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إنفلونزا الخنازير تخترق قصور ملكة بريطانيا
وإصابة ٧ إيرانيين عائدين من العمرة بالڤيروس

وأربعة في اسكتلندا كما أعلن أن 
عدد اإلصابات بانفلونزا اخلنازير 
وصلت إلى ١٠٠ ألــــف اصابة في 

إجنلترا خالل األسبوع املاضي.
 وفي طهـــران أعلنت وزارة 
الصحـــة االيرانية عن ٧ حاالت 
اصابة جديدة بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير كانوا عائدين من العمرة 
ليرتفع بذلك عدد املصابني بهذا 
املـــرض الـــى ٢٣ شـــخصا في 

البالد.

حول التغير املناخي.
وقام «داوننغ ستريت» باتخاذ 
استعدادات مكثفة للتقليل إلى احلد 
األدنى من انتشار انفلونزا اخلنازير 
وأصدر إرشادات إلى مديري شؤون 
املوظفني في املكاتب احلكومية حول 
طرق التعامل مع احلاالت املشتبه 
باصابتها بڤيــــروس هذا املرض. 
وتوفي في بريطانيا ٣١ شــــخصا 
نتيجة انفلونــــزا اخلنازير حتى 
٢٢ يوليو ٢٧ منهــــم في إجنلترا 

الثانيـــة تقضي أيام األســـبوع 
في قصر باكنغهام بلندن وأيام 
عطلة نهاية األسبوع في قصر 
وندســـور القريب من العاصمة 

البريطانية.
وأعلن قبل نحو أسبوعني أن 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير اخترق 
مكتب رئاسة احلكومة البريطانية 
(داوننغ ستريت) وأصاب مايكل 
جاكوبس كبير مستشاري رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون 

سرعة انتشار هذا الوباء، كما أن 
عملنا في هــــذه القصور ال يعني 
انفلونزا  أننا محصنــــون ضــــد 
اخلنازير لكننا اتخذنا االحتياطات 

الالزمة».
وأضاف املصدر «أن آخر ما 
العاملني  يتمناه أي واحد مـــن 
في القصور امللكية هو وصول 
انفلونـــزا اخلنازيـــر إلى امللكة 

وزوجها دوق أدنبره».
يشار إلى أن امللكة إليزابيث 

لنـدن ـ طـهـــران - وكاالت: 
ذكرت صحيفة «نيوز أوف ذي 
وورلد» امس أن ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير اخترق قصر باكنغهام 
املقر الرسمي مللكة بريطانيا في 
لنـــدن ومت اكتشـــاف إصابتني 

بالوباء بني موظفيه.
وقالت الصحيفـــة إن امللكة 
أمرت باتخـــاذ اجراءات صارمة 
بشأن النظافة في القصور امللكية 
بعد اكتشـــاف اصابة أخرى في 
قصـــر وندســـور وطلبت من 
مساعديها البارزين اتباع تعليمات 
وزارة الصحة بشأن التعامل مع 
انفلونزا اخلنازير ومن ضمنها 
عزل األشـــخاص املصابني ملنع 

انتشار الوباء.
اإلصابـــات  أن  وأضافـــت 
بانفلونـــزا اخلنازير اقتصرت 
على موظفـــي قصري باكنغهام 
ووندســـور ومن بينهم موظف 
يعمل بقسم التغذية في القصر 
األول ولم تشمل أي فرد من أفراد 

العائلة امللكية.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث 
باسم قصر باكنغهام قوله «من املهم 
عزل أي موظف مصاب بأعراض 
انفلونزا اخلنازير وخاصة العاملني 
في مطابخ القصور امللكية بسبب 

سالي «سيد سابقا» تطالب بإعادتها لجامعة األزهر في مصر
والنائب العام يأمر بالتحقيق في سرقة ملف قضيتها

القاهرةـ  العربية: 
تقدمت سالي محمد 
عبداهللا مرسي (سيد 
الى  ســـابقا) ببالغ 
النائب العام املصري 
املستشار عبداملجيد 
محمـــود تطلب فيه 
التحقيق مع د.أحمد 
الطيب رئيس جامعة 
األزهر بتهمة سرقة 
ملف قضيتها لعدم 
السماح لها بالعودة 
لدراســـة الطب في 
اجلامعة بعد إجرائها 
عمليـــة جراحيـــة 
حتولت على إثرها 

من ذكر الى أنثى.
وأمر النائب العام 
بالتحقيق  املصري 
في البالغ املقدم ضد 
د.احمد الطيب رئيس 

جامعـة األزهــر مــن ســالي (سيــد سابــقا)، 
والـــــذي تتــهمه فيه واجلامعة بســـرقة ملف 
قضيتها من احملكمة اإلدارية واخلاصة بطعن 
اجلامعة على احلكم الذي حصلت عليه سالي 
بأحقيتها في العودة للجامعة والدراسة بكلية 
طب البنات بها، بعد تغير جنسها من ذكر إلى 

أنثى.

