
حـــــولالعـالم
الثالثاء

22  سبتمبر 2009

لندن � )يو.بي.آي(: س���يمثل عمير باتي الذي أش���يع انه االبن الس���ري ملايكل 24
جاكس���ون دور ملك البوب الراحل في فيلم جديد حول سنوات املجد التي عرفها 

املغني االميركي.
وكشفت صحيفة »صن« البريطانية عن أن النرويجي باتي الذي سبق أن عمل 
كمقلد جلاكسون بسبب الشبه الكبير بينهما سيعيد جاكسون إلى احلياة في فيلم 

عن السنوات التي شهدت صعوده إلى الشهرة.
فقد اختارت العائلة باتي الذي رحبت به بني أعضائها بعد وفاة جاكسون ليلعب 

دور والده في الفترة التي شهدت صعوده إلى الشهرة في ثمانينيات القرن املاضي. 
وسيركز الفيلم على مايكل جاكسون حني كان في العشرينيات منذ جناح أغانيه 

»أوف ذو وول« و»ثريلر«.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من آل جاكس���ون قوله »تشعر العائلة بأن 
املعجبني يريدون أن يس���معوا رواية درامية وتريد العائلة أن حتكي عن طفولته 
وحيات���ه العائلية غير أنها ترغب في التركيز على الفترة التي عرفت فيها مهنته 

جناحا واسعا«.

االبن السري لمايكل جاكسون يمثل فيلمًا عن حياة والده

مديرة منظمة الصحة العالمية أكدت أن الڤيروس لم يعد مرضًا خطيرا 

الهنود عّيدوا أمس

مسح CNN : 77% من العرب يؤيدون تأجيل الدراسة بسبب إنفلونزا الخنازير 

 رجال دين إيرانيون يعلنون االثنين أول أيام العيد
دبي � )العربية(: أعلن مراجع 
دين ايرانيون في قم والنجف 
أم���س االثني���ن أول أيام عيد 
الفطر، وه���و ما اعتبر ضربة 
لمش���روعية والية الفقيه في 
ايران، حيث أعلن المرشد األعلى 
علي خامنئ���ي األحد أول أيام 
العي���د، وبينما رأت أوس���اط 
اإلصالحيي���ن ان هذا الموقف 
يأتي منس���جما مع التحركات 
التي جرت مؤخرا، واالجتماعات 
غير المسبوقة بين مراجع الدين 
في قم، هاجمت صحيفة كيهان 
الذين رفضوا  الدي���ن  مراجع 
مجتمعين اإلذعان لرأي الولي 
الفقيه حول رؤية هالل العيد 

ليلة األحد.

العيد في الهند

واحتفل المسلمون في الهند 
صباح ام���س »االثنين« بأول 
المبارك وفقا  الفطر  أيام عيد 
المعتمدة  الفلكية  للحسابات 

في البالد.
بدأ المسلمون يومهم بإخراج 
زكاة الفطر في الصباح الباكر قبل 
التوجه الى المساجد للصالة، ثم 
تجمع آالف منهم داخل »مسجد 
جامع« األثري وعدد من المساجد 
األخرى ألداء صالة العيد وسط 
فرحة عارمة وهم يرتدون الثياب 
الجدي���دة ويتبادل���ون التحية 

بحماس كبير فيما بينهم.
وبع���د أداء الصالة يتبادل 
المسلمون الزيارات فيما بين 
األقارب واألصدقاء ويستمتعون 
بأكل الحلوى وتناول الحليب 
والفاكه���ة المجففة واألطباق 

الشهية المختلفة.

صواريخ وألعاب نارية

وعل���ى جانب آخ���ر، قام 

الوالي���ات ذات  ف���ي  األطفال 
المس���لمة بإطالق  األغلبي���ة 
الصواري���خ واأللعاب النارية 
احتف���اال وابتهاج���ا بالعيد، 
وارت���دوا المالب���س الجديدة 
المميزة الخاصة بهذه المناسبة 
وأخ���ذوا »العيدية« من اآلباء 

واألقارب.
 وتدفق هؤالء األطفال الى 
ازدانت بألوان  التي  الشوارع 

مالبسهم وفرحتهم.
وتبادل الهندوس والمسلمون 
التهنئ���ة بالعيد بالقول »عيد 
مبارك« في ج���و من التوافق 

االجتماعي.
وكانت الهند قد بدأت صوم 
الثالث  ي���وم  ش���هر رمضان 
والعشرين من أغسطس الماضي 
متأخرة يوما عن معظم الدول 

العربية واإلسالمية.

