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31 هونغ كونغ ـ د.ب.أ: ذكر تقرير اخباري امس ان 
طابعا بريديا صينيا قيمته االصلية 3 سنتات سجل 
رقما قياسيا عامليا بعد بيعه في مزاد في هونغ كونغ 

مقابل 332 الف دوالر.
واشترى احد هواة جمع الطوابع في بكني الطابع 
الذي يعود تاريخ اصداره الى عام 1897 في مزاد امس 
مسجال رقما قياسيا عامليا جديدا لثمن طابع صيني 

وفقا ملا ذكرته صحيفة »ســـاوث تشاينا مورنينغ 
بوست«.

ومن بني القطع االخرى التي عرضت باملزاد مجموعة 
طوابع بريدية كاملة مكونة من 16 طابعا صينيا يعود 
تاريخ اصدارها الى العام 1916 وبيعت مقابل 81 الفا 
و600 دوالر، وهو ضعف الثمن التقديري قبل املزاد 

حسبما ذكرت الصحيفة.

طابع بريد بـ 332 ألف دوالر

فاروق حسني

اخلوف من إنفلونزا اخلنازير ال يزال يسيطر على العالم

كعك العيد في مصر                     )ا.پ ـ ا.ف.پ(

سعودي في محل يشتري البنه مالبس العيد في فلسطني تسابق على احللويات

في سورية يقبل الناس على احللويات

طرابلــــس ـ أ.ش.أ: احتفلت ليبيا أمــــس بأول ايام عيد 
الفطر الســــعيد وســــط جدل يظهر للمرة االولى في البالد 
حول مشروعية العيد. فألول مرة، خرج العلماء والفقهاء 
في ليبيا ليشككوا في مشــــروعية العيد وكيف تكون هي 
الدولة االسالمية الوحيدة التي حتتفل بهذا اليوم. اذ انتقد 
د.حمزة أبوفارس، وهو داعية اسالمي ليبي، عبر برنامج 
في الفضائية الليبية مشــــروعية الســــبت اول ايام العيد. 
وانضــــم اليه عضو جلنة االفتاء فــــي ليبيا د.عمر مولود 
عبداحلميد اســــتاذ الدراســــات بجامعة الزاوية، فيما كان 
الفتا غياب اي عضو من اعضاء جلنة االفتاء على مستوى 
ليبيا املشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة عن ندوة أقامها 
التلفزيون الليبي في هذا الشــــأن. وكان مركز االستشعار 
عــــن بعد بليبيا وهو املختص في العلوم الفلكية قد اصدر 
بيانا منذ 3 أيام، حدد فيه الســــبت املوافق 19 سبتمبر أول 

ايام عيد الفطر السعيد.
وصرح مفتي اجلمهورية د.علي جمعة بأنه يتم استطالع 
اهلة االشهر الهجرية من خالل اللجان الشرعية التابعة لدار 
االفتاء املنتشرة في 6 اماكن على مستوى اجلمهورية هي: 
مرصد حلوان، 6 اكتوبر، الوادي اجلديد، مرسى مطروح، 
سوهاج واسوان. واضاف د.جمعة: نحرص بصورة كبيرة جدا 
هذا العام ومن خالل استطالع الهالل على تالفي االختالفات 
التي حتدث ســــنويا بني الدول االســــالمية وحتقيق وحدة 
مطالع االشهر العربية ووحدة الصف االسالمي، وسيالحظ 
اجلميع ذلك، ألنه ستحدث وحدة في رؤية الهالل بني الدول 
االســــالمية والعربية بشــــكل واضح جدا مثلما حدث في 

استطالع هالل شهر رمضان.

الرياض ـ كونا: أكد وزير الصحة الســـعودي 
د.عبداهلل الربيعة عدم تســـجيل اي حالة وفاة 
بســـبب انفلونزا اخلنازير خالل موسم العمرة 

في شهر رمضان.
وقال الربيعة في تقرير قدمه الى خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز نقلته وكالة 
األنبـــاء الســـعودية الليلة املاضيـــة انه لم يتم 
تسجيل اي حالة وفاة بسبب انفلونزا اخلنازير 
بني املعتمرين والزوار في موسم العمرة والزيارة 

في شهر رمضان.
وأوضح أن عدد اإلصابات في مكة املكرمة بلغ 
218 حالة من بينها 8 حاالت للمعتمرين وفي املدينة 

املنورة 132 حالة من بينها 17 حالة للزائرين.
من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العاملية 
أن عدد املصابني بڤيروس »اتش 1 ان 1« املعروف 
بــــ »إنفلونزا اخلنازير« بلـــغ في مختلف أنحاء 
العالـــم 296471 مصابا توفي منهم ما ال يقل عن 

3486 شخصا.
وأشارت املنظمة في تقرير صدر أمس ونشر 
اليوم السبت إلى أن الدول التي تأكدت فيها اإلصابات 
منـــذ آخر إعالن لها في 13 ســـبتمبر اجلاري هي 

ماالوي.
ولفتت إلـــى أن عدد اإلصابات في أفريقيا هو 
8125 حالـــة أدت إلى 40 وفـــاة وفي األميركيتني 
ارتفع عدد االصابات إلى 124126 إصابة فيما بلغ 

