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مونستر د.ب.أ: أكد االخصائي واخلبير 
األملاني في مجال املخ واألعصاب البروفيسور 
إيرفني جوزيف أن للموسيقى تأثيرا إيجابيا 

على جسم اإلنسان.
وقال إيرفني إن كثيرا من األطباء يقللون 

من شأن دور املوس���يقى وتأثيرها 
على اجلس���م. وأوضح إيرفني 

ال���ذي يحاض���ر أيضا في 
أكادميية الفنون مبدينة 

مونستر غربي أملانيا أن 
املوسيقى تستطيع أن 
تخاطب املخ البشري 
بطريقة ممتازة رغم 
األمراض  اختالف 
أن  الت���ي ميك���ن 

تصيب هذا املخ.
إلى أن  وأش���ار 

إقليم  رابطة أطب���اء 
»فستفالن ليبه« تعتزم 

عقد مؤمتر عن موسيقى 
اجلاز، 20 من الشهر اجلاري. 

وقال وأكد ان ذل���ك ال يعني أن 
العالج يقتصر بالضرورة على موسيقى 

اجل���از، فاألم���ر ال يتعلق بن���وع محدد من 
املوسيقى، كما أنه ليس هناك نوع معني من 

املوسيقى ملرض بعينه.
وأوضح أن م���ا يحدث األث���ر اإليجابي 

للموسيقى على اجلس���م هو هذه الصفات 
األساس���ية التي حتملها أي موسيقى، مثل 

اإليقاع والتناغم.
ورأى إيرفني أنه م���ن البديهي أن يكون 
للموسيقى ذات اإليقاع السريع أثر حركي، 
فيما تصلح املوس���يقى ذات اإليقاع 
البطيء لالسترخاء والتغلب 

على التوتر.
وق���ال خبي���ر املخ 
واألعص���اب االملاني 
إن للموسيقى قدرة 
على رفع أو خفض 
نشاط املخ بالشكل 
الذي يجعلها تصلح 
كمكمل عالجي مع 
الطبية  العقاقي���ر 
ألصحاب األمراض 
ارتفاع  املزمنة، مثل 
أكد  الدم، لكنه  ضغط 
أنها ال  الوقت نفسه  في 
تصل���ح أن تكون بديال عن 

هذه العقاقير.
كما ذكر إيرفني أن املوسيقى ال تصلح 
أن تكون عالجا لكل األمراض »فمثال سيكون 
من العس���ير التداوي باملوسيقى في حاالت 
الكس���ور، غير أنها تصلح لتنشيط اجلهاز 

املناعي في حالة األمراض البكتيرية«.

الموسيقى تنشط الجهاز المناعي 

صحتك

إيران لن تسمح لألطفال وكبار السن بأداء فريضة الحج لهذا العام

الجنود اإلسرائيليون ينقلون إنفلونزا الخنازير إلى 4 أسرى فلسطينيين
ومصر تشدد من إجراءاتها وتمنع حفالت اإلفطار الجماعي في رمضان

وكاالت � عواصم: أعلن رئيس املركز الطبي 
للح���ج والزيارة ف���ي جمعية اله���الل األحمر 
اإليرانية د.محمد تقي أنه لن يس���مح لألطفال 
دون العاشره وكبار السن فوق ال�65 عاما باداء 
فريضة احلج هذا العام بسبب انتشار فيروس 

انفلونزا اخلنازير
فيما كشف وزير فلسطيني عن أن 4 أسرى 
بسجن عوفر أصيبوا مبرض إنفلونزا اخلنازير 
وأن الڤي���روس انتقل لهم ع���ن طريق اجلنود 

اإلسرائيليني.
وقال وزير شؤون األسرى واحملررين عيسى 
قراقع إنه وجه رس���الة س���ريعة إلى مديرية 
السجون اإلس���رائيلية حّملهم فيها املسؤولية 
عن حياة وصحة األسرى في السجن، وطالبهم 
بنقل املرضى إلى مستشفيات خاصة، اوضح 

أن الطلب قوبل بالرفض.
وأوضح أنه مت فحص 20 أسيرا وتبني بعد 
الفحص إصابة 4 منهم يوم االثنني املاضي ومت 
وضعهم في غرفة منفردة، وأنه يش���عر بقلق 
شديد على صحة األسرى واخلوف من انتشار 
املرض بني األس���رى رغم عدم خطورة حاالت 
املصابني ال���� 4. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة 

الياباني���ة امس عن أول حال���ة وفاة في البالد 
جراء اإلصابة بڤيروس ايه »إتش1 إن1« املعروف 
بإنفلونزا اخلنازي���ر. وذكرت وكالة »كيودو« 
اليابانية أن احلالة لرجل في اخلمسينيات من 
عمره توفي نتيجة اإلصابة باملرض في مقاطعة 
أوكيناوا. وكانت اليابان قد أعلنت مؤخرا عن 
وصول حاالت اإلصابة بالڤيروس إلى 5 آالف 
حالة، مشيرة إلى أن الڤيروس انتشر في جميع 

