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500 طبيب امتياز من 8 جامعات سعوديةسپيرز تشتري حلوى بـ 3000 دوالر في يوم واحد
يشاركون في حملة التوعية بإنفلونزا الخنازير

لـــوس أجنيليـــس ـ د.ب.أ: 
البوب األميركية  أنفقت جنمة 
بريتني سپيرز 3000 دوالر في 
يوم واحد على شراء »احللوى«، 
وذلك عندما زارت أحد متاجر بيع 
احللوى في مدينة الس فيغاس 

األميركية.
وذكر تقريـــر إخباري امس 
الثالثاء أن زيارة »أميرة البوب« 
السابقة )27 عاما( لالس فيغاس 
جاءت فـــي إطار آخر العروض 
الغنائيـــة بالواليـــات املتحدة 
جلولة »ســـيركس« )السيرك( 
الفنية العاملية والتي بدأتها في 

مارس املاضي.
وتوجهت بريتني مع صديقها 

ومدير أعمالها جيسون تراويك 
وابنيها شون بريستون )أربعة 
أعوام( وجيدن جيمس )ثالثة 
أعـــوام(، إلى متجر »شـــوجر 
الشـــهير واشترت  فاكتوري« 
العديد من احللوى التي كان من 
بينها علبة شيكوالتة باحلليب 
الواحدة  و25 ماصة يبلغ ثمن 

منها 25 دوالرا.
ونقل التقرير االخباري عن 
أحد املصـــادر قوله إن بريتني 
»أنفقت نحو 3000 دوالر وخرجت 
من املتجر وهي حتمل 10 حقائب. 
كانت حتمل مجموعة من احللوى 
والقمصان لصغارها، كما حملت 
مجموعة من املاصات العطائها 

للراقصني معها«.
التقرير االخباري  وأوضح 
أنه بعد أن قامت بريتني بدفع 
احلساب في املتجر، مت إرسال 
مجموعة أخرى من احللوى التي 
يصل ثمنها إلى 2500 دوالر إلى 
غرفتها في فندق »ميراج« الراقي 

حيث يوجد املتجر.
يذكر أن بريتني كانت انفصلت 
عن والد ابنيها املغني والراقص 
السابق كيفني فيدرالين )31 عاما( 
في نوفمبر عام 2006 بعد زواج 
دام 14 شهرا ، االمر الذي أسفر 
عن إصابتها بالعديد من املشاكل 
انتهت بدخولها  التي  النفسية 

مصحة إلعادة التأهيل.

عواصمـ  وكاالت: تشـــارك 
وزارة التعليم العالي السعودية 
الوطنية للتوعية  في احلملة 
والوقايـــة من مرض إنفلونزا 
اخلنازير بنحـــو 500 طبيب 
امتياز من 8 جامعات سعودية 
لتقـــدمي التوعية املطلوبة في 
العام  التدريس  جميع مراحل 

باململكة.
وأوضح وكيل وزارة التعليم 
العالي للشؤون التعليمية د. 
محمد بن عبدالعزيز العوهلي 
فـــي بيان لـــه امـــس أن هذه 
املشاركة تأتي في إطار تكامل 
أجهزة الدولة ووزاراتها ملواجهة 
هذا املرض من خـــالل برامج 
توعوية وتثقيفيـــة مبتكرة 
لزيادة وعي وثقافة املجتمع في 
جميع مناطق اململكة وخاصة 
الطلبـــة والطالبات في جميع 
املراحل الدراســـية واألســـرة 
باإلضافة إلى العاملني في مجال 
التعليم واإلعالم وقادة الرأي 
وغيرهم من شـــرائح املجتمع 

املختلفة.
من جهة اخرى أعلنت وزارة 
الصحة الســـعودية امس عن 
وفاة رجلني وامرأة بڤيروس 

بإنفلونزا اخلنازير.
وبهذه الوفيات الثالث يرتفع 
عدد الذين قضـــوا في اململكة 
جراء إصابتهم مبرض إنفلونزا 

اخلنازير إلى 30 حالة.

اخلنازيـــر وصـــل إلـــى 472 
شخصا.

وفي نفس السياق اعلنت 
وزارة الصحـــة البوريفية ان 
عشـــر وفيات جديدة سجلت 
خالل اسبوع باملرض ما يرفع 
عدد الوفيات الى 143 في البالد 
منذ مطلـــع يوليو ولكن عدد 

االصابات اجلديدة يتضاءل.
وقالـــت الـــوزارة في اخر 
حصيلة لهـــا ان الضحايا هم 
خصوصا من املرضى املصابني 

بأمراض اخرى.

