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أنچلينا وبراد مع 
الالجئين العراقيين

سفيرة النوايا احلسنة النجمة األميركية أنچلينا چولي وزوجها 
براد پيت  أثناء تفقدهما ألحد مراكز الالجئني العراقيني في دمشق 
امس خالل جولة لهما على عدد من مراكز الالجئني في منطقة 
جارمانا جنوبي العاصمة السورية.                    )رويترز(

أول حفيد للرئيس الفرنسي 
باري���س � أ.ش.أ: أك���د أصدقاء 
مقربون من جون س���اركوزي ابن 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، 
أن جون )22 عاما( وزوجته جيسيكا 

سيرزقان مبولود ذكر.
وكشفت صحيفة »لوباريزيان« 
الفرنس���ية عن نفس املصادر، أن 
احلفيد األول لس���اركوزي سيرى 
النور نهاية ديسمبر 2009 أو بداية 

يناير 2010.
يذكر أن جون ساركوزي انتخب 
في مارس املاضي مستش���ارا عاما 
لبلدية نوييى سور سان بباريس 
وهي نفس الدائرة التي بدأ فيها والده 

حياته السياسية.
وكان البع���ض ق���د اتهم جون 
س���اركوزي باالرتباط بجيس���يكا 
الستغالل ثروة عائلتها الطائلة في 
تدعيم وضعه السياسي، فيما نفى 
جون أن يكون اعتنق اليهودية إرضاء 
لزوجته، مؤكدا أنه اليزال على ديانته 

ساركوزيالكاثوليكية.

الصحة األميركية تبدأ حملة تطعيم 600 ألف شخص ضد إنفلونزا الخنازير 
والمدارس المصرية تشهد نسبة غياب مرتفعة في أول يوم دراسي

عواص���م � وكاالت: أعلنت 
العالمية أن  منظمة الصح���ة 
عدد المصابين بڤيروس »إتش1 
ان1« المعروف ب���� »إنفلونزا 
الخنازير« في مختلف أنحاء 
العالم تعدى ال� 343298 مصابا 
توفي منهم ما ال يقل عن 4108 

اشخاص.
وأشارت المنظمة في تقرير 
صدر أمس إلى أنه لم يتم تأكيد 
أي إصابات جديدة في أي بلد 
منذ آخ���ر إعالن له���ا في 26 

سبتمبر الماضي.

الصحة األميركية

وقد أعلنت السلطات الصحية 
األميركي���ة عن بدء أول حملة 
تطعيم ضد ڤيروس انفلونزا 
الخنازير ف���ي األيام المقبلة، 
تشمل 600 ألف مواطن، وقالت 
مساعدة مدير مراكز المراقبة 
األم���راض آن  والوقاي���ة من 
شوكات: انتقلنا بحملة التلقيح 
الكثيفة من مرحلة التخطيط 
إلى مرحلة التطبيق، موضحة 
أن عمليات التطعيم ستتم قبل 

الثالثاء المقبل.

حملة التلقيح

وتعتبر بداية حملة التلقيح 
قبل أس���بوعين م���ن الموعد 
المحدد نبأ س���ارا لمسؤولي 
الصحة الذين أعربوا عن قلقهم 
من تأخر وصول اللقاح لحماية 
المعرضين للخطر،  الماليين 
وتنوى واشنطن تأمين من 6 
إل���ى 7 ماليين لقاح خالل هذا 
األس���بوع، على أن يتس���ارع 

إنتاجه بعد ذلك.

حضور ضعيف

من جهة اخرى، شهد اليوم 
األول من العام الدراسى الجديد، 
الذي بدأ صباح امس في مصر 

ب� 43 ألف مدرس���ة حكومية 
ارتفاعا في معدالت  وخاصة، 
الغياب بي���ن الطالب، نتيجة 
إحجام أولياء األمور عن إرسال 
أبنائهم إلى المدارس خوفا من 
إصابتهم بأنفلونزا الخنازير، 
فيما لم تعل���ن وزارة التربية 
أع���داد الطالب  والتعليم عن 

المتغيبين.
وق���د أرجأ د.أحم���د فهمي 
الوزي���ر لش���ؤون  مس���اعد 
التكنولوجي���ا اإلع���الن عنها 
إلى اليوم بعد أن ترس���ل كل 
مدرسة كشفا بأعدادهم وأسباب 
تغيبهم على الموقع اإللكتروني 

للوزارة.
وحس���ب جري���دة »اليوم 
المصري���ة حرص  الس���ابع« 
عدد من طالب المدارس، بمدن 
القاهرة الكب���رى، على ارتداء 
الكمامات الواقية من الڤيروسات 
واصطحاب الصابون وزجاجات 
المي���اه المعدنية معهم، وقام 
التالميذ  المعلمون بتوعي���ة 
الوقائي�����ة من  باإلج���راءات 
الخ��نازي���ر خالل  أنفلون���زا 
الحصة األولى وطابور الصباح 
الذي حرص أولياء أمور على 
حضوره لب���ث الطمأنينة في 

نفوس أبنائهم.