مقاطعات البالد البالغ عددها 47.
وأس���فر الڤيروس عن وف���اة أكثر من 800 
شخص في شتى أنحاء العالم منذ ظهوره في 

إبريل.
من جهتها، ش���ددت مصر إجراءات مكافحة 
انتشار الوباء خشية تكاثر اإلصابات واحتمال 
انفلون���زا الطيور وظهور  اختالطه بڤيروس 

نوع جديد قاتل.
ونقلت صحيفة »األهرام« السبت عن الناطق 
الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالرحمن شاهني 
قوله انه تقرر منع التجمعات العامة بكل أشكالها 
في األماكن املغلقة بالنوادي االجتماعية والرياضية 
والفنادق. وبني شاهني ان تلك اإلجراءات ستشمل 
وقف حفالت اإلفطار اجلماعي بالفنادق وغيرها 

من دون اس���تثناءات إضافة ال���ى منع اخليام 
الرمضانية وتق���دمي النارجيلة التي وصف��ها 
بان��ها وسيل���ة لنق��ل الڤيروس. إال انه أكد ان 
تلك اإلجراءات لن متن���ع إقامة موائد الرحمن 
وهي الدعوات املجانية إلفطار الصائمني التي 
تقام عادة في الساحات العامة او على أرصفة 

الشوارع في رمضان.
ومن بني اإلجراءات األخرى التي ستطبقها 
أثناء  الوزارة متابع���ة املعتمري���ن املصريني 
تواجدهم في الديار املقدس���ة وحجز احلاالت 

املشتبه بها عند وصولها الى مصر.
وقال شاهني ان الوزارة ستصدر قرارا بوقف 
رحالت العمرة نهائيا اذا ما ازداد تفشي املرض 

بني املعتمرين املصريني.
وكشف ان اإلجراءات تأتي بسبب التخوف من 
اختالط ڤيروسات اإلنفلونزا املوسمية بإنفلونزا 
اخلنازير وبإنفلونزا الطيور املتوطنة في مصر 
وظهور ڤيروس جديد قد يؤدي الى كارثة. إلى 
ذلك أحصت البرتغال خالل 24 ساعة 177 إصابة 
جديدة بانفلونزا اخلنازير ما يشكل رقما قياسيا 
لإلصابات في يوم واحد بحسب بيان أصدرته 

اجلمعة وزارة الصحة البرتغالية.
تالميذ يرتدون األقنعة الورقية الواقية خالل االحتفال بعيد االستقالل الهندي بوالية بانغلور                       )أ.پ(

التسعيني كيماني على مقاعد الدراسة

جو جاكسون

جورج كلوني

والد جاكسون طلب مااًل مقابل مشاركته وفاة أكبر تلميذ في العالم
في حفل تذكاري البنه

كلوني يقاضي مجلتين إيطاليتين   نيروبي � رويترز: قالت وس����ائل اإلعالم احمللية 
الكينية إن مزارعا كان قد أعلن كأكبر تلميذ في العالم 

قد توفي عن عمر يناهز التسعني عاما.
 واحتل كيماني ماروج����ي عناوين األنباء عندما 
اس����تغل فرصة إعالن حكومة الرئيس الكيني مواي 
كيباكي عن مجانية التعليم االبتدائي عام 2003 ليلحق 

ما فاته وينخرط في سلك التعليم.
وقالت ش����بكة »إن تي في« الكيني����ة إن األطباء 
اكتشفوا إصابة ماروجي بالسرطان في وقت سابق 
م����ن هذا العام وخضع بعده����ا جلراحة لكن صحته 
تدهورت كثيرا منذ ذل����ك احلني. ولم تتح للمحارب 
الس����ابق في ثورة املاو ماو ضد االحتالل البريطاني 
خالل اخلمسينيات فرصة للذهاب إلى املدرسة عندما 

كان صبيا لكنه أصبح شخصية وطنية شهيرة ورمزا 
يستخدمه دعاة التعليم املجاني حول العالم. وسافر 
ماروجي عام 2005 إل����ى األمم املتحدة في نيويورك 
ليطالب زعماء العالم باتاحة التعليم للفقراء. وواصل 
ماروجي تعليمه حتى بعد إحراق منزله خالل األزمة 
التي أعقبت االنتخاب����ات العام املاضي حيث اضطر 
للنزوح إلى معس����كر للنازحني ثم إلى دار للمسنني 
في نيروبي. وقالت وسائل اإلعالم احمللية إنه توفي 
قبل عامني من إنهاء تعليمه االبتدائي. وقال ماروجي 
في مقابلة مع رويترز عام 2005 إنه يرغب في الذهاب 
إلى املدرس����ة كي يتعلم قراءة اإلجنيل بنفسه وإنه 
سيواصل تعليمه حتى لو كف بصره أو توفي. وقال 

حينها »احلرية هي التعليم كما تعرفون«.

