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إنريكي محتضنا »عبداهلل الكويتي«  انريكي ايجليسياس

إنريكي و»عبداهلل الكويتي« يغنيان في دبي
وكاالت:قدم الفنان العاملي انريكي 

ايجليسياس، ، حفال حيا في مركز دبي 
الدولي للمؤمترات واملعارض، ضمن انشطة 

»العيد في دبي« يوم اجلمعة املاضي، اول 
ايام عيد االضحى، وكانت الساحة اخلارجية 

للقاعة مليئة بآالف الشباب من اجلنسني، 
ومنهم من ال يتعدى عمره 15 سنة، ومنهم 

من يزيد، ولكن من املالحظ ان نسبة 
كبيرة جدا من جمهوره هم من صغيري 
السن، او اجلنس الناعم بكل اعمارهن، 

اجلنسية االيرانية كان لها نصيب االسد 
في احلضور،وبدأ صعود ايجليسياس 

الى املسرح الساعة 11:30 مساء تقريبا، بدأ 
التصفيق والصراخ في كل القاعة العمالقة، 
وظهر وبدأ ايجليسياس على وجهه الذهول 
من كل هذا احلشد، واستمر ذهوله الى ان 

بدأ اجلمهور بالهتاف له قائلني: »ايجليسياس 
ايجليسياس«، بدأ بالغناء ملدة قصيرة، ثم 

توقف، وكعادته الدائمة في حفالته، بدأ 
يختار من سيصعد من اجلمهور الى املسرح 

ليشاركه احلوار، ثم الغناء.
ووفق ما تعلن مجلة سيدني عن موقعها ان 

النجم انريكي بدأ يشاور ليختار شابا ومد له 
يديه وصعد ليحضنه هذا الشاب ويقبله، ثم 

اسرع ايجليسياس ليحضر له كرسيا ليرتاح، 
وبدأ يتكلم معه، ولكنه لم يقدر على الرد، 

وسأله ايجليسياس: »هل تريد بعض املاء«؟ 
فقال: »نعم«، ثم ذهب وأحضر له املاء بنفسه، 

وبدأ يتحدث معه وكأنهما صديقان، وسأل 
الشاب: »كم عمرك«؟ فأجاب: »20 سنة«، 

وسأله مجددا: »هل انت من دبي«؟ فقال: »ال، 
اتيت خصيصا من الكويت الشاهدك، فأنا 

احبك جدا، ومن اشد املعجبني بك«، فقال له: 
»هل تعرف بعض اغنياتي؟«: فقال: »طبعا 

مثل I Like it، Hero، والكثير«، فقال له: »لنغن 
معا«، فرد الشاب الكويتي عبداهلل، وقال 

»وأنا ارقص، فأنا دائما ارقص الصلصة على 
 I Like it اغانيك«، وبالفعل غنى ايجليسياس
ورقص الشاب بطريقة هيستيرية، كل هذا 

وسط صراخ وتصفيق حاد من اجلمهور.

الكوكايني بداًل من السكاكر 
لألطفال في بريطانيا

سكران يعض شرطياً

وفاة طفل بعد 3 أعوام 
من والدته بدون مخ

وفاة فتاة في حفل زواج أخويها

نقص »اجلرعات املميتة« يعطل 
تنفيذ املئات من أحكام اإلعدام 

باحلقن السامة في ڤيتنام 

لندنـ  أ.ف.پ: حصل اطفال كانوا يتنقلون من منزل 
الى منزل مساء االربعاء املاضي في رويتون شمال اجنلترا 
احتفاال بعيد هالوين، على اكياس صغيرة من مسحوق 
ابيض تبني انه كوكايني بدال من الســــكاكر التقليدية، 
على ما قالت الشــــرطة. ونقل اهالي االطفال االكياس 
املشبوهة فورا الى شرطة رويتون املدينة البالغة عدد 
سكانها 21 الف نسمة والواقعة قرب مانشستر. وبعد 
فحص احملتوى والتأكد من انــــه كوكايني اوقف رجل 
في الثالثة والعشرين بتهمة حيازة مخدرات من الفئة 
األولى. وقالت كاثرين هانكينسون مفوضة الشرطة في 
مانشستر ان االهل والشرطة حتركوا بسرعة عندما مت 
االكتشــــاف وذلك خدمة للسالمة العامة، ونحن نعتبر 

ان هذا احلادث معزول.

