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39 واشنطنـ  يو.بي.آي: تصدرت مدينة »ريو دي جانيرو« البرازيلية 
قائمة أكثر عشر مدن سعادة في العالم.

وتبني في الئحة أعدتها مجلة »فوربس« األميركية ونشرتها على 
موقعهــــا على اإلنترنت أن املركز األول من نصيب ريو دي جانيرو 
التي متتاز بكرنڤال الرقص السنوي في حني حتتل مدينة سيدني 
األسترالية املركز الثاني وتتميز مبناخها الرطب وسكانها الودودين 

باإلضافة إلى املعالم السياحية مثل دار األوبرا وغيرها.

واحتلت مدينة برشــــلونة االسبانية املركز الثالث متقدمة على 
أمستردام الهولندية التي احتلت املركز الرابع وملبورن األسترالية 
في املركز اخلامس. واحتلت املراكز اخلمســــة األخرى على التوالي 
كل من العاصمة االسبانية مدريد في املركز السادس ومدينة سان 
فرانسيسكو األميركية في املركز السابع والعاصمة اإليطالية روما 
في املركز الثامن والعاصمة الفرنسية باريس في املركز التاسع فيما 

جاءت العاصمة األرجنتينية بوينوس آيرس في املركز العاشر. 

ريو دي جانيرو األكثر سعادة

الوباء قتل 36 طفاًل في أميركا 

جامعة البحرين تؤجل بدء العام الدراسي بسبب إنفلونزا الخنازير
دار اإلفت�اء المصرية تس�تعد إلصدار فتوى لتقلي�ل أعداد الحجاج على جبل منى أثناء موس�م الحج لمواجهة انتش�ار الڤيروس

مياميـ  يو.بي.آي: يفضل الرجال النساء السمينات ويعتقدون 
أنهن أفضل. وأظهر استطالع للرأي أجرته مواقع الكترونية أميركية 
متخصصة باملواعدة »دايت.كوم« و»ماتش مايكر.كوم« و»امور.كوم« 
أن 85% من الرجال وافقوا مع عبارة »ال أمانع بوجود بعض الوزن 
اإلضافي« بينما اشار 80% من الرجال إلى أن النساء السمينات أقل 
نكـــدا من النحيفات. وصرح 70% من الرجال أنهم يهتمون بداخل 
املرأة أكثر من شكلها اخلارجي غير أن 90% من النساء يعتقدن أن 

الرجال يجدون النساء البدينات غير جذابات.
من جهتها قالت شـــيرا زويبنر مستشارة العالقات العاطفية 
لهذه املواقع الثالثة »تظهر هذه االســـتطالعات اختالفا كبيرا بني 
الطريقة التي ينظر فيها الرجال والنساء إلى العالقات... لألسف 
هذا االختالفات بني اجلنسني شائعة جدا وتقود إلى ضياع العديد 

من فرص إقامة عالقات«.

لندنـ  يو.بي.آي: حل األلبوم األول لالسكتلندية سوزان بويل في 
مركز الصدارة رغم انه لن يكون مبتناول العامة قبل 3 أشهر.

وذكرت مجلة »أوكي« البريطانية ان بويل التي ذاع صيتها إثر 
مشاركتها في برنامج املواهب البريطاني »بريطانيا لديها موهبة« 
وصلت إلى القمة على الئحة »أمازون« لأللبومات التي لم يبدأ بيعها.
وأشـــارت املجلة إلى ان اآلالف دخلوا إلى موقع »أمازون« حلجز 
نسخة من األلبوم »أحلم بحلم« الذي لن يطلق رسميا قبل نوفمبر 
املقبل. وقال أحد املعجبني املتحمسني »أتوق للحصول عليه فأنا 

أحب صوت سوزان وما سمعناه عما يحتويه األلبوم مذهل«.
وحتـــاول بويل حاليا التأقلم مع احلياة في لندن بعد االنتقال 

من اسكتلندا التي أمضت فيها الفترة السابقة من حياتها.

