحاول الطبيب انكار التهم 
املنسوبة اليه من خالل ادعائه ان زميلته الشاكية 
هي من كانت جتالسه، مشيرا الى ان الشكوى 

كيدية.

لن���دن � يو.بي.آي: ح���ّذر جنرال بريطاني 
سابق من أن قرار حكومة بالده سحب حامالت 
الطائرات من اخلدمة سيجعل الدفاع عن جزر 
الفوكالند ف���ي غاية الصعوب���ة إذا ما قررت 

األرجنتني استعادتها من جديد.
وقال اجلنرال جوليان تومبس���ون القائد 
الس���ابق ملش���اة البحرية امللكية البريطانية 
والذي قاد القوات البرية البريطانية في حرب 
الفوكالن���د عام 1982 ف���ي مقابلة مع صحيفة 
التاميز امس »ستكون نهاية القصة إذا ما متكنت 
القوات األرجنتينية من االستيالء على القاعدة 
البريطانية في الفوكالند بسبب قرار احلكومة 
تخفيض نفقات الدف���اع والذي ترك البحرية 
امللكية البريطانية بال حاملة طائرات للدفاع 

عن اجلزر«.
ل���واء بحري  وأض���اف »األرجنتني لديها 
ول���واء مظلي وقوات خاص���ة فعالة ميكن أن 
ترس���لها إلى جزر الفوكالند لتدمير مقاتالت 
س���الح اجلو البريطاني من طراز »تايفون« 

واستعادة اجلزر«.
وأش���ار اجلنرال تومبس���ون إلى أن عدم 
وجود حاملة طائ���رات بريطانية بالقرب من 

جزر الفوكالند »يعني نهاية القصة«.
وكان مكتب رئاس���ة احلكومة البريطانية 
)10 داوننغ ستريت( اتهم األرجنتني األسبوع 
املاضي بانتهاج سياسة مواجهة بشأن اخلالف 
املتصاعد بينهما حول جزر الفوكالند وس���ط 
تواتر تقارير عن توقف الشركات األرجنتينية 
عن شراء السلع البريطانية بطلب من حكومتها، 
كما استدعت وزارة اخلارجية البريطانية القائم 
بأعمالها الى لندن لتفسير حظر استيراد السلع 

البريطانية.
وخاضت بريطانيا حرب���ا ضد األرجنتني 
حني غزت جزر الفوكالند عام 1982 اس���تمرت 
73 يوم���ا وأودت بحياة 258 جنديا بريطانيا 
و649 جنديا أرجنتينيا. جنرال بريطاني سابق 
يحّذر من ضياع جزر الفوكالند بسبب سحب 

حامالت الطائرات من اخلدمة

احلسناء الزافيتا.. على عرش اجلمال الروسي

ت���م اختيار الزافيتا غولوفانوفا من بين 
عشرات النساء الروسيات الجميالت السبت 
الماضي ملكة جمال روسيا لعام 2012، وهي 

من منطقة سمولينسك.
 وقالت انها سترشح نفسها لملكة جمال 

الكون.

ملكة جمال روسيا

هدية زواج شاب سعودي.. سرقة شقته!
لم يك���ن يتخيل العريس 
اجلديد ال���ذي لم ميض على 
عقد قرانه عدة اس���ابيع ان 
يج���د الهدية الت���ي يتلقاها 
وهو يس���تعد المتام زفافه 
قريبا هي متش���يط ش���قته 
بالكامل واالستيالء على جميع 
محتوياتها القيمة، ولم يترك 

اجلناة الشقة اال بعد ان قاموا 
بتعليق الفتة على اثاث الشقة 
والباب الرئيسي مكتوب عليها 
»هذه هدية زواجك« وقاموا 
بتكس���ير محتويات الشقة 

بالكامل.
وتعود التفاصيل، بحسب 
الذي يعمل موظفا  العريس 

بش���ركة خاصة ويقيم بحي 
العنود بالدمام، انه قد توجه الى 
دبي ملدة يومني، وعند عودته 
مساء اخلميس املاضي اكتشف 
سرقة ش���قته وكان بداخلها 
اجهزة كهربائية قيمة واجهزة 
هواتف جوال واثاث قيم قام 
بشرائه استعدادا لزواجه بعد 

ان عق���د قرانه مؤخرا، حيث 
قام بتطلي���ق زوجته االولى 
منذ عدة اشهر، كما اكتشف 
العريس سرقة مبالغ مالية، 
كما ق���ام املتهم���ون باتالف 
االوراق الثبوتية اخلاصة به 
وبزوجته اجلديدة وبطاقات 

البنك وجوازات السفر.