موســـكو ـ يو.بي.اي: اقدم ثمل في بلدة بالشرق 
االقصى الروسي على عض شرطي وأحلق به اصابات 

بالغة بعدما قورنت عضته بعضة »كلب كبير«.
ونقلت وكالة االنباء الروسية عن الشرطة االقليمية 
قولها ان الرجل من بلدة ليتوفكو في خاباروفســـك 
بالشرق االقصى الروسي وقد كان بحالة من الثمالة 
عندما عض شرطيا في ذراعه اثناء محاولته توقيفه 
الخالله بالنظام العام. وقالت الشـــرطة في بيان ان 
تقييم االطباء اكـــد ان االصابة احلقت ضررا كبيرا 
بصحة الشرطي وكانت العضة شبيهة بعضة كلب 
كبير احلجم. ووجهت تهمة جنائية الى الرجل وعقوبته 

القصوى قد تصل الى السجن 5 سنوات.

وكاالت: توفي طفل في الثالثة مبستشفى اميركي 
بعد ان ظل فيها منذ والدته نزيال بعد اكتشاف انه ولد 
من دون مخ، وذكرت شبكة فوكس نيوز االخبارية 
االميركية الليلة قبل املاضية ان الطفل نيكوالس كوك 
ولد بجذع املخ فقط، حيث كان هذا احلادث مبنزلة 

مفاجأة لالطباء بوالية كلورادو االميركية.
واضافت الشبكة ان احلاالت املماثلة تتوفى في 
العادة بعد الـــوالدة بوقت قصير، غيـــر ان الطفل 
نيكوالس عاش 3 اعوام فيما يشـــبه املعجزة ومن 

دون االستعانة بأي اجهزة طبية.

وكاالت:لفظت فتاة ســـعودية تبلغ من العمر 26 
عاما انفاسها االخيرة في حفل زواج اخويها في جدة. 
وبحسب تقارير اعالمية سعودية فان الفرح حتول الى 
مأمت بعد تعالي صيحات شقيقيها واخواتها واملعازمي، 
بينما اصيبت والدتها بصدمة نفسية نقلت على اثرها 
الى مستشفى اجلدعاني. ووفقا لشهود عيان فإن الفتاة 
لم تكن تعاني من اي امراض، لكنها شعرت قبل وفاتها 

بقليل بضيق في التنفس بشكل مفاجئ.

هانويـ  د.ب.أ: ذكر مسؤول في ڤيتنام أمس أن املئات 
من السجناء مازالوا ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم 
نظرا لعدم توافر اجلرعات السامة الالزمة حلقنهم بحقن 
مميتة. وهناك أكثر من 500 نزيل ينتظرون تنفيذ عقوبة 
اإلعدام بحقهم في ڤيتنام طبقا لبيانات حكومية. ولم 
تتمكن البالد من تنفيذ عقوبات اإلعدام منذ أن حتولت 
من تنفيــــذ عقوبة االعدام رميــــا بالرصاص إلى حقن 

احملكوم عليهم بحقن مميتة في يوليو 2011.
وفــــي اجتماع للجمعية الوطنيــــة عقد أمس االول 
اخلميس قال أعضاء البرملان إن البالد منعت من شراء 
تلك املواد السامة من االحتاد األوروبي في إطار مسعى 

للضغط على البالد إللغاء عقوبة اإلعدام.
واقترح أحد أعضاء البرملان أن تصنع ڤيتنام اجلرعات 

