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  من جهة أخرى، صرح محمود حامد رئيس 
شركة مصر للطيران وللسياحة واألسواق 
احلرة في القاهرة بأنه مت الترتيب لتسفير 
أربعة أفواج مــــن املعتمرين وفوج خاص 
للعاملني مبصر للطيران حتى آخر رمضان 
املبــــارك، وقال إن كل فوج يضم ٥٠ معتمرا 

تقريبا.
  وفي السودان برز اجتاه قوي داخل الهيئة 
العامة للحج والعمرة يدعو لتأجيل التقدمي 

إلجراءات حج هذا العام أليام أخرى.
  ففي هذا الصدد حتدد الهيئة السودانية ذلك 
خالل اجتماع مشترك يعقد مع وفد سعودي 
يزور اخلرطوم حاليا بناء على التعرف على 
اإلجراءات واالحتياطات اخلاصة بانفلونزا 

اخلنازير ميعاد بدء التقدمي للشعيرة.
  وقـــال محمد عبد الوهـــاب مدير اإلعالم 
بهيئة احلج والعمرة في تصريح ان اللجنة 
املشتركة التي تضم اجلهات ذات الصلة باحلج 
بالسودان إلى جانب الوفد السعودي ستضع 
تدابير احترازية لتفادي أي إصابات تنجم عن 
وبائيات محتملة، مشيرا الى ان هذا االجتماع 
يصادف آخر يوم تنتهي فيه املدة التي حددتها 

الهيئة لتعليق إجراءات احلج.
  وأملح إلى ان االجتاه السائد لدى الهيئة 
هو إعالن متديد إجراءات التقدمي أليام أخرى 
لم يعلن عنها، موضحا ان االجتماع سيبحث 
أمر توفير األمصال اخلاصة بالتطعيم ضد 

انفلونزا اخلنازير. 

  وفي نهاية شهر يونيو طلبت السلطات 
السعودية من املسلمني املسنني ومن النساء 
احلوامل حتاشــــي تأدية فريضة احلج في 
مكة املكرمة بسبب وباء انفلونزا اخلنازير 
الذي مت رصد ٢١٦ اصابة منه في السعودية 

حتى اآلن.
  وتتوقع الســــلطات السعودية ان يزور 
اراضيها ماليني املعتمريــــن واحلجاج بني 

أغسطس وديسمبر لهذا العام.

 عواصم ـ وكاالت ـ ا.ف.پ: طالب املرجع 
الدينــــي الشــــيعي اللبناني الســــيد محمد 
حسني فضل اهللا امس وزراء الصحة العرب 
باعالن حالة طــــوارئ في مواجهة انفلونزا 
اخلنازير قبل بدء موســــم احلج، مؤكدا انه 
ال يجوز تعطيل هذا املوســــم املهم بالنسبة 

للمسلمني.
  وقال فضل اهللا املعروف باعتداله في بيان 
صادر عن مكتبه االعالمي «على السلطات 
املختصة في الدول التي ينطلق منها احلجيج، 
او الدولة التــــي يقصدونها، ان تعلن حالة 
طوارئ صحية للحيلولة دون تفشــــي هذا 

الوباء بني احلجيج».
  ويعقــــد وزراء اخلارجية العرب بعد غد 
مؤمترا في القاهــــرة يبحثون فيه تداعيات 
انتشار الڤيروس املسبب النفلونزا اخلنازير 
قبيل موســــم احلــــج الذي يقع فــــي أواخر 

نوفمبر.
  وأوضح فضل اهللا انه رغم حرص االسالم 
على صحة االنسان فان «احلج ميثل الفريضة 
االلهية الكبرى والذي ال يجوز ان يعطل بحال 
من االحوال»، مفتيا بجواز االمتناع عن هذه 
الفريضة لهذا العام في حاالت فردية يعيش 
فيها الشخص «حالة نفسية ضاغطة جتعل 

اداء العمرة وفريضة احلج حرجا عليه».
  وذكر البيــــان ان املرجــــع الديني تلقى 
استفسارات حول املوضوع من وزارة الصحة 

اللبنانية ومن وزراء الصحة العرب.

