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31 تون���س � د.ب.أ: وضع أطباء تونس���يون مواطنة حبلى 
في ش���هرها التاس���ع حتت املراقبة الطبية املستمرة بأحد 
مستشفيات محافظة قفصة )جنوب تونس العاصمة(، بعد 
أن تبني أن في بطنها 12 جنينا. ووصف األطباء حالة السيدة 
بأنها »فريدة من نوعها« في تونس والعالم، وأكدوا أنها حامل 
في 12 جنينا، 6 ذك���ور و6 إناث، جميعهم في صحة جيدة. 
وذكرت جريدة الشروق التونسية امس أن املستشفى الذي 

تنزل فيه السيدة جند 3 أطباء يتناوبون على اإلشراف على 
حالتها على مدار 24 س���اعة. وقالت السيدة للصحيفة إنها 
بصحة جيدة، وأعربت عن س���عادتها الشديدة بهذا احلمل، 
مشيرة إلى أنها تنتظر موعد الوالدة بفارغ الصبر وتتمنى أن 
يكون أبناؤها في صحة جيدة. تعمل السيدة مدرسة باملرحلة 
الثانوية، وتزوجت عام 2007 من زميل لها في العمل، وسبق 

أن أجهضت مرتني بعد فشل حمليها األول والثاني. 

تونسية حامل في 12 جنينًا

نانسي عجرم 

)ا.ف.پ(طبيب اعشاب هندي يعرض دواء من تركيبه اخلاص يدعي انه يعالج انفلونزا اخلنازير

خادم الحرمين يأمر بعالج المصابين بإنفلونزا الخنازير على نفقة الدولة 
والهند تسجل 24 حالة وفاة وتسعى لتطوير عقار للوباء خالل 4 أشهر 

من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية 
في بيان أصدرته أمس أن عدد حاالت اإلصابة 
املؤك����دة بڤيروس )انفلونزا اخلنازير( في 
البالد بلغ 476 حالة، معظمها من الشباب، 

دون تسجيل حاالت وفاة جديدة، فيما أعلنت 
كوريا اجلنوبية أن عدد اإلصابات بالوباء 

يقترب من األلفني.
ومع ارتفاع ع����دد الوفيات بهذا املرض 

عواص����م � وكاالت: وجه خادم احلرمني 
ب����ن عبدالعزيز امللك عبداهلل   الش����ريفني 
آل س����عود مبعاجلة جميع حاالت انفلونزا 
اخلنازير من املواطنني واملقيمني والزائرين 

واملعتمرين على نفقة الدولة.
 وذكرت وكالة االنباء السعودية أن هذا 
التوجيه يأتي اس����تمرارا ملا توليه حكومة 
خادم احلرمني الشريفني من رعاية صحية 
متقدمة للمواطن����ني واملقيمني واملعتمرين 
والزائرين في اململكة وملا يواجه العالم هذه 
األيام من تفش����ي مرض انفلونزا اخلنازير 

وما يصاحبها من مضاعفات.
 واضافت الوكالة أن هذا التوجيه الكرمي 
يأتي متزامنا مع قرب شهر رمضان املبارك 
وقدوم ضيوف الرحمن لألماكن املقدس����ة 
مشيرة الى ان االمر قد شمل كل املستشفيات 
احلكومية واخلاص����ة في اململكة مبعاجلة 
حاالت انفلونزا اخلنازير التي لديها مضاعفات 
بحس����ب تصني����ف وزارة الصحة وما هو 
متعارف عليه عامليا للمرضى من املواطنني 
واملقيمني واملعتمرين وتقدمي الرعاية الصحية 

الالزمة لهم على نفقة الدولة.

في الهند مساء أمس إلى 24 بعد وفاة ستة 
أشخاص في مدينتي بيون ورايبور اعلنت 
الهند أمس انها ستكون جاهزة خالل اربعة 
اشهر الستخدام طعم ملعاجلة املصابني بوباء 
انفلونزا اخلنازير سواء من خالل العقار الذي 
تعمل على تطويره حاليا او باستخدام أي 
دواء قد تنتجه دولة أخرى قبل تلك املدة.

وفي سياق متصل أعلن حاخامان يهوديان 
ب����ارزان أن االربعاء املقبل س����يكون يوم 
صيام وصالة بسبب تفشي وباء انفلونزا 

اخلنازير.
وجاء اإلعالن عن يوم الصيام والصالة 
غير املعتاد في رس����الة مش����تركة نشرها 
احلاخام ش����لومو عمار )احلاخ����ام االكبر 
لليهود الس����فاردمي � الشرقيني أو من ذوي 
االصول الشرق أوسطية( في املجتمع اليهودي 
واحلاخام عوفيديا يوسف الزعيم الروحي 

حلزب شاس املتزمت.
وقال احلاخامان في رس����التهما إن وباء 
انفلونزا اخلنازير »الش����رير« انتش����ر من 
املكس����يك في العالم كله »بسبب خطايانا 

الكثيرة«.

