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طهران ـ رويترز: حذرت الشرطة اإليرانية أصحاب املتاجر من 
عرض املالبس على دمى من دون أغطية للرأس، أو بطريقة توضح 
تفاصيل اجلسم، بحسب ما قالت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية. 
وتعتبر هذه االجراءات األحدث ضمن حملة مناهضة لألثر الثقافي 

الغربي في كل أنحاء اجلمهورية حيث يفرض الزي اإلسالمي.
وقالت شـــرطة اآلداب االيرانية املسؤولة عن التأكد من التزام 
النساء بالزي االسالمي، في بيان نشرته األسبوع املاضي »يحظر 
على املتاجر استخدام دمى توضح تفاصيل اجلسم أو دون وضع 
احلجاب على رؤوسها«. كما مينع أيضا عرض ربطة العنق للرجال، 

وأيضا يحظر على الرجال بيع مالبس داخلية للنساء.
وفي السابق كانت احلمالت تبدأ مع مطلع فصل الصيف وسرعان 
مـــا كانت تخبو، ولكن في العام املاضي امتدت احلمالت الى فصل 
الشتاء وشملت السراويل النسائية الضيقة وقصات شعر الرجال 

التي حتاكي القصات »الغربية«.
وقد مت تشديد االجراءات املفروضة على النساء والرجال واملتاجر 
والشـــركات الصغيرة التي ال تلتزم بالزي اإلسالمي منذ وصول 

الرئيس محمود أحمدي جناد للسلطة في عام 2005. 

شيكاغوـ  أ.ش.أ: يتهافت محبو مطرب البوب األميركي الراحل 
مايكل جاكسون على متحف »فيلد« في مدينة شيكاغو األميركية 
ملشاهدة التمثال النصفي اجلديد للنجم ولكنه في صورة فرعون 

مصر الذي يرجع تاريخه الى 3 آالف عام.
وقـــد مت تركيب صورة مايكل جاكســـون على متثال نصفي 
لفرعون مصر. يذكر انه منذ وفاة جنم البوب االميركي وكل يوم 

يظهر اجلديد لتكرميه بعد وفاته.

مايكل جاكسون فرعون مصر!

شركة أميركية تنتهي من إنتاج الدفعة األولى من اللقاح

عواصم وكاالت: طالب د.سعيد 
شلبي استشاري األمراض الباطنية 
والكبــــد باملركز القومي للبحوث، 
السيدات املصريات عدم احلمل خالل 
الفتــــرة املقبلة وتأجيله ملدة عام، 
لتجنب اإلصابة بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير في أثناء فترة احلمل، ألن 
ذلك من شأنه أن يؤدي إلى حدوث 
إجهاض للجنــــن وخطورة على 

احلامل.
كما أكد وحسب ما نشرته جريدة 
»اليوم الســــابع« أن القناع الواقي 
ميكن أن يكون مصدر عدوى، حيث 
إنه مع مرور الوقت يتعرض القناع 
للرزاز احململ بالڤيروسات ووقتها 

ينبغي التخلص منه.
 كما طالب شلبي، خالل دورة 
تدريــــب للمواطنــــن والباحثن 
والعاملن باملركز للتوعية بخطورة 
انفلونزا اخلنازير، باستمرار الدراسة 
في املدارس بشرط أن يتم أخذ العديد 
من التدابير الوقائية مثل خفض عدد 
الطالب بالفصول، قائال »كفاية جهل 

من اللقاح املضاد ملرض انفلونزا 
اخلنازير، وذكرت شبكة »سي ان 
ان« االخباريــــة األميركية ان دونا 
كاري مدير العالقات العامة بالشركة 
اوضحت ان الشاحنات قامت بالفعل 
بنقل الدفعة االولى من اللقاح من 
معمل الشركة في مدينة »سويفت 
وتر« بوالية بنسلفانيا األميركية.

 وأضافــــت كاري »أن الدفعات 
التالية سيتم انتاجها تباعا، على ان 
يتم االنتهاء من انتاج 75.3 مليون 
جرعة بشــــكل اجمالي خالل شهر 

ديسمبر املقبل«.
وفي السياق نفسه أكد د.محمد 
أحمد علي أستاذ الڤيروسات باملركز 
القومي للبحوث بالقاهرة أن اآلثار 
اجلانبية للقاح ڤيروس »اتش1 إن1« 
املعروف باسم انفلونزا اخلنازير 
ال تتعدي األعراض التي تســــببها 
اللقاحات ضد االنفلونزا املوسمية 
العادية من احمرار في اجللد وصداع 
وارتفــــاع طفيف في درجة حرارة 

اجلسم.

ال نريد أن نزيد اجلهل لدى الطالب 
أكثر مما هم فيه«.

