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 سعاد عبداهللا هاتفتها في تأكيد على اقتراب موعد التعاون

  حياة الفهد: مريم الصالح هي الشمعة
التي شقت الطريق لآلخرين

  
  اطلت ســــيدة الشاشــــة اخلليجية الفنانة القديرة حياة الفهد ضيفة على 
برنامج «املايســــترو» ملقدمه نيشــــان، من ديكور «الفقر»، قالت انها عاشــــت 
الفقر واحلياة البسيطة في بداياتها، وانها مرت بظروف صعبة اجبرتها على 
حتمل املســــؤولية منذ صغرها، مضيفة انها كانت تعمل، وتدرس في الوقت 
نفسه، «عملت في االذاعة واملسرح، عملت على تثقيف نفسي، كان لدي االرادة 

ألتقدم واتعلم».
  في فقرة «االرض»، حتدثت عــــن بلدها الكويت، بلد احلب، االمان، الهدوء 
والسالم، ومتنت للشعب العراقي ان يفك اسره، وان يكون اهللا بعونه، الشعب 

العراقي مظلوم واهللا يسهل عليه.
  عن االنتاج الدرامي الكويتي، اعتبرت حياة ان انتاج الدراما واملسلســــالت 
قوي في الكويت، مشــــيرة الى انها قدمت رسالة خالل حياتها املهنية، تتمنى 
ان يتذكرها الناس باخلير، واكدت ان هاجسها الوحيد هو كيفية كتابة اعمال 

درامية تفيد املجتمع، والناس.
  «أم سوزان» اشارت ايضا الى ان وجود النجمة منى شداد الى جانبها يزعج 
البعض، وان املمثلة القديرة مرمي الصالح هي «الشمعة» والرائدة االولى التي 
شــــقت الطريق لآلخرين، مضيفة انها تكن لها كل االحترام، وانها لم تشتمها، 

ولديها شهود على ذلك.
  حياة حتدثت عن جتربة وفاة والدتها التي تزامنت مع تقدميها ملســــرحية 
كوميديــــة، فكانت تبكي في كواليس املســــرحية، وتضحك مع اجلمهور على 
املســــرح، كما حتدثت عن خوفها على اوالدها، اتكلم معهم، وانصحهم دائما، 
وتوجهت برسالة لكل مراهق عربي، طالبة منه عدم القيام بأي عمل يخجل او 

يقهر والديه، قائلة ان الشباب العربي هم نواة املستقبل.
  وامام متثال الشمع اخلاص بسمو االمير املغفور له باذن اهللا الشيخ جابر 

االحمد قالت: قمت بأعمال كلها خير، نحن بأيد امينة، ولن ننساك.
  وتخلــــل احللقة اتصاال من الفنانة القديرة ســــعاد عبــــداهللا وتأكيدا على 
اقتراب موعد عودة التعاون املشترك بني الثنائي والتي كانت انفردت «األنباء» 

باإلشارة إليه انهما تستعدان للعودة في رمضان املقبل. 

 صحتك 
 الهواء الملوث يؤثر في صحة القلب

 دبيـ  CNN: أظهرت دراسة علمية حديثة، أن استنشاق 
الهواء امللوث، يؤثر في القلب، ولكن بطريقة غير مباشرة، 
مـــن خالل التأثير في زيادة ضغـــط الدم الذي يؤدي إلى 

التأثير سلبا في األوعية الدموية.
  فقد بينت دراســـة قام بها علماء في جامعة ميتشغان 
األميركية بقيادة د. روبرت بروك، أن نوعية الهواء الذي 
يستنشـــقه الفرد، ميكن أن تؤثر بشكل فوري في زيادة 
ضغط الدم، والتسبب في إصابات باألوردة الدموية تستمر 
لساعات أو أليام. وقامت الدراسة بقياس تأثير استنشاق 
الهواء امللـــوث في مدينتي آن أربر في ميتشـــغان، وفي 
تورنتو، وبينت الدراسة أن أولئك الذين استنشقوا هواء 
غير نقي، سجلوا زيادة في ضغط الدم بعد وقت قصير من 
تعرضهم للهواء، مقارنة بأولئك الذين استنشقوا هواء نقيا، 
كما أظهرت األوعية الدموية ضعفا استمر ملدة ٢٤ ساعة، 

وهي أعراض معروفة بتسببها خطرا على القلب.
  وبينت الدراسة التي نشرت في «جيرنال هابيرتنشن» 
فهما جديدا لآللية التي يؤثر بها استنشـــاق الهواء املليء 
بالغبار في القلب، بعدما أشارت دراسات عديدة لذلك التأثير 

دون التوصل للكيفية التي يؤثر بها في القلب.

