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مبنى الپنتاغون

املرض اخلطير اليزال يهدد العالم              )أ.ف.پ(

الپنتاغون يواجه إنفلونزا الخنازير بخطط عسكرية
النش���ر الفعلي للقوات في وقت 
الحق باملس���تقبل باالستناد إلى 
التهديدات التي قد متثلها انفلونزا 
اخلنازير ف���ي اخلريف، على ما 

أوردت املصادر.
 » H1N1« هذا ويواصل ڤيروس
انتشاره البطيء في مختلف دول 
العالم، حي���ث ارتفع عدد الدول 
التي سجلت حاالت مؤكدة باملرض 
الناجم عن الڤي���روس إلى نحو 

160 دولة.
الوالي���ات املتحدة  وحتت���ل 
األميركية املرك���ز األول في عدد 
اإلصابات بالڤيروس، حيث سجلت 
ما يزيد على 33 ألف و902 حالة 
مؤكدة مخبريا، بحس���ب األرقام 
الص���ادرة عن منظم���ة الصحة 

العاملية.
كم���ا حتتل بريطاني���ا املركز 
الثالث في عدد املصابني بڤيروس 
انفلونز اخلنازير »H1N1 « بعد كل 
من الوالي���ات املتحدة األميركية 
واملكسيك، وفقا للبيانات الصادرة 

عن احلكومة البريطانية.
الس���لطات  وإقليميا، أعلنت 
الصحية في السعودية وإسرائيل 
االثنني عن أول حالتي وفاة بڤيروس 
»H1N1 «، املعروف باسم انفلونزا 

اخلنازير، في كل منهما.

كبيرة من األش���خاص املتأثرين 
باملرض.

وكخطوة أولى، سيوقع غيتس 
على ما يس���مى »أم���ر التنفيذ« 
ال���ذي يخول اجلي���ش األميركي 
ب���دء تفاصيل املخط���ط وكيفية 
تنفيذه، وستجرى مراجعة بعد 

الوب���اء، وان اجليش،  تفش���ي 
وكما هو متبع في حال الكوارث 
الطارئة  الطبيعي���ة واحل���االت 
الكبرى األخرى، سيباش���ر في 
تقدمي الدعم وسد ثغرات السلطات 
املدنية بالقيام مبهام النقل اجلوي 
وإجراء فحصوات مخبرية ألعداد 

واشنطن � سي.إن.إن: يخطط 
الپنتاغون، وزارة الدفاع األميركية، 
لتش���كيل فرق إقليمية من قوات 
اجليش ملساعدة السلطات املدنية 
 ،»H1N1 « حال تفشي واسع لڤيروس
املعروف بانفلونزا اخلنازير، هذا 
اخلريف، وفق ما كشفت مصادر 

عسكرية.
التي تقدم  وتقتضي اخلطة، 
الش���مالية،  القي���ادة  بها قائ���د 
اجلنرال فيكت���ور رينورت، بأن 
تباشر قوات مهام خاصة العمل 
إلى جانب »وكالة إدارة الطوارئ 
الفيدرالية«، وفق مصادر رفضت 
كشف هويتها، بدعوى أن اخلطة 

مازالت قيد املوافقة.
العس���كري  املقترح  وينتظر 
التفويض النهائي من وزير الدفاع 

األميركي، روبرت غيتس.
ورجح أحد املصادر أن تتشكل 
تلك الفرق من كافة أفرع اجليش 
املختلفة، إال أن���ه لم يتحدد بعد 
عدد القوات التي س���تكلف بهذه 
املهام وإذا ما سيجري تكوينها من 
اجلنود أو قوات احلرس الوطني 

واالحتياط.
وق���ال آخ���ر إن »وكالة إدارة 
الط���وارئ الفيدرالية«، هي التي 
إغاثية حال  س���تقود أي جهود 

مقتل وإصابة 38 في حادث قطار بالصين  وشاحنة تنزلق من فوق جسر منهار

صاحبة اللونين األسود واألبيض نفقت بعد مرض قصير

طفلة برأسين في الفلبين

مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ينعى القطة »سيبيل«

لندن � يو.بي.آي:  أفادت صحيفة ديلي تليغراف 
امس بأن القطة املتقاعدة في مكتب رئاسة احلكومة 
البريطانية )داوننغ س����تريت( سيبيل ذات اللونني 

األسود واألبيض نفقت بعد مرض قصير.
وقالت الصحيفة إن سيبيل اتبعت خطا القط همفري 
الذي خدم في داوننغ ستريت اثناء تولي مارغريت 
ثاتشر وجون ميجور وتوني بلير رئاسة احلكومة 
بعد وصوله إلى املكت����ب عام 1989، لكنه أجبر على 