الضرورية لذلك في البالد.
وقال مسؤول كبير بالسجن طلب عدم الكشف عن 
هويته لوكالة االنباء االملانية )د.ب.أ( إن حراس السجن 
مكلفون مبراقبة مزيد من النزالء الذين ينتظرون تنفيذ 

عقوبة اإلعدام مما يلقي عليهم مزيدا من الضغوط.
وتابع »في السابق كان السجن يضم فحسب 15 مجرما 
محكومــــا عليهم باإلعدام، لكن اآلن هناك 30. يتعني أن 
نبذل جهودا أكبر« مشيرا إلى أن االنتظار لفترة طويلة 

يلقي أيضا بضغوط على النزالء.

امرأة بريطانية تعالج نفسها بأكل.. األشجار

لندنـ  يو.بي.اي: اعترفت امرأة بريطانية مسنة 
في الـ 72 من العمر كانت تعاني من مرض ال شفاء 

منه، بأنها اكلت حلاء االشجار سنوات طويلة.
وقالت صحيفة »صن« امس ان مارلني بارنز، 
استخدمت حلاء االشجار كعالج بعد معاناتها مدة 
48 عاما من اعراض باالمعاء تعرف باسم مرض 
»كرون«، وكانت تقوم بتجفيفه وطحنه في منزلها 

بعد قطعه من االشجار في حديقة عامة.
واضافت ان االطباء اكدوا اآلن ان مارلني شفيت 
متاما من املرض بفضل تناولها حلاء االشجار ملدة 
10 سنوات، بعد ان كانوا ازالوا جزءا من قولونها 

اثر تشخيص اصابتها مبرض كرون.

ونسبت الصحيفة الى مارلني قولها: »حاولت 
كل شــــيء لوقف املرض ولكن مــــن دون فائدة، 
ثم قرأت عن اخلصائص الطبية للحاء االشجار 

وشعرت بأنه يستحق التجربة«.
واضافت املرأة البريطانية املسنة »اكلت في 
البداية حلاء شجر البندق وشعرت وكأن عشرات 
من حيوانات القوارض تتقاتل في معدتي وظننت 
انني ســــأموت، ثم جربت حلاء انواع اخرى من 
االشــــجار وكنت على وشك تسميم نفسي مرات 
عديدة، لكن صحتي حتسنت كثيرا واشعر بالراحة 
بفضل حلاء الشــــجر الذي كان معجزة حقيقية 

كعالج«.

مارلني بارنز

جندي أميركي يقتحم منزاًل 
ويضرب صبيًا في أوكيناوا اليابانية

التواء بكاحل إيطالي أدى إلى وفاته

إغالق مستشفى لألمراض العقلية في إسرائيل 
بعد اعتداءات بدنية وجنسية على املرضى فيه

محاكمة قس نيجيري بتهمة 
سرقة تلفون »آيباد« وأجهزة كمبيوتر

إعتقال بائعة أطفال في غروزني

قتل ابن شقيقه العتقاده بأنه لص

طوكيوـ  يو.بي.أي: بدأت الشرطة اليابانية التحقيق 
في دخول جندي اميركي عنوة شقة مبحافظة اوكيناوا 
التي تضم قاعدة اميركية وضربه فتى بعد شــــربه 
الكحول امس. وذكرت وكالة األنباء اليابانية كيودو 
ان الشــــرطة حتقق في انتهاك حرمة شقة في قرية 
يوميتان في احملافظة من قبل جندي اميركي وضربه 

لصبي في الـ 13 من عمره بعد شرب الكحول.
وتأتي االتهامات في وقت يفرض فيه على اجلنود 

األميركيني في اليابان حظر جتول من الساعة 11 ليال 
حتى اخلامســــة فجرا وذلك اثر االشتباه باغتصاب 

جنديني المرأة يابانية في اوكيناوا.
ومن املتوقــــع ان تؤجج حادثــــة اليوم الغضب 
احمللي في احملافظة اجلنوبية اليابانية، حيث حالة 
مشاعر مناهضة األميركيني ترتفع حول نشر طائرات 
اوسبري بقاعدة اميركية في اجلزيرة نظرا لتاريخها 

باحلوادث اجلوية.