الرجال يفضلون.. السمينات

ألبوم سوزان بويل يحتل الصدارة.. قبل إطالقه

تبدأ برامج تطعيم شامل الشهر 
اجلاري.

 ووفـــق تقديـــرات منظمة 
الصحـــة العاملية فـــإن الوباء 
ميكن في نهاية املطاف ان يصيب 

ملياري شخص 
 ويتوقع كثير من اخلبراء 
ان السلطات الصحية التي تعد 
ملوجة ثانية محتملة من العدوى 
عند بداية الشـــتاء في نصف 
الكرة االرضية الشمالي ستكون 

في حاجة جلرعتني لكل فرد.
 ويتوقـــع بدء التطعيم في 
بعض البلدان الشهر اجلاري في 
حني ستبدأ دول أخرى التطعيم 

في اكتوبر.
 وقالت نوفارتيس انه كان 
للعقـــار الـــذي انتجته لعالج 
ڤيروس )اتش1 ان1( استجابة 
مناعية قوية بعد جرعة واحدة 
فقـــط فـــي احـــدى التجارب. 
الســـلطات الصحية  ومنحت 
الصينية الضوء االخضر لشركة 
سينوفاك التي تقول ان عقارها 
ايضا تتحقق فاعليته بجرعة 

واحدة.
 وحصلت ســـينوفاك التي 
اصبحـــت أول شـــركة تكمل 
التجـــارب االكلينيكية لعقار 
انفلونزا اخلنازير على موافقة 
السلطات الصحية الصينية على 
العقـــار بكميات كبيرة  انتاج 
التوقعات بشـــأن  وزادت من 

مبيعاتها السنوية.
 وتتسابق شـــركات أدوية 
اخرى مثل ســـانوفي افنتيس 
وجالكسو سميث كالين ووحدة 
ميد اميون التابعة السترا زينيكا 
لتطوير عقار لڤيروس )اتش 1 
ان1( بينما تتبارى احلكومات 

لتأمني امدادات من اللقاحات.

وبصحة جيدة.
 مـــن جهتها قالت شـــركة 
نوفارتيس لصناعة األدوية ان 
جرعة واحدة من عقار انتجته قد 
تكفي لعالج انفلونزا اخلنازير 
مما انعش اآلمال في أن االمدادات 
احملـــدودة احملتملة من العقار 
قد حتقق نتائج أفضل عندما 

انفلونـــزا اخلنازير  ڤيروس 
اجلديد قتل 36 طفال أميركيا.

 واضافت ان 67% منهم كانوا 
يعانون من مشاكل طبية ذات 
خطورة عاليـــة مما زاد خطر 
اصابتهم مبرض شـــديد مثل 
الربـــو لكن 22% مـــن األطفال 
كانوا حتت سن خمس سنوات 

القومية للعمرة واحلج لتوضيح 
مدى مشروعية تخفيض وتقليل 
الوقوف  أعداد احلجاج عنـــد 
مبنى جتنبا لالصابة بڤيروس 

انفلونزا اخلنازير«.
في ســـياق متصل أعلنت 
املراكـــز األميركيـــة ملكافحة 
األمـــراض والوقايـــة منها ان 

وقال جمعة في كلمته ضمن 
حلقات »ملتقى الفكر اإلسالمى« 
الذي تنظمـــه وزارة االوقاف 
املصرية مبيدان االمام احلسني: 
»نبحث حاليـــا اصدار فتوى 
شاملة وبحث موسع وموثق 
بآراء املذاهب الفقهية للرد على 
الطلب الذي تقدمت به املؤسسة 

  املنامةـ  أ.ف.پ: قررت جامعة 
البحرين اخلميس املاضي تأجيل 
بدء الفصل الدراسي األول من 
العام اجلامعي 2009-2010 الى 
ما بعد اجازة عيد الفطر ضمن 
اجراءات تهدف الى الوقاية من 