مغادرته في نوفمبر 1997 بعد فترة وجيزة من تسلم 
بلير السلطة ألن زوجته شيري كما تردد وقتها شديدة 

احلساسية من القطط وتعتقد أنها غير صحية.
وكان مكتب رئاسة احلكومة البريطانية اعلن في 
س����بتمبر 2007 أن القطة سيبيل وصلت من مدينة 
إدنبره االسكوتلندية مع وزير اخلزانة )املالية( ألستر 
دارلينغ وزوجته لتقيم في داوننغ ستريت مع رئيس 

الوزراء غوردون براون وعائلته.

مانيال � د.ب.أ: يراقب االطباء في مستشفى 
حكومي في العاصمة الفلبينية عن كثب حالة 

رضيعة ولدت برأسني.
وكانت الرضيعة التي لم يتم تس���ميتها 
بعد قد ول���دت في وقت متأخر من مس���اء 
الثالثاء املاضي في مستش���فى د.خوس���يه 

فابيال ميموريال لالمومة والطفولة في وسط 
مانيال.

وقال اح���د االطباء الذين حضروا عملية 
الوالدة ان حالة الرضيعة مستقرة لكنها قد 
متوت في حال كان الرأس���ان يشتركان في 

قلب واحد.

بكني � يو.بي.آي: قتل أربعة أش���خاص على األقل وأصيب 34 
آخرون بجروح نتيجة خروج قطار عن س���كته بس���بب األمطار 

الغزيرة في وقت مبكر صباح امس جنوب غرب الصني.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« عن هيئة السكك 
احلديدية أن احلادث وقع في مدينة ليوتشو بإقليم »غوانغشي« 
بسبب األمطار الغزيرة التي هطلت على اإلقليم في األيام املاضية. 
ووقع احلادث بعد خروج القاطرة والعربات األربع األولى من القطار 
املتجه من مدينة »شيانغ فان« في مقاطعة »هوبي« وسط الصني 

إلى »تشانغيانغ« مبقاطعة »غوانغ دونغ« عن مسارها.
وقتل في احلادث 4 أش���خاص على األق���ل وجرح 34 إصابة 11 

منهم خطيرة.
يشار إلى أن األمطار الغزيرة مازالت تهطل على املناطق الشمالية 

والوسطى في غوانغشي منذ اإلثنني املاضي.
من جهة اخرى، انزلقت شاحنة من فوق جسر منهار في مدينة 
وينشوان الصينية وكان االنهيار بسبب هزة ارضية جنوب غرب 

الصني دمرت اجلسر وقتلت 3 اشخاص.

نيودله���ي � يو.بي.آي: أقدم مزارع هندي على قطع رأس طفلة 
في اخلامسة من العمر حتى ترضى عنه اآللهة وتنعم عليه بصبي. 
وذكرت صحيفة »تاميز أوف إنديا« الهندية ان الشرطة ألقت القبض 
على املزارع وعلى رجل يزعم انه يعمل في خدمة اهلل وأحد شركائه 

فور كشف ما حدث.
ودعت الشرطة إلى اعتبار ما حصل جرمية قتل جماعي وسارعت 

لتطبيق اإلجراءات القانونية بحق املتهمني.
وكشفت الشرطة ان اسم الطفلة »فاندانا« وهي ابنة غايا براساد 
من بلدة مورديا هيمسني. وقال والدا الفتاة انها اختفت في ساعات 
الصب���اح األولى أمس وعثر عليها في مزرعة رام نواس مقطوعة 
الرأس وبقربها بعض البخور احملروق واألزهار والزيت وغيرها 

من األشياء املستخدمة في طقوس دينية.

إس����طنبول يو.بي.آي: بعدما جنح أصحاب املقاهي في اسطنبول 
بالتحايل على القيود املفروضة على اإلعالنات الكحولية ابتكر أحدهم 
طريقة تساعد في التحايل على قانون حظر التدخني في األماكن العامة 
اجلديد الذي بدأ تطبيقه في تركيا ابتداء من 19 يوليو املاضي. وذكرت 
وكالة »دوغان« التركية لألنباء ان سوات كاراكايا املدخن الذي يدير 
أحد املقاهي منذ 15 سنة يجذب الزبائن من خالل آلية طورها بنفسه 

بعدما وضع خرطومني سهال عملية التدخني من دون أي مشاكل. 
وأوضحت ان كاراكايا أحدث ثقبني في أحد نوافذ املقهى ووصل بكل 
منهما خرطومني رفيعني توضع سيجارة في طرف أحدهما وإمنا في 
غرفة خارجية فيما يدخن الزبون داخل املقهى ويس����تخدم اخلرطوم 

الثاني الخراج الدخان بحيث ال وجود للسيجارة بني الزبائن.