120 قتياًل بسبب اإلعصار الذي يضرب تايوان
و300 مفقود في قرية اختفت تحت الطين

ال أموال وال بطاقات ائتمان وال هويات شخصية وال مفاتيحنانسي عجرم تغني مع الفخراني.. وسفيرة للطفولة

قريبًا سيحمل الناس في جيوبهم »الموبايل« فقط
دبي � سي.إن.إن: تتجه الهواتف 

النقالة ألن تكون في املستقبل 
القري���ب الش���يء الوحيد 

الذي يحمله الش���خص 
في جيبه، مس���تغنيا 
عن محفظة نقوده، 
وهويته الشخصية، 
وبطاق���ة االئتمان 

وغيرها.
إذ توقع خبراء 
أن يكون الشخص 
غض���ون  ف���ي 
السنوات اخلمس 
املقبلة قادرا على 
اس���تخدام هاتفه 
النق���ال ف���ي دفع 

الفواتير، واستخدامه 
بطاقة شخصية، وشراء 

حاجاته من األس���واق، 
واس���تخدامه بطاقة مرور 

في محطات القطار، حتى في 
فتح باب املنزل.

ولي��س م��ا يقول��ه اخلب��راء صعبا 
جدا، فق��د استط��اع العدي��د م��ن السكان في 
كوري��ا اجلنوبي�����ة والياب��ان االعتم��اد على 
الهاتف النقال في كثير من األعمال التي ذكرت 

سابقا.
ففي مسح أجرته مؤسسة فوريستر لألبحاث، 
وجد أن 15% من 963 ش���خصا شملهم املسح، 
يستخدمون الهواتف النقالة في دفع الفواتير 

وشراء احتياجاتهم من األسواق.
األلفية  التس���عينيات وبداي���ة  ففي نهاية 
الثالثة، تعاونت شركات االتصاالت مع البنوك 
في الواليات املتحدة الستخدم الهواتف النقالة 
في إجراء املعامالت البنكية، ومتكن عدد محدد 

من األش���خاص من استخدام هذه 
التقنية، باإلضافة الستخدام 
هواتفهم بدال من بطاقات 

املواصالت العامة.
لك���ن العينة التي 
متت عليها التجارب، 
لم تتش���جع كثيرا 
لهذه اخلدمات، كما 
توقعت أن تكون 
أكثر سهولة مما 
كانت عليه، وفقا 
ملا قاله إد كونتز 
احمللل في مؤسسة 

فوريستر.
إال ان كونت���ز 
يرى أن األمر مختلف 
أن  وميك���ن  اآلن، 
يصبح الهاتف النقال 
محفظة ومفتاحا أيضا، 
بسبب زيادة اعتماد الناس 
على الهاتف النقال منذ بداية 
العام 2009، أكثر مما كانوا عليه 

من قبل.
ويبلغ عدد مس���تخدمي الهاتف النقال نحو 
أربع���ة مليارات ش���خص ح���ول العالم وفقا 
إلحصائيات االحتاد الدولي لالتصاالت، ما يعني 
أن لكل ثالثة أش���خاص ح���ول العالم جهازي 

هاتف نقال.
شركة غارتنر، وهي شركة متخصصة في 
أبحاث التكنولوجيا، أصدرت تقريرا في مايو 
املاض���ي جاء فيه ان عدد مس���تخدمي الهاتف 
النقال لدفع فواتيرهم سيزداد بنسبة 70% في 
الع���ام احلالي، ليصل إلى 73 مليون ش���خص 
حول العالم، فيما سيصل العدد إلى 190 مليونا 

في عام 2012.

 إيالف: علمت إيالف أنه مت تعيني الفنانة 
اللبنانية نانس����ي عجرم م����ن قبل منظمة 
»اليونيس����يف« س����فيرة لألطفال والنوايا 

احلسنة في الشرق األوسط.
وفي اتصال مع مدير أعمالها جيجي المارا 
أكد األمر وقال انه يتم حاليا التحضير ملؤمتر 
صحافي تعلن فيه املنظمة تعيينها رسميا 
بحيث ال يتداخل مع مواعيد حفالتها الكثيرة 

في هذا الصيف.
على صعيد آخر قال جيجي ان نانس����ي 
انتهت من تسجيل أغنية التتر ملسلسل ابن 
األرندل����ي حيث تغني فيه����ا ديو مع الفنان 
يحيى الفخراني، بحسب تعبير جيجي فإن 
الفخراني يشاكس نانسي في األغنية، وهي 
من كلمات أمين بهجت قمر، وأحلان وتوزيع 
محمود طلعت. ويضيف: ميكنني القول بكل 
ثقة ان هذه األغنية من أجمل ما غنت نانسي 
على اإلطالق. يذكر أن مسلسل »ابن األرندلي« 
من إخراج السورية رشا شربتجي وبطولة 
يحي����ى الفخراني، معالي زاي����د، وفاء عامر 

وسليم كالس.