 القاهرة - كونا: أعلنت السلطات الصحية املصرية عن وفاة 
مصابة بڤيروس (اي اتش ١ ان ١) املعروف بانفلونزا اخلنازير 
لســـيدة مصرية تبلغ من العمر ٢٥ عاما كانت قادمة من اململكة 
العربية السعودية بعد أداء العمرة. وقالت وزارة الصحة في بيان 
صحافي مســـاء أمس ان السيدة عادت إلى مطار القاهرة الدولي 
يوم ١٦ اجلاري ومت احتجازها في مستشـــفى مبحافظة الغربية 
شمال العاصمة القاهرة عقب وصولها مباشرة. وأضاف البيان ان 

السيدة كانت تعاني أيضا من حمى روماتيزمية وجلطة بالشريان 
والتهاب حاد وضيق في التنفس ونقص شديد في نسبة األكسجني 
بالدم وتوفيت باملستشفى اول من أمس (السبت). وتعتبر السيدة 
املتوفاة أول حالة وفاة في مصر مبرض انفلونزا اخلنازير. وكان 
مركز معلومات مجلس الوزراء قد ذكر أمس أن عدد احلاالت التي 
مت اكتشاف إصابتها باملرض في مصر بلغ ١٢٧ حالة وانه مت شفاء 

١٠٦ حاالت من إجمالي احلاالت املصابة باملرض. 

 وفاة أول حالة بإنفلونزا الخنازير في مصر

 السيد محمد حسني فضل اهللا

 مطارات العالم مازالت حذرة في التعامل مع الڤيروس

 كارال بروني                      (أ.پ) 

 املطربة أليكا في فقرة من احلفل  مانديال أرسل رسالته عبر شاشة التلفزيون 

 فضل اهللا يطالب بحالة طوارئ صحية قبيل موسم الحج
  واتجاه في السودان لتمديد تعليق اإلجراءات هذا العام

 طالب الحقوق قتل زوجته

 مجهول يشتري سيارة جيمس بوند
   بـ ١٧١ ألف دوالر

 طفلة يابانية تقوم بري شـــجرة على شكل دب الباندا في  شجرة الباندا
طوكيو وذلك لالشتراك في معرض  الورود القادم الذي سيقام 
في مدينة هماماتسو باليابان.     (أ.ف.پ) 

 القاهرة ـ وكاالت: متكنت املباحث اجلنائية مبصر من ضبط 
طالـــب بكلية احلقوق مقيم مبدينة طنطا، اتهمته والدة زوجته 
بقتلها بعد زواجـــه منها وانفصاله ثم عودته للزواج منها مرة 
أخرى عرفيـــا وإجنابه منها طفال عمره شـــهران، حيث رفض 
إثبات نسب الطفل لشكه في سلوك زوجته ونفى ما نسب إليه، 
وقررت النيابة حبسه ٤ أيام وعرضه على األدلة اجلنائية وأخذ 
عينات العامل الوراثي ورفع بصماته ملطابقتها باآلثار املتواجدة 

مبسرح اجلرمية.
  وحسب جريدة «اليوم السابع» كانت سعدية كامل أبو الغيط 
(٥٥ سنة) ربة منزل قد عثرت على جثة ابنتها هناء سعد مرزوق 
الصفطي (٢٦ ســـنة) مقتولة واتهمـــت زوج ابنتها أحمد محمد 
ماهر بقتلها، وأكـــدت في بالغها زواج ابنتها من طالب احلقوق 
في الفترة من ســـبتمبر ٢٠٠٦ حتى ابريل ٢٠٠٧ ومت االنفصال 
بينهما وعقب ذلك تزوجها عرفيا وأجنب منها طفال عمره شهران 
ورفض إثبات نســـب الطفل لشكه في ســـلوكها. وكانت أجهزة 
األمـــن والبحث اجلنائي قد متكنت من ضبط املتهم ومت عرضه 

على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها املتقدم.

 لندن ـ يو.بي.آي: دفع شـــخص مجهول من منطقة الشـــرق 
األوسط حوالي ١٧١ ألف دوالر لقاء احلصول على السيارة التي 
ظهر فيها العميل السري جيمس بوند في فيلم «من أجل عينيك 
فقط» وهي من طراز «لوتوس إسبرت» وذلك في مزاد علني مت 

في منطقة أكسفورد شاير ببريطانيا.
  ونقلت هيئة االذاعة البريطانية امس عن مسؤول في شركة 
«كويز» للمزادات العلنية قوله إن الشـــخص الشـــرق أوسطي 

املجهول اشترى السيارة عن طريق الهاتف.
  وأضافت أن بيع السيارة باملزاد العلني جرى في قصر بلنهامي 

السبت املاضي.
  وقبل ظهور الســـيارة في الفيلم كان يستخدمها مدير شركة 

لوتوس كولن تشامبان. 