روماـ  يو.بي.أي: يخضع طبيب ايطالي للتحقيق 
بعـــد وفاة مريـــض عاجله إلصابتـــه بالتواء في 

الكاحل.
وذكرت وكالة »أنســـا« اإليطاليـــة لألنباء ان 
اوجينيو فالفيانو 56 عاما من بولونيا لوي كاحله 
في 11 يناير املاضي وتوفي في فبراير، وقد تبني ان 
الوفاة حصلت نتيجة انســـداد رئوي أصابه رمبا 

بسبب االدوية التي وصفت له.
وأوضحت الوكالة انه بعد التواء كاحله تلقى 
فالفيانو العالج في مستشفى رويزولي في بولونيا 

حيث وصف له االطباء مضادا للتخثر اعتبر مناسبا 
لوزنه البالغ 115 كيلوغراما.

وبدأ الرجل يشعر بالتوعك بعد العالج ويفقد 
احساســـه بأنامله وبدأ يعانـــي آالما في التنفس 
فيما وصف له طبيب العائلة مضادات لاللتهابات 
وباراســـيتامول قبـــل ان توافيـــه املنيـــة في 9 

فبراير.
ورفعـــت زوجة املريض دعـــوى ضد الطبيب 
الذي عاجله في املستشـــفى امـــام مدعي بولونيا 

ماسيميليانو روسي.

غزة ـ أ.ش.أ: أعلنت وزارة الصحة االســــرائيلية 
إغالق مستشفى خاص لالمراض العقلية بعد تورط 
75 من العاملني به في االعتداء البدني واجلنسي على 
املرضى. وذكرت قناة فرانس 24 االخبارية الفرنسية 
الليلة قبل املاضية ان اغالق املستشفى ـ الذي يحمل 
اسم »نيف ياكوف« ويقع في تل أبيبـ  يأتي بعد يوم 
واحد فقط من قيام الشرطة االسرائيلية بالتحقيق مع 
العاملني فيه لالشتباه بتورطهم في اعتداءات بدنية 

وجنسية وتعريض املرضى لالهمال.
وصرح متحدث باســــم الشرطة االسرائيلية بان 
التحقيقات شملت 75 من االطباء واالداريني وجهاز 
التمريض، وذلك بعد حملة نفذتها الشــــرطة مؤخرا 
على املستشــــفى. وتابع املتحدث يقــــول »ان 14 من 
العاملني باملستشــــفى املشــــتبه فيهم اتهموا بالفعل 
بإساءة املعاملة البدنية واجلنسية للمرضى البالغ 

عددهم 155 رجال وسيدة«.

أبوجا ـ أ.ش.أ: مثل قس نيجيري أمس األول أمام 
إحدى محاكم مدينة »أبــــدان« عاصمة والية »اويو« 
بجنوب غرب البالد بتهمة سرقة تلفون »آيباد« وعدد 
من أجهزة الكومبيوتر من مدرسة ثانوية يقدر ثمنها 
بأقل من ألفي دوالر. وقال قاضي احملكمة ان القس الذي 
يدعي بيتر اوالديتي ارتكب جرمية السرقة في السابع 
من أكتوبــــر املاضي بإحدى مناطق »أبدان« واعترف 
بسرقته للتلفون وأجهزة الكومبيوتر، وأن محاميه 