ڤيروس انفلونزا اخلنازير.
 وقـــال رئيـــس اجلامعـــة 
ابراهيم جناحي كما نقلت عنه 
وكالة أنباء البحرين »يأتي هذا 
القرار بعد دراسة وسلسلة من 
املشاورات مع االطراف املعنية 
في اململكـــة ملزيد من احلرص 
على ســـالمة جميع املنتسبني 
البحرين« وبهدف  الى جامعة 
»سد جميع املنافذ املمكنة على 

هذا املرض«.
 وقامت اجلامعة التي تضم 
14 ألف طالب بوضع كاميرات 
حرارية في مقرها األساسي في 
منطقة الصخيـــر وفي مدينة 

عيسى.
 ودعت جميع املنتسبني اليها 
من خارج البحرين الى »التوجه 
للمراكز الصحية املتخصصة في 
اجلامعة الجراء الفحوصات من 
اجل التأكد من سالمتهم«، كما 
الطلبة  »قامت بفحص جميع 
املستجدين الذين حضروا الى 

اجلامعة«.
وفي السياق ذاته أعلن مفتى 
مصر د.علي جمعـــة األربعاء 
املاضي أن دار اإلفتاء املصرية 
تســـتعد حاليا إلصدار فتوى 
شاملة وبحث مستفيض حول 
موقف الشريعة اإلسالمية من 
مدى جواز تقليل أعداد احلجاج 
عند الصعـــود على جبل منى 
أثناء موســـم احلـــج ملواجهة 
انتشـــار ڤيـــروس »انفلونزا 

اخلنازير«.

صحتك

باحثون يكتشفون 
نقطة ضعيفة 

بڤيروس اإليدز
واشــــنطن ـ د.ب.أ: جــــدد 
باحثون أميركيون األمل في 
إمكانيــــة تطوير تطعيم ضد 
ڤيروس نقص املناعة املكتسبة 
»اإليدز« الذي مازال مستعصيا 
على العالج بشــــكل تام حتى 
الباحثــــون  اآلن. واكتشــــف 
ألول مرة منذ 20 عاما أجساما 
مضادة طبيعية ضد الڤيروس 
املسبب لإليدز مبرهنني بذلك 
على وجــــود نقطــــة ضعف 
للڤيروس.وذكــــر العلماء في 
مجلة »ســــاينس« األميركية 
الصادرة اجلمعة أن هذه هي 
نتائج األبحــــاث املكثفة على 
الڤيروس والتي أجروها على 
عدد كبير من املصابني في أنحاء 

مختلفة من العالم.
ويجري العلماء منذ زمن 
طويل أبحاثا في جميع أنحاء 
العالــــم عن أجســــام مضادة 
تستطيع االرتباط ليس فقط 
بڤيروســــات بعينها بل بعدد 
املتنوعة  كبير من اجلــــذوع 

للڤيروسات وحتييدها.
وتظهر مثل هذه األجسام 
املضادة التي تعرف باسم »بي 
ان ايه بي« بشكل عفوي ولكن 
في حــــاالت نادرة لدى بعض 

املصابني بالڤيروس.
وجد الباحثون بعد حتليل 
عينات دم أكثر من 1800 مصاب 
بالڤيروس من أفريقيا وآسيا 
وبريطانيا والواليات املتحدة 
نوعني من األجســــام املضادة 
التي ال متتلك فقــــط التأثير 
الذي يتمناه األطباء  الواسع 
بل لهــــا أيضــــا رد فعل على 
الڤيروسات أقوى وأوسع من 
أفضل ما عرف حتى اآلن من 

أجسام »بي ان ايه بي اس«.
العلمــــاء على هذه  أطلق 
األجســــام اســــم »بي جي 9« 
و»بي جي 16« ويرجحون أنها 
تستطيع االرتباط بجزء من 
التي تتغير  الڤيروس  قشرة 
نسبيا في ڤيروس »اتش آي 
ڤي« حسبما أوضح الباحثون 
حتت إشراف األستاذة الورا 
فالكر من معهد »سكريبس« 

لألبحاث في نيويورك.