 الفنانة حياة الفهد في الـ «مايسترو» مع نيشان 

 جانب من اللقاء 

 لقاح أسترالي بـ «جرعة واحدة» لمواجهة إنفلونزا الخنازير
  وكوريا الجنوبية تدعو لتجنب التجمعات منعًا النتشار الوباء

 إصابة العشرات
في زلزالين ضربا 

«قونيا» التركية
  

  اســـطنبول - كونا: ذكرت 
مصادر أمنية تركية أمس أن 
عشرات األشـــخاص أصيبوا 
بجراح متفاوتة في أعقاب هزتني 
أرضيتني ضربتا مدينة قونيا 

وسط األناضول في تركيا.
   وقال مركز رصد الزالزل في 
اسطنبول في بيان ان زلزالني 
متوســـطني بقـــوة ٥٫٤ و٤٫٧ 
درجات علـــى مقياس ريختر 
ضربا قضاء ســـلجوق التابع 
ملدينة قونيا، مشـــيرا الى أن 
نحو ١٠٠ شخص أصيبوا نتيجة 
التدافع أو القفـــز من النوافذ 
والشرفات فيما تعرضت بعض 

املنازل ألضرار طفيفة.
   وأوضح البيان أن الزلزالني 
املنطقة بحالة  أصابا ســـكان 
من الذعر، مشيرا الى أنها أديا 
إلى حدوث مشاكل في خطوط 

الهواتف.

 أعلنت شركة «سي.اس.ال» االسترالية النتاج اللقاحات أن 
النتائج التي أحرزتها اجلرعة التجريبية للقاح ضد إنفلونزا 
اخلنازير الذي صنعته الشـــركة تظهر أنه واعد وأن جرعة 

واحدة منه فعالة ملنع إصابة البالغني باملرض.
  ونقلت وكالة األنباء األسترالية «أي.أي.بي» عن املسؤول 
الطبي األول في اســـتراليا جيم بيشوب أن املعلومات التي 
نشرتها مجلة «نيو إنغالند جورنال أوف مديسني» أظهرت 
نتائج واعدة للقاح الذي أطلقته شركة «سي.أس.أل» األسترالية 
بحيث تبني أن ١٥ مليغراما فقط من اللقاح أنتجت كميات من 
األجســـام املضادة في جسم اإلنسان قادرة على منع املرض 

لدى ٩٥٪ من األشخاص امللقحني.
  ولفتـــت الوكالة إلى أن النتائج حول فاعلية اللقاح لدى 

األطفال لم تظهر بعد.
  وقال بيشوب إن ١٦٩ أستراليا توفوا إلصابتهم بإنفلونزا 
اخلنازير في حني يقبع ٣٣٦ مصابا في املستشفيات غير أن وقع 

املرض بات يخف مع انخفاض تسجيل إصابات جديدة.
  وأشارت «أي. أي. بي» إلى أن التأثيرات اجلانبية الوحيدة 
التي سجلت على الـ ٢٤٠ شخصا الذين تلقوا اللقاح والذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٨ و٤٦ عاما هي نفســـها التي سجلت 

لدى الذين تلقوا لقاح االنفلونزا العادية.

  ولم يعط بيشوب مدة زمنية ميكن خاللها املوافقة على 
اللقاح وقال إن األمر يحتـــاج وقتا وعندما يصبح متوافرا 
ســـيعطى للمجموعات األكثر عرضة للمـــرض إضافة إلى 

املصابني بأمراض مزمنة والنساء احلوامل والتالمذة.
   من جانب آخر طلبت كوريا اجلنوبية امس من حكومات 
املقاطعات والبلديات جتنب إقامـــة التجمعات العامة التي 

ميكن أن تصبح مكانا النتشار الڤيروس.
  وأشارت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية «يونهاب» إلى 
أن هذه اخلطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع عدد 

املصابني باالنفلونزا بوتيرة سريعة.
  يشار إلى أن ٥ أشخاص توفوا في كوريا اجلنوبية بسبب 
املضاعفات املرتبطة بهذا املرض الذي ظهر للمرة األولى على 

أراضيها في مايو املاضي.
  وقالت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية وشؤون األسرة 
الكوريـــة اجلنوبية في بيان وزعته عبر البريد اإللكتروني 
«نحن نوصي احلكومات اإلقليمية بإلغاء أو تأخير االنشطة 
التـــي تقام في أماكن مغلقة ويتوقع أن يحضرها عدد كبير 
من الناس باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراء عينه بالنســـبة إلى 
املهرجانـــات أو االحتفاالت حيـــث ال ميكن أن تطبق تدابير 

مكافحة العدوى بسهولة».