النائب  وأحـــال 
العـــام البـــالغ إلى 
نيابة حلوان لتتولى 

التحقيق.
وقالت سالي في 
بالغها ضد اجلامعة 
فــوجئــــت  إنهــــا 
بســـكرتير دائـــرة 
احملكمـــة اإلداريـــة 
العليـــا، التي تنظر 
في طعـــن اجلامعة 
على احلكم الصادر 
القضاء اإلداري  من 
األخـيرة  بــإلـــزام 
بإعادة سالي لكليتها 
باجلامعة، بإخفائه 
وسرقته من حوزة 
احملكمة، وأن رئيس 
أمر  الدائرة نفســـه 
فـــي  بالتحقيـــق 
واقعة سرقة امللف 
لتحديد املسؤول عن ذلك. وأضافت أن د.الطيب 
رفض تنفيذ حكم القضاء اإلداري وتسبب في 
ضياع مستقبلها العلمي مبنعها من استكمال 
دراســـتها بكلية الطب. وطــالبت فــي نهــاية 
بالغهــا بالتــحقيق مــع رئيس جامعة األزهر 
في االتهامات التي وجهتها إليه وأهمها سرقة 

ملف دعواها من احملكمة.

األمطار تقتل 
٧  في اليابان

طوكيو ـ أ.ش.أ: ارتفع عدد 
ضحايـــا األمطار املوســـمية 
الطينية  الغزيرة واالنهيارات 
التي اجتاحت غربي اليابان خالل 
اليومني املاضيني إلى ٧ قتلى.

وذكـــرت وكالـــة «كيودو» 
اليابانيـــة انـــه عقـــب انهمار 
األمطار في منطقتي «كيوتشو 
وشـــيككو» في جنوب غربي 
اليابان، ومنطقة «شوجوكو» 
في اجلزء الغربي من البالد دعت 
وكالة األرصاد اجلوية الوطنية 
إمكانية  إلى توخي احلذر من 
استمرار هطول األمطار الغزيرة 

خالل امس في تلك املناطق.
اليابانية  وكانت السلطات 
قـــد أعلنت أمس االول مقتل ٥ 
أشخاص جراء األمطار املوسمية 
الغزيرة التي اجتاحت مقاطعة 
البالد بعد  (كيوتشو) شمالي 

اجلمعة.
وانتشلت الشرطة في مدينة 
«فوكوتشي» مبقاطعة «فوكوكا» 
جثث ٤ من بني ٥ أشخاص دفنوا 
حتـــت الطني عندمـــا تعرض 

منزالن النهيارات طينية.
الرجل اخلامس  إن  وقالت: 
الذي يبلغ من العمر ٧٣ عاما مت 
انتشاله وهو على قيد احلياة 
غير أنه توفـــي بعد نقله إلى 

املستشفى.

سالي (سيد سابقا)

مهرجان لرقصات «ثريلر» تكريمًا لمايكل جاكسون في المكسيك

ميكنها أن تستوعب ما يزيد على 
١٠٠ ألف شـــخص. وامتأل هذا 
امليدان عن آخره خالل حفالت 
موسيقية مجانية أحياها فنانون 
عامليون منهم شاكيرا وخواكني 

سابينا في الهواء الطلق.

في وقت واحد في مايو املاضي 
وهو مسجل ملجموعة تضم ٢٤٢ 
طالبا جامعيا بوالية فرجينيا 

األميركية.
وتشير تقارير إلى أن ساحة 
زوكالو التي تقع وسط املدينة 

حصدوا الدعـــم إلى حد كبير 
من خالل مواقع «فيس بوك» 
و«تويتر» والبريد اإللكتروني، 
في حتطيم الرقم القياسي في 
العاملية  موسوعة «غينيس» 
لرقصات «ثريلر» التي تؤدى 

واشنطن - مكسيكـو سيتي 
ـ د.ب.أ: يعتزم املئات بل اآلالف 
من عشـــاق مايكل جاكسون 
تكرمي معشـــوقهم الراحل من 
خالل أداء رقصات الزومبي التي 
جسدها جنم موسيقى البوب 
األميركي في أغنيته الشهيرة 