امرأتان.. األولى ال تنسى أبدًا واألخرى 
ال تستمر ذاكرتها ألكثر من 24 ساعة

تسليم الراتب للزوجة.. للحد من اخليانة الزوجية

جهاز لتحويل أي مقبس كهربائي إلى وصلة إنترنت

 مصرية تخطف مولودًا خوفًا من قيام زوجها بتطليقها

باريس � أ.ش.أ: قررت احدى 
اندونيسيا حرمان  مقاطعات 
املوظفني م���ن قبض رواتبهم 
بأنفسهم وتسليمها لزوجاتهم 
في محاولة ملكافحة انتش���ار 

»اخليانة الزوجية«.
صحيف���ة  وذك���رت 
الفرنسية ان  »ليبراس���يون« 
السلطات املختصة في مقاطعة 
جورونتالو ش���مال ش���رقي 

اندونيسيا اعلنت انها ستضع 
رواتب املوظفني في حسابات 
زوجاتهم للحد من اخليانات 

الزوجية.
وص���رح املتحدث باس���م 
مقاطع���ة جورونتالو ريفلي 
الرج���ال ال  ب���أن  كاتيل���ي، 
الس���يطرة على  يستطيعون 
املال  شهواتهم عندما يجدون 
الوفير ف���ي ايديهم فيبادرون 

الى اقامة عالقات خارج اطار 
الزواج، لذلك قررت السلطات 
املختصة وضع رواتب االزواج 
في حسابات الزوجات ملكافحة 

هذه الظاهرة.
وق���ال كاتيلي: انني متأكد 
من انه عندما يتم وضع رواتب 
نحو 3200 موظف في حسابات 
زوجاتهم ويصبح املوظف بال 
مورد اال مبا يحصل عليه من 

زوجته ف���ان ظاهرة اخليانة 
الزوجية س���تختفي بش���كل 

تام.
وأضاف: ان ه���ذه املبادرة 
حظيت مبوافقة نسبة كبيرة 
من االزواج بلغت نحو %90، 
ومن املتوقع ان يحل ايضا هذا 
االجراء مش���كلة عدم معرفة 
الزوج���ات حقيق���ة روات���ب 

ازواجهن. 

واش���نطن � أ.ش.أ: ميكن 
حتوي���ل أي مقبس كهربائي 
إنترنت ولوصل  إلى وصلة 
4 أجهزة متعددة الوس���ائط 
الوقت نفسه عن طريق  في 
استخدام جهاز جديد أطلق 
عليه اسم »لينكسيس باور 
الذي أطلقته ش���ركة  الين« 
سيسكو ملساعدة املستهلكني 
على تفادي صعوبة شائعة 
في التشبيك املنزلي ووصل 
األجه���زة باإلنترنت. حيث 
ميكن توصيل اإلنترنت إلى 
الغرف من خالل اس���تعمال 
األس���الك الكهربائية القائمة 
واملقاب���س املوج���ودة ف���ي 

اجلدران، مثل املكاتب املنزلية 
والقبو واجلراجات واملنازل 
اخللفية التي قد تعاني إشارة 
الس���لكية محدودة بس���بب 
موقعها أو بسبب مواد البناء 
املس���تخدمة، مثل األسمنت 
والفوالذ. وسيتوافر هذا املنتج 
في األسواق بسعر يقرب من 

350 درهما إماراتيا.
ويس���هل إعداد لينكسيس 
باور الين فما علينا إال وصل 
املهايئ األول باملقبس الكهربائي 
في اجلدار الذي يقع قرب املوجه 
املنزلي ثم وصل املهايئ الثاني 
بامل���كان الذي نري���د توصيل 

األجهزة فيه.

وبعد توصيل املهايئني ميكن 
املتقدمة  تشغيل ميزة األمان 
عبر الضغط على مفتاح وصلة 
املنزل ثم وصلة توصيل أخرى 

في املهايئني.
يعتمد األداء على الكثير من 
العوامل والظروف واملتغيرات، 
منها حجم حركة االنتقال في 
الشبكة، بناء األسالك املنزلية، 
التشغيل املستخدم،  ونظام 
ومزيج املنتجات الالسلكية 
املس���تخدمة، والتداخل من 
األجهزة الكهربائية األخرى، 
وعمر األسالك املنزلية، ومجال 
األس���الك وتغطيتها بحسب 
ما يحدد مس���ار األسالك أو 

الطريق بني األجهزة، وغيرها 
من الظروف غير املؤاتية.