من جهة اخرى أعلن النائب 
األول لرئيس الوزراء الروسي 
فيكتور زوبكوف في اجتماع 
اللجنة احلكومية للوقاية من 
انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 
»امس« أن احلكومة الروسية 
قررت اعتماد 4 مليارات روبل 
إلنتاج لقاح مضاد لهذا املرض 

اجلديد.
انبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
»نوفوســـتي« الروســـية عن 
زوبكوف قوله إن عدد املواطنني 
الروس الذين أصيبوا بانفلونزا 

.. ويحمل الطفل اليكس                                                                                                      )أ.ف.پ(

هاري يقدم هدية للطفلة لوسي

الرئيس األميركي أوباما يبدو غاضبا

براد پيت جيسكا بيل

استفتاء على قتل الرئيس األميركي على الـ »فيسبوك«

اجراءات وقائية مستمرة لتجنب االصابة بإنفلونزا اخلنازير                        )أ.پ(
مايكل ويلكس

بريتني سپيرز

أميركي يلتهم 11 سندويش هوت دوغ 
كبيرة في عشر دقائق

200 ألف ريال تعويض لسعودي فقد ابنه
دبي- العربية.نت: أصدرت الدائرة اإلدارية اخلامسة بديوان املظالم في 
منطقة الرياض قرارا يلزم وزارة الصحة بدفع 200 ألف ريال لسعودي 

خطف ابنه بعد والدته مباشرة في مستشفى القطيف املركزي.
وكان الســــعودي محمد بن جابر كحالني قرادي، من أهالي منطقة 
جــــازان، تقدم بدعوى إلى ديوان املظالم أوضح فيها أنه أمضى 12 عاما 
يبحث عن »ابنه« الذي مت اختطافه من أمه ساعة والدته في مستشفى 
القطيف املركزي، بحســــب تقرير نشرته صحيفة »الوطن« السعودية 

امس.
وقالت احملكمة في منطوق احلكم إن جميع املتواجدين في املستشفى 
من مرضى يعتبرون في حمايتها وحتت مسؤوليتها السيما أن الطفل 
املختطف ال حول له وال قوة فهو عاجز عن الدفاع عن نفسه فضال عن 

األم التي ال تستطيع احلركة من السرير بعد الوالدة.
وأوضحت أن املتعارف عليه لدى »املرضى املنومني في املستشفى عدم 
السؤال عن األشخاص الذين يتعاملون معهم من منسوبي املستشفى« 
وأن املرأة التي خطفت الطفل حســــب قول أم الطفل كانت ترتدي زي 
املمرضات مما تولد لديها أنها من منســــوبيه وإال ملا كان لها أن تفرط 

في تسليم طفلها إلى امرأة ال تعرفها.

داالسـ  يو.بي.آي: فاز اميركي مبسابقة أكل الهوت دوغ في معرض 
تكساس للسنة الثالثة على التوالي بعدما تناول 11 سندويش هوت 

دوغ كبيرة خالل 10 دقائق.
وذكر موقع »داالس مورنينغ نيوز« ان مايكل ويلكس )48 عاما( 
فاز في بطولة العالم الســـابعة ألكل الهوت دوغ للمرة الثالثة على 
التوالـــي بعدما تناول قطعة هوت دوغ واحدة اكثر من املشـــتركني 

الثالثة الذين حلوا في املركز الثاني.
واشـــار ويلكس الى انه لم يتمكن من معادلة رقمه السابق الذي 
بلغ 12 قطعة هوت دوغ في 10 دقائق بســـبب ارتفاع درجة احلرارة 

وقال انه مترن للحدث من خالل االمتناع عن األكل قبل املسابقة.
يشار الى ان الرقم القياسي في املعرض حقق عام 2005 بعدما تناول 

احد املتنافسني 18 قطعة هوت دوغ ضخمة مقلية في 10 دقائق.

صحتك

اإلسبرين يحمي من سرطان القولون

برلنيـ  رويترز: قال علماء ان جرعة يومية من االسبرين 
قد تقي االشخاص الذين يعانون من اضطراب جيني من 

االصابة بالسرطان.
وميكن ان يكون لهذا االكتشاف آثاره أيضا على الناس 

بوجه عام غير أن هناك حاجة ملزيد من البحث.
وقال جـــون بيرن رئيس معهد اجلينات البشـــرية 
بجامعة نيوكاسل في بريطانيا ان دراسته رمبا كشفت 
ايضا عن طريقة بسيطة للسيطرة على اخلاليا اجلذعية 

املسببة  لنمو الورم.
وقال بيرن لدى تقدميه النتائـــج التي توصل اليها 
في مؤمتر تنظمه منظمة السرطان االوروبية واجلمعية 
االوروبية لعلم االورام في برلني »نعتقد ان االسبرين رمبا 
يؤثر على بقاء خاليا جذعية ذات عيوب في القولون«.

