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{  نـيويـورك - وكاالت - كـشـفت دراسة
صورة عن حديـثة عن أن التـسجـيالت ا
جراحـات جتـميل الـوجه والتي حتـصد
شاهـدات على موقع اليـ من ا مئات ا
يوتيوب تقدم عادة معلومات طبية غير

دقيقة. 
شـاركون في الـدراسـة في تقـرير وقـال ا
نُشـر في دوريـة (جامـا جلراحـات الوجه
ـشـاهدين يـتـلـقون في والـتـجمـيل) (إن ا
أغـــلب األحــيـــان مــعـــلــومــات مـــنــحــازة
وتـقـيـيــمـات غـيـر مـتــوازنـة عن مـخـاطـر
وفـــوائـــد أي عــمـــلــيـــة كـــمــا أن الـــســرد
ـتـزامن مع الـلـقـطـات يـقـدمه أشـخاص ا

ذوو مؤهالت غير واضحة).
وقـال الـدكـتـور بـوريس بـاسـكـوفـر قـائـد
فــــريق الــــبـــحث وهــــو من كـــلــــيـــة طب
روجتـيـرز نيـوجـيـرزي في نـيـويورك في

تصـريح(عـندمـا أحتدث مع مـرضاي عن
ـــثـــال جــــراحـــة األنف عــــلى ســـبــــيل ا
ــا يــعــرفــونه بــنــاء عــلى يــخــبــرونـي 

تسجيالت الفيديو على اإلنترنت. 
وفي أغـلب األحيـان ال يـكون هـذا مـتفـقا
مـع أفـــعـــله في أي عـــمـــلـــيـــة).وأضـــاف
ـــعــلــومــات ال تـــتــنــاول الــتـــفــاصــيل (ا
اخلـــاصـــة بــكـل حــالـــة وال تـــركـــز عــلى
مـخاطـر العـملـية... كـثيـر من تسـجيالت
الفيديو ال تركز إال على شكل األنف بعد

علومات سطحية). العملية ومعظم ا
وركـز بـاسـكـوفـر وزمالؤه في دراسـتـهم
عــلى تــقــيـيم  240تــســجــيل فــيــديـو عن
ــخـــتــلف جـــراحــات جتـــمــيـل الــوجـه 
أنــواعـــهــا هي األكـــثــر مــشـــاهــدة عــلى

يوتيوب.
وكانت أكـثر الـتسـجيالت مـشاهـدة على
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الـــغـــردقــــة (أ ف ب) - أعـــلـــنت
صـرية السبت النيـابة العـامة ا
ــــهـــــنــــدســــ أن جلــــنــــة مـن ا
ــتــخــصــصــ عـايــنـت غــرفـة ا
الفندق حيث كان يقيم سائحان
بريطـانيان تـوفيا لـيل اخلميس
اجلــمـعــة أكـدت سالمــة جـمـيع
ــوجـودة في الـغـرفـة األجـهـزة ا
وعــدم وجـود أي تـســريـبـات أو
انــبــعــاثــات ألي غــازات ســامــة

فيها.

وكانت مجمـوعة (توماس كوك)
البريطانية لـلرحالت السياحية
قــررت نـقل جـمـيع زبــائـنـهـا من
ــذكــور في الــغــردقـة الـفــنــدق ا
ـصــر بـعــد وفـاة الــسـائــحـ
البريطاني في ظروف اعتبرت

ابنتهما (أنها مثيرة للشك).
وأفادت الشـركة أن ظروف وفاة
البريطاني اللذين  التعريف
عـنـهـمـا أنـهـمـا جـون كـوبر (69
عـــامـــا) وزوجــــته ســـوزان (63

{ بـــرلـــ - وكـــاالت - أجـــلت
الـسـلــطـات مـئـات الــسـكـان من
ـانية منـازلهم في العـاصمة األ
برلـ في ح يبـذل نحو 600
مـن رجــــال اإلطـــفــــاء جــــهـــودا
مضـنيـة إلخماد حـريق مسـتعر
في غابة تـتناثر فـيها ذخائر لم
تنفجر جنوبي برل وانتشرت
سحابـة ضخمـة من الدخان في
ديـنـة. وتسـبب وجود أجـواء ا
تلك الذخـيرة التي يعـتقد أنها
تـعــود حلــقـبــة وجــود اجلـيش
انيـا الشـرقية السـوفيـتي في أ
الــسـابــقـة في تــعـقــيـد جــهـود