  وقالت الوزارة ان التوصية تشمل أيضاع األشخاص األكثر 
ضعفا وهم األطفال دون اخلامســـة من العمر وكبار السن 
واألشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عاما أو أكثر واحلوامل 

والذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف جهاز املناعة.
  وأضافت أن قرار إقامة جتمعات خارجية سيبقى في أيدي 
احلكومات احمللية وإمنا عليها اتخاذ إجراءات مناسبة تهدف 

إلى منع نقل العدوى.
  واشارت «كيودو» إلى أن التوصية تعتبر جزءا من املبدأ 
التوجيهي الذي حددته الوزارة وغيرها من الوكاالت احلكومية 
ذات الصلة وبدأ تطبيق هذا اإلجراء اعتبارا من أمس اجلمعة 

إلى أن تخف مخاطر الوباء.
  وأكدت كوريا اجلنوبية إصابة أكثر من ٧ آالف شـــخص 
بـ «انفلونزا اخلنازير» متاثل معظمهم للشـــفاء متاما لكن 
تزايد عدد اإلصابات أثار مخاوف من إمكانية انتشار املرض 

بوتيرة أسرع.
  يذكر أن احلكومة الكورية اجلنوبية أعلنت في وقت سابق 
أنها ســـتقوم بتلقيح نحو ١٠ ماليني شخص ضد الڤيروس 
بحلول نهاية هذا العام وستبدأ عملية التلقيح واسعة النطاق 
في نوفمبر املقبل وتهدف إلى تلقيح ٢٧٪ من سكان البالد الذين 

يبلغ عددهم ٤٩ مليون نسمة مع حلول فبراير ٢٠١٠. 

 ١٥ مليغراماً من اللقاح تنتج كميات من األجسام المضادة في جسم اإلنسان قادرة على منع المرض 

 العبتا جمباز ترتديان األقنعة الواقية من انفلونزا اخلنازير خارج مجمع بطولة العالم للجمباز في اليابان     (رويترز)  متفرجات في بطولة العالم للجمباز يرتدين األقنعة الواقية         (رويترز) 

 الطالب االميركي دانييل نوب 

 هوسكينغز يحمل الزجاجة التي عثر بداخلها على الرسالة 

 امرأة تعترف بشقها بطن حامل لسرقة الجنين
 هونـــغ كونغـ  د.ب.أ: أدانت محكمة في هونغ 
كونغ امرأة متلهفة على اإلجناب بشق بطن حامل 

في محاولة لسرقة جنينها. 
  وتظاهرت ليوجن سني تينج، ٢٧ عاما، باحلمل 
بوضع وسادة على بطنها وعرضت على زوجها 
صور األشعة امللتقطة للمرأة األخرى قبل إقدامها 
على مهاجمة احلامل ما أســـفر عن إصابة اجلنني 
الذي لم يولد بإصابات قاتلة ولكن كتبت النجاة 

ألمه.
  وكانت اجلانية تعرفت على الضحية وهي في 
أسبوعها السابع والثالثني من احلمل عبر موقع 
إلكتروني عن رعاية الطفل في ســـبتمبر املاضي 
وأغرتهـــا بزيارتها في البيت حيث قامت بخنقها 
بسلك قبل أن حتدث شقا طوله عشرة سنتيمترات 

في بطن األم التي فقدت وعيها.
  وفقدت ليوجن أعصابها قبل أن تخرج اجلنني 
مـــن رحم أمه وعاد زوجها إلى البيت ليجدها في 
املطبخ مع املرأة الضحية التي كانت في غير وعيها 
ودمها ينزف على األرض حســـبما تبني حملكمة 

هونغ كونغ العليا.
  وجنت الضحيـــة «لي» من املوت لكن اجلنني 
الذي أخرج بعملية قيصرية في املستشفى بعد 
الهجـــوم تبني أنه أصيب بتلـــف في املخ وتوفي 

بعد ستة أشهر.
  وقالت ليوجن للشـــرطة إنها خططت للهجوم 
ألنها «فجأة متلكتها فكرة شـــريرة» وأوضحت 
أن الغيرة مألت قلبها جتاه سعادة األم الضحية 

وأرادت أخذ الطفل لنفسها.
  وللهفتها على اإلجناب استغفلت زوجها الذي 
تعيش معه منذ أربع سنوات واألسرة واألصدقاء 
حتى ظنوا أنها حامـــل. واعترفت ليوجن بتهمة 
القتل اخلطأ وأسقطت عنها تهمة القتل العمد التي 
أنكرتها بعد أن تقبل االدعاء قولها إنها كانت تنوي 

أخذ اجلنني من رحم أمه وليس قتله.
  واعترفت ليوجن أيضـــا بتهمة إحلاق أضرار 
بدنية جسيمة باألم، وأودعت احلجز وسيصدر 
احلكـــم بحقها في ٢٧ أكتوبر بعـــد إعداد تقارير 

الطب النفسي لها.

