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وكاالت: نشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية صورة ألغلى 
بطة مسكوفي في بريطانيا والتي حطمت الرقم القياسي بعد ان 

وصل ثمنها في مزاد علني الى 1.500 جنيه استرليني.
مربي الدواجن غراهام هيكس قرر عرض طائره املسكوفي 
»دريك« )3 سنوات( وامللقب بـ»بج ديف« بسبب وزنه مع بقية 

قطيعه في مزاد علني.
وعلى الرغم من توقع هيكس بان يصل ثمن البطة الى 500 
جنيه حيث ال يتعدى متوسط ثمن اقرنائه من نفس النوع 50 
جنيها استرلينيا، اال انه فوجئ ببلوغ ثمنه في نهاية املزاد الى 
1.500 جنيه استرليني والذي يعد اغلى سعر للبط املسكوفي 

على االطالق في بريطانيا.

وكاالت: قرر األميركي أوســــكر بنيــــا )31 عاما( ترك حياة 
اجلرمية، بعد ان كان يتــــرأس عصابة لبيع وتوزيع املخدرات 
مبدينة سان فرانسيسكو األميركية، وذلك عقب دخوله السجن 
عدة مرات، وقرر ان يواصل دراسته اجلامعية، ليقوده ذلك الى 

اعتناق االسالم وحج بيت اهلل احلرام.
وتعود قصة اسالم احلاج أوسكر، حسبما نقلت عنه صحيفة 
»احلياة«، بعد ان خرج من السجن دعا ربه بأن يقربه له، وان 
يهديه الى الطريق املستقيم، وفي أثناء دراسته اجلامعية صادف 
شابا مسلما يتحدث عن نبي اإلسالم محمد ژ فشده احلديث ثم 
بدأ الشاب يزوده باملعلومات عن اإلسالم، مما هدى قلبه لإلسالم. 
وأضاف انه ظل يتعلم اإلســــالم من زميله ملدة ثالثة أشهر، ثم 
اطمأن قلبه فأســــلم، مشيرا الى انه تزوج امرأة مسلمة، ورزق 

منها بابن أسماه اسماعيل تيمنا بأول من سكن مكة املكرمة.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: هاجمت مجموعة من الكالب املتوحشة 
أول من أمس طفال وقع في حظيرتها في حديقة احليوانات في 
بيتسبرغ في بنسيلفانيا )شرق الواليات املتحدة( ما أدى الى 

وفاته على ما ذكرت إدارة املتنزه.
وقالت حديقة احليوانات في بيان »بحزن عميق نعلن عن 
حادث مأســــوي وقع أول من أمس عندما وقع طفل في حظيرة 

الكالب األفريقية وقتل«.
ومتكن احد احلراس من عزل سبعة من الكالب الـ 11 املوجودة 
فــــي احلظيرة في حني حاول احد العاملــــني البيطريني احتواء 

الكالب البعيدة عن الطفل بإطالقه السهام املهدئة.
وأطلق شــــرطي كان في املكان النار وقتل احد الكالب الذي 
وصف بأنه »عدائي«. وذكرت صحيفة »بيتسبرغ بوست غازيت« 
احمللية ان الطفل البالغ ثالث سنوات كان في حديقة احليوانات 
مع والدته. وقالت رئيســــة احلديقة باربرا بايكر للصحيفة إن 
الطفل وقع من على حاجز فوق سياج احلماية الذي كانت الكالب 

وراءه. وفتحت الشرطة وإدارة احلديقة حتقيقا في احلادث.
وجــــاء في موقع احلديقة االلكترونــــي ان الكالب األفريقية 
املتوحشــــة تصطاد االيل واحلمار البــــري وهي بحجم الكالب 
العاديــــة. ولم يعد من هذه الكالب إال ثالثة آالف كلب بحســــب 

منظمة »وايلد فاير كونسرفيشن نتتورك«.