الكروز مالك مطعم في العاصمة مدريد يفحص درجة حرارة أحد العاملني في مطعمه كإجراء وقائي منه ملنع انتقال الوباء من موظفيه لزبائنه      )أ.ف.پ(

شمس

النجم سعيد العويران

احالم

سوزان بويل

العويران صّفى القلوب بين شمس وأحالم

حبة ملفوف بوزن 57 كيلو تدخل »غينيس«
باملر – يـــو. بي. آي: دخلت حبة ملفوف 
ضخمة في والية االسكا األميركية موسوعة 
»غينيس« بعد أن حققت وزنا قياســـيا بلغ 

57.1 كيلوغراما.
وأفادت صحيفة »أنكورج دايلي نيوز« أن 
ستيف هوباسك أحد سكان مدينة ويسيال في 
االسكا قدم حبة ملفوف ضخمة في معرض 
االسكا بلغ وزنها 57 كيلوغراما ويبلغ ارتفاعها 

1.52 متر وعرضها 53 سنتمترا وقد حطمت 
الرقم القياسي السابق الذي حقق في ويلز 

عام 1989.
وقد أثـــارت حبة امللفوف هذه دهشـــة 
احلاضرين في املعرض حيث أفاد أحد املنظمني 
أنه من املرجح أن يستمر هذا الرقم حتى يوم 
اجلمعة القادم فقط إذ قال صاحبها إن لديه 

واحدة أخرى أكبر منها. 

لتناول الفطور عندها.
وأحالم التي أشـــارت الى ان اخلالف بني 
الطرفني يعود لسنوات طويلة حيث بدأ بسبب 
حفلة في جدة كانت ستحييها شمس وكانت 
أحالم معها فتدخلت إحدى صديقات شمس 
وتساءلت عن ســـبب دعوة شمس وانها ال 

تريدها ان تغني وهنا حصلت املشكلة.
وأكدت أحالم لشمس انه ال عالقة لروتانا 
في املوضوع وان السبب هو احدى صديقاتها 
التي ورطتها األمر الذي جعل شمس تبكي 
بعد ان أيقنت ان أحـــالم كانت مظلومة في 

املوضوع طوال هذه السنوات.

ندى مفرج سعيد
فيما كانت »األنباء« سباقة في كشف الصلح 
الذي مت بني كل من الفنانة الكويتية شمس 
والفنانة اإلماراتية أحالم، نورد تفاصيل ما 
جرى بني الفنانتني حيث كان لالعب السعودي 
الشهير سعيد العويران الدور األساسي في 
جمع الفنانتني في الشـــهر الفضيل وإزالة 
التوتر الذي دام لســـنوات وغطى صفحات 

املجالت.
وفي التفاصيل ان الالعب العويران تربطه 
عالقة صداقة وأخوة بأحالم منذ العام 1994 
وتصـــادف ان كان معها ومع زوجها مبارك 
الهاجري بطل الراليات يجلسون في بهو فندق 
احلبتور يتناولون القهوة حيث جتلس أحالم 
دائما هنالك لهذه الغاية. وأكد العويران ألحالم 
ضرورة التصالح في الشهر الفضيل مع شمس، 
كما أكد العويران لشمس ضرورة ان تتصالح 
مع أحالم خالل هذا الشهر، ووافقت الفنانتان 

وعملتا بنصيحة الصديق املشترك.
وقام العويران بحجز طاولتني منفصلتني 
في مطعم »الكيف« الذي ميتلكه الفنان عاصي 
احلالني في »احلبتور« وهنا تقدم العويران 
من أحالم وقال لها ان شمس تريد مصافحتها 
وهكذا حصل ودعت شمس أحالم للجلوس الى 
طاولتها وتصافت القلوب واتفقت الفنانتان 
على ان تتكلما مباشرة فيما بينهما وتتصافيا 
كلما ُنقل إلحداهما خبر عن لسان األخرى وان 
تتأكد كل واحدة من صحة الكالم ليس عبر 
وسائل اإلعالم بل من خالل االتصال املباشر 
بينهما، وفي اليوم التالي دعت أحالم شمس 