وأوضـــح أن الهلع الزائد عن 
احلد ليس له أي ضرورة، ودلل 
على ذلك بأن االنفلونزا املوسمية 

العادية حتصد نحو نصف مليون 
شخص في العالم سنويا، ومن 
املتوقع أن تكون نسبة الوفاة في 
انفلونـــزا اخلنازير أقل من ذلك 
والتي قدرها البعض بنحو %4 

من جملة اإلصابة باملرض. 
من جهة اخرى اعلنت شــــركة 
»ســــانوفي باســــتير« األميركية 
املتخصصة في انتاج اللقاحات عن 
االنتهاء من انتــــاج الدفعة االولى 

باحث يطالب السيدات بعدم الحمل بسبب إنفلونزا الخنازير
»غوغل ويڤ«.. ثورة جديدة في عالم اإلنترنت

الذين سيجربون غوغل ويڤ: 
»حتى اللحظة، يبدو ويڤ خاليا 
الڤيروســـات واألخطاء،  من 
ولكنه يعاني القليل من البطء. 
أعتقد أن القائمن على غوغل 
سيصلحون هذه األخطاء قبل 
إطالقه في ديســـمبر املقبل«، 
يذكر أن غوغل كانت قد طورت 
مؤخرا محركا جديدا للبحث 

أطلقت عليه اسم »كافين«.

التقليدي،  البريد اإللكتروني 
ليصبـــح الوســـيلة األولـــى 

للتواصل عبر اإلنترنت.
على اجلانب اآلخر، يتخوف 
عـــدد من اخلبـــراء في مجال 
التكنولوجيا من أن يكون هذا 
املنتج اجلديد معقدا لالستعمال 
بالنســـبة للمستخدم العادي 

لإلنترنت.
يقول بن بار، أحد األشخاص 

أتالنتاـ  ســـي إن إن: اطلق 
موقع »غوغـــل« اإللكتروني 
امس نسخة مبدئية من منتجه 
اجلديـــد »غوغل ويڤ«، ليتم 
اختبارهـــا من قبـــل 100 ألف 
النسخة  شخص، قبل إطالق 

النهائية.
املنتـــج اجلديد،  ويتكون 
املتوقع أن يحدث ثورة في عالم 
االتصال عبر اإلنترنت، من بريد 
إلكتروني، وصفحات »وايكي«، 
ومدونات، وروابـــط لتبادل 

الصور ولقطات الڤيديو.
ووفقـــا ملوقع غوغل ويڤ 
اإللكتروني، سيختبر 100 ألف 
مستخدم املنتج اجلديد للتأكد 
مـــن خلوه مـــن أي أخطاء أو 
ڤيروسات، ليتم إطالق النسخة 
النهائية منه في أواخر العام 

احلالي.
 وقد قام األستراليان جينز 
والرز راسموزين بتطوير هذا 
املنتـــج اجلديد، بعد أن طورا 
في الســـابق برنامج »خرائط 

غوغل«.
ويطمح األخوان األستراليان 
أن يحل هذا املنتج اجلديد مكان 

الشرطة اإليرانية تفرض االحتشام 
على دمى عرض مالبس النساء

جمجمة هتلر المزعومة تعود المرأة
نيويورك ـ 
كشف  د.ب.أ: 
فحص  للحمض 
ي  و لنـــــــو ا
النقـــــاب عن 
لغز اجلمجمة 
التي اعتقد أنها 
تعود للزعيم 
النازي أدولف 

هتلر.
ثبـــــت  وأ
فريق أميركي 

حتت إشراف ليندا شتراوسباوج بشكل قاطع من خالل حتليل الـ 
»دي.إن.ايه« أن اجلمجمة »نسائية«.

وقالت شتراوســـباوج مديرة مركز علم الوراثة التطبيقي في 
جامعة كونيتيكت األميركية »لقد حالفنا احلظ«.

وذكرت شتراوســـباوج أنه على الرغم من أن جزءا كبيرا من 
اجلمجمة كان ال ميكن استخدامه في حتليل الـ »دي.إن.ايه« بسبب 
جـــرح الطلقة النارية، إال أن التحاليـــل تضمنت الصفة الوراثية 
للجنس األنثوي. وقد مت عرض رفات تلك اجلمجمة قبل تسعة أعوام 
في معرض مثير بالعاصمة الروسية موسكو يحمل اسم »سكرة 
موت الرايخ الثالث... الثأر« على أنها من احملتمل أن تكون رفات 
رأس هتلر. ويبلغ حجم رفات اجلمجمة املقوســـة، التي بها ثقب 
يشير إلى اختراق طلق ناري، 15 في 15 سنتيمترا. ويرجح زميل 
شتراوســـباوج، عالم اآلثار وخبير العظام نيكوالس بيالنتوني،  

أن هذه اجلمجمة تعود المرأة تراوح عمرها بن 20 و40.

أوباما يعزي أهالي الضحايا ومساعدات أميركية للتخفيف من تداعيات الكارثة

والربـــع من بعـــد ظهر امس. 
ويقع مركـــز الزلزال على بعد 
78 كيلومترا من مدينة بادانغ 
جلهة اجلنوب الغربي في جزيرة 
سومطرة. وأصدرت السلطات 
االندونيسية على اإلثر حتذيرات 
من وقوع موجات »سونامي«. 
ولم تصدر حتى اآلن أية تقارير 
عن وقوع ضحايا. وكان زلزال 
ضرب اندونيســـيا مطلع هذا 
الشـــهر وأدى إلى سقوط أكثر 

من 70 قتيال وتشريد املئات.