وكاالت: أســـلمت مصممة ديكور كندية بسبب اشتغالها 
بفن الزجاج امللـــون »تلوين الزجاج«، حيث تروي انها كل 
ما جلست مبفردها في املنزل تدور عدة اسئلة بذهنها دون 
حصولها على جواب، حيث يدور في مخيلتها ما هي نهاية 
الدنيا وتظل هكذا تـــروح بها االفكار وجتيء الى ان ينتهي 
بها التفكير بالبكاء، هكذا حتى طرقت بابها ســـيدة محجبة 
واعتقدت ان هذه املالبس من عادات وتقاليد مجتمعها وثقافته، 
وقد طلبت من املصممة زجاجا ملونا بتصميمات اســـالمية 
فكانت بحاجة ملعرفة التصميمات االسالمية، ولذلك بحثت 
عنها في االنترنت وعندما بـــدأت في البحث بدأت تقرأ عن 
االسالم، ونسيت التصميمات واخذت بالقراءة والتعلم حتى 
شعرت بان هذا الدين صحيح وظلت تتعمق اكثر فاكثر حتى 

اعلنت نفسها مسلمة.

 كيب تاونـ  أ.ش.أ: ابتكر مجلس بلدية مدينة االسكندرية 
بجنوب افريقيا حال عبقريا ووســـيلة فريدة للقضاء على 
الفئران وتكاثرها املستمر في املدينة، بعد أن باتت شوارعها 
ومرافقها القدمية املتهالكـــة خاصة الصرف الصحي مرتعا 
وبيئة خصبة لنموها، يتمثل فـــي إهداء جهاز موبايل لكل 

مواطن يتمكن من تسليم 60 فأرا حيا أو ميتا.
ويأمل مســـؤولو بلدية املدينة في أن تسفر هذه املبادرة 
التي جلأت اليها بعد أن كثرت شكاوى املواطنني من حوادث 
الفئران التي تنشط أثناء الليل وقيامها بعض سيقان وأيدى 
األطفـــال أثناء نومهم، في التخلص مـــن أكبر عدد من هذه 

القوارض.
وشككت وسائل اعالم محلية في قدرة بلدية املدينة على 
التصدي جلماعات الدفاع عن حقوق احليوان التي بدأت في 
اطالق حمالت ادانة للمبادرة، وأيضا استطاعتها تقدمي أجهزة 
املوبايل التي لن تكون من نوع ثمني وعالي القيمة، ولم يتم 
االعالن عن ماركتها للمواطنني الذين تسابقوا على اصطياد 
الفئران والذين ال يكتفي بعضهم بجهاز واحد له بل يسعى 

لتأمني أجهزة ألعضاء أسرهم اآلخرين. 

الرياض ـ د.ب.أ: قررت ســــيدة سعودية شراء ورقة طالقها 
مببلغ قدره 55 ألف ريال ألن زوجها ال يصلي وذلك بعد خمسة 
أيام فقط من الزواج. وقالت صحيفة »املدينة« السعودية على 
موقعها اإللكتروني أمس إن سيدة سعودية لم جتد للحصول 
على ورقة طالقها ســــوى استعدادها أمام احملكمة لدفع 55 ألف 

ريال بعد زواج بينهما لم يتجاوز خمسة أيام.
وأضافت ان قضية املرأة انتهــــت إثر رفضها العودة لبيت 
الزوجية بحكم شرعي يقضي بفسخ النكاح بني الزوجني مقابل 
تعويــــض الزوجة لزوجها مببلــــغ 55 ألف ريال من قيمة املهر 
الــــذي بلغ في حينها 70 ألف ريال واعتبــــار املبلغ املتبقي من 
املهر مبثابة نفقة جلنينها الذي مازالت حتمله في أحشائها من 
ثمرة الزواج املذكور. وتعود تفاصيل القضية التي تقدم الزوج 
حملكمة »ضمد« بدعوى ضد زوجته التي تركت منزل الزوجية 
بعد خمســــة أيام من زفافهما، حيث طالب فــــي دعواه إعادتها 
لبيت الزوجيــــة طائعة منقادة فيما بررت الزوجة بعد مثولها 
أمام القضاء خروجها ملنزل أهلها بأن زوجها يسيء العشرة وال 
يصلي ويشــــاهد املنكرات وهو األمر الذي نفاه الزوج. وحاول 
ناظر القضية تقريب وجهات النظر بني الزوجني املتخاصمني من 
خالل إحالة معاملتهما للجنة إصالح ذات البني، والتي لم تستطع 

إعادة الوئام بينهما بسبب إصرار الزوجة على الطالق.