عدد المصابين في العالم تعدى الـ 343298 توفي منهم ما ال يقل عن 4108 أشخاص

تلميذتان فقط في الفصل في أول يوم دراسي مبصر

أب يصطحب ابنته على الدراجة النارية إلى املدرسة                  )أ.پ(

صحتك

الرياضة في سن اليأس تحمي من سرطان الثدي
بيتسيدا � يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون 
إن التمارين الرياضي����ة القوية تخفض خطر 
إصابة النس����اء اللواتي بلغن س����ن اليأس أو 

انقطاع الطمث مبرض سرطان الثدي.
وبحسب الدراس����ة التي نشرت في مجلة 
»أم بي سي كانسر« عن أمراض السرطان فإن 
النساء اللواتي ميارسن الرياضية ما بني معتدلة 
وقوية ملدة 7 ساعات أو أكثر أسبوعيا ينخفض 
لديهن احتمال اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 
16% مقارنة بغيرهن من النساء اللواتي ال يقمن 
بأي نش����اط بدني. ولكن الدراسة التي شملت 
أكثر من 110 آالف امرأة بلغن مرحلة اليأس لم 

جتد عالقة بني النشاط البدني وممارسة النساء 
للرياضة في عمر الشباب من جهة وبني اإلصابة 
بسرطان الثدي في هذه املرحلة من جهة أخرى. 
وطلب من النس����اء اإلجابة عن أسئلة تتعلق 
بأعمارهن ونش����اطاتهن البدنية عندما كانت 
أعمارهن تتراوح ما بني 15 و18 سنة و19 و29 
سنة و35 و39 سنة خالل السنوات العشر التي 
سبقت البدء في إعداد الدارسة. وقالت د.تريشيا 
بيترز من املعهد الوطني للسرطان في بيت سيدا 
بوالية ميريالند إن الدراسة التي توصلنا إليها 
تس����اعد على فهم العالقة بني النشاط البدني 

واإلصابة بسرطان الثدي.

في أول عملية من نوعها في الخليج وبتقنية عالية 

فريق طبي سعودي ينجح في استبدال مفصل الكتف
الرياض � يو. بي. آي: أجرى فريق طبي في مستشفى 
امللك خالد اجلامعي في جامعة امللك سعود في الرياض 
عملية نادرة تعد األولى على مستوى اخلليج العربي 
وهي استبدال مفصل الكتف باستخدام تقنية مفصل 

الكتف املقلوب.
وأوضح رئيس الفري����ق الطبي د.عبدالعزيز بن 
س����ليمان األحيدب امس أن العملية أجريت ملريضة 

س����عودية تبلغ من العمر 83 س����نة، حيث مت إجراء 
عملية استبدال مفصل الكتف باستخدام تقنية مفصل 
الكت����ف املقلوب وهو من تصميم د.مارك فرانكل من 
جامعة تامبا في والي����ة فلوريدا األميركية.وأجريت 
العملية بأكملها باستخدام التخدير املوضعي ومتكنت 
املريضة بعد خضوعها للعالج التأهيلي من حتريك 

الكتف واستخدامه لألنشطة اليومية.

أب بريطاني 
عمره 13 عامًا

لن���دن � يو.ب���ي.آي: انضم 
صبي في ال���� 13 من عمره من 
مانشستر إلى مجموعة أصغر 
اآلباء في بريطانيا بعدما أنجبت 
صديقته البالغة من العمر 16 

عاما طفلة منه.
وذك���رت صحيف���ة »دايلي 
ميرور« البريطانية ان عائلتي 
الصب���ي والفت���اة وهم���ا من 
مانشستر تعهدتا بدعمها حتى 
ان والده أكد انه سيكون أبا رائعا 

بل أفضل ممن يكبرونه سنا.
وقال الوالد ان ابنه المراهق 
»فرح جدا« بوالدة الطفلة مصرا 
على ان ابنه ناضج بالنسبة إلى 

سنه وسيكون أبا جيدا.
ان الصب���ي »يتحمل  وأكد 
مسؤولياته بجدية وقد شارك 
في صفوف ما قبل الوالدة وقام 
بكل ما يفترض برجل ينتظر 
والدة طفله أن يفعله«. وشدد 
على انه »ناضج ويرتاد مدرسة 

جيدة ويبلى حسنا«.
وذكرت الصحيفة ان الصبي 
ينوي ترك المدرسة ما إن يجد 
وظيفة مناسبة بدوام كامل، مع 
العلم انه يعمل اآلن في عطلة 
نهاية األس���بوع لدعم عائلته 
الصغي���رة. يذك���ر ان الصبي 
على عالق���ة بالفتاة منذ فترة 
ولم يتم الكش���ف عن األسماء 

ألسباب قانونية.

