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لــــوس اجنيليس ـ يو.بي 
آي: تعد شركة »يونيفارسل« 
الطالق فيلم جديد حول دمية 

باربي الشهيرة.
وكشفت مجلة »فاريتي« 
االميركيـــــــة ان شــــركــــــة 
»يونيفارسل« عقدت صفقة 
مع شركة »ماتيل« مالكة لعبة 
باربي إلنتاج فيلم حركة حول 
هذه اللعبة. واشــــارت شركة 
ماتيل الى ان باربي هي الدمية 
االولى عامليا وتتمتع باالنتشار 
االوسع. وقال رئيس مجلس 
ادارة »يونيفارســــل« مــــارك 

شموجر ان باربي هي اشهر دمية في التراريخ وشكر شركة ماتيل 
على ثقتها. واشار الى ان اخلطوة التالية هي جمع الكتاب لتأليف 
ســــيناريو فيلم جديد يناســــب جميع افراد العائلة. كما سيشارك 
مديرو شركة ماتيل املسؤولون عن باربي في حتديد الطريقة التي 

ستظهر فيها الدمية على الشاشة الكبيرة.

تونسـ  أ.ف.پ: توفي 17 شخصا وأصيب 8 بجروح وفقد عدد 
آخر من األشخاص اثر فيضانات في جنوب تونس وخصوصا 
علـــى منطقة الرديف )جنوب غرب( تســـببت أيضا في أضرار 

مادية، على ما أفاد مصدر رسمي.
وأكـــدت وكالة تونـــس افريقيا لألنبـــاء )حكومية( ان هذه 
الفيضانات التي جنمت عن هطول األمطار »بصورة متواصلة« 
طوال ليل الثالثاء – األربعاء على الرديف، أدت الى وفاة 17 شخصا 
و8 جرحى وفق حصيلـــة أولية، في حني »يتواصل البحث عن 

عدد من املفقودين«.
واوضحت ان األمطار التي هطلت »فاقت كمياتها 150 مليمترا 

في زمن قياسي« وأدت الى فيضان األودية وقطع الطرقات.
واضاف املصدر ذاته ان فرق النجدة واجلهات املعنية تدخلت 
»لتنظيم عمليات االنقاذ واالغاثة لفائدة املتســـاكنني املنكوبني 

الذين اجتاحت املياه مساكنهم«.
وتقع مدينة الرديف في والية قفصة جنوب غرب تونس على 
بعد نحو 350 كلم عن العاصمة ويقطنها نحو 60 ألف نســـمة 

ومناخها جاف.

لندنـ  يو.بي.آي: أوقف شرطي بريطاني بتهمة اغتصاب 
امرأة استدعت الشرطة إلنقاذها بعد شجارها مع حبيبها. 
ونقلــــت صحيفة  الـ »صن« البريطانية أن شــــرطيا في 
الثالثينيات أسكر املرأة بالكحول ثم أقدم على اغتصابها 
وقد أوقف عن عمله بانتظار انتهاء التحقيق. وكان رجال 
الشــــرطة قد وصلوا إلى شقة الضحية بعدما استدعتهم 
على خلفية شجار وقع بينها وبني حبيبها فأخذوا الرجل 

من املنزل وبقي فرد واحد منهم معها. وقالت املرأة ألحد 
أصدقائها ان الشرطي أقنعها بشرب نصف زجاجة ويسكي 
قبــــل اغتصابها. وما كان مــــن الضحية إال أن بادرت إلى 
االتصال مجددا بالشــــرطة فعادوا إلى شقتها في مدينة 
بروملي جنوب شرق لندن. وقد خضعت املرأة لفحوص 
في دائرة االستشــــارات حول االغتصاب، وأطلق سراح 

الشرطي مبوجب كفالة مالية إلى حني انتهاء التحقيق.