طالب بحل وسط للقضية خارج احملكمة.
يذكر أن قسا نيجيريا آخر يدعى الفريد ايدونيجي 

)70 عاما( حوكم أخيرا أمام إحدى محاكم مدينة »بنني« 
عاصمة والية »ايدو« بجنوب نيجيريا بتهمة اغتصاب 
طفلة يتيمة )10 ســــنوات( تدعي هــــوب )كابيرو(، 
حيث أشارت تقرير إخبارية الى أن القس النيجيري 
اغتصب الطفلة اليتيمة في ثالث مناسبات، وهددها 
بالقتل إذا قامت باإلفصاح عن عملية االغتصاب ألي 
جهة كانت. وأكدت هذه التقارير أن جدة الطفلة التي 
استدعتها احملكمة كشاهدة قالت إن الطفلة ليس لها 
أبا وال أما، وأن القس الذي يعيش بالقرب من منزل 

الضحية استغلها لهذا الغرض عدة مرات.

موســـكو ـ يو.بـــي.أي: اعتقلت الشـــرطة 
 احمللية في غروزني أول من أمس امرأة إلدانتها 
ببيع ابنها حيث تتخـــذ من بيع األطفال مهنة 

لها.
ونقلت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« 
عن وزارة الداخلية انـــه قبل اعتقال املمرضة 
 البالغة من العمر ستني عاما حملاولة بيع طفل 
رضيع مقابـــل 18500 دوالر أدارت ما يشـــبه 
 الشـــركة مع امرأة اخرى للبحث عن مشترين 

لألطفال.

وأظهر التحقيق ان السيدة باعت مؤخرا فتاة 
في مدينة خاسافيورت بداغستان مقابل 13 الف 
دوالر في 30 سبتمبر. وقالت الشرطة ان املرأة 
حتدد سعر البنت بـ 11 ألف دوالر والصبي بـ 16 
ألف دوالر باإلضافة الى 5000 دوالر مقابل إجراء 
الوثائق الرسمية. وأضافت الشرطة ان الطفل 
الذي حاولت السيدة بيعه أخذته من مستشفى 

في محج قلعة العاصمة الداغستانية.
وينص القانون اجلنائي الروسي على السجن 

15 عاما لالجتار باألطفال.

لندن ـ يو.بي.أي: اعتـــرف رجل بريطاني في 
الرابعـــة والثمانني امام محكمة امس األول بطعن 

ابن شقيقه حتى املوت العتقاده بأنه لص.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( ان 
إيزيكل مكارثي أقر مبسؤوليته عن القتل غير العمد 
البن شـــقيقه دسبيرت )50 عاما( في منزله بحي 
كلبورن الواقع شمال غرب العاصمة البريطانية 
لندن في نوفمبـــر 2011. وأضافت ان محكمة أولد 

بيلي في لندن استمعت الى ان مكارثي كان يعاني 
من أعـــراض الهذيان احلاد واخلـــرف عند وقوع 
الهجوم. وأشـــارت »بي بي ســـي« الى ان مكارثي 
اعتقد ان ابن شـــقيقه كان لصا وتسلل الى منزله 

قبل ان يقوم بقتله.
وقررت محكمة أولد بيلي إخالء سبيل مكارثي 
بكفالـــة حتى الرابع من ديســـمبر املقبل بانتظار 

صدور تقرير عن وضعه الصحي.

الصني تتخّلص تدريجيًا من استخدام أعضاء 
السجناء بعد إعدامهم اعتبارًا من العام املقبل 

زوجان باكستانيان يقتالن ابنتهما
 ألنها حتدثت مع صبي

..و أميركية تقتل ابنها وطفلة أخرى بـ  150 طعنة

بكنيـ  د.ب.أ: قال مصدر طبي صيني في تقرير 
نشـــر أمس إن بالده تخطط للبـــدء في التخلص 
التدريجي من اســـتخدام أعضاء السجناء املطبق 
عليهم عقوبة اإلعدام في جراحات زراعة األعضاء 