«ثريلر».
وسيتمكن عشاق جاكسون 
خالل الشهور املقبلة، بداية من 
االحتفاالت التي ستنطلق في 
املكســـيك في أغسطس املقبل 
ثم تتواصـــل في جميع أنحاء 
العالم فـــي أكتوبر، من إعادة 
أداء رقصـــات النجم األميركي 
في أغنيته املصورة «ثريلر» 
التي انتجت عام ١٩٨٣ وبفضلها 
بزغ جنم جاكســـون في عالم 

موسيقى الروك.
ويعتزم عشاق ملك البوب 
في مدينة مكســـيكو ســـيتي 
االحتفال مبـــا كان من املمكن 
أن يصبح عيد امليـــالد الـ ٥١ 
الذي سيصادف  جلاكســـون 
٢٩ أغســـطس املقبل من خالل 
تسجيل رقم قياسي جديد لعدد 
املشاركني في رقصة «ثريلر» 
بســـاحة «زوكالو» الرئيسية 

باملدينة.
ويأمـــل املنظمـــون، الذين 

شبان وفتيات يؤدون رقصة «ثريلر» الشهيرة

النمل يتفوق على اإلنسان 
في اتخاذ القرارات العقالنية

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلن باحثون أميركيون أن النمل ميتلك القدرة 
على اتخاذ قـــرارات عقالنية عند مواجهة التحديات، حتى إنه قد 

يتفوق أحيانا على البشر في هذا اجلانب، حسب تقديرهم.
وذكر فريق البحث، الذي ضـــم مختصني من جامعتي «والية 
أريزونا» و«برينســـتون»، أن األمر بالطبع ال يشير إلى أن البشر 
أكثر غباء من النمل، فالعديد من الكائنات قد تلجأ إلى خيارات ال 
عقالنية عندما تواجه حتديات تتطلب اتخاذ قرارات صعبة، وهو 

ما ينطبق كذلك على البشر.
ونقلت قناة «اجلزيرة» الفضائية امس عن فريق البحث قوله 
إن الفرد من هذا النوع من النمل ميتلك خيارا واحدا، لكن املجموعة 
تتخذ قرارا جماعيا، ينجم عن تفاعل أفراد النمل معا، حيث ينتج 
قرار واحد يعكس نتائج أكثر دقة، من خالل تقليل الفرص الرتكاب 
األخطاء الفردية، التي قد حتدث عند تبني قرارات فردية، وهو ما 

أسماه الباحثون بحكمة احلشود.
ويـــرى الباحثون أنه «عـــادة ما نعتقد ان وجـــود العديد من 
اخليارات واإلستراتيجيات أمر مفيد، إال أن «األخطاء غير املنطقية» 
حتدث عندما يقوم األفراد بإجراء مقارنات مباشرة بني اخليارات 

املتاحة».

غبريال يارد يعود إلى لبنان ويتألق في مهرجانات بيت الدين لصوص ينزعون ماكينة 
للصرف اآللي في لندن

لندنـ  رويترز: قالت شرطة 
اســـكوتالند يارد ان مهاجمني 
استخدموا شـــاحنة مكشوفة 
مزودة بذراع ميكانيكية لنزع 
ماكينة للصرف اآللي من جدار 
بنك في لندن وصدموا بالشاحنة 
سيارات للشرطة اثناء مطاردة 

ملسافة ٤ اميال.
واستخدم الذراع في انتزاع 
ماكينة الصــــرف اآللي بأكملها 
من بنك باركليــــز في جولدرز 
لنــــدن ثم قام  جرين بشــــمال 
برفعها ووضعها على الشاحنة 
في الساعات االولى من صباح 
الســــبت. وأســـرعت الشاحنة 
بالفرار في شوارع شرق لندن، 
حيث هشمت في طريقها عربات 
للشـــرطة وأصابت ضابطني 
بجـــروح طفيفـــة. وتوقفـــت 
الشـــاحنة في نهاية األمر بعد 
اصطدامـــه بســـيارات اخرى 
للشـــرطة. وألقي القبض على 
سائق الشاحنة (٣٩ عاما) وهو 
في مستشفى يعالج من جروح 
طفيفة. وألقي القبض أيضا على 
رجلني آخرين يبلغان من العمر 
٣١ و٣٧ عاما في شاحنة صغيرة 
مقفلة (فان) كانت متوقفة قرب 

البنك.
وقال هاري هنيجان كبير 
الســـريني بفرقـــة  املفتشـــني 
فالينج ســـكود «نحن سعداء 
لهذه النتيجـــة الناجحة لهذه 
العملية والتي أدت الى اعتقال 
٣ واســـتعادة ماكينة الصرف 

اآللي».