عدد الوفيات 1625.
وقدر عدد اإلصابات في الشـــرق األوســـط بـ 
10533 إصابة أسفرت عن 61 وفاة في حني أن عدد 
املصابـــني في أوروبا تخطى الــــ 52 ألفا وال تقل 

الوفيات فيها عن 140.
وبلغ عدد اإلصابات في جنوب شـــرق آســـيا 
25339 حالة أدت إلى 2831 وفاة وفي شرق احمليط 
الهادئ قدرت اإلصابات بـ 76348 إصابة تسببت 

في 337 وفاة.
 وفي نفس الســـياق قالـــت املراكز االميركية 
ملكافحة االمراض والوقاية منها ان اول انتاج للقاح 
مضاد النفلونزا اخلنازير سيكون 3.4 ماليني جرعة 
مـــن لقاح يرش في االنف دون احلاجة حلقن من 

انتاج شركة ميداميون.
وقال د.جاي بتلر من املراكز االميركية ملكافحة 
االمراض والوقاية منها ان هذا اللقاح سيوزع في 

االسبوع االول من اكتوبر.

وزير الصحة السعودي يؤكد عدم تسجيل وفيات 
بين المعتمرين والزوار بإنفلونزا الخنازير

الكويت تدعم وزير الثقافة المصري في سباقه
على منصب المدير العام لليونسكو

ملعقة عالقة في رئة أميركي لمدة عامين

انــــه وفقــــا للنظام  واضاف 
االساسي للمنظمة فانه في حال عدم 
حصول اي من املرشحني ملنصب 
املدير العام على االغلبية البسيطة 
في اجلولــــة االولى جترى ثالث 
جوالت اخرى بني جميع املرشحني 
فيما جترى الرابعة بني اثنني من 

املرشحني االكثر اصواتا.
يذكــــر ان اعضــــاء املجلــــس 
التنفيذي الـ 58 قد اجروا مقابالت 
مع كل من املرشــــحني التســــعة 
خلالفة املدير العام احلالي الياباني 

كويشيرو ماتسورا.
وسيعرض املرشح املختار من 
التنفيــــذي على الدورة  املجلس 
الـ35 للمؤمتر العام للمنظمة في 
جلسة مقررة في 15 أكتوبر املقبل 
مع تقدمي مشروع عقد حتدد فيه 
شروط تعيني املدير العام ومرتبه 
انتخاب  وبدالته ووضعه. ويتم 
مدير عام منظمة اليونسكو لوالية 
اولى مدتها ست سنوات واذا قرر 
املؤمتر العام انتخاب املدير العام 
نفسه لوالية ثانية فتكون مدتها 
اربع سنوات حيث انتخب املدير 
العام احلالي ماتسورا عام 1999 
في واليته األولى وأعيد انتخابه 

لوالية ثانية عام 2005.

سوسبيتر موهوجنو على صوت 
واحد فيما لم يحصل اجلزائري 
محمد البيجاوي ومرشــــح دولة 

كمبوديا على اي صوت.
وقــــال املصــــدر ان املجلــــس 
التنفيذي قرر عقد جلســــة ثالثة 
للتصويت غدا فيما ترتفع حظوظ 
الوزير حسني وهو املرشح املدعوم 
الكويت ومصر والســــودان  من 
وليبيــــا كما يلقى دعم املجموعة 
العربية واالحتاد االفريقي لنيل 
أصوات اكثر بعد ان حصل اليوم 

على صوت جديد.

ويلمينغتــــون ـ يو.بي.آي: اكتشــــف اطباء في 
كارولينا الشمالية ان سبب اعياء اميركي ومعاناته 
طوال سنتني من السعال والتقيؤ واأللم هو جزء من 

ملعقة بالستيكية عالقة في احدى رئتيه.
وذكرت شــــبكة »سي ان ان« االميركية ان جون 
مانلي وهو من سكان مدينة ويلمينغتون االميركية 
خضع للجراحة واستخرجت القطعة البالستيكية 
من رئته ليتبني انها ليســــت اال ملعقة بالستيكية 
تخص شــــبكة االطعمة السريعة »ويندي« وشعار 

املطعم باد بوضوح عليها.
وقال مانلي حملطة »دبليو اي سي تي« الشقيقة 
للـ »سي ان ان«: أعلم انني لم آكل ملعقة، والبد انها 

كانت داخل احد االطعمة أو املشروبات.
وكان طبيب مانلي اكتشــــف امللعقة بعد اجراء 
تنظير لرئتيه يتــــم خالله ادخال انبوب طويل في 

نهايته كاميرا ڤيديو للتدقيق فيما داخل الرئة.
واضاف مانلي »فسر لي )الطبيب( ان ثمة شيئا 

ما عالقا في الداخل وتوجد عليه كتابة«.
وتابع: هجأ الكلمة و»ويندي« من جهة و»همبورغر« 

من جهة اخرى فصعقت.
وذكرت »ســــي ان ان« ان كل اقارب مانلي ذهلوا 
عنــــد اعالمهم باخلبر خاصــــة ان املفارقة هي انهم 
كانوا يتناولون في ذلــــك الوقت بالذات أطعمة من 

»ويندي«.