يجب أن تكون مقابس الطاقة 
واألسالك الكهربائية من ضمن 

النظام الكهربائي ذاته.
وذكر بيان صحافي نش���ر 
الدولية  بش���بكة االنترن���ت 
للمعلومات ان تقنيه باور الين 
توفر حال بسيطا جدا ال يتعدى 
الفوري  التوصيل والتشغيل 
لتفادي الصعوبة التي يواجهها 
املستهلكون، أي احلاجة إلى ربط 
كل تلك األجهزة الذكية اجلديدة 
في املنزل باإلنترنت واحلاجة 
إلى توس���يع تغطية الشبكة 

الالسلكية في املنزل«.

خطفت ربة منزل بالشرقية 
طفال حدي����ث الوالدة من أمه 
عق����ب والدته بمستش����فى 
الزقازيق خوفا من قيام زوجها 
بتطليقها لرغبته في إنجاب 

طفل.
أجه����زة األم����ن المصرية 
في الشرقية تلقت بالغا من 
مصطفى )36 عاما( وهو يعمل 

مبيض محارة بمدينة العاشر 
من رمض����ان )80 كيلومترا 
العاصمة المصرية(  ش����رق 
بقيام مجهولة بخطف طفله 
الوليد من زوجته بعد قيامها 
بإنجاب����ه داخل مستش����فى 
الزوجة  الزقازيق وبس����ؤال 
وتدعى زغلولة )33 عاما( أكدت 
أنها عقب خروجها من غرفة 

العمليات وإنجاب الطفل قامت 
سيدة مجهولة بخطفه.

تبي����ن م����ن التحريات أن 
مرتكبة الواقعة وهي موظفة 
)30 عاما( أصيبت بأمراض 
تمنعها من الحمل وانها تخشى 
من ان يقوم زوجها الذي يعمل 
في إحدى الدول العربية   على 
تطليقها عقب عودته لفشلها 

في إنجاب طفل فقررت التوجه 
إلى المستشفى وقامت بمراقبة 
الغرف����ة الت����ي يتواجد فيها 
عدد كبير من الس����يدات بعد 
الوالدة وقامت بخطف الطفل 
إلقاء  من والدته وهربت، تم 
القبض عليها وتولت النيابة 
التحقيق  العامة المصري����ة 

وقررت حبسها.

حبيسة منزلها مع امها التي 
تعتني بها. يقول األطباء عن 
هذه احلالة أنها تس���تمر في 
معظم احل���االت ملدة خمس 
سنوات ثم تختفي وفي أسوأ 
احلاالت يفقد املريض سمعه 

أو بصره.
النقي���ض من حالة  على 
جيس، تعاني »جيل برايس« 
من حالة في غاية الندرة اذ مت 
تسجيل ست حاالت منها فقط 
وهو مرض يطلق عليه اسم 
»هايبرثيميسيا« متلك جيل 
القدرة على رواية تفاصيل كل 
يوم من حياتها حتى الغامضة 
منها منذ أن كانت في الرابعة 
عش���ر من عمرها وقد قامت 
بتأليف كتاب عن حالتها في 
عام 2008 أسمته »املرأة التي 

ال تستطيع النسيان«.
تصوي���ر الدماغ اخلاص 
بجيل يشبه تصوير مرضى 
الوسواس القهري فهي تقول 
انها ال تدري أهي نعمة أو نقمة 
تلك الذاكرة التي متلكها بينما 
يق���ول العلماء انها ميكن أن 
تساعدهم في أبحاث مرض 

الزهامير. 

جيس ع���ن صديقها ولكنها 
تستيقظ كل صباح معتقدة 
أنهما مازاال مع���ا وهي اآلن 

تعان���ي املراهق���ة جيس 
اليدون ذات التسعة عشر عاما 
من كونها محاصرة في احلاضر 
ومحرومة من ذكريات املاضي 
فهي تعاني من مرض نادر جدا 
وهو متالزمة سوساك والذي 
يعرف أيضا بإسم »جراوند 
هج داي« وسمي بهذا االسم 
نسبة ألحد األفالم التي أنتجت 
عام 1993 ال���ذي حق أرقاما 
قياسية في مشاهدته ويروي 
الفيلم أح���داث رجل يعيش 

نفس األحداث يوميا.
تقول جيس انها ال تتذكر 
عش���اء الليل���ة املاضية وال 
تتذكر أيض���ا العيد أو حتى 
عي���د ميالدها ال���ذي مر في 
السنة املاضية وهي تشعر 
بالتش���ويش كلم���ا نظرت 
الى صورها في املناس���بات 

املختلفة.
تعان���ي جيس من مرض 
نادر حيث سجلت منه 250 
حال���ة فقط ف���ي العالم، مت 
تشخيصها بهذا املرض بعد 
معاناة ش���ديدة من الصداع 
والدوار وبعد ثالثة أشهر من 
الفحوصات، بعدها انفصلت 

املراهقة جيس و جيل برايس