اتصلت بالشرطة فاعتدى عليها الشرطي

إليزابيث تيلور

وزير الصحة التايلندي والسفير األميركي في تايلند خالل املؤمتر الصحافي 
الذي أعلنا فيه عن اللقاح املكافح لإليدز         )أ.ف.پ(

الدمية باربي

مدرسة تقوم بفحص تالميذها في جنوبي الصني كإجراء وقائي من إنفلونزا اخلنازير                         )أ.پ(

الطفل اإلندونيسي البالغ وزنه 8.7 كيلوغرامات بجانب رضيع آخر ويبدو الفارق كبيرا بينهما               )أ.پ(

صورة توضح مقياس محيط صدر الرضيع العمالق        )أ.پ(

مايكل جاكسون

اإلصابات بإنفلونزا الخنازير بلغت أكثر من 308 آالف 
وحضور متواضع في مدارس اإلمارات بسبب الوباء 

عواصم ـ وكاالت: ســـجلت االمارات نسبة 
حضـــور منخفضة جدا في اليومني االولني من 

العام الدراسي.
وقالت صحف في االمارات امس ان نســـبة 
احلضور في العام الدراسي 2009-2010 الذي 
انطلق االربعاء كانت ضعيفة جدا وهي انخفضت 
بحسب صحيفة غلف نيوز عن نسبة 30% في 

اليوم الثاني من العام الدراسي.
وذكرت الصحيفة على موقعها االلكتروني 
ان »بعض املدارس بدت مهجورة اذ لم يحضر 

أي من التالميذ«.
وتضاف املخاوف من انفلونزا اخلنازير الى 
قرب انتهاء فرصة عيد الفطر من عطلة نهاية 
االسبوع، وبالتالي فان عددا من االهالي يفضلون 
ان يرسلوا اوالدهم الى املدارس اعتبارا من يوم 

االحد املقبل.
إلـــى ذلك ذكر مســـؤولو الصحـــة امس أن 

شـــخصني آخرين توفيا في هونغ كونغ جراء 
إصابتهما بڤيروس انفلونزا اخلنازير ليرتفع 
عدد حاالت الوفاة نتيجـــة اإلصـابة بالڤيروس 
في اجلــزيرة إلى 18، وهـــو ما دفع إلى إغالق 

املزيد من املدارس.
أعلنـــت منظمة الصحـــة العــــاملية أن عدد 
ضحايـــا انفلونزا اخلنازيـــر )إتش 1 إن 1( في 
العالم ارتفع الى 4200 شخص في حني وصـــل 
عـــدد املصابني بهذا املرض إلى 308 آالف و660 

شخصا.
وفيما أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في 
اليمن امس عن حالتي وفاة جديدتني بإنفلونزا 
اخلنازيـــر. قالت منظمة الصحـــة العاملية ان 
السلطات الصحية املختصة في استراليا والصني 
واملجر والواليات املتحدة قد منحت التراخيص 
النتاج االمصـــال واللقاحات التي مت تطويرها 

مؤخرا لعالج انفلونزا اخلنازير.

وقالت املنظمة فـــي بيان لها انها تتوقع ان 
حتصل بعض شركات االدوية في اليابان وعدد 
من الدول االوروبيـــة على التراخيص الالزمة 

النتاج االمصال املضادة النفلونزا اخلنازير.
واعربت عن توقعها ان يصل االنتاج العاملي 
الى ثالثة مليارات جرعة من هذه االمصال سنويا 
في ضوء املعلومات اجلديدة من ان جرعة واحدة 
كافية للوقاية من هذا املرض »مما يعني ان عددا 
اكبر من الناس سيســـتفيدون من خط االنتاج 

املتوقع«.
اال انها حذرت في نفس الوقت من ان االنتاج 
العاملي املتوقع لن يكفي ســـكان االرض البالغ 

عددهم اكثر من ستة مليارات نسمة.
من جانـــب آخر قالت املنظمة في بيانها انه 
بالنظر الى فقر االمكانات املادية في عدد من دول 
العالم لشراء املصل فان عددا من الدول الغنية قد 

تبرع بشراء االمصال وتقدميها لهذه الدول.

إندونيسية تضع مولودًا وزنه أكثر من 8 كيلوغرامات  مايكل جاكسون قبل وفاته: »ال أريد ان أتقدم في السن«

إليزابيث تيلور تبحث عن »قبر« قريب من مايكل 

باربي إلى السينما

جاكرتا ـ د.ب أ: وضعت امرأة إندونيســـية فيضانات تونس تودي بحياة 17 شخصًا
طفال وزنه 8.7 كيلوغرامات.