تايبيه � يو.بي.آي: قال الرئيس التايواني ما 
ينغ جيو ان إعصار موراكوت أدى الى مقتل 120 
شخصا وتشريد 7000 آخرين والتسبب بأضرار 

مالية بأكثر من 1.5 مليار دوالر.
ونقلت وكالة األنباء التايوانية املركزية عن 
الرئيس دعوت���ه امس في أول اجتماع ملجلس 
األمن الوطني منذ أن تسلم هو وإدارة احلزب 
الوطني الصيني احلكم في 20 مايو 2008 الشعب 

إلى تعبئة نفسه للمشاركة في عمليات اإلنقاذ 
واإلغاثة.

وأشار إلى انه مت التأكد من مقتل 120 شخصا 
حتى اآلن، غير ان الوكالة أوضحت ان هذا العدد 
ال يشمل 300 شخصا فقدوا في قرية سياولني 
التي اختفت بالكامل بفعل الفيضانات واالنهيارات 
الطينية. وقال الرئيس ان اإلعصار هو األسوأ 

الذي تشهده تايوان منذ 50 عاما.

قتل جاره ليلة عرسه وذهب إلتمام زفافه

كتاب هتلر بـ 35 ألف دوالر

أعلن عن نيته االنتحار على »فيسبوك«

القاه����رة � يو.بي.آي: لم يؤجل عامل مصري ليلة زفافه وتوجه إلى 
حفلة عرسه بعد ساعات من قتله جاره طعنا بسكني في مشاجرة بينهما. 
وألقت الشرطة في مدينة دمنهور بدلتا النيل القبض على ابراهيم عبده 
مدبولي )25 عاما( وهو جالس الى جوار عروسه في احلفل ليل اخلميس 
املاضي بعد ان تعرف عليه شهود عيان بقتله محمد فريد أبو نعيمة )46 

عاما( جاره بقرية الكركون مبدينة كفر الدوار املجاورة.
وقال مس����ؤول امني ان مدبولي طعن ابو نعيمة بسكني اثر مشادة 
كالمي����ة بينهما ث����م الذ بالفرار ليكمل ترتيبات الزف����اف إال أنه فوجئ 
بالش����رطة تلقي القبض في العرس وسط دهشة العروس واملدعوين. 

وأضاف املسؤول ان املتهم اعترف بارتكاب اجلرمية.

لندن � يو.بي.آي: بيعت نس���خة نادرة من كتاب الزعيم النازي 
أدولف هتلر »كفاحي« مبا يق���ارب ال� 35 ألف دوالر في مزاد علني 

أقامته دار »مولوكس« في مقاطعة شروبشاير اإلجنليزية.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي. بي. سي( ان روسيًا اتصل 
باملسؤولني عن املزاد واشترى نسخة الكتاب التي حتمل توقيع هتلر 

والتي أعطاها شخصيا ألحد املساجني معه مقابل 34766 دوالرا.
ولفتت إلى ان اسم الكتاب باألملانية هو »ماين كامف« أي »كفاحي« 

وأصبح أشبه بإجنيل االشتراكية في الرايخ الثالث.

ألبوكيرك � يو.بي.آي: أقدم رجل من والية نيو مكسيكو األميركية 
خس���ر وظيفته مؤخرا ويشارف على فقدان منزله على إطالق النار 
على نفسه بعد اإلعالن عن عزمه على االنتحار على موقع »فيسبوك« 

االجتماعي.
وقال جون والش املتحدث باس���م ش���رطة ألبوكيرك ان رسالة 
جايسون ماكوي )33 س���نة( على املوقع أثارت استغراب أصدقائه 

خارج نيو مكسيكو.
وقال والش لصحيفة »ألبوكيرك جورنال« األميركية »أبلغونا انه 
نشر رسالة على »فيسبوك« تتضمن تفاصيل عن طريقة تخطيطه 

لالنتحار«.

