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انفلونزا اخلنازير الزالت ترعب العالم      )أ.ف.پ(
القبر امللون بألوان الفريق األفريقي التونسي

أطفال صينيون يستعدون لرصد الكسوف                )شينخوا(كسوف الشمس غدا سيكون األطول في القرن الـ 21

العالم يترقب كسوف الشمس

اشِتر سيارة واحصل 
على كالشينكوف 

أتالنتا � س����ي إن إن: في 
ظل أزمة اقتصادية طاحنة 
السيارات  وتراجع مبيعات 
في الوالي����ات املتحدة، جلأ 
وكيل بيع سيارات لوسيلة 
فريدة لتسويق معروضاته، 
وذلك بتقدمي »كالشينكوف« 
مجانا عند ش����راء شاحنة 

جديدة.
الذي  وقال مارك موللر، 
يرفع شعار »اهلل، السالح، 
والش����احنات  الش����جاعة 
األميركي����ة«، إن ردة الفعل 

على عرضه كانت مذهلة.
وأوضح خالل حديث مع 
أميركي«  برنامج »صب����اح 
»العرض ناج����ح للغاية.. 
هن����اك الكثي����ر م����ن القلق 
واملخاوف حي����ال اجلرمية 
هنا.. والن����اس بحاجة إلى 

حماية أنفسهم«.
وق����ال مولل����ر، صاحب 
مع����رض »ماكس موتورز« 
بالقرب من مدينة كنساس، 
والذي يعمل في بيع السيارات 
منذ 35 عام����ا: »وهل هناك 
أفض����ل من دع����م املنتجات 
األميركية في األيام الصعبة 
هذه.. العرض هدفه حتفيز 

وحتريك املبيعات«.

صحتك

الصقة كهربائية لعالج الصداع 
روما � ايالف: يتعاطى مرضى الصداع النصفي ومرضى 
الشقيقة سنويا أطنان من األدوية املضادة أللم الرأس الرهيب 
إمنا من دون احتساب احتمال إصابتهم مبا يطلق الباحثون 
عليه اسم »الصداع الناجم عن اإلفراط في تعاطي األدوية« 
. وقد وجه أكثر م����ن مصدر علمي إصبع االتهام الى أحد 
األدوية األكثر استعماال في السوق، واملستخدمة في معاجلة 
الشقيقة، تدعى »تريبتان« وقد تكفي جرعات قليلة من هذا 
الدواء لتحويل عذاب الصداع النصفي الى صداع دائم في 
الرأس على املدى القصير. في أي حال، ولالبتعاد عن املفعول 
اجلانبي لهذه األدوية، ومنها الشعور بضغط على الرقبة 
والصدر )ضيقة التنفس(، ابتكر الباحثون األميركيون، في 
جامعة »لوس أجنليس«، الصقة الكترومغناطيسية، تعتمد 

على آلية حترير نانومترية للدواء املوجود داخلها.
عالوة على ذلك، حتتوي هذه الالصقة، التي من املفترض 
ان تصل الى ايطاليا قريبا، على دواء »س����وماتريبتان«، 
املعروف في األسواق باس����م »اميتركس« أو »اميجرين« 
ملعاجلة الصداع النصفي. في حالة الالصقة الكهربائية، فان 
هذا الدواء يتم حتريره حتت اجللد وفق نبضات كهربائية 
تع����ادل 6 الى 12 ميليأمبير في الس����اعة. ما يضمن تدفقا 
مس����تمرا لهذا الدواء في اجلسم )مبعدل 10 نانوغرام في 
امليليلتر( ملدة سبع ساعات في اليوم. والالصقة الكهربائية 
اجلديدة خالية من مفعول صح����ي غير مرغوب به على 
عكس ما يحصل من آثار جانبية عن طريق تعاطي العالج 
عبر األدوية الفموية أو الرذاذات أم بعض أنواع الالصقات 
التي حترر محتواها حتت اجللد. لكن، في بعض األحيان، 
تسبب الالصقة الكهربائية حكة خفيفة في مكان تواجدها 

على اجللد.