 باريسـ  أ.ش.أ: أفرجت السلطات البلجيكية عن مواطن 
برازيلي مت القبض عليه وبحوزته 4 كيلو غرامات من مخدر 
الكوكايني بعدما فشلت في العثور على مترجم يتقن لغة 

البرازيل البرتغالية.
وذكرت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية أن القاضي الذي 
مثل أمامه البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما أمر باالفراج 
عن املتهم رغم القبض عليه متلبسا وبحوزته هذه الكمية 
الكبيرة من الكوكايني في مطار بروكسل قادما من البرازيل 
بعد أن فشلت احملكمة في العثور على مترجم يتقن اللغة 

البرتغالية لغة البرازيل الرسمية.
ونقلت الصحيفة عن احملامي املكلف بالدفاع عن الشاب 
البرازيلــــي قولــــه ان موكله لم يكد يســــمع قرار القاضي 
باالفراج عنه حتى أوقف تاكسي عائدا الى مطار بروكسل 
حيث استقل أول طائرة متجهة الى بالده لينجو من حكم 
بالســــجن لم يكن ليقل عن 15 عاما بأي حال من األحوال 
حال محاكمته بتهمة االجتار وليس التعاطي بسبب الكمية 
الكبيرة التي ضبطت معه وكان يخفيها في حقائبه داخل 

أكياس بالستيكية.

وكاالت: اكتشــــف علماء بريطانيون ان قطرة تستخدم في 
عالج املياه الزرقاء تساعد على منو الرموش، وال يستبعد هؤالء 
العلماء استخدام القطرة للحفاظ على الشعر واملساعدة في منوه 
مجــــددا. ويؤكد الباحثون من جامعــــة »برادفورد« انهم أجروا 
جتارب اكلينيكية على قطرات العني »ليوميغان« املعدة لعالج 
مرض معني، فاستنتجوا انه من املمكن ان يكون لها تأثير على 
شعر الرأس متاما كما هو احلال مع تأثيرها على الرموش، بحيث 
يكون باستطاعتها حتفيز بصيالت الشعر على »إنتاج فروة رأس 
أكثف من املعتاد«. وفي هذا الصدد يجري العلماء حاليا جتاربهم 
للتوصل الى ما اذا كان بإمكان عنصر الـ »بيماتوبروست« وهو 
أحد مكونات القطرة، ان يصبح عالجا لصلع الرجال والنساء. 
ويشــــير العالم املشرف على هذه التجارب فاليري راندول الى 
االختالف بني بصيالت الرمــــوش والرأس، والى ان الهدف من 
التجارب التحقق مما اذا كانت مادة الـ »بيماتوبروست« ستحقق 

النتائج ذاتها فيما يتعلق ببصيالت الرأس.
ويضيف العالم ان النتائج األولية تشير الى قدرة هذه املادة 
على ان تزيد من نشــــاط فروة الرأس، مما يعني انها قد تكون 

العالج النهائي والناجع ملشكلة الصلع.