أس���تراليا � يو.بي.آي: قال أطباء إنهم ال يعرفون الس���بب الذي 
يجعل طفال في اخلامسة من العمر عاجزا متاما عن تناول الطعام ما 
يضطرهم ل� »ضخ« الطعام في معدته حلوالي 20 ساعة في اليوم. 
ونقلت صحيفة »أداليدي أدفرتايزر« عن مليسا بوسنشوت والدة 
كاليب بوسنشوت من جنوب استراليا قولها إن صحة ابنها تتدهور 
بشكل كبير إذا تناول مجرد كسرة خبز. وأضافت »كل ما يستطيع 
تناوله هو املياه والليموناض���ة«، مضيفة »إن األطباء ال يعرفون 
املشكلة التي يعاني منها«. وتابعت«عندما نذهب إلى املطعم لتناول 
العشاء يتناول كوبا مليئا بقطع من الثلج ويسألنا: ماذا تأكلون وما 

هو طعم الذي تأكلونه أو يبدي تبرمه قائال: هذا ليس عدال«.

هندي يقطع رأس طفلة لتنعم عليه اآللهة بصبي!

التدخين في إسطنبول بواسطة الخراطيم

طفل ال يأكل منذ 5 أعوام
القطار بعد أن خرج عن مساره                               )ا.ف.پ(

لندن � د.ب.أ: حذر خبراء بريطانيون من املخاطر 
املرتفعة لإلصابة بسرطان اجللد عن طريق حمامات 
الش���مس الصناعية التي يس���تخدمها الراغبون في 

احلصول على لون ذهبي داكن على بشرتهم.
وحذرت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان من ارتفاع 
معدالت اإلصابة بس���رطان اجللد مبق���دار 75% لدى 
األشخاص الذين يتعرضون بانتظام وقبل بلوغهم 30 
عاما لألشعة فوق البنفسجية املستخدمة في حمامات 

الشمس.
وأكدت الرابطة أن األطفال والشباب هم األكثر عرضة 
ملخاطر االصابة بسرطان اجللد نتيجة استخدام حمامات 
الشمس الصناعية. وأثبتت الفحوصات أيضا وجود 
عالقة بني أجهزة إضفاء اللون الداكن على البش���رة 
والس���رطانات التي تصيب العني. ووفقا ملجلة »ذي 
النسيت أونكولوجي« العلمية املتخصصة الصادرة 
امس فقد صنفت الوكالة أجهزة تلوين البشرة التي 
تستخدم األشعة فوق البنفسجية ضمن العوامل التي 
حتتوي على درجة مخاطر عالية لإلصابة بالسرطان. 
وغيرت الوكالة تصنيف حمامات الشمس الصناعية من 
»محفز محتمل للسرطان« إلى »محفز للسرطان« األمر 
الذي يضع حمامات الشمس الصناعية مع السجائر 

في فئة واحدة بالنسبة ملخاطر السرطان.
 ويقدم خبراء الوكالة الدولية ألبحاث الس���رطان 

استشارات ملنظمة الصحة العاملية.

حمامات الشمس الصناعية
 تصيب بسرطان الجلد

صحتك

الشاحنة تنزلق من فوق اجلسر          )ا.پ(

لوس أجنيليس � أ.ش.أ: كسرت ثالثية فيلم الكرتون 
»العميل الس���ري خلنازير غينيا« حاجز االيرادات 
الكبيرة ف���ي الواليات املتحدة الت���ي نعم بها فيلم 
تعويذة هاري بوتر. تشير بذلك التقديرات األولية 
لالفالم، إذ حص���د الفيلم األول 32 مليون دوالر في 
عطلة نهاية األس���بوع، ويحكى فيلم خنازير غينيا 
عن فريق من العمالء السريني من احليوانات، شكلوا 

فرقة بهذا الصدد تدعى جي � فورس.
وتراجع فيلم »هاري بوتر واألخ نصف الشقيق« 
الى املرتبة الثاني���ة بإيراد بلغ ثالثني مليون دوالر 
في األس���بوع الثاني من عرضه، داخل دور السينما 
في الواليات املتحدة وحدها، غير أن الفيلم نفس���ه 
حصد في العروض الدولية خارج الواليات املتحدة 

1.627 مليون دوالر.

خنازير غينيا تتفوق على هاري بوتر