»نيويورك تايمز«: لو كان الـ »فيسبوك« دولة ألصبح قوة عظمى
مازالت حتتفظ بصحتها، و»فيسبوك« وسط كبير 
حقا. ويالحظ احمللل مارشال كيركباتريك ان تركيز 
هذا القدر من النفوذ والتأثير في شركة تكنولوجية 
واحدة في زمن يش����هد حتوال ثقافيا دراماتيكيا 

أحدثته التكنولوجيا ذاتها، مدعاة للقلق.
ال تزال شركة »فيسبوك« تقول ان املوقع يساعد 
العالم على ان يصبح أوثق ترابطا وتعترف بتأثير 
املوقع الثقافي، لكن وجهة نظر فيسبوك وحدها 
ال تكفي ملناقش����ة كل الطرق املختلفة التي يتغير 
بها العالم بفعل عوامل أحدها فيس����بوك حتديدا، 
وسيتطلب حتليل اآلثار الثقافية ملوقع فيسبوك 
زمنا طويال. في هذه االثناء يدعو احمللل كيركباتريك 

الى التوقف عند قضيتني:

آالت أذكى من اإلنسان

أوال ان بيتر تيل، اكبر مس����تثمر في فيسبوك 
يؤمن بقدرة التكنولوجيا على صنع ذكاء يفوق 
ذكاء االنسان وان االستثمار في هذه التكنولوجيا 
يعني تخطيطا مس����تقبليا غايته النظر في كيف 
يستطيع االنس����ان أن يفيد من عالقاتنا مع هذه 
اآلالت األذكى من االنسان بدال من ان تكون مصدر 
أذى له، وهو يقول ان هذا األفق سيؤدي الى أعظم 
انتعاش اقتصادي في تاريخ البشرية أو سيفضي 
الى نهاية العالم، أو يوم الدينونة باملعنى احلرفي 
للكلم����ة � على حد تعبيره � وهذه رؤية رجل الى 
تكنولوجيا اتصاالت يستخدمها اآلن 250 مليون 

م����ن الوقت على املوقع أكث����ر بكثير مما يقضيه 
اجلمهور في متابعة برنامج املسابقات الغنائية، 
وهم يستخدمون »فيسبوك« للتواصل مع اصدقائهم 
احلميمني وافراد عائالتهم، وال ريب قطعا في ان 
لثقافة »فيسبوك« تأثيرا على الثقافة األوسع للخبرة 
االنسانية. واملقولة القائلة ان »الوسط هو الرسالة« 

والتصميم، وقد تكون هناك رسائل أخرى ليست 
بهذا الوضوح، فثمة إدراك عام أن برنامج »اميركان 
آيدول« ميارس تأثيرا ثقافيا مهما في هذه املرحلة 

من تاريخ الواليات املتحدة. 
حجم »فيسبوك« يزيد نحو عشر مرات على 
شعبية »اميركان آيدول«، ومستخدموه يقضون 

إيالف: أعلن موقع »فيسبوك« االجتماعي في 
منتصف يوليو ان لديه اآلن 250 مليون مستخدم 
بعد اضافة 50 مليونا خالل االشهر الثالثة املاضية 
وحده����ا. وقالت صحيفة »نيوي����ورك تاميز« ان 
فيسبوك لو كان دولة ألصبحت رابع أكبر بلد من 
حيث عدد السكان في العالم، وإذا حافظ »فيسبوك« 
على معدالت منوه احلالية سيزيد عدد مستخدميه 
على سكان الواليات املتحدة بحلول اوائل نوفمبر 
املقبل، وتضيف الصحيفة ان الرجل الذي يحكم هذه 

اململكة يبلغ اخلامسة والعشرين من العمر.
محللون يتساءلون إن كان حجم »فيسبوك« 
بات اآلن أكبر مم����ا ينبغي. فان هذا النمو املذهل 
أدى الى تركيز سلطة هائلة بيد املوقع على عدد 
ضخم من حياة الناس حيث يشكل نسيج فيسبوك 
اآلن منط نس����بة كبيرة من االتصاالت بني البشر 
في انحاء العالم. ويرى محللون ان التساؤل عما 
إذا تخطى منوه احلدود املعقولة تساؤل مشروع. 
وهم يش����يرون من باب املقارن����ة الى ان برنامج 
املسابقات الغنائية التلفزيوني »اميركان آيدول« 
يشاهده كل اسبوع نحو 30 مليونا. والعبرة من 
هذا البرنامج ان أي ش����خص ق����ادر على حتقيق 
مش����اريع كبيرة وان حكم اجلمهور القاس����ي قد 
يك����ون مضحكا بعض األحيان وقد يكون رصينا 
معق����وال في احيان أخرى. وان القصة التي يحلو 
لالميركيني ان يرووها عن ثقافتهم هي ان بامكان 
املغمور أن ينال الش����هرة واملال من خالل املثابرة 