 كارال بروني غنت مع كبار المشاهير

 عيد ميالد مانديال الـ ٩١ تحول إلى مظاهرة لمحاربة الفقر والمرض والبحث عن عالم أفضل

 نيويوركـ  د.ب.أ: عادت كارال بروني ساركوزي 
السبت إلى خشبة املســـرح للمرة األولى منذ أن 
أصبحت ســـيدة فرنســـا األولى لتنضم لعشرات 
آخريـــن من كبار الفنانني لتكـــرمي رئيس جنوب 

أفريقيا األسبق نيلسون مانديال.
  وتدفـــق على حفل عيد ميـــالد الزعيم املناوئ 
للعنصرية الـ٩١، الذي أقيم بقاعة «راديو ســـيتي 
ميوزيك هول» بنيويورك، قائمة طويلة من املشاهير 
وجنوم الصف األول على الرغم من أن مانديال نفسه 

لم يتمكن من احلضور.
  وفي رســـالة تلفزيونية مســـجلة دعا الزعيم 
احلاصل على جائزة نوبل للســـالم عام ١٩٩٣ إلى 

املشـــاركة فيما أطلق عليه (يوم مانديال العاملي) 
جلمع التبرعات من أجل مساعدة األطفال والكبار 
ممن يعانـــون من اإليدز وكل مـــن يعانون الفقر 

وشظف العيش خللق عالم أفضل.
  وكان من بني الفنانني املشاركني في احلفل الذي 
أقيم في املســـاء ستيفي وندر وإليسا كيز وكوين 
لطيفة وأريثـــا فرانكلني وجوش جروبان وفريق 

سويتو جوسبيل وآخرون.
  ووصف املمثل األميركي مورغان فرميانـ  احلاصل 
على جائزة أوسكار ويجسد شخصية مانديال في 
فيلم يعرض قريبا ـ الزعيـــم االفريقي بأنه أكثر 

شخص محبوب في العالم. 

 صحتك 

 زيوت األسماك تساعد
   على تعزيز كفاءة الذاكرة

 أظهرت األبحاث العلمية احلديثة أن تناول املكمالت 
الغذائية من زيوت األســـماك واألوميجا ـ ٣ يعزز من 
كفاءة الذاكـــرة وحمايتها من التراجع كأحد األعراض 

الطبيعية لعملية التقدم في العمر.
  وكانت األبحاث قد أجريت على أكثر من ٥٢٧ شخصا 
ممن تخطوا ٥٥ عاما ممن يعانون من مشكالت في كفاءة 
الذاكرة، كأحد األعراض الطبيعية للتقدم في العمر، حيث 
مت تقســـيمهم إلى مجموعتني، تناولت األولى مكمالت 
غذائية من األحماض الدهنية واألوميجا ـ ٣ في الوقت 

الذي تناول فيه أفراد الثانية بعض عقار مزيف.
  وأشارت املتابعة إلى ارتفاع كفاءة الذاكرة والقدرات 
اإلدراكية ٣٠٪ بني أفراد املجموعة األولى باملقارنة بأفراد 

الثانية ممن تناولوا عقارا مزيفا. 

 القطاران بعد االصطدام

 أحد املصابني أثناء نقله الى املستشفى           (أ.پ) 

 إصابة العشرات في تصادم قطارين بسان فرانسيسكو

 لوس أجنيليسـ  رويترز: قال مسؤولون 
إن قطارين تصادما في سان فرانسيسكو 
وأسفر احلادث عن إصابة ٤٨ شخصا منهم 

أربعة في حالة خطيرة.
  وتسبب احلادث الذي وقع السبت في 
تعطل خدمة القطارات حتى فترة املساء في 

ثالث أكبر مدن والية كاليفورنيا.
  وقال جدســــون ترو، املتحدث باســــم 
هيئة النقل في بلدية ســــان فرانسيسكو، 
إن التقاريــــر األولية التي أشــــارت إلى أن 
قطارا من عربة واحدة كان يسير بسرعة 
منخفضة واصطدم مــــع قطار متوقف لم 

تتأكد صحتها بعد.
  وأضاف تــــرو أن حتقيقــــا يجرى في 
احلــــادث. ووقع عدد من احلوادث املماثلة 

في الواليات املتحدة في االشهر األخيرة. 