سيئولـ  يو.بي.أي: أنقذ رجال الدفاع املدني امرأة كورية 
جنوبية مسنة بعد أن علقت نفسها بأنبوب الغاز املمتد على 
الطبقة السادسة خارج املبنى الذي تسكنه عقب فرارها من 

لصوص وهميني.
ونقلـــت وكالة أنباء »يونهـــاب« الكورية اجلنوبية عن 
الشرطة امس أن عمال اإلنقاذ أنزلوا املرأة البالغة من العمر 
60 عاما التي أنهكها االرهاق بأمان ليل اول من امس بعد أن 
رآها جيرانها تتسلق أنبوب غاز املبنى الذي يرتفع قرابة 6 
طبقات عن األرض خارج شقتها مبنطقة شانغون التي تبعد 

قرابة 300 كيلومتر عن سيئول.
وأخبرت املرأة الشرطة بأنها قامت بذلك خوفا من صوت 

سمعته اعتقدت بأنه محاولة لصوص دخول شقتها.

واشنطنـ  يو.بي.أي: وجدت دراسة جديدة أن جناح األشخاص 
في حياتهم الحقا يتأثر بوقت والدتهم خالل العام فاحتمال ان 

يصبح مواليد الصيف مديري. تنفيذيني لشركات قليلة.
وذكر موقع »هلث داي نيوز« العلمي األميركي أن الباحثني 
في جامعة »كولومبيا البريطانية« الكندية وجدوا أن األشخاص 
الذين يولدون فــــي الصيف تقل لديهم أرجحية اعتالء ســــلم 

الشركات ليصبحوا مديرين تنفيذيني.
وشملت الدراسة مجموعة مؤلفة من 375 مديرا تنفيذيا في 
500 شركة بني العامني 1992 و2009 ووجد العلماء أن 6.1% فقط 

مولودون في شهر يونيو و5.9% مولودون في يوليو. 
وفي املقابل ظهر أن 12.5% من املديرين التنفيذيني للشركات 

مولودون في مارس و10.7% مولودون في أبريل.
وقال الباحث املسؤول عن الدراسة موريس ليفي إن »نتائجنا 
تظهــــر أن األطفال املولودين في الصيف يتخلفون عن درجات 
املديرين التنفيذيني نتيجة تأثير تاريخ الوالدة«، وهي نظرية 

تتعلق بطريقة تقسيم األطفال وفقا لعمرهم في املدرسة.

غراهام هيكس وبطته األغلى في بريطانيا

أوسكر بنيا

أغلى بطة في بريطانيا قائد عصابة مخدرات أميركية 
يعتنق اإلسالم.. ويحج

كالب متوحشة تقتل 
طفاًل  في الثالثة 

بحديقة حيوانات أميركية .. وكندية تعتنق اإلسالم 
بفضل الزجاج امللون

موبايل هدية لكل من يقتل 60 فأرًا

سعودية تشتري ورقة طالقها
 بـ 55 ألف ريال

بلجيكا تفرج عن برازيلي 
ضبط بحوزته 4 كغم كوكايني 

لعدم وجود مترجم

قطرة عني.. لعالج الصلع

تعلقت بأنبوب غاز.. هربًا من اللصوص

وقت الوالدة.. سر جناح حياتك العملية

أوسكار ديال رنتا انزعج من استغناء السيدة األولى عن خدماته في تصميم مالبسها

قد تصبح والية كولورادو عاصمة احلشيش في الواليات املتحدة في حال إقرار القانون

مصمم أزياء البيت األبيض يسخر من مالبس زوجة أوباما

واليات أميركية تعتزم السماح ملواطنيها بـ »التحشيش«

الســــيدة األولى ميشيل أوباما 
الصمت، ولم تشــــأ الرد عليه، 
قبل أن يقدم اعتذاراته لها الحقا 

عبر برنامج »ذي فيو«.
ولكن هناك بارقة أمل للمصمم 
ديال رنتا، قد يعود معها املصمم 
الشهير إلى البيت األبيض، فزوجة 
املرشح ميت رومني، آن، اختارت 
ارتداء فستان له خالل أهم ليلة 
حلملة االنتخابات لزوجها ميت 
رومني، حيث مت اختياره مرشحا 

للدميوقراطيني.