 اليوم المدرسي األول لألميرة
  

  ولي العهد االسباني األمير فيليب وزوجته األميرة ليتيزيا 
يرافقان ابنتهما صوفيا خالل يومها املدرسي األول في حضانة 
أطفال مبدينة الباردو خارج مدريد أمس           (رويترز) 

 األوكسجين أدى إلى تطور الحيوانات

 نمر يقفز مترين ويقتل حارسًا

 كوبنهاغـــن ـ يو.بـــي.آي: أدى ارتفـــاع معدل 
األوكســـجني في الغالف اجلوي منذ ٥٨٠ مليون 
سنة إلى ارتفاع معدله في احمليطات وبالتالي تطور 
احليوانات. وبينت دراســـة دمناركية نشرت في 
مجلة «الطبيعة» كيف سكنت احليوانات الضخمة 
األرض من خالل حتليل صخور غير موجودة إال 

في أقدم احمليطات في العالم.
  وقال الفريق التابع جلامعة كوبنهاغن انه متكن 
للمرة األولى من حتديد مـــدى ارتفاع وانخفاض 
معدل األوكسجني في الغالف اجلوي خالل الـ ٣٫٨ 

مليارات سنة األخيرة.
  وعبر حتليل نظير الكروميوم وهو أحد الرواسب 

الغنية باحلديد التي تكونت في احمليطات القدمية 
متكن الفريق من حتديد ارتفـــاع طرأ على معدل 
األوكســـجني في الغالف اجلوي منذ ٥٨٠ مليون 

سنة وقد تبعه تطور احلياة احليوانية.
  وقال أحد معدي الدراسة البروفيسور سيمون 
بولتون من جامعة نيوكستل البريطانية «ركزت 
الدراســـات الســـابقة على معدل األوكسجني في 

احمليطات ألن احليوانات تطورت في البحار».
  وأضاف «يؤكد بحثنا للمرة األولى أن ارتفاع معدل 
األوكسجني في الغالف اجلوي كان السبب الرئيسي 
الذي أدى إلى وجود األوكسجني في احمليطات مما 

حفز تطور احليوانات الضخمة». 

 هانوي ـ د.ب.أ: أعلنت الشـــرطة في ڤيتنام أن 
منرا قفز مـــن داخل حظيرته وقتل عامال بحديقة 

حيوان خاصة في جنوب البالد.
  وقال قائد الشـــرطة احمللية ثانغ سو لونغ إن 
النمر قفز من فوق سور ارتفاعه متران وهاجم ثالثة 
عمال في احلديقة مساء اخلميس املاضي في حديقة 

حيوان داي نام بإقليم بينه دوانغش.

  وأوضح لونغ أن العمـــال في احلديقة والنمر 
كانوا بداخل ســـياج أكبر حجما يحيط بحظيرة 
داخلية وأن املنطقة التي يرتادها الســـائحون في 

احلديقة لم تتأثر باحلادث.
  وقال: «في الواقع األسوار احمليطة بهم مؤمنة 
جدا بالكهرباء» ونفى علمه بوجود خطة إلصالح 

األسوار أو قتل النمر. 

 طالب أميركي ألقى رسالة في الباهاماس
  وظهرت بعد ٥ سنوات على شاطئ بريطاني

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: عثر بريطاني على الشـــاطئ على رســـالة 
موضوعة داخل زجاجة كان رماها راكب سفينة اميركي في البحر 
قبل ٥ سنوات، واشـــار الكهربائي البريطاني طوني هوسكينغز 
الى انه عثر على الزجاجة التي حتوي الرسالة في يوليو املاضي 
بينما كان يتمشى على الشاطئ البريطاني ووجد انها تعود لراكب 

سفينة يدعى دانييل نوب.
  وقال هوســـكينغز: وجدت ورقة كتب عليها (غراندور اوف ذا 
سيز) وهو اسم سفينة تعود الى الشركة التي سافرت انا وزوجتي 

على منت احدى سفنها.
  اما مضمون الرسالة فهو «مرحبا اسمي دانييل نوب، انا على 
منت ســـفينة، امتنى من يقرأ هذه الرســـالة كائنا من كان ان يلقى 

السعادة ويحفظه اهللا».
  وذكر نوب انه يعيش في بالتيمور وهي اكبر مدن والية ميريالند 
االميركية، واخذ هوســـكينغز بالتعاون مع بعض الســـلطات في 
بالتيمور بالبحث عن مكان ســـكن نوب الى ان عثروا عليه بعد ٧ 
اسابيع من التفتيش ليجدوا انه طالب علوم سياسية في جامعة 

ماريالند في التاسعة عشرة من عمره.
  وقال نوب «كان عمري ١٤ عاما عندما رميت بالرسالة من على 

منت السفينة الى ميناء فريبورت في الباهامامس».
  واضاف: ظننت انه من املســـتحيل ان يجدها احد فهي ستتلف 
في املياه، واعتبر انه المر مذهل العثور على الرسالة والالفت اكثر 

هو انها مازالت مقروءة. 