وقال الطبيب إروانتو، الذي يقوم بالعناية 
الطبية باملولود اجلديد ملوقع »ديتيك دوت كوم« 
اإلخباري على اإلنترنت، إن الرضيع الذي ولد 
يوم االثنـــني املاضي بعملية قيصرية في إقليم 

سومطرة الشمالي في حالة صحية جيدة.
وأشـــارت وســـائل إعالم محلية إلى أن هذا 
املولود هو أكبر األطفـــال املولودين وزنا على 

اإلطالق في البالد.
وكان أكبر وزن مســـجل ملولود من قبل هو 

6.9 كيلوغرامات.
وأضاف إروانتو أن األم، التي بلغ وزنها عقب 
الوالدة 110 كيلوغرامات، في حالة طيبة أيضا.

وأشار طبيب آخر، يدعى بينسار سيتاجناجن، 
إلـــى أن الرضيع يتمتـــع بـ »شـــهية كبيرة«، 
موضحا »أنه يصرخ من أجل الطعام كل دقيقة 

تقريبا«.
وأضاف أنه يصرخ بصوت عال وليس مثل 

باقي حديثي الوالدة.
وأشـــار األطباء إلى أن زيـــادة حجم املولود 
ترجع إلى إصابة األم مبرض السكري، وهو ما 
يعني حصوله على كميات كبيرة من اجللوكوز 

أثناء احلمل. 

نيويورك ـ يو.بي.آي: سيشـــهد الشهر املقبل 
إطـــالق أغنية »ذيس إيز إيت« مللك البوب الراحل 
مايكل جاكسون لتتزامن مع العرض األول للوثائقي 
اجلديد الذي يحمل العنوان نفسه في حني تنشر 
قريبا مقابلة حول تسجيالت قدمية للنجم يقول 

فيها إنه لم يرغب في أن يكبر.
من جهـــة أخرى أعلنـــت قناة »إن بي ســـي« 
األميركية أنها ســـتبث مقابلـــة أجرتها ميريديث 
فييرا مع صديق جاكســـون املقرب رابي شمولي 
بوتيش حول التســـجيالت التي قام بها مع ملك 

البوب الراحل بني عامي 1999 و2001.
وقد تضمنت التســـجيالت قول مايكل إنه كان 
يرغب فـــي االختفاء في بعـــض األحيان حيث ال 
يتمكـــن الناس من رؤيته مضيفا انه لوال األطفال 

لكان فضل املوت.
واشار إلى أنه يضع دمى أزياء في منزله ألنه 
يرغب في أن يحيط الناس به إال أنه يخجل منهم. 
كما كشف جاكسون عن خوفه من التقدم في السن 
قائال »حني ينكســـر اجلســـم وتبدأ التجاعيد في 

لوس اجنيليس د.ب.أ: كشفت النجمة االسطورية إليزابيث 
تيلور عن أنها ترغب في أن تدفن إلى جوار صديقها املقرب 
الراحل جنم البوب العاملي مايكل جاكسون في مقابر »فوريست 

لون« مبدينة لوس اجنيليس األميركية. 
وذكـــر تقرير إخباري امـــس أن تيلور )77 عاما( تبحث 

حاليا عن »قبر« قريب من قبر »ملك البوب«.
ونقل التقرير اإلخباري عن أحد املصادر قوله إنه بعد أن 
حضرت تيلور جنازة جاكسون في مقبرة »جريت ماوسوليوم« 
الساحرة التي تضم نوافذ زجاجية ملونة ومتاثيل مقلدة من 
أعمال مايكل أجنلو، أخبرت أصدقاءها فيما بعد بأنها »شعرت 

بنوع من السالم هناك لم أشعر به من قبل قط«.
وكانت تيلور قالت عقب وفاة جاكسون: »سيظل حيا في 
قلبي إلى األبـــد، إال أن ذلك ليس كافيا. فحياتي خاوية جدا 
)دونه(. ال أعتقد أن أحدا يعلم مدى احلب الذي جمع بيننا.. 

إنه أطهر وأكرم حب عرفته على اإلطالق«.

الظهور أظن ذلك ســـيئا«. وحني سأله بوتيش إن 
كان يفضل املوت قبل حصول ذلك اجاب جاكسون 

»ال أريد ان أتقدم في السن«.