كانت عائدة من العمرة ولم تكتشف أجهزة مطار القاهرة إصابتها بالڤيروس

قلق واضطراب في مصر بعد وفاة أول حالة بإنفلونزا الخنازير 
أعراض سخونة حادة عليها فسرها 
األطباء باملستشفى على أنها ناجتة 
عن التهاب رئوي حاد لترحل سماح 
من املستش����فى ولكن سرعان ما 
تعود إليها ف����ي نفس اليوم بعد 

تدهور حالتها الصحية.
وفى الي����وم التالي أبلغ مدير 
املستشفى مديرية الصحة مبحافظة 
املنوفية بخطورة احلالة، والتي 
أمرت بدورها بعمل رسوم إشعاعية 
على صدرها وسحب عينتني من 
دمها وعمل مسح للحلق، ومت إرسال 
تلك العينات والتحليل إلى املعامل 
املركزية للتحاليل بوزارة الصحة 
في الوقت الذي توجهت فيه املريضة 
إلى مستشفى »الشروق« مبدينة 
طنطا، غير أن احلالة توفيت ولم 
تعلن وزارة الصحة عنها إال بعد 
مرور 7 ساعات على وفاتها. هذا 
وأشار مصدر بإدارة الطب الوقائي 
مبحافظ����ة الغربية إلى أن أجهزة 
الكش����ف احلراري مبطار القاهرة 
الدول����ي لم تكش����ف ع����ن ظهور 
أعراض مرض انفلونزا اخلنازير 
على سماح الس����يد سليم، وذلك 
بس����بب انخفاض درجة حرارتها 
في نفس الي����وم الذي عادت فيه 
من الس����عودية بعد تناولها عددا 

بالڤي����روس، م����ع وضعهم حتت 
املتابعة الصحية املس����تمرة ملدة 
10 أيام، والتنبيه عليهم بالتوجه 
إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات 
في حالة ش����عورهم بأي أعراض 
ارتفاع في درجة احلرارة وصعوبة 
في التنفس.  وأك����د طبيب اطلع 
على حالة سماح السيد سليم التي 
توفيت ظهر أول من أمس، مبرض 
انفلونزا اخلنازير لتسجل أول حالة 
وفاة باملرض في مصر، أن الوفاة، 
كما أكد تقرير طبي، ترجع إلى تأخر 

توقيع الكشف الطبي على املتوفاة 
س����واء في السعودية أثناء أدائها 
للعمرة أو في مصر بعد عودتها، 
وذلك بن����اء على رغب����ة زوجها 
الذي رفض توقيع الكشف الطبي 
العتقاده أنها تعانى من ضيق في 
شرايني وصمامات القلب يصيبها 
منذ فترة طويلة. وحسب جريدة 
»اليوم السابع« عادت سماح من 
رحلة عمرة يوم 16 يوليو اجلاري، 
ودخلت في نفس اليوم املستشفى 
العام مبدينة شبني الكوم بعد ظهور 

القاهرة � وكاالت: سيطرت حالة 
من التوتر على مكتب وزير الصحة 
املصري حامت اجلبلي بعد اإلعالن 
املفاجئ عن وفاة أول حالة بانفلونزا 
اخلنازير في مصر، وذلك بسبب 
خروج أكثر من قي����ادة بالوزارة 
في القنوات الرسمية والفضائية 
إلع����الن الوف����اة دون العودة إلى 
د.حامت اجلبلي كما كان معتادا في 
حاالت انفلونزا الطيور واخلنازير 
االولى، ومن املتوقع أن يتخذ الوزير 
إجراءات صارم����ة لضبط اإليقاع 
اإلعالمي في الوزارة ملنع البلبلة 
بالشارع املصري حول مالبسات 

وفاة سماح السيد سليم.
وقد فرضت قوات األمن مبحافظة 
أمنيا مشددا حول  الغربية طوقا 
مستشفى »الش����روق« اخلاصة 
مبدينة طنطا التي ش����هدت ظهر 
اول من أمس، وفاة سماح السيد 
سليم )25 سنة( مبرض انفلونزا 
اخلنازير لتسجل أول حالة وفاة 
باملرض ف����ي مصر. وقررت إدارة 
الغربية  الوقائي مبحافظة  الطب 
إخضاع جميع املرضى املتواجدين 
مبستشفى »الشروق« والعاملني بها 
واملترددين عليها للفحص الطبي 
العاجل، للتأكد من عدم إصابتهم 