{ هلسنكي - وكاالت - احتشد
مـحـبـو الـتـظـاهـر بـالـعـزف عـلى
اجلــــيـــتــــار في مــــديـــنــــة أولـــو
الـفــنـلــنـديــة لـتــقـد أفــضل مـا
ـوسـيـقـيـة لــديـهم عـلى آالتـهـم ا
الوهمية سعيا للفوز بلقب بطل
الـــعـــالم في هـــذا اجملـــال غـــيــر

ألوف.  ا
ديـنة تـمكن 15 وحتت سمـاء ا
مــتـــســابـــقــا من الـــوصــول إلى
ـرحـلـة النـهـائـية في الـنـسـخة ا
ـسابقة الثالـثة والعـشرين من ا
واعـتــلــوا مـســرحــا في الــهـواء
ــــيــــدان وسط أولـــو الـــطــــلق 
لـــلــتـــمــايل وإيـــهــام احلـــضــور
بــالـعـزف عـلى اجلــيـتـار.وفـازت
ي هــذا الـعــام الــيــابــانــيـة نــا
نـاجورا الـتي اخـتارت لـنـفسـها

اسما فنيا هو سيف سيز.
وحـصـلت نـاجـورا عـلى جـيـتـار
مـصــنـوع يـدويـا ويـعـرف بـاسم

. فالينج ف
وقالت بـعد فـوزها بـاللـقب ( أنا
في غـايـة الـسـعـادة وال أصدق).
وكـانت نــاجـورا من بـ سـبـعـة
متسابق وصلـوا للنهائي عبر

مــراحل إقــصـــائــيــة في أنــحــاء
أخـرى مـن الـعـالم فـيـمـا اخـتـيـر
الـثــمـانـيـة اآلخـرون في مـرحـلـة
أجــريت في مــديـــنــة أولــو قــبل

سابقة بيوم.  ا
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مـكــافـحــة احلـريق. وانــتـشـرت
ألسنة اللهب التي تستعر على
بعد 50 كيلومترا إلى اجلنوب
الـــشــرقي من بـــرلــ بـــســرعــة
لـــتــأتي عــلى مـــســاحــة تــفــوق
مساحة  500ملعب لـكرة القدم
بـــســـبـب الـــطـــقس اجلـــاف في
صــيف يـعــد أحـد أشــد فـصـول
الـــــصــــيف حــــرارة فـي تــــاريخ
أوروبـا.واقتـربت ألسـنة الـلهب
حـتى وصـلت إلى مـئـة مـتر من
ـــــنـــــازل فـي بـــــعض بـــــعـض ا
ـنـاطق. وقالت الـسـلـطات (إن ا
غادرة 540 شخصا اضطروا 

راكـز إقامة منـازلهم والـلجـوء 
.( مؤقتة للطوار

الــى ذلـك جنـت هــــــــــــــاواي مـن
بـاشر إلعصار قوي التعرض ا
مـع تــراجع قــوة اإلعــصــار لـ
سـريــعـا إلى عــاصـفــة مـداريـة
حــتى مـع تــســبــبـه في ســيــول
جارفـة على جـزيرة بـيج آيالند
وتــــهـــديـــده جــــزيـــرتي أواهـــو
وماوي بأمطـار غزيرة. وأفادت
الــتـوقــعــات اجلـويــة بــأن لـ

الــذي تــراجـعت أقــصى ســرعـة
لـريـاحه إلى 110 كـيـلـومـتـرات
في الـسـاعـة تـقــريـبـا سـيـكـون

ـدني ـتـحـدثـة بـاسم الـدفـاع ا ا
في مقاطـعة هاواي (إن عـامل
ـــطــــافئ أنـــقــــذوا بـــعض فـي ا
األشـخــاص الـعــالــقـ بــسـبب
رتفعة على جزيرة بيج ياه ا ا
آيالنـد مـنـذ يـوم اخلـمـيس كان
أكـثـرهم حـول هـيـلـو أكـبـر مدن
اجلزيرة).وأوضحت الـتوقعات
اجلـــويـــة أن هــــاواي جنت من
خـــطــر أول اجــتــيـــاح مــبــاشــر
إلعــــــصــــــار قــــــوي مــــــنـــــذ 25
عاما.ومع ذلك شكـلت العاصفة
خطرا كبيرا على مناطق كبيرة
في الـواليـة وتـعـرضت جـزيـرة