صحتك

وزير الصحة التايلندي وصفه بـ »السبق العلمي«

نجاح لقاح تجريبي في الحّد من خطر اإلصابة باإليدز 

أبحاث علمية جديدة تشير إلى وجود المياه على سطح القمر
واشـــنطن ـ أ.ف.پ: كشفت 3 دراسات نشرت اول من امس عن 
وجود جزيئات من املياه على سطح القمر، مما يتعارض مع النتائج 
العلمية الســـابقة التي كانت ذكرت ان سطح القمر جاف باستثناء 

احتمال وجود جليد في قطبيه.
ويأتي نشر هذه األعمال قبل أسبوعني من إرسال وكالة الفضاء 
االميركية )ناسا( مسبارا ليتحطم بالقرب من القطب اجلنوبي للقمر 
بهدف رصد وجود محتمل للمياه في حتليل غيوم الغبار والركام 

املتأتية من عملية التحطم.
واستخدم واضعو الدراسة األولى معطيات وفرها جهاز »مون 

مينيرالوجي مابر« التابع لـ »ناســـا« واملعروف باسم »ام 
.»3

وكان هذا اجلهاز نقل على منت »تشاندرايان 1« 
اول قمر اصطناعي هندي وضع في مدار القمر 

في 2008 واوقف عن العمل اخيرا.
ويقوم هذا اجلهاز برسم خرائط مواقع 
املعادن على القمر ويحلل انعكاس ضوء 
الشمس على سطح القمر من اجل حتديد 

مكوناته.
وينعكس الضوء على شـــكل موجات 
تختلف بحســـب طبيعة املعادن وميكن 
الباحثني من استخدام هذه الفروق في حتديد 

مكونات الطبقة العليا لسطح القمر.
ويوضح واضعو هذه الدراسات التي نشرت 

في مجلة »ســـاينس« االميركية في اخلامس 
والعشرين من ســـبتمبر ان اجلهاز »ام 3« رصد 

موجة ضوئية تشير الى وجود عنصر كميائي يجمع 
بني الهيدروجني واالوكسجني.

وقالوا ان هذا األمر يؤكد وجود املياه التي تتكون من جزيئتي 
هيدروجني مرتبطتني بجزيئة اوكسجني.

 وميكن لهذا اجلهاز ان ميسح الطبقات السطحية لسطح القمر 
فحسب، فضال عن بعض السنتيمترات حتت السطح احيانا، حسبما 
اشار الري تايلور من جامعة تينيسي )جنوب( احد واضعي هذه 

الدراسة.
وقبل هذا االكتشاف لم يشر العلماء سوى الى نظرية لم تثبت 
صحتها بعد، تفيد بوجود جليد في األماكن املعتمة على نحو دائم 

في عمق احلفر الواقعة في قطبي القمر وكانوا يعتقدون ان اجلزء 
الباقي من القمر جاف متاما.

ومبا ان تركيبة الصخور وانواع التربة على سطح القمر تضم 
نحو 45% من االوكســـجني، لم يبق للعلماء ســـوى حتديد مصدر 
الهيدروجني الذي رصدته اجهزة املســـبارات الثالثة، ويحتمل في 

رأيهم ان يكون مصدرها الرياح الشمسية.
ويقول الباحثون ان الشـــمس تطلق اجلزيئات على نحو دائم 
خصوصا جزيئات البروتون احململة بجزيئة الهيدروجني في مسار 

االنصهار النووي، وهي تقوم بقصف سطح القمر.
وبحســـب تقديرات هؤالء العلماء من املمكن ان يختزن 

كل طن من السطح القمري 25% من املياه.
وثمة مسباران باقيان مزودان باجلهاز عينه 
املوجود على القمـــر الصناعي الهندي اوصال 
الى النتائج نفسها، اي انهما وجدا البرهان 

الكيميائي على وجود جزيئات مياه.
وقد قامت مركبة كاســـيني الفضائية 
االميركية بهذه القياسات قبل عقد خالل 
محاذاتهـــا القمر وهي فـــي طريقها الى 

زحل.
اما املســـبار الثالث املعني فهو »ديب 
امباكت« االميركي الذي كان اطلق في اجتاه 
املذنب »تامبل 1« في 2005 وقام آنذاك بجعل 
صاروخ يرتطم باملذنب ليتم حتليل الغبار 