باريس ـ كونا: لم يحصل أي 
من املرشحني التسعة ملنصب املدير 
العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
العلوم والثقافة )يونسكو( أمس 
على أغلبية تؤهله لنيل الترشيح 

للمنصب.
وذكر مصدر انه خالل اجتماع 
الـ 58  التنفيذي  اعضاء املجلس 
ومن بينهم الكويت مت التصويت 
للمرشــــحني التســــعة اال ان ايا 
منهم لم ينل األغلبية البســــيطة 
النظام االساســــي  التي يحددها 

للمنظمة.
وقال املصدر ان عملية التصويت 
أسفرت عن حصول وزير الثقافة 
املصري فاروق حســــني على 23 
صوتا فيما حصلت مفوضة االحتاد 
األوروبي للعالقــــات اخلارجية 
النمســــاوية بنيتا فريرو فالدنر 
على تســــعة أصوات والبلغارية 
ايرينــــا بوكوفــــا واالكوادورية 
ايوفن باقي على ثمانية اصوات. 
واضاف ان املرشــــحة اللتوانية 
انا مارشيوليونيته حصلت على 
اربعة اصوات والروسي الكسندر 
ثــــالث اصوات  ياكوفينكو على 
ومرشــــح بنني علي نــــور عيني 
سيربوس على صوتني والتنزاني 

سان فرانسيسكوـ  يو.بي.آي: يتسبب األلم املتواصل 
في تغيير صورة االشخاص حيث يبدون اكبر من سنهم 

الفعلي بحوالي عقدين الى ثالثة عقود.
وقال باحثون اميركيون  في دراسة نشرت مبجلة جلنة 
الشيخوخة االميركية ان قدرات من تتراوح اعمارهم بني 
50 و59 سنة امنا يشكون من األلم الشديد شبيهة بقدرات 
اشخاص تتراوح اعمارهم بني 80 و89 سنة كما يبدون 
اكبر سنا بحوالي من 20 الى 30 سنة ممن ال يشكون أملا، 
وراقب د.كينيث كوفينسكي من جامعة كاليفورنيا في 
سان فرانسيسكو وزمالؤه بيانات وحاالت 18531 شخصا 
شاركوا في دراستهم وتزيد اعمارهم على 50 سنة، وتبني 
ان القدرات اجلسدية االربع االكثر تأثرا باأللم هي احلركة 
او املشي او الركض وصعود الساللم واداء مهام دقيقة 
والقيام بنشـــاط يومي مثل االستحمام وارتداء املالبس 

وتناول الطعام مع او من دون مساعدة.
واظهرت الدراســـة ان 24% من اداء املشاركني الذين 
يشـــكون من ألم كبير لهذه املهام االربع اضعف ممن ال 

يشكون منه.

صحتك

األلم يعجل بالشيخوخة 30 عاما

أينشتاين عرض »النسبية« علنًا قبل مائة عام
ڤيينا ـ ا.ف.پ: قبل مائة عام في 21 سبتمبر 1909 في سازلبورغ 
)شمال النمسا( عرض الشاب البرت اينشتاين للمرة األولى نظرية 

النسبية التي سبق ان نشرها في 1905.
وقد قوبلت هـــذه األعمال التي احدثت ثورة فـــي عالم الفيزياء 

بفتور من قبل نظرائه.
في قاعة رياضة في مدرسة اندرا حيث كان يعقد اجتماع جمعية 
الباحثني في العلوم الطبيعية واألطباء األملان لم تثر معادلة اينشتاين 
الشهيرة »الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة مع مربع سرعة الضوء« 

اهتماما كبيرا، فمعاصروه لم يفقهوا أهميتها.
وبعد عرض النظرية، اطلق احد اشهر الفيزيائيني في تلك الفترة 
األملاني ماكـــس بالنك الذي كان مطلعا على أعمال اينشـــتاين منذ 
صدورها في برلني، نقاشا محتدما وسط مجموعة من العلماء الذين 
فازوا الحقا بجوائز نوبل وبينهم اينشـــتاين الذي نال هذا الشرف 

العام 1921.
ورغم النقاش كان البرت اينشتاين في سن الثالثني في تلك الفترة 

ويشارك في اول مؤمتر له على اعتاب شهرة عاملية.
وكان يعمـــل حتى تلك الفترة في الهيئة السويســـرية لبراءات 
االختراع في برن، وعني للتو معلما في العاصمة السويسرية ومن 
ثم في زيوريخ. وواصل بعد ذلك اعماله في برلني في أملانيا قبل ان 

يهرب من النازية العام 1933 منتقال إلى الواليات املتحدة.

الصحة العالمية: 296471 مصاباً حتى اآلن والوفيات 3486

مفتي مصر: نحرص على تالفي االختالفات في رؤية الهالل التي تحدث سنويًا بين الدول اإلسالمية

ليبيا احتفلت أمس بأول أيام عيد الفطر