قــريـــبـــة من ســـلــســـلـــة اجلــزر
األمـريــكـيــة الـواقــعـة بــاحملـيط
الـــهـــادي.وقـــال حـــاكم هـــاواي
ديــفـــيـــد إيـــجي اجلـــمـــعـــة في
تــصــريح(نــتــوقع الــكــثــيــر من
األمــطـار من لـ فـي الـسـاعـات
ـقـبــلـة).وقـالت مـيــلـيـسـا داي ا
ـتحـدثة بـاسم هـيئـة األرصاد ا
اجلـــويــة في هـــونــولـــولــو (إن
ـنشـآت عـلى جـزيرة عـددا من ا
عـروفة بـجزيـرة بيج هـاواي ا
آيالنـد دمـرت وإن هـنـاك أنـباء
عن فـــرار بــعـض الــســـكــان من
مـنــازلـهم).وقـالت كـيـلي ووتـ

أقـرب إلى الــبـر إلى الـغـرب من
ســــلـــســـلـــة اجلـــزر خالل هـــذه
االيــام وبــدأت ظـــروف جــويــة
قـــويـــة تـــصــاحـب الــعـــواصف
ـداريـة جتـتـاح جـزيـرة مـاوي ا
وجـــزيــــرة أواهـــو ذات أكـــبـــر
كــثــافــة ســكــانــيــة في هــاواي
مــــــــــســــــــــاء اجلــــــــــمــــــــــعــــــــــة
ــاضــيــة.وبــاجتــاه الــشــمـال ا
صـــدر حتـــذيــــر من عــــاصـــفـــة
مـداريـة جلـزيـرة كـوايي.وتـمثل
الـسيـول واالنهـيارات الـطيـنية
أكــبـر خــطـر وشــيك وقـد يـزداد
ـا بـقــيت الـعــاصـفـة سـوءا طــا

بـــيـج آيالنـــد ألكـــثـــر األمـــطـــار
صاحبة لعواصف. وسمية ا ا
وأدت سيول جارفـة وانهيارات
طـيـنـيـة إلغالق عـدد من الـطرق
عــلـى اجلــزيـــرة وحث احلـــاكم
إيـــجي الـــســكـــان عــلـى جتــنب
الــــــــــتــــــــــنـــــــــــقـالت غــــــــــيــــــــــر
الـــضــروريـــة.وبــحـــسب مــوقع
(فاليت أويــر) اإللـكـتـروني فـإن
طـارات الرئـيسـية في هاواي ا
ظـلت مـفتـوحـة أثنـاء الـعاصـفة
لـــكن جـــرى إلـــغــاء  22رحـــلــة
طـار الـرئـيسي في جـويـة في ا

هونولولو. –uŠUý wKŽbL×

 W œdG « ‚bM  W dGÐ 5O½UD¹dÐ …U Ë V³Ý w  q «u²ð  UIOI×² «

يــوتـــيــوب عــمــلــيـــات جتــمــيل األنف إذ
جتـاوزت 56 مــلــيــون مـــشــاهــدة ألعــلى
عـشـرة تــسـجـيالت من حـيث عـدد مـرات
توسط  2.8مليون مشاهدة شاهدة و ا

للفيديو الواحد.
وقــال فـيــلــيب مــيــلـر مـن مـركــز جــوثـام
جلراحات التجمـيل في مدينة نيويورك
وهــو غــيــر مــشـارك فـي الــدراســة(أقـول
ـا هـو مـنـشـور ــئـة  ـرضاي إن 50 بـا
عـلى اإلنـتـرنت سـواء عـلى يـوتـيوب أو
ــئــة غــيــره خـاطـئ في حـ أن  49في ا
مــنـه صــحـــيح لــكـن ال عالقــة لـه إطالقــا

بحالتكم حتديدا).
ـــشــــاركـــون في وبــــشـــكل عــــام وجـــد ا
الــدراسـة (أن غــالــبــيـة الــتــســجـيالت ال
تـتـضـمن مــعـلـومـات جــرى الـتـحـقق من

.( دقتها من جانب أطباء متخصص
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االهــداء: الـى كل اخملــلــوقــات الــتي رمــاهــا الــقــدر بــطــريــقي في
الــســنــوات االربع االخــيـرة وجــعــلــتـنـي اعـتــقــد ان الــقــرد اصـله