اعتبارا من العام املقبل.
وقال واجن هايبو في مقابلة أوردتها النشـــرة 
الشهرية ملنظمة الصحة العاملية: »بينما ال ميكننا 
منع السجناء املطبق عليهم عقوبة اإلعدام من حقهم 
في التبرع باألعضاء، فإن نظاما لزراعة األعضاء 
يعتمد على أعضاء السجناء احملكوم عليهم باملوت 

ليس أخالقيا أو مستداما«.
وكانت احلكومة قد أعلنت في وقت سابق من 

العام احلالي عن وضع نظام جديد للتبرع باألعضاء 
وإنهاء استخدام زراعة أعضاء من سجناء معدومني 

في غضون خمسة أعوام.
وقال واجن، مدير املركز الوطني ألبحاث زراعة 
األعضاء اخلاضع لوزارة الصحة: »اآلن هناك إجماع 
بني مجتمع زراعة األعضـــاء الصيني بأن النظام 
اجلديد سيعوض االعتماد على األعضاء من املدانني 

املعدومني«.
وأضاف: »سيتم البدء في تنفيذ النظام الوطني 

اجلديد مطلع العام املقبل على أقصى تقدير«.
وتابع: »سيكون ذلك أيضا بداية للتخلص من 

املمارسة القدمية«.

اســـالم آبادـ  رويترز: قالت الشـــرطة وطبيب 
ان زوجني باكســـتانيني قتال ابنتهما بسكب مادة 
حمضية على وجهها وجسدها بعد ان »ضبطاها« 

تتحدث مع صبي.
وقال محمد جهاجنير الطبيب احمللي في املستشفى 
الذي نقلت اليه الفتاة )16 عاما( ان والديها اعترفا 
لشـــرطة مدينة كوتلي بالشـــرط الباكستاني من 
كشـــمير بأنهما هاجما الفتـــاة بعد ان حتدثت مع 

الصبي خارج املنزل.
وتابـــع جهاجنير قائـــال »أصيبت بحروق من 

الدرجة الثالثة في فروة الرأس والوجه والعينني 
واألنف والذراعني والصدر والقدمني«.

وأضـــاف الطبيب ان األم أبلغت الشـــرطة في 
البدايـــة بأن ابنتهما حاولـــت االنتحار، واعتقلت 

الشرطة الزوجني.
وتقول مفوضية حقوق اإلنسان في باكستان 
ان نحـــو ألف امرأة فقدن حياتهـــن العام املاضي 
فيما يسمى بـ »القتل بدافع الشرف« في هذا البلد، 
ويقول نشطاء ان العدد أكبر من ذلك بكثير نظرا 

ألن معظم احلاالت ال يتم اإلبالغ عنها.

واشنطنـ  يو.بي.أي: رفضت محكمة أميركية 
اخلميس إخالء سبيل امرأة كانت طعنت طفلها 100 

طعنة وطفلة أخرى كانت ترعاها 50 طعنة.
وذكرت وســـائل إعالم أميركيـــة ان إلزبيتا 
بالكوســـكا )40 عاما( من والية إلينوي اتهمت 

ليل األربعاء بقضيتي قتل من الدرجة األولى.
وكانت املرأة التي ترعى طفلة في اخلامسة من 
العمر قد اعتقلت بعد ان وجدت الشرطة الطفلني 
مطعونني ليل الثالثاء الفائت. ويبلغ عمر الطفل 
الضحية 7 سنوات. وكانت املرأة ملوثة بالدماء 

عندما اقتيدت الى احلجز وقد خضعت للتحقيق 
قبـــل اتهامها فيما عثرت الشـــرطة أيضا داخل 
املنزل على كلبني مطعونني. وأفادت تقارير بأن 
بالكوسكا قدمت للسلطات تفسيرات مختلفة ملا 
حصل بينها انها سمعت أصوات عفاريت دعتها 

لقتل الطفلني.
وقال احملققون انه ال سبب لالعتقاد بوجود 
أي مشتبه به آخر فيما رفضت محكمة في منطقة 

شيكاغو إخالء سبيل املرأة بكفالة.