تون���س � د.ب.أ: نفذت عائلة تونس���ية تقطن 
مبدينة قليبية وصية ابنه���ا املتيم بحب النادي 
اإلفريقي لكرة القدم بدفنه، إثر وفاته، في قبر يحمل 
األلوان املميزة لفريقه املفضل وذلك في واقعة غير 

مسبوقة في تاريخ البالد.
وذكرت صحيفة )أخبار اجلمهورية( التونسية 
األسبوعية أن االبن الذي كان يعشق النادي اإلفريقي 
بش���كل »خرافي« أوصى قبل مماته بدفنه في قبر 
يحمل ألوان قميص اإلفريقي )أشرطة أفقية متوازية 
بيضاء وحمراء( للتعبير عن وفائه وتعلقه األبدي 
بناديه، موضحة أن العائلة استجابت لطلبه ونفذت 

وصيته. ونشرت الصحيفة التي لم تورد تفاصيل 
عن س���ن االبن أو ظروف وفاته وأسبابها، صورة 
القبر الذي بدا مثيرا لالنتباه وس���ط بقية القبور 
املطلية باألبيض، وهو الل���ون الوحيد املتعارف 
عليه مبقابر البالد، محذرة من أن »جنون الكرة في 
تونس زاد عن احلدود«. وأشارت في هذا السياق 
إلى املقبرة اخلاصة التي أقامها نادي بوكا جونيورز 
األرجنتيني عام 2008 لدفن جماهيره ومشجعيه 
والتي تطلى فيها القبور باللونني األصفر واألزرق 
ويرس���م عليها شعار النادي من أجل التعبير عن 

التعلق الدائم بالفريق.

تونسي ُيدفن في قبر يحمل ألوان فريقه الرياضي المفضل

يراقبه نحو ملياري شخص وسلطنة عمان الدولة العربية الوحيدة التي ستشهده

كسوف كلي  »قياسي« ُيغرق  آسيا في الظالم غدًا ولن يتكرر قبل العام 2132
والقرى الهندية وستغلق املعابد 
أبوابها وسيبقى قسم كبير من 
السكان داخل البيوت لتحاشي 
الكس���وف تطبيقا للخرافات.

وبحسب أساطير هندوسية فإن 
الكسوف ميثل محاولة الشرير 
»راهو« ابتالع الشمس بحسب 
افاديش كوم���ار باندي رئيس 
الكهنة مبعبد الكس���ميناريان 

الشعبي في دلهي.
وبينما س���يحدق الفلكيون 
وهواة الفلك في الس���ماء أثناء 
الكس���وف الكلي للش���مس في 
شرق الصني فإن مجموعة واحدة 
على األقل من الزوار واحلراس 
ورواد حديقة احليوان في مدينة 
شاجنزو وهي واحدة من أفضل 
األماكن لرؤية الكشوف الكلي، 
سينظرون عبر العتمة القصيرة 
الفيلة  إلى احليوانات األسيرة 
والقرود وغيرها من احليوانات 
التي يس���هل الس���يطرة عليها 
لتس���جيل رد فعل احليوانات 
عل���ى التغيي���رات املزعجة في 
الضوء ودرج���ة احلرارة أثناء 
الكسوف. وستدور معركة غير 
معلنة بني املنجمني ورجال الدين 
والعلماء في ظ���ل بزوغ الهند 
كقوة علمية، وس���يكون مركز 
املراقبة في شاجنزو واحدا من 
عشرات املراكز في الصني والتي 
ستتابع الكسوف الشمسي. ومن 
املتوقع ان يشاهد مئات املاليني 
من األشخاص كسوف الشمس 

عبر الصني.