بيروتـ  رويترز: تألق املوسيقي الفرنسي اللبناني 
األصل غبريال يارد الذي اشــــتهر مبوسيقى االفالم 
في حفل أقيم الليلة قبل املاضية في إطار مهرجانات 
بيت الدين الدولية في جبل لبنان وحضره فنانون 
عامليون. عزف يارد موسيقاه على البيانو ومن حوله 
اوركسترا بودابست السيمفوني املكون من ٩٢ عازفا 
بقيادة صديقه الفالمنكي املؤلف ايرك بروسي وصوت 

السوبرانو الفرنسية جيلي ميشالي.
افتتح احلفل مع النشــــيد الوطني اللبناني الذي 
عزفته الفرقة املوســــيقية. ورحــــب يارد باحلضور 
قائال «انا لبنانــــي وللمرة االولى احصد ثمرة عملي 
وشغفي املوسيقي ملدة ٤٢ عاما وأنا سعيد ان اعزف 

امام أهلي وعائلتي ومواطني».
ترافق احلفل مع عرض مصور على شاشات كبيرة 
ألفالم يــــارد ثم تصفيق حاد مــــع الوصول املتأخر 

جلولييت بينوش بطلة فيلم «املريض االجنليزي» 
الذي أنتج عام ١٩٩٦ والفائز عنه بجائزتي «جولدن 

جلوب» و«أوسكار» ألفضل موسيقى اصلية.
حضر احلفل الذي اقيم في القصر الشهابي التاريخي 
في بيت الدين مثقفون وموسيقيون وفنانون عامليون 

بينهم املخرج الفرنسي جان جاك أنو.
واضافة الى فيلم «املريض االجنليزي» الذي حقق 
انتشــــارا واســــعا وضع يارد وهو من مواليد ١٩٤٩ 
موسيقى ألفالم شهيرة عديدة منها «السيد ريبالي 
املوهوب» في العام ١٩٩٩ و«جبل بارد» في العام ٢٠٠٣ 

و«حتطيم وكسر» في العام ٢٠٠٦ وغيرها.
ويضم مهرجان بيت الدين الذي يستمر الى اخلامس 
عشر من اغسطس نخبة من أملع جنوم الفن العرب 
والعامليني من بينهم الفنانان العراقي كاظم الساهر 

واللبناني مرسيل خليفة.

صحتك

حبة دواء يوميًا 
لعالج مرضى سرطان الدم

أستراليا ـ يو.بي.آي: قد يتناول مرضى سرطان 
الدم قريبا حبة دواء واحدة يوميا من أجل مكافحة 

هذا املرض.
وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء االســـترالية امس أن 
اختصاصيني في مرض السرطان سيعقدون خالل 
عطلة نهاية األسبوع احلالي مؤمترا طبيا من أجل 
مناقشة كيفية معاجلة مرض ورم النخاع العظمي 
الذي يصيب آالف االستراليني سنويا وال يوجد له 

حتى اآلن دواء فعال.
وفي هذا السياق قال البروفيسور جيفري سيزار 
وهو اختصاصي في علم األورام في مستشفى ملبورن 
امللكي إننا نشهد اآلن تقدما كبيرا في معاجلة ورم نخاع 
العظام املتعدد، وأضاف انه خالل األعوام اخلمسة 
املاضية كان الذين يصابون باملرض يعيشون لفترة 
تتراوح بني ثالث أو أربع ســـنوات ولكن مع تقدم 
الوســـائل الطبية تغير الوضع كثيرا وصار هؤالء 
املرضى يعيشـــون لفترة أطول، وينشأ هذا املرض 
في مخ العظام ومينع انتاج خاليا الدم العادية ومن 

عوارضه فقر الدم والتعب وااللتهابات.
ومــن األدويــة التــي ستتــم منــاقشتها خــالل 
املــؤمتر حبــة دواء «ريفليمد» التي تؤخذ عن طريق 
الفم، وقال سيزار «إننا نرى حتسنا كبيرا في نوعية 

احلياة ومعدالت البقاء على قيد احلياة».
واشار إلى وجود عدد من االستراتيجيات العالجية 
اجلديدة التي يتبناها األطباء من أجل حتقيق هذه 
النتائج مضيفا إن «ريفليمد» من العالجات اجلديدة 
املبتكرة التي لديها آلية عمل فريدة بإمكانها قتل خاليا 
السرطان وإطالة عمر املريض، ويتم تشخيص حوالي 
١٥ ألف حالة إصابة مبرض امليلوما في اســـتراليا 

كل عام.

(رويترز)غبريال يارد أثناء احلفل

(أ.ف.پ)اإلجراءات االحترازية من املرض مازالت مستمرة