بيضة وزنها 138 غرامًا
نيويوركـ  يو بي آي: خلفت 
دجاجة في اميركا إرثا غنيا إذ 
توفيت بعدمــــا وضعت بيضة 
تزن 138 غراما ونقلت شــــبكة 
»سي ان ان« عن املزارع كريس 
شــــورمان في هونوي فولز في 
والية نيويورك قوله إنه الحظ أن 
واحدة من دجاجاته تبدو مريضة 
وقد توفيت في وقت الحق بعدما 
وضعت بيضة يبلغ حجمها مرتني 
ونصف حجم البيضة العادية.

دراسة غريبة: األزمة المالية تطيل العمر! 
دبيـ  سي.إن.إن: أظهرت دراسة علمية 
حديثة، أن األزمة املالية العاملية قد يكون 
لها فوائد صحية كثيرة على صحة األفراد، 
األمر الذي قد يعد مفاجئا للكثيرين، لكن 
الدراسة جاءت متوافقة مع دراسات سبقتها 
درست تأثير األزمات املالية التي مر بها 

االقتصاد العاملي في القرن املاضي.
وبينت الدراسة التي أجراها باحثون في 
جامعة ميتشغان األميركية، أن انخفاض 
الناجت احمللي مبقدار 5%، أدى إلى زيادة 
في معـــدل األعمار لدى املواطنني مبقدار 

1.9 سنة.
وأشارت الدراسة إلى أن األزمة املالية 
العامليـــة التي حدثت في العشـــرينيات 
مـــن القرن املاضي، أدت إلى زيادة معدل 

األعمار لدى الناس مبقدار 8.8 سنوات، 
في الفترة بني عامني 1920 و1940، ورغم 
ارتفاع معدالت االنتحار في تلك الفترة، 
إال أن معدل الوفيات عموما شهد انخفاضا 

ملموسا.
كما وجد الباحثون أن معدل األعمار 
ارتفع من 57.1 سنة، عام 1929 إلى 63.3 
سنة عام 1933، ويتوقع الباحثون وفقا 
للدراســـات ارتفاع معـــدل األعمار لدى 
العاملية  املالية  األميركيني بسبب األزمة 
التي يعيشـــها العالـــم حاليا ليصل إلى 

77.7 عاما.
ويقول الباحثون إن األسباب املباشرة 
لهذا التحسن في الوضع العام في صحة 
األفراد ليست واضحا متاما، رغم أن هناك 

بعض املؤشرات التي قد تكون سببا في 
ذلك، فقد بينت الدراسة أن الناس في أوقات 
األزمات يقللون من تناول الوجبات خارج 
املنزل، ما يعنـــي اعتمادهم على الطعام 
املنزلي الذي غالبا ما يكون صحيا أكثر 
من أكل املطاعم، كما بينت الدراســـة أن 
الناس يقللون من استخدامهم للسيارات، 
ما يؤدي إلى انخفـــاض حوادث الطرق 

املسببة للوفاة.
وقد يكون الفراغ الذي يعيشه الناس 
في األزمات، حافزا لهم للقيام مبزيد من 
الرياضة التي تنعكس إيجابا على صحتهم، 
إضافة إلى ابتعـــاد الكثيرين عن عادات 
صحية سيئة، كالتدخني وشرب الكحول، 

ما يزيد من متتع الفرد بصحة أفضل.

االستخبارات السرية تحقق في الواقعة والخيارات »نعم«.. »ربما«.. »ال« 

 اغتيال أوباما على الـ »فيسبوك«

 .. وتحذير من البحث على اإلنترنت عن الرئيس األميركي وجيسكا بيل

إلى: أن  به وإبالغهم«، مشيرا 
»التصويت رمبا جرى نشره 
علـــى املوقع أثناء فترة عطلة 

األسبوع«.

إلى األمر«.
 USSS »الــــ  ومضـــى: 
الســـرية(  )االســـتخبارات 
طالبتنا بإزالته، وهذا ما قمنا 

النـــاطــق باســـم  وقـــال 
الـ »فيسبوك« باري شنايت: 
»كعادتهـــم فان مســـتخدمي 
املوقع اليقظني لفتوا انتباهنا 

خيارات اإلجابة كالتالي: »نعم«، 
»رمبا« أو »إذا كان ســـيقتطع 
برنامج الرعاية الصحية«، أو 

»ال«.