انسان!!...
منـذ نعـومة أظـفاري واظـبت على الـذهاب الى حـديقـة الزوراء من
شـاهـدة حـركات مـخـتلف احلـيـوانات وخـصـوصا أجل التـمـتع 
الـقردة ,فقـد كـنت أتـأمل  حركـاتـهـا وهي تقـفـز من غـصن ألخر,
ـا شـدتـني تــارة تـلـعب وتــارة تـبـحث عن هــدايـا الـزائـرين ,ولـطــا
تصـرفاتـها الـتي جعلـتني أعـتقـد أن القـرود أطفـاال صغارا ,فهي
ـنحها نصـيبا من الطعـام حتى ولو كانت قشرة تشـكرنا عندما 
وز ,فتـصفق لنا بـحرارة وتضع يدها عـلى رأسها عرفـانا منها ا
بـالشـكر ,وتزعل وتـتـمرد بـعنف حـيـنمـا ال حتـصل على مـبـتغـاها
فـتـديـر ظهـرهـا لـنـا واضعـة يـدهـا عـلى مـؤخرتـهـا وتـروح تـصرخ
بصـوت عال مـقزز مـثيـرة الفـوضى والهـرج احتـجاجـا منهـا على
توسطة ذاكرتُ في رحلة ا ا صرت طالبـا في ا اهمـالنا لها !!. و
مادة االحـيـاء نـظـريـة دارون الـتي تـفـتـرض أنّ القِـرَدة هم األصل
الذي انـحدر منه اجلـنس البـشري نتـيجـة لعمـليـات التطـور لشدة
التـشابه بينـها وب االنسـان في اخلصائص والسـلوكيات ,ولكن
هذا الـتشابه لم يكن كافيا لـدعم النظرية. وحيـنما دخلت اجلامعة
عـرفتُ أنّ احلمض الـنـووي اخلـاص بذلـك احليـوان  يـتـشابه الى
ّ جتريب مختلف حد كبير مع احلمض النووي لإلنسان ,ولذلك 
العـقاقـير من قـبل علـماء االدويـة عـلى أنسـجتـها احلـية قـبل البت
باسـتخـدام تلك العـقاقـير في اجلسم الـبشري ,ثم صـرت شغوفا
بـقـراءة كل مـا يـتـعـلق بعـالم الـقـرود الـعـجـيب ومن اهم الـتـجارب
الـتي اثـبـتت تـقـارب الـقـرود مع الـبـشـر مـا قـامت بـه وكـالـة نـاسا
ركبة فضائية حيـنما أرسلت  القرد هام الى الفضاء اخلارجي 
بهـدف دراسة تأثير الـفضاء على جسم الـقرود القريب من جسم
االنسان ,وقـد جنحت التجربة وعاد القرد بسالم الى االرض ,ثم
ـثـيرة الـتي كـشفت نـتـائج مذهـلة عن توالت  الـتجـارب اخملـتلـفة ا
عـالم القرود وأسرار حياتها ,فـقد كشف فريق علمي انكليزي أن
للـقرود قدرة كبيرة على تـعلم لغة التخاطب واالشـارة فيما بينها,
ـة سارة بـروسنان بـأبحاثـها ان الـقرود مثل الـبشر وكشـفت العا
ثيرة التي أظهرت ساواة ,ثم توالت التجارب ا تؤمن بالعدالة و ا
تـمـتع القـرود بـصفـات مـذهلـة فـهي تـستـطـيع التـعـامل بكـوبـونات
شـراء الـطعـام وتـدرك أهمـيـتهـا وهي سـريـعة الـبـديهـيـة والتـعـليم,
ومن اغـرب االكــتـشـافـات أن هـذا احلــيـوان يـتـمــتع بـذاكـرة قـويـة
تفـوقت في االخـتـبارات عـلى ذاكـرة البـشـر!!. ثم وجـدّ البـاحـثون
ان أنّ حـياة الغوريال اجلـبليـة باعتبـارها أحد فـصائل القرود اال
اجلـبـلـية االجـتـمـاعـيـة تـتـشـابه بـنـسـبـة كـبـيـرة مع حـيـاة اإلنـسان
فـحـيـاتـهـا  تـتــسم بـالـسـلم االجـتـمــاعي ونـادراً مـا حتـدث بـيـنـهم
صراعـات باإلضافة إلى أن الصلة ب أفراد األسرة الواحدة ال
تنـقطع طـيلـة حياتـهم ولم يقف تـشابه الـقردة واإلنـسان عـند حد
تشـاركهم مجـموعة من القـدرات العقـلية بل إمـتد ألكثر من ذلك,
فقـد أظـهرت دراسـة أنّ آثار الـشـيخـوخـة تظـهـر أيضـاً عـلى هذه
الـقرود كما هو احلال مع بني البشر ,ومن االكـتشافات اخلطيرة
احلديـثة الـتي كشف عـنهـا علـماء جـامعـة اوكسـفورد بـاستـخدام
ــغـنــاطـيــسي أن الـدمـاغ ـقــطـعي بــالـرنـ ا أجــهـزة الــتـصـويــر ا
ـناطق ـيزة في كل شيء ,فـقد اكـتشـفوا أنّ  ا الـبشـرية لـيست 
عقـدة مشابهة لـتركيبة مخ سؤولـة عن اللغة وعمـليات التفـكير ا ا
ـكـاك إلـى حـد كـبـيـر!!.بــعـد تـخـرجي من اجلــامـعـة بـقـيت قـردة ا
لبعض الوقت أذهب بشكل دوري الى حديقة احليوان كعادتي ثم
انقـطعت مـجبرا بـسبب مـشاغل احلـياة وتعـقيـداتهـا والسعي في
ـهــا الــغـريب طــلب الـرزق ,لـكــنــني بــقـيت أحـنُ الى الـقــرود وعــا
وافـتـقـدهـا وأفـتـقـد تـصـرفـاتـها كـثـيـرا. ولـكـنـني مع مـرور الـوقت
ن حشرتهم تـعودت على غـيابها ,فقـد تكلّف بـعض بني البشـر 
ـهـمة !! ,صـرتُ أشـاهـد مِنَ بعض االقـدار حـشرا في طـريـقي بـا
الـــنــاس مــا كــنت أراه من الــقــرود!! ,فــإذا أعـــطــيــتــهم حــمــدوك
ووضـعوا ايـديهم فـوق رؤوسهم ,وإن جتـاهلـتهم ذمـوك ووصفوك
بـأبــشع االوصـاف و وضـعـوا رؤوسـهم فـوق مـؤخـراتـهم وأيـقـنت
أخيـرا أنّ أهم سؤال لم جتب عليه نظـرية دارون وأغفلته كل فرق
كـلـفة بـرصـد حيـاة الـقرود وعـجـائبـها : هل أنّ الـبـحث العـلـمي ا