قياس���ية لن حتطم قبل العام 
2132. وس���تكون فترة الظلمة 
اق���ل في الهند )3 الى 4 دقائق( 
وفي ش���نغهاي )خمس دقائق 

تقريبا(.
وحفز سادس كسوف كامل 
القرن احلالي  للش���مس خالل 

التجاري والسياحي  النش���اط 
في الشرق االقصى وهو منطقة 
جغرافية مثالي���ة ملراقبة هذه 

الظاهرة الفلكية.
وقال متنزه شنغهاي للنحت 
وهو افض����ل مركز مراقبة في 
املدين����ة انه ب����اع الفي بطاقة 

دخول لهذا املوعد مع نظارات 
خاصة وقمصان قطنية تخلد 
املناس����بة. وقد حجزت غرف 
الفن����ادق منذ اش����هر من قبل 
االف الصيني����ني واليابانيني 

واالميركيني واالوروبيني. 
الكهنة  وبينم����ا يتح����دث 

الهن����دوس ع����ن معتق����دات 
أسطورية بان الكسوف يشي 
بسوء الطالع واالضطراب فان 
العلماء ينظمون ورش العمل 
ويبعث����ون بها ال����ى املناطق 
الريفي����ة ومعها متخصصون 
الكسوف لتبديد املخاوف  في 

التقليدية.
ورمبا ال يكون ثمة بلد يجمع 
بني املتناقض����ات مثل االميان 
االعم����ي والعلم مث����ل الهند. 
القدمية  الهندي����ة  فاحلضارة 
التي تعتبر الش����مس والقمر 
إله����ني، بنت مجتمعا ش����ديد 

اخلراف����ة. وفي نف����س الوقت 
صارت الهند بني قلة من االمم 
ارتادت الفضاء وصارت تطلق 
الصواريخ واألقمار الصناعية 

بشكل روتيني.
وس���يطبق الصمت الرهيب 
املدن  غدا األربعاء على غالبية 

عواص���م � وكاالت: اط���ول 
كسوف للشمس في القرن احلادي 
والعشرين سيغرق في الظلمة 
الصني والهند غدا وهما اكثر دول 
اكتظاظا بالسكان حيث  العالم 
تثير هذه الظاهرة حماسة كبيرة 
ولن تشهده من الدول العربية 

إال سلطنة عمان.
ويعتب���ر عالم فيزياء الفلك 
االميركي فريد اسبيناك ان كسوف 
الشمس هذا س���يكون »هائال« 
وس���يتمكن ملياران من سكان 
االرض م���ن متابعته وهو رقم 

قياسي في تاريخ البشرية.
الساعة 00.53  فاعتبارا من 
بتوقيت الهند سيحل الليل بعد 
بزوغ الفجر في والية غوجارات 
)غرب( ومن ثم داخل ممر ميتد 
على ط���ول 15 ال���ف كيلومتر 
وعرض 200 كيلومتر ومير عبر 
الهند والنيبال وبوتان وبنغالدش 
وبورما والصني وصوال الى جزر 

ريوكي اليابانية جنوبا.
ويقول فيديريكو بروغماير 
مدي���ر وكالة س���فريات املانية 
متخصصة »اكليبس س���يتي« 
الذي توجه الى شنغهاي )شرق 
الصني( للمناس���بة »هذا اطول 
كسوف للشمس في هذا القرن. 
لن يعي���ش اي منا فترة كافية 

ليرى كسوفا مثله«.
وسيحجب القمر نور الشمس 
كليا مدة ست دقائق و39 ثانية 
في منطقة غي���ر مأهولة كثيرا 
اله���ادئ وهي مدة  في احمليط 

لوس أجنيليس � أ.ش.أ: نقلت املمثلة األميركية 
الش���ابة ميش���ا بارتون، املعروفة بدورها في 
املسلس���ل الدرامي الناجح »أو س���ي« الى احد 

املستشفيات في الواليات املتحدة.
وكانت شرطة لوس اجنيليس نقلت املمثلة 
البالغة 23 عاما من منزلها وهي تعاني من مشكلة 
طبية غامضة. وقال كريج سشيندر املتحدث باسم 

بارتون انها نقلت بأمان الى املستش���فى حيث 
س���تظل حتت اشراف األطباء. كان أحدث أفالم 
بارتون »العودة للبيت«، قد عرض في الواليات 
املتح���دة يوم اجلمعة املاضي، وحققت بارتون 
شهرتها في أدائها دور شخصية »ماريسا كوبر« 
في دارما »أو سي« التي تتناول حياة مجموعة 
من املراهقني األثرياء يعيشون في كاليفورنيا.

مرض غامض يدخل ميشا بارتون المستشفى