نيويورك ـ وكاالت: يحقق 
الســـرية«  جهـــاز »اخلدمات 
األميركية بشأن نشر استفتاء 
في موقع »فيسبوك« اإللكتروني 
االجتماعي حول اغتيال الرئيس 

األميركي باراك أوباما.
وقال جيمس ماكنيـ  الناطق 
ـ  باســـم »اخلدمات السرية« 
اجلهاز املكلف بحماية الرئيس 
األميركـــي: »إن الوكالة بدأت 

حتقيقا في الواقعة«.
إدارة »فيســـبوك«  وقامت 
بإزالة أداة مخصصة الستخدام 
طرف ثالث في املوقع االجتماعي 
تتيح ملستخدميه إنشاء استبيان 
بعد قيام أحد املشتركني بنشر 
استبيان يتساءل عما إذا كان 

يجب اغتيال أوباما.
وقدم االستفتاء للمشاركني 

أظهر تقرير حديث، أن البحث عن بعض مشاهير هوليوود على 
شبكة اإلنترنت، قد يسبب مشاكل جلهاز الكمبيوتر اخلاص بك، 

بسبب ما قد حتمله املواقع التي قد تصل إليها من ڤيروسات.
وأظهر التقرير الذي نشرته شركة McAfee املتخصصة ببرامج 
احلماية ألجهزة الكمبيوتر أن النجمني جيســـيكا بيل، وبراد پيت 
هما األكثر خطرا على أجهزة الكمبيوتر، وأن البحث عن مواد لها 
عالقة بالنجمني على محركي البحـــث غوغل وبينغ، قد يعرضك 
للخطر. وبني التقرير أن األخطر على اإلطالق هو النجمة جيسيكا 
بيل، والتي بني التقرير أن خمس نتائج البحث املتعلقة بها حتتوي 
على مخاطر جلهاز الكمبيوتر، سواء كان البحث يتعلق بصورها 

أو مقاطع ڤيديو أو مواقع إلكترونية خاصة بها.
وجاءت في املرتبة الثانية النجمة املغنية بيونسي، تلتهما جنمة 
مسلسل »فريندز« الكوميدي النجمة جينيفر أنيستون، فيما جاء 
رابعا العب كرة القدم توم برادي، وتراجعت النجمة التلفزيونية 

جيسيكا سمسون وخرجت من قائمة اخلمسة األوائل.
واحتل النجم الشهير براد پيت املركز العاشر في قائمة األخطر 

بني النجوم، بعدما كان يحتل القائمة في العام املاضي.
وأبدت الشـــركة التي أجرت البحث على 900 موقع إلكتروني 
و150 رنة هاتف نقال على الشبكة، استغرابها من وجود الرئيس 
األميركي باراك أوباما وزوجته ميشـــيل فـــي مواقع متأخرة في 

القائمة، إذ احتال األماكن 34 و39 على التوالي.

ورث لمسة والدته السحرية

األمير هاري يوزع الجوائز على األطفال المرضى
لندنـ  يو.بي.آي: كشف األمير هاري املصنف 
ثالثا على العرش امللكـــي البريطاني انه ورث 
عن والدته ملســـتها الســـحرية في التعامل مع 

األطفال.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان األمير 
هاري شارك االثنني في حفل »ويل شايلد« السنوي 
لتوزيع اجلوائز على األطفال املرضى في لندن 
وإذ بطفل ينفخ باجتاهه فقاعات في إشارة إلى 

رغبته بالتودد إليه.
وأضافت الصحيفة ان هاري سارع إلى االبتسام 
وحمل الطفل أليكس بـــورك البالغ من العمر 6 
سنوات، يشار إلى ان بورك مصاب بحالة جينية 
نادرة تتســـبب بتكون أورام غير سرطانية في 

جسمه.
وقدم هاري بعد ذلك جائزة »أشجع طفل« إلى 
بورك ثم قدم إلى لوسي توتون )8سنوات( جائزة 
»أكثر األطفال احتماما« تقديرا لها على مساعدتها 

الكبيرة ألختها املصابة بخلل عصبي.
وقالت توتون بعد تسلم اجلائزة »شعرت بأنني 
أميرة حقيقيـــة«، يذكر ان هاري الذي ورث عن 
والدته طريقة تعاملها مع األوالد وإشعارهم بالراحة 

هو رئيس جمعية »ويل شايلد« اخليرية.