قتله.. وأكل الهامبورغر
كامبيرا � يو.بي.آي: اعترف 
اس���ترالي بضرب رجل مقعد 
وطعن���ه حتى املوت ألنه ملس 

صديقته بطريقة غير الئقة.
وذكرت صحيفة »ميركري« 
األس���ترالية أن آرون ستريت 
)24 عاما( قال لرجال الشرطة 
ان ضرب الرج���ل املقعد الذي 
كان صديقه فيما مضى وطعنه 
أفضل م���ن تناول أي نوع من 

املخدرات.
وقد اعترف ستريت بذنبه 
بقتل دين ادري���ان غوير )49 
عاما( في منزله في مدينة موناه 
في 7 أبريل املاضي مشيرا إلى 
أنه يكرهه ألنه ملس صديقته 
بطريقة غير مناسبة في احدى 

املرات.
وأفادت شهادات أمام احملكمة 
بأن س���تريت توجه إلى منزل 
غوير الذي كان ممدا في السرير 
وقال له »أنا هنا آلخذ روحك 
لقد انتهى عمرك« ثم بدأ بركل 

الرجل ولكمه.
وواصل ستريت ضرب غوير 
حتى كاد ميوت ثم تناول سكني 
مطب���خ وطعن���ه ثماني مرات 
ولم يتوق���ف إال بعد أن علق 
السكني في عظمة صدر غوير 

وانكسر.
وبعد احلادث توجه ستريت 
إلى مطعم ماكدونلدز وتناول 
بعض الطعام ثم س���لم نفسه 
للش���رطة، ويتوقع أن يصدر 
احلك���م في ه���ذه القضية في 

أكتوبر املقبل.

دبي � سي.إن.إن: يستمر اجلدل 
الدائر في أغل���ب الدول العربية 
حول أهمية تأجيل الدراسة خوفا 
من زيادة انتشار مرض انفلونزا 
اقتراب  اخلنازير، خصوصا مع 

موسم اخلريف.
أقدمت فيه  الذي  الوقت  وفي 
بعض الدول العربية على تأجيل 
الدراسة ألوقات مختلفة، اكتفت 
دول أخرى بتعطيل املدرسة، أو 
الصف الدراس���ي الذي يظهر به 
املرض، ملدة ال تتعدى األسبوع، 
األمر الذي يثير شكوك العديد عن 
مدى جاهزية العالم العربي ملثل 

هذا املرض.
 CNN فف���ي مس���ح أجرت���ه
بالعربية، أيد نحو 77% من القراء 
الذين ش���اركوا في االستطالع، 
والبالغ عددهم 1311، تأجيل الدراسة 
في املدارس إلى حني التمكن من 
اللق���اح اخلاص  احلصول على 

باملرض.
فيما رأى 23%، ممثلني ب� 400 
مشارك، انه ال ضرورة لتعطيل 
املدارس، معتبرين أن األمر ليس 

مقلقا لهذه الدرجة.
وهكذا، يكون قد ش���ارك في 
املس���ح، غير العلمي، الذي طرح 
س���ؤاال واحدا، وه���و: هل تؤيد 
تعليق الدراسة في املدارس إلى 
حني توفير ما يكفي من لقاحات 

ابريل، وبحسب املعطيات  منذ 
املتوافرة من املختبرات في العالم 
كله، الحظنا ان الڤيروس اليزال 

شبيها جدا بوضعه السابق«.
 واوضحت انه ميكن انتاج 
ثالثة مليارات جرعة من اللقاح 
سنويا، كما ان الصني بدأت تلقح 

سكانها.
املدي���رة ايضا   ونصح���ت 
السلطات في هونغ كونغ بتليني 
االج���راءات املتخذة ضد الوباء 
»شيئا فشيئا« وبحصر اجلهود 

في املرضى املصابني.
 واشارت الى ان االشخاص 
االكثر عرضة للخطر كاملصابني 
بالبدان���ة او بام���راض مزمنة 
او املس���نني وحدهم يتأثرون 