اجتاح منطقة جنوب احمليط 
الهادي.

مـــن ناحية اخـــرى ضرب 
زلزال بقـــوة 7.6 درجات على 
مقياس ريختـــر امس جزيرة 
إندونيسيا فيما  سومطرة في 
أصدرت السلطات حتذيرا من 
حصول موجات »ســـونامي«. 
ونقل موقـــع »جاكرتا غلوب« 
عن هيئـــة األرصـــاد اجلوية 
اإلندونيسية قولها إن الزلزال 
وقع عند الســـاعة اخلامســـة 

عواصـــم ـ وكاالت: أعلنت 
مصادر طبية ومسؤولون ان 
113 شخصا على االقل قتلوا في 
الثالثاء  زلزال تاله تسونامي 
في جزر ساموا وضرب ارخبيل 

تونغا املجاور.
وقال مسؤول في مستشفى 
توبوا تاماسيســـي في ساموا 
لوكالـــة فرانس برس »البد ان 
هناك مائـــة قتيل على االقل«، 
واعتبر عشرات االشخاص في 
عداد املفقودين في ساموا بينما 
قطعت االتصاالت عن عدد كبير 

من القرى.
وقــــال املعهــــد االميركي 
للجيوفيزياء ان الزلزال الذي 
بلغت شــــدته ثماني درجات 
وحدد مركزه على بعد حوالى 
مائتي كيلومتر جنوب غرب 

ابيا.
من جهة اخرى اعرب الرئيس 
األميركي باراك اوباما عن تعازيه 
امس لعائالت ضحايا موجات 
املد العالية )سونامي( في جزر 
ســـاموا األميركية مضيفا انه 
ستكون هناك مساعدة اميركية 
اخرى للتخفيف من تداعيات 

الكارثة.
وكان الرئيس االميركي قد 
اعلن بالفعل ان منطقة ساموا 
التابعـــة للواليات  االميركية 
املتحدة مجاورة لدولة ساموا 
التي تضررت ايضا،  املستقلة 

منطقة كوارث.
وقـــال أوبامـــا ان الواليات 
املتحدة ستوفر املساعدة ايضا 
لـ »أصدقائنا« في اجزاء اخرى 
من املنطقة، مضيفا ان الوكالة 
األميركية إلدارة الكوارث جتري 
اتصاال دائما مع عمال اإلغاثة 
احملليـــن، واضـــاف ان خفر 
انتشروا  السواحل االميركين 

ايضا.
والقـــى ما يربـــو على 120 
شخصا حتفهم في سلسلة من 
موجات املـــد العاتية الناجمة 
عن زلـــزال بلغت قوته ثماني 
درجات علـــى مقياس ريختر 

موجة تسونامي تجتاح ساموا األميركية وتدمر قرى بأكملها

مقتل وإصابة 36 شخصًا بحادث سير على الحدود اللبنانية ـ السورية
بيروت ـ يو.بـــي.آي: قتل 3 
اشخاص واصيب نحو 33 آخرين 
بجروح في حادث اصطدام حافلة 
للركاب بأحد العوائق االسمنتية 
على احلدود اللبنانيةـ  السورية 

في وادي البقاع شرق لبنان.
وقالت مصادر امنية لبنانية 
ان حافلة سياحية سورية كانت 
قادمـــة من دمشـــق في ســـاعة 
متأخرة من مساء امس الثالثاء 
على متنها 36 راكبا من جنسيات 
مختلفة سورية ولبنانية واردنية 
ويابانية وصينيـــة اصطدمت 
بحاجز اسمنتي في منطقة املصنع 

احلدودية.
وادى االصطـــدام الى وقوع 
3 قتلى بينهم فلسطيني يحمل 
اجلنسيتن الكندية واللبنانية.

صحتك

ڤيتامين بي 9 يحمي من الوالدة المبكرة
أ.ش.أ:  ـ  باريـــس 
أوضحت دراسة علمية 
حديثة اجراها فريق من 
الباحثن الفرنسين ان 
تناول ڤيتامن بي9 قبل 
احلمل بعام على األقل 
يخفض بنسبة 70% من 
خطورة والدة مبكرة عن 
معادها وبالتالي ميالد 

اطفال مبتسرين.
ان االطفال  يذكـــر 
املبتسرين يعانون أكثر 
التأخر  من غيرهم من 
الذهنـــي والتعـــرض 
الرئة املزمنة  ألمراض 
وايضا امراض العيون 
العمى  إلى  التي تصل 

في بعض األحيان.

أحد األطفال في اندونيسيا أثناء الفحص                   )أ.پ(

آثار الزلزال العنيف في اندونسيا                  )أ.پ(

دمار شامل في جزر ساموا                      )أ.ف.پ(

احلافلة محطمة متاما

اجلمجمة املزعومة لهتلر

 )محمود الطويل(الشرطة والدفاع املدني في مكان احلادث