غ���اري � يو.بي.آي: أظهرت وثائق مدينة غاري في والية إنديانا 
األميركية ان وال���د ملك الپوب األميركي الراحل مايكل جاكس���ون 
طلب من املسؤولني عن حتضيرات حفل تذكاري البنه أن يدفعوا له 
وآلخرين 5 آالف دوالر. وذكرت صحيفة »غاري بوس���ت تريبيون« 
األميركية انه من غير الواضح اذا ما كانت املدينة دفعت املال أم ال.
وأوضحت ان الفاتورة كانت تش���مل األب جو جاكسون واملمثل 
األميركي مارشال تومبس���ون وفرقة شي اليتس الذين شاركوا في 
الشهر املاضي في احلفل التذكاري والتكرميي الذي أقامته املدينة على 

شرف النجم الذي رحل بشكل مفاجئ في 25 يونيو املاضي.
يشار إلى ان مايكل جاكسون ترعرع في املدينة وعاش فيها طوال 
مرحلة طفولت���ه. وذكرت الصحيفة انه من غير الواضح اذا ما كان 
الهدف من املبلغ املطلوب هو تغطية نفقات الس���فر أم ال، ويذكر ان 

تبرعات قدمت للمساعدة في تغطية تكاليف احلفل التذكاري.

كومو � د.ب.أ: ذكرت تقاري���ر صحافية أن جنم هوليوود املمثل 
األميركي الش���هير جورج كلوني يعتزم مقاض���اة جهات صحافية 
في إيطاليا لنش���رها صورا مثيرة التقطت داخل فيلته في إيطاليا، 
دون علمه. وذكر موقع »تي إم زد« األميركي املعني بحياة املشاهير 
أمس ان مصورا صحافيا تسلل بشكل غير قانوني إلى فيال كلوني 
على بحيرة كومو في إيطاليا والتقط صورا ملعش���وق النس���اء مع 
صديقته احلسناء إليزابيتا كاناليس. وأضاف املوقع أن املصور، لم 
يكتف بهذه الصور، لكنه التقط صورا لفتاة )13 عاما( أثناء تغيير 
مالبس���ها بإحدى غرف الفيال وهو األمر ال���ذي زاد من حدة غضب 
كلوني. ونش���رت مجلتان الصور، األمر الذي جعل كلوني يفكر في 

مقاضاة املجلتني واملصور.

متسّول بـ 200 جنيه إسترليني في الليلة

مقتل شخصين في تحطم طائرة إيرانية

أحرق نفسه بعد  منعه من حضور زفاف

لندن � أ.ش.أ: كشفت س����جالت الشرطة في بريطانيا ان بعض 
الشحاذين احملترفني يحققون دخال هائال بل ان البعض منهم يجني 
ما يصل الى 200 جنيه اس����ترليني في الليلة. وقالت الش����رطة في 
»ليسسترشاير« انها حذرت 20 شخصا من التسول حيث اكتشفت 
انه ال احد منهم من املش����ردين. والطريف ان من بني هؤالء س����يدة 
كانت تتس����ول جلمع اموال لشراء مطبخ جديد، وقال توني سوني 
من مجلس مدينة ليسستر ان هناك اشخاصا احترفوا التسول ملجرد 

انهم يرغبون فقط في رفع مستوى معيشتهم.

طهران: أعلن مدير مطار بيام الدولي محمد علي ظهوري أمس عن 
مقتل شخصني كانا على منت طائرة تدريب مدنية تابعة للخطوط 
اجلوي����ة االيرانية حتطمت بعد عدة دقائق م����ن اقالعها من املطار 
حوالي الساعة السابعة صباحا. وقال ظهوري في تصريح لوكالة 
».مهر« لألنباء اإليرانية ان التقارير الواردة تفيد بأن الطائرة كانت 
تقل طيارا مدربا وآخر متدربا وقد توفي كالهما جراء حتطم الطائرة 
قرب مطار بيام على الطريق الواصل بني منطقتي اشتهارد وماهدشت 

من ضواحي مدينة كرج غرب طهران.