بالڤيروس بشدة.
 يذكر ان هونغ كونغ كانت 
رأس احلربة في مكافحة االلتهاب 
الرئوي الالمنطي )سارس( في 
العام 2003 وهي في حالة حذر 
من انفلونزا الطيور وتتخذ االن 
تدابير صارمة ملكافحة انفلونزا 
الرقابة على  اخلنازير بتعزيز 

احلدود بشكل خاص.
 جتدر االش���ارة الى ان تشان 
كانت على رأس اخلدمات الصحية 
في هونغ كونغ مدة تسع سنوات 
وتولت بالتال���ي ادارة ازمتي ال� 

»سارس« وانفلونزا الطيور.

مضادة النفلونزا اخلنازير؟ 1711 
مشاركا من مختلف دول العالم.

 م���ن ناحية اخرى اش���ارت 
مديرة منظم���ة الصحة العاملية 
مارغريت تشان الى ان ڤيروس 
»اتش1 ان1« لم يتحول الى مرض 
اكثر خطورة حتى االن على ما 
اللقاح جار  يبدو وان تطوي���ر 

بشكل طبيعي.
 وكشفت تش���ان في افتتاح 
االجتماع السنوي للمنظمة ملنطقة 
غرب احمليط اله���ادئ في هونغ 
كونغ، ان اللقاحات برهنت على 

فعالية كبيرة حتى االن.
 واضافت تشان »قد يتحول 
الڤيروس في اي وقت، اال اننا  اجراءات احترازية مستمرة للوقاية من املرض

مارغريت تشان 

)ا.پ(مسلمو الهند يؤدون صالة العيد أمس االثنني

صحتك

مستحضرات التجميل الطبيعية 
تسبب حساسية للجلد

فرانفكورت � د.ب.أ: اشارت الرابطة 
التجميل  األلمانية لمس���تحضرات 
ومساحيق الزينة والعطور والمنظفات 
والرابطة األلمانية للحساسية والربو 
الى ان بعض العناصر في مستحضرات 
التجمي���ل الطبيعي يمكن ان يحدث 

حساسية جلدية.
وقال���ت الرابطة ان بلس���م بيرو 
المستخدم كمعطر في انواع الصابون 
ولوسيون بعد الحالقة احيانا يثير 
انواع���ا من الحساس���ي��ة، ونف��س 
الش�����يء في م��ادة الكعب��ر )وهي 
مادة شمعية من النخل( التي تدخل 
كمكون مشترك في الكريمات ومكياج 

العيون.
وبصفة عام���ة تنصح الرابطتان 
الذين يعانون من الحساسية واصحاب 
الجلد الحساس بضرورة ان يدققوا 
ف���ي قائمة مكونات مس���تحضرات 
التجميل الطبيعية وتأثيرها على نوع 
الحساسية لديهم ففي حالة حدوث 
حكة في الجلد او تقشير او احمرار بعد 
استخدام مستحضر التجميل عليهم 
الذهاب الى طبيب امراض جلدية او 

طبيب حساسية.

مرض نادر شّوه قرنيتها

أنياب الجدة أعادت إليها البصر بعد 9 سنوات
واشنطن � يو بي آي: استعادت اجلدة األميركية 
العمياء شارون ثورتون بصرها بعدما زرع جراحون 

سنا في عينها.
وذكر موقع »بيبول« االلكتروني أن ثورتن )60 
سنة( ال تبصر منذ نحو 9 سنوات بسبب إصابتها 
مبتالزمة »ستيفنز جونس����ونز« وهو مرض نادر 

شّوه قرنيتها.
وحق����ق األطباء في ميامي بوالي����ة فلوريدا هذا 
االجناز الطبي بعد اقتالع أحد أنيابها ووضع عدسات 

اسطوانية بصرية فيه بعد إحداث ثقب فيه.
وبحسب املصدر نفسه فإن اجلدة األميركية تعد 
أول شخص يجري له هذا النوع من العمليات اجلراحية 

غير االعتيادية ويستعيد بصره في أميركا.
وبعد العملية وعودتها إلى املنزل ورؤية أوالدها 
الثالثة وأحفادها التسعة قالت ثورتون »استطيع اآلن 
رؤية جميع أحفادي كلهم أصحاب قسمات حلوة... 