القرد أصله انسان ?.

عــامــا) لـم تــتــضـح بــعــد.وأفــاد
الــبـيــان الــصــادر عن الــنــيــابـة
الــعـامـة فـي مـصـر (أن الــلـجـنـة
ـــــــشــــــكــــــلــــــة مـن أســــــاتــــــذة ا
متـخصصـ من كلـية الهـندسة
جــامــعــة جـنــوب الــوادي قـامت
بـــفـــحـص الـــغـــرفـــة في فـــنـــدق

شتايغنبرغر أكوا ماجيك).
وأكـد (أن اللـجـنة قـامت بـإجراء
ـعايـنة والـفـحص الدقـيق لكل ا
ــوجــودة بــالــغــرفـة األجــهــزة ا

خــــاصـــة أجـــهـــزة الـــتـــكـــيـــيف
والــتـبــريــد الـتي ذكــرت وسـائل
إعالم بـريـطانـيـة أنـها قـد تـكون
تـسـبـبت بتـسـمـمهـمـا بـغاز أول
أكــســيــد الــكــربــون إثــر حـدوث
تـسرب).لـكن الـبـيان أوضح (أن
اللجنة خلصت في تقريرها إلى
سـالمـة جــمــيع األجــهــزة وعـدم
وجـــــود أي تـــــســــــريـــــبـــــات أو
انـبـعاثـات ألي غـازات سـامة أو
ضـــارة أو غـــيـــر مـــألـــوفـــة وأن
جميع األجهزة تعمل بكفاءة وال

يوجد بها أي عيوب).
وأشــارت الـنــيـابـة إلـى (أنـهـا ال
تــزال بــانــتــظــار تـقــريــر الــطب
الشـرعي بشأن حتـليل العـينات

.( أخوذة من الزوج ا
وأفـاد مصـدر طـبي في الـغـردقة
وكـالـة فـرانس بـرس (أن جـثـتي
الـــبـــريـــطـــانــيـــ ال تـــزاالن في
مـسـتشـفى مـحـلي حيـث ينـتـظر
األطبـاء احلصـول على تـصريح
مـن الـــنـــيـــابــــة إلعـــادتـــهـــا إلى
أقـاربــهـمــا أو الــدبـلــومـاســيـ