املتأتي من هذا االصطدام.
وفي وقت ســـابق اقترب »ديـــب امباكت« من 
القمر من اجل القيام بقياســـات استخدم فيها جهاز 
مماثل للجهـــاز املزود به كل من القمـــر الصناعي الهندي 

و»كاسيني«.
وحلل الباحثون املعطيات التي حصل عليها هذان املســـباران 

وتوصلوا الى النتائج عنها.
وكان رائدو الفضاء في اطار مهمات »ابولو« قبل 4 عقود جلبوا 

عينات من التربة والصخور تضمنت اثارا للمياه.
غير ان معظم احلاويات التي وضعت فيها لم تكن محكمة السد 
وهـــذا جعل الباحثني يعتقدون ان رطوبـــة الهواء هي مصدر هذه 

اجلزيئات من املياه املطابقة لتلك املوجودة على االرض.

على امتالك لقــــاح ضد االيدز 
فعالية وقائية«. وبلغت نسبة 
فعالية اللقاح في خفض مخاطر 

االصابة مبرض االيدز %31.2.
ووصــــف وزيــــر الصحة 
التايلندي ويتــــاوا كاوبارادي 
نتيجــــة التجربــــة كذلك بانها 

»سبق علمي«.
اكتشف مرض االيدز الول 
مرة في 1981، وتسبب منذ ذلك 
احلني بوفاة 25 مليون انسان 
على االقل، في حني يعيش 33 
مليون آخرون حاملني ڤيروس 

االيدز او مصابني باملرض.
الســــريع في  التقدم  وكان 
عزل الڤيروس أشاع تفاؤال في 
إمكانية وضع لقاح له في وقت 
سريع. وتكمن خطورة االيدز 
في انه يدمــــر اخلاليا املناعية 
فيجعل اجلسم فريسة لالمراض 
االنتهازية. ومن بني خمســــني 
لقاحا جتريبيا خضعت لتجارب 
على البشــــر، لم ينجح سوى 
اثنني في املــــرور عبر املراحل 
الثــــالث املعتمدة،  التجريبية 
لكنهما فشال. واليزال نحو ثالثني 

لقاحا بانتظار جتربتها.

فــــي تكويــــن  املســــتخدمان 
اللقــــاح اجلديد همــــا »الفاك« 
افنتيس،  ـ  من صنع سانوفي 
و»ايدزفاكس« من صنع فاكس 

ـ جن انكوربوريشن.
وجاء فــــي بيان صادر عن 
الباحثني ان »النتائج متثل سبقا 
في مجال تطوير لقاحات ضد 
االيدز ألنه وللمرة االولى برهنا 

لقاحني أعدا سابقا ولم ينجحا 
في كبح ضراوة الڤيروس.

وبدأت جتربة اللقاح اجلديد 
اعتبارا من اكتوبر 2003 على 
متطوعــــني معرضــــني بدرجة 
متوســــطة لالصابة بڤيروس 
االيدز في مقاطعتني تايلنديتني 

بالقرب من بانكوك.
القدميــــان  واللقاحــــان 

اعلــــن  أ.ف.پ:  ـ  بانكــــوك 
باحثون امس عن حتقيق سبق 
علمي ألول مرة منذ بدء معركة 
مكافحة االيدز قبل ربع قرن، مع 
جناح لقاح جتريبي في احلد 
من مخاطــــر االصابة باملرض، 
في أوسع جتربة من نوعها في 

العالم.
وقــــال الباحثون ان اللقاح 
يقلل مخاطــــر االصابة بااليدز 
بحــــدود الثلــــث تقريبا، وفق 
نتائج التجربة التي شملت 16 
ألف متطوع وأجراها اجليش 
االميركــــي ووزارة الصحــــة 
الكولونيل  التايلندية. وقــــال 
جيروم كيم من برنامج ابحاث 
االيــــدز الــــذي يجريه اجليش 
االميركي خالل مؤمتر صحافي 
في بانكوك »انــــه تقدم علمي 
على درجة كبيرة من االهمية 
ويعطينــــا االمل فــــي إمكانية 
التوصل الــــى لقاح فعال على 
املستوى العاملي في املستقبل«. 
واضاف »انه اول برهان على 
قدرة لقــــاح مضاد لاليدز على 
احلماية من االصابة باملرض«. 
واللقاح هو في الواقع مزيج من 