لم يتغيروا قط«.
وزرع اجلراحون العدسات في وسط إحدى عينها 
وذلك بع����د حتضيرات طبية إلع����داد محجر العني 

لهذه املهمة.
وكانت بهجة اجلدة األميركية ال توصف عندما 
قالت إن لون القطرة التي وضعت في عينيها صفراء 
وسرعان ما استطاعت التمييز بني األشياء والوجوه 
خالل ساعات من االنتهاء من العملية ثم استطاعت 

قراءة اجلرائد بعد مضي أسبوعني على العملية.
إلى ذلك قال الدكتور فيكتور بيريز الذي أجرى 
العملي����ة للجدة األميركية في معهد باس����كوم باملر 
للعيون في جامعة ميامي »كانت عيناها مثل صحراء« 
موضحا أنه »باستخدام السن من أجل تثبيت العدسة 
ووضعها بإحكام داخل مقلة العني بواس����طة طبقة 
مخاطي����ة أخذت من بطانة فم ثورتون اس����تطعنا 

حتويل الصحراء إلى حديقة رطبة«.
وختم بالقول »إننا في الواليات املتحدة منيل إلى 
أن نكون أكثر حتفظا وكنا ننتظر من أجل احلصول 
على معلومات بيانية أكثر« مضيفا »ولكن لدينا اآلن 

ثالثة مرضى يريدون اخلضوع لهذه العملية«.
ونبه إلى أن العملية مفيدة فقط للذين يعانون 
من تلف في اجلزء األمامي من العينني وليس ملرضى 

الغلوكوما أو غير ذلك.

)أ.پ( اجلدة بعد العملية 

 )محمود الطويل(أضرار جسيمة في املمتلكات بسبب األمطار

أمطار رعدية وأضرار جسيمة في لبنان
بي���روت � أ.ش.أ: أدى هط���ول األمطار الغزير 
في لبنان عشية عيد الفطر املبارك وحتى صباح 
امس الى تدفق مياه االنهار وتكوين بحيرات في 
أنف���اق العاصمة ووقوع حوادث مرورية في عدد 

من املناطق.
كما تسببت االمطار الغزيرة التي انهمرت خالل 
ساعات الليل في منطقة البترون بشمال لبنان في 
أضرار جسيمة في املمتلكات واملزروعات واجتاحت 
مياه االمطار املنازل وم���زارع الدواجن والطيور 
واحملالت واملؤسسات في مختلف انحاء املنطقة.

وافادت مص���ادر أمنية بأن العديد من االهالي 
غادروا منازلهم ولم يتمكنوا من املبيت فيها بسبب 

غ���زارة املياه التي اقتحمتها من االبواب والنوافذ 
وأتت على االثاث واالدوات املنزلية وجتري اتصاالت 
باالجهزة املختصة وبأجهزة الدفاع املدني لسحب 

املياه منها.
وفي منطقة عكار بشمال لبنان أدت كمية األمطار 
التي هطلت على املنطقة إلى سيول جرفت معها 
الصخور واألحجار إلى عدد من الطرقات وقطعتها 

ويعمل األهالي والبلديات على إعادة فتحها.
كذل���ك حولت األمطار عددا م���ن الطرقات إلى 
بحيرات عائمة تسببت في تعطيل عشرات السيارات 
وتوقفها وسط الطرقات، كما أدت الصواعق الى 

انقطاع التيار الكهربائي.

أوباما 
اإلندونيسي 

و»السالم 
األخضر«

إلهام أنس االندونيس����ي الذي يشبه الرئيس األميركي براك أوباما حيث يقف بجانب أفيال 
وذلك أثناء حدث ملنظمة الس����الم األخضر والذي يناشد تفعيل االهتمام بتغير املناخ احلادث 
وذلك في جامعة في مقاطعة ش����اكيو جتسو والتي تبعد نحو 100كلم شمال بانكوك، وتناشد 
املنظمة قادة العالم خاصة براك أوباما رئيس الواليات املتحدة املعاملة العادلة مع قضية تغير 
املناخ وضخ األموال حلماية غابات جنوب ش����رق آس����يا التي هي مالذ 20% من جميع سالالت 
)أ.ف.پ( النباتات واحليوانات املعروفة في العالم مبا فيها الفيل اآلسيوي.                  