صحتك

المأكوالت الدسمة تحّد من الذكاء

دراسة تحذر النساء من تمشيط شعرهن

لندن � يو.بي.آي: يبدو أن تناول املأكوالت الدسمة 
بشكل مفرط يحد من ذكاء الناس فقد خلصت دراسة 
اجرتها جامعة كامبريدج البريطانية ونشرت نتائجها 
صحيفة ديلي إكسبريس الصادرة امس إلى أن تناول 
املأكوالت املليئة بالدهون مثل الكباب والكاري ووجبات 
املطاعم السريعة مثل ش���طائر البرغر تسبب ضعفا 
مؤقتا للذاكرة شبيها بحالة الثمل الناجمة عن تناول 

املشروبات الكحولية.
واضاف���ت أن جتارب اجرتها عل���ى فئران وجدت 
أن األخيرة لم تتمكن م���ن اخلروج من املتاهات التي 
وضعت أمامها بعد تس���عة أيام من تغذيتها بأطعمة 

كثيرة الدسم.
وذكرت الدراسة أن احلميات الغذائية الغربية الدسمة 
ترتب�����ط بالكثير من املش���اكل الصحية مثل أمراض 
القلب لكن هناك القليل من االهتمام مبضاعفاتها على 

املدى القصير. 

باريس � أ.ش.أ: أظهرت دراسة نشرتها مجلة »توب 
سانتيه«، أكثر املجالت الطبية انتشارا، أن التمشيط 

املفرط للشعر يؤدي الى تساقطه.
 وأفادت الدراسة بأن النساء اللواتي ميشطن شعرهن 
مرتني في اليوم يخس���رن ثالث مرات أكثر من الشعر 

مقارنة بالالتي ميشطن شعرهن مرة واحدة.
 أجري���ت التجارب على 14 امرأة قمن بإحصاء عدد 
الشعرات التي تتساقط من شعرهن بسبب استخدام 
املشط.. تبني أنه كلما أفرطن بالتمشيط خسرن عددا 

أكبر من الشعر.
 تأتى هذه الدراسة مغايرة متاما لالعتقادات التي 
كانت تعتبر أن املش���ط يس���اعد على حتسني الدورة 

الدموية وخفض تساقط الشعر.

رئيس بلدية نيويورك يختار فلسطينية
لرئاسة لجنة شؤون المهاجرين

العربية: اختار رئيس بلدية 
نيويورك، ماي���كل بلومبرغ، 
فلسطينية األصل لرئاسة جلنة 
شؤون املهاجرين في البلدية، 
وهي املرة األولى التي يتولى 
فيها شخص مسلم وعربي هذا 

املنصب.
وفي اتص���ال هاتفي معها 
ذكرت فاطمة شمعة إن تعيينها 
الذي مت بقرار من بلومبرغ يوم 
األربعاء، ل���م يحدث أي اثارة 
للجدل من زمالئها، »وال رصدت 
أن���ا ذلك في وس���ائل االعالم 
األميركية أيضا«، بحسب تعبير 
شمعة املتحدرة أصال من بلدة 
»دير دبوان« القريبة من رام 
اهلل التي زارتها آخر مرة قبل 

14 سنة.
وقالت فاطمة ش���معة )30 
عاما( إنها ستسعى ألن تكون 
ألقاها  التي  بحجم املسؤولية 
عل���ى عاتقها رئي���س بلدية 

نيويورك في تولي ش���ؤون 
املهاجرين ملدينة يهاجر اليها 
كل عام مئات اآلالف من دول 
في 5 قارات، »حيث تسمع في 
شوارع املدينة عشرات اللغات 
واللهجات املختلفة«، وفق ما 

قالت.
وذكرت شمعة أنها أبصرت 

الن���ور في نيوي���ورك من أم 
برازيلية، حي���ث كان والدها 
مقيم���ا قبله���ا ف���ي ريو دي 
بالبرازيل، وقضت  جني���رو، 
الس���نوات،  هي هناك بعض 
لذل���ك فه���ي تتق���ن العربية 
والبرتغالي���ة واالجنليزي���ة 
والفرنسية واالسبانية وبعض 

االيطالية.
وألنها متزوجة من السوري، 
العامل في  زياد منص���وري، 
احلقل املصرفي في نيويورك 
ابنان، فإنها تسافر  ولها منه 
بعض األحيان لقضاء العطل 
معه في دمشق، لكنها تعشق 
نيوي���ورك وتراه���ا مدين���ة 
معوملة، ففيه���ا ولدت وفيها 
الثالث  الس���نوات  عملت في 
األخيرة مستش���ارة للشؤون 
التربوية في بلديتها، حتى متت 
ترقيتها كرئيسة للجنة شؤون 

املهاجرين.

في منصب يحوزه ألول مرة عربي مسلم

 فاطمة شمعة