.( البريطاني
وقــــال مــــصـــدر قــــضــــائي ( إن
محقق قاموا بفحص اجلثت

ولم يجدوا ما هو غير طبيعي).
وأكدت الـنيـابة الـعامة في وقت
ســابـق (أن نــتـــائج الـــتـــشــريح

األولــيــة تــدل عــلـى عــدم وجـود
عـالمــــات لــــعــــنف جــــنــــائي او
مـقاومـة) مـؤكدة (انـهـا ستـعلن

النتائج فور ورودها).
وقالت ابنـتهما كـيلي اورميرود
الـــتي كـــانت بــرفـــقـــتــهـــمــا (إن
والديهـا مرضا فـجأة وقد توفي
الوالد في غرفته بالـفندق بينما
توفيت والدتها بعد ساعات في

ستشفى). ا
وصــرحت عـبــر شـبـكــة (سـكـاي
نيوز) (لم يكونا يعانيان من أي
مرض وال من مشكلة معوية وال
تـــقــيـــؤ وال غــيـــر ذلك -- كـــانــا
ــتـازة عــنـدمــا ذهـبـا بـصــحـة 
لــلــنــوم).وأضـــافت (أعــتــقــد أن
حصل شـيـئـا مـا مـريـبـاً حصـل 
شيء مــا فـي هــذه الــغــرفـة أدى

إلى وفاتهما).
وذكــــــرت وزارة الـــــســـــيـــــاحـــــة
صريـة ( أن الفحوص الـطبية ا
أظـهـرت أن جـون كـوبـر تـعرض
إلى هــــبــــوط حــــاد فـي الـــدورة
الدموية وتوقف مـفاجئ لعضلة

القلب).
وأشــار مــصـدر أمــني إلى ( أنه
تــوفي بـذبــحـة قــلـبــيـة في حـ
ذكرت تقـارير أن زوجـته توفيت
جــراء تـوقف دورتــهـا الــدمـويـة

ووظائف التنفس لديها)

وقـال أنـسـي إيـكـونـ وهـو من
مـســاعــدي اإلنــتــاج أرى فــيــهـا
ــســابـــقــة) رغــبـــة من جــانب (ا
تنافس في األداء والتنفيس ا
عن نظرتـهم للموسـيقى... يأخذ

الـيــابـانــيــون هـذا عــلى مــحـمل
اجلـــد كــثـــيــرا ويـــتـــدربــون بال
هـــوادة. يـــنـــطـــوي األمـــر عـــلى
ـنافسة توليـفة من الرغـبة في ا

واألسلوب الفني.
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{ لوس اجنلـوس - وكاالت - قالت مـديرة أعمـال ملكـة موسيـقى السول الـراحلة
ـغنـيتـ جـنيـفر هـادسون وفـيث هيل غـني سـتيـفي وندر وا أريثـا فرانـكلـ ( إن ا
سيـغـنون فـي مراسم جـنـازة فرانـكـلـ التي سـتـقام في ديـتـرويت نـهايـة األسـبوع
اجلاري).وقالت مـديرة األعمـال جوينـدول كـوين في بيان (إن تـشاكا خـان مغني
األر أند بي وكـذلك رون إيـزلي وفانـتازيـا ويـوالندا آدامـز سيـنـضمـون إلى مراسم
اضي بعد مـعاناتها من اجلنازة أيضا). وتوفـيت فرانكل (76 عاما) األسبـوع ا
ـديـنـة ديـتــرويت. وسـتـقـام جـنـازتـهـا يـوم 31 سـرطـان الـبـنـكـريـاس فـي مـنـزلـهـا 
أغسطس آب في معـبد جريتـر جريس الذي يضم أربـعة آالف مقعـد وشهد جنازة
الناشطة احلقوقية روزا باركس في عام 2005. وستقتصر اجلنازة على األسرة
توقع أن يلقي آالف ميـزين. ومن ا واألصدقاء والشخـصيات البارزة والـضيوف ا
من اجلمـاهيـر نـظرة الـوداع على فـرانـكلـ خالل ثالثـة أيام سـيظل فـيـها تـابوتـها
عمدانية مفتوحا في متحف التاريخ األفـريقي األمريكي بديترويت وكنيـسة بيثيل ا

راهقة التي غنت فرانكل في جوقتها عندما كانت في سن ا