لكن في املقابل، فإن جون ماكي، 
زعيم احلملة الداعية للتصويت 
بـ »نعم« في والية واشنطن يرى 
أن جترمي احلشيش كان »فشال 
كبيرا«، مضيفا: »ماليني األميركيني 
يدخنون احلشيش بصورة غير 
قانونية«، مشيرا إلى أن السيطرة 
على التجارة القانونية للحشيش 
وبعض أنواع املخدرات جتعلها 

أكثر أمنا.
يشار إلى أن برنامج مكافحة 
املخدرات يكلف الواليات املتحدة 
سنويا أكثر من 44 مليار دوالر 
من أجل مكافحة االنتشـــار غير 
القانونـــي للمخدرات، ورغم كل 
هذه التكاليف الضخمة فقد أعلنت 
اللجنة العاملية املعنية بسياسات 
مكافحة املخدرات في يونيو من 
العام املاضـــي أن »احلرب على 
الواليات  املخدرات فشـــلت في 

املتحدة«.
وتقول صحيفة »أوبزيرفر« إنه 
في حال مت السماح باالستخدامات 
الترفيهيـــة إلى جانـــب الطبية 
فإن صناعة املخدرات ستشـــهد 
ازدهارا حتميا في هذه الواليات، 
مبا ينعكس إيجابا على العوائد 
الضريبية، مشيرة إلى أن والية 
كولورادو تخطط لتخصيص 40 
مليون دوالر لبناء مدارس جديدة 
فـــي الوالية خـــالل العام املقبل 
من األموال التي سيتم جبايتها 
ضريبـــا، إال أن املفارقة هي أن 
الوالية يقف  احتاد املعلمني في 
ضد السماح بتعاطي احلشيش.

مبناســــبة اســــتقبال الرئيس 
الصيني على عشاء رئاسي.

وقــــال ديال رنتــــا إن »هذه 
التجارة  الزيارة هي لتشجيع 
أميــــركا والصــــني، فلماذا  بني 
ترتدي الســــيدة األولى مالبس 

أوروبية«.
كما انتقد املصمم الشــــهير 
ارتداءها سترة خفيفة للقاء امللكة 
إليزابيت، معتبرا  البريطانية 

إياه أمرا غير الئق.
وأمام هذه االنتقادات، التزمت 

الســـماح  اخلاصـــة، مـــع عدم 
بتدخينه في الشارع أو في األماكن 

العامة.
وقالت لورا تشابني، زعيمة 
احلملـــة املطالبـــة بــــ »ال« في 
والية كولورادو: »إن هذا هو ما 
يفعله الناس حاليا، ال يتعاطون 
احلشيش أو يدخنونه في الشارع 

وال في األماكن العامة«.
وتضيف تشابني أنه في حال مت 
السماح باحلشيش فهذا سيجعل 
من واليـــة كولـــورادو عاصمة 
احلشيش في الواليات املتحدة، 
وهو ما ســـيرفع في النهاية من 
حاالت وصول املخدرات إلى أيدي 

أطفالنا«.

العربية: ال تقتصر كواليس 
البيت األبيض  السياســــة في 
علــــى السياســــيني احملترفني، 
فهناك أبعاد أخرى يتصارع فيها 
مشاهير عالم األزياء للتقرب إلى 

سيدات البيت األبيض.
املصمم األميركي أوسكار ديال 
رنتا، الذي يجري التعريف به 
على أنه مصمم البيت األبيض، 
ارتبط اسمه وتصميماته بالعديد 
من سيدات البيت االبيض، بدءا 
من جاكلني كيندي ووصوال إلى 

لورا بوش.
وحتى في املناسبات العائلية 
في البيت االبيض، كان اسم ديال 
رنتا حاضرا، ففستان زفاف جينا 
بوش، ابنــــة الرئيس األميركي 
جــــورج بوش االبــــن، كان من 
تصميم ديال رنتا، وكذلك ظلت 
وزيــــرة اخلارجيــــة األميركية 
هيالري كلينتــــون وفية لهذا 
املصمم العريق حتى بعد خروجها 
من البيت األبيض، حيث ارتدت 
فســــتانا من تصميمه في حفل 