تونس � د.ب.أ: أضرم شاب تونسي غاضب النار في جسده أمام 
املارة بأحد شوارع محافظة سيدي بوزيد )350 كم جنوب العاصمة 
تون����س( بعد ان منعته عائلته من حض����ور حفل زفاف في مدينة 
مجاورة. وذكرت صحيفة »الصريح« التونسية في عددها الصادر 
أمس أن عائلة الشاب )20 عاما( رفضت مطلبه بالذهاب إلى مدينة 
مجاورة حلضور حفل زفاف فاستش����اط غضبا وذهب إلى محطة 
لبيع الوقود حيث اشترى كمية من البنزين سكبها على جسده ثم 

أضرم النار في نفسه.

لندن � يو.بي.آي: حقق تسجيل مصور للرئيس 
الباكستاني السابق برويز مشرف وهو يغني مع 
رئيس الوزراء السابق شوكت عزيز جناحا باهرا 
عل����ى موقع »يو تيوب«. وذك����رت هيئة االذاعة 
البريطانية »بي.بي.سي« ان التسجيل يظهر مشرف 
وهو يصفق ويغني قبل ان ينضم اليه عزيز في 
مكان يعتقد انه العاصمة البريطانية لندن. وأشارت 

ال� »بي.بي.سي« الى ان مشرف موجود حاليا في 
بريطانيا في حني ان القضاء في باكستان، ينظر 
في مسألة محاكمته بتهمة وضع كبار القضاة رهن 
االعتقال املنزلي االجباري، وميكن ان توجه اليه 
تهمة اخليانة. ويبدو مش����رف في الڤيديو الذي 
ع����رض مؤخرا على »يو تيوب« مع املايس����ترو 

الصوفي حميد علي خان.

برويز مشرف يغني على »يو تيوب«

أميركا تختبر نظامًا الختراق الرقابة
 الصينية واإليرانية على اإلنترنت

بوسطن � رويترز: تختبر احلكومة األميركية سرا تقنية في الصني وايران تتيح للسكان خرق حواجز 
وضعتها حكومتا البلدين للحد من وصولهم الى االخبار على االنترنت.

وقال كني بيرمان رئيس قس����م تكنولوجيا املعلومات في مجلس محافظي البث االذاعي التابع للحكومة 
والذي يختبر النظام ان نظام )االمداد عبر البريد االلكتروني( او »في.أو.اي(« ينقل اخبارا وملفات وسائط 

متعددة وبيانات عبر تقنية تتجنب البروتوكوالت املقيدة للشبكة التي تفرضها بعض االنظمة احلاكمة.
ويتم ارس����ال امدادات االخبار من خالل حس����ابات البريد االلكتروني مبا في ذلك الهوت ميل وجي ميل 
والياهو. وقال بيرمان الذي تدير وكالته اذاعة صوت أميركا »لدينا اش����خاص تختبره في الصني وايران«. 
وقدم تفاصيل قليلة حول النظام اجلديد الذي ال يزال في مراحل اختباره االولى. وقال من املهم وجود شيء 

من السرية لتجنب اكتشاف احلكومتني للنظام.
واصبحت ش����بكة االنترنت اداة قوية للمواطنني في دول تفرض حكوماتها رقابة بصورة منتظمة على 

وسائل االعالم وتتيح الشبكة لهم معرفة االحداث السياسية واالجتماعية الكبرى والتفاعل معها.
واس����تخدم الش����بان االيرانيون خدمات ش����بكتي التواصل االجتماعي فيس بوك وتويتر باالضافة الى 
الهواتف احملمولة لتنسيق االحتجاجات واالبالغ عن املظاهرات عقب انتخابات الرئاسة املتنازع عليها التي 

جرت في يونيو.
وفي مايو وقبل الذكرى السنوية العشرين حلملة القمع في ميدان تيانامنني اعاقت الصني الوصول الى 

تويتر والهوت ميل.
وفي رسالة بالبريد االلكتروني قال شو هو الذي ساعد على تطوير برنامج االمداد عبر البريد االلكتروني 
انه ميكن تعديل النظام بس����هولة ليعمل على غالبية انواع الهوات����ف احملمولة. وتقدم احلكومة األميركية 
ايضا خدمة مجانية تتيح للمس����تخدمني في اخلارج الوصول فعليا الي موقع الكتروني على االنترنت مبا 

في ذلك من يعارضون الواليات املتحدة.
وقال بيرمان »نحن ال ندلي بأي بيان سياسي عما يزوره الناس. نحن نحاول الترويج لفكرة انه »كلما 

زادت معرفتك كان هذا افضل«.
وقال ان����ه باالضافة الى الصني وايران تش����مل اهداف تقني����ة االمداد عبر البري����د االلكتروني ميامنار 

وطاجيكستان واوزبكستان وڤيتنام.
لكن بيرمان قال انه س����يكون هناك ترشيح بس����يط للمواد االباحية على النظام. وقال »يوجد حد على 

أوجه انفاق اموال دافعي الضرائب األميركيني«.