ابنتها تشيلسي كلينتون.
لكن عالقة املصمم ديال رنتا 
بالبيت األبيض تغيرت بدخول 
السيدة اجلديدة، ميشيل أوباما، 
فالسيدة األولى لم ترتد أيا من 
تصميماته، وفضلت اختيار عدد 
من املصممني اجلدد، فكانت مرحلة 

جديدة في البيت األبيض.
أنه  الــــذي يبدو  ديال رنتا، 
انزعج من األمر، لم يترك فرصة 
إال وانتقد مالبس السيدة األولى 
ميشــــال أوباما، فقــــد انتقدها 
عندما ارتدت لباسا من تصميم 
البريطاني ألكســــندر ماكوين، 

العربية: تعتزم ثالث واليات 
أميركية التصويـــت على إلغاء 
جترمي »احلشيش« الثالثاء املقبل، 
وهو ما يشـــكل »ضربة للحرب 
علـــى املخدرات« فـــي الواليات 
املتحدة، في حال مت التراجع عن 
جترمي متعاطي »احلشـــيش«، 
الذي ميثل في النهاية أحد أنواع 
املخدرات. والواليات الثالث التي 
تعتزم التصويت على احلشيش 
هي: واشـــنطن، وكولـــورادو، 

وأريغون.
وقالت صحيفة »أوبزيرفر« 
البريطانية أمس األول إنه في حال 
مت وقف جترمي »احلشيش« في 
الثالث فسيصبح  الواليات  هذه 
مسموحا لكل من يزيد عمره عن 
21 عاما حيازة وترويج وتعاطي 
احلشيش، ولكن بكميات صغيرة 
ســـتنص عليهـــا قوانـــني هذه 

الواليات.
واحلشـــيش املخدر مسموح 
حاليا في العديـــد من الواليات 
األميركية ولكن ألغراض طبية 
فقط، ووفقا لتشريعات تنظيمية 
إلى  خاصة تتفاوت مـــن والية 

أخرى.
وفي حال مت التصويت بـ »نعم« 
على السماح باحلشيش املخدر في 
الواليات املشـــار إليها فسيحال 
إلى وزارة العدل األميركية مهمة 
القانون املنظم لتعاطي  تفسير 

احلشيش في هذه الواليات.
وسيســـمح كذلـــك بحيازة 
احلشيش واستخدامه لألغراض 

ديال رنتا انتقد ارتداء ميشيل أوباما سترة خفيفة للقاء ملكة بريطانيا

املمثل األميركي زاك غاليفيناكس دخن احلشيش على الهواء

لندن ـ يو.بي.أي: ولد طفل 
بريطاني بحالة نادرة جتعل 
حركات يده حتاكي األخرى 

وتبني بعد إخضاعه الفحوصات 
أن السبب يعود إلى أورام تنمو 

خلف عينه اليسرى. وذكرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
أن إيثان برين )4 سنوات( كان 
منذ والدته يعاني حالة جتعل 
حركات يده حتاكي األخرى. 

وأشارت الصحيفة إلى أن 
هذه احلالة أثارت قلق والديه 

فذهبا ملعاينة أحد األطباء. وبعد 
إخضاع بيرن إلى صورة بالرنني 
املغناطيسي تبني أن الصبي لديه 
أورام تنمو خلف عينه اليسرى. 
وقالت والدة الصبي أورم بيرن 
)32 عاما( إن »إيثان خضع إلى 
العديد من العالجات« غير أنها 

أضافت أن »األطباء متكنوا 
أخيرا من معاجلة كافة األورام«. 
وأضافت أورم :»ابني يعاني هذه 

احلالة النادرة منذ والدته ولو 
لم يقم األطباء مبسح ليحاولوا 

معرفة السبب في حالة يديه 
اللتني حتاكيان بعضهما بعضا ملا 
كانوا اكتشفوا هذه األورام قبل 

فوات األوان«.

طفل بريطاني 
يكتب باليدين 

في الوقت نفسه