السماح لطالب مسلم بالصالة في المدرسة
بحكم قضائي يثير المخاوف في ألمانيا

برلني � أ.ش.أ: اعتبرت صحيفتان أملانيتان 
أن احلكم الذي سمحت مبوجبه إحدى احملاكم 
األملاني����ة ببرلني لطالب مس����لم بالصالة في 
املدرس����ة أثار مخاوف عل����ى مبدأ احلياد في 

املدارس جتاه مختلف األديان والثقافات.
وذكرت صحيفت����ا فرانكفورتر اجلماينه 
وزود دويتشه � في عدديهما الصادران امس 
أن »هذا احلكم ال يعرض حيادية املدارس فقط 
للخطر وإمنا يقوض جهود سياسة االندماج 

التي تبذلها الدولة واملجتمع أيضا«.

وأضافتا ان »احلرية الدينية التي استند 
قض����اة احملكمة اإلدارية ف����ي حكمهم عليها، 
يتم التعامل معها بحذر شديد في أملانيا منذ 
السبعينيات، وبفضل الفهم اخلاطئ للحرية 
الديني����ة ظهرت في امل����دن األملانية جماعات 

متطرفة معادية للحضارة واحلداثة«.
ومضت الصحيفتان بالقول »يجب ان تضمن 
احلرية الدينية بناء املساجد وان تسمح للناس 
باحملافظة على جذوره����م وهويتهم الدينية 
والثقافية لكن وحي����ث يتوجب على الدولة 

ضمان مب����دأ احلياد في املدارس وغيرها من 
املؤسسات العامة، فإن األولوية يجب أن تكون 
للقيم األخرى، ألن الهدف هو خلق الظروف 
املناس����بة التي جتعل االندم����اج كما العيش 
املشترك ممكنا«. ورأتا ان »من يناقش اليوم 
مسألة تخصيص أماكن عبادة للمسلمني أو 
للمسيحيني ألداء شعائرهم الدينية في املدارس، 
فعليه أن يفكر في احلل املناسب الماكن عبادة 
مناسبة لليهود والبوذيني في املدارس أيضا، 

لذلك يجب أن تبقى كل ديانة شأن خاص«.

طقطق إصبعه 60 عامًا ليفوز بـ »نوبل المضحكة« !
دبي � سي.ان.ان: فاز طبيب استمر 
في طقطقة أصابع يده اليسرى فقط ملدة 
60 عاما، بجائزة Ig Nobel والتي يتم 
توزيعها كل عام قبل أسبوع من توزيع 
جوائز نوبل األصلية، لتشجيع األفكار 

املضحكة والتي تشجع اإلبداع.
وفاز الطبيب دونالد أنغر البالغ من 
العمر 83 باجلائزة بعدما اس���تمر في 
طقطقة أصابع يده اليسرى ملدة تزيد 
عن 60 عاما ليثبت أن الطقطقة ال تؤدي 

إلى التهاب مفاصل اليد، بعدما كانت 
أمه قد نبهته وطلبت منه عدم طقطقة 
أصابعه منذ كان مراهقا. واستمر أنغر 
بطقطقة أصابع يده اليس���رى مرتني 
يوميا، ليثبت أن اعتقاد أمه كان خاطئا، 
ومت تكرمي أنغ���ر كغيره من الفائزين 
باحلصول عل���ى صدرية تتحول إلى 
قناعي غ���از عند الضرورة، وهي أحد 
االختراعات التي فاز صاحبها بجائزة 

.Ig Nobles من جوائز

قطة تتبنى كلبًا
فونيكسر � يو.بي.أي: على عكس ما 
يشاع عن وجود عداوة غريزية بني القطط 
والكالب، تبنت قطة في ملجأ للحيوانات 
في أميركا جروا صغيرا نفقت أمه خالل 

والدته.
وقالت املس����ؤولة في ملج����أ »هالو 
لرعاية احليوانات« في فونيكس هذر ألن 
لتلفزيون »كاي تي في كاي« امس إن القطة 
تبنت جروا من فصيلة »تش����يهواهوا« 
بعدما نفقت أمه بحوالي س����اعة تقريبا 

من والدته.
وأضاف����ت »اتصلت بقس����م مراقبة 
احليوانات وسألت: هل لديكم أنثى حيوان 

كي تساعدنا على رعاية هذا اجلرو«.

أم تروي مأساتها: تسونامي ابتلع ابنتي وحقيبتها المدرسية

رسالة عبر المحمول أنقذت اثنين من الموت في إندونيسيا
إندونيسيا � رويترز: »رجاء مساعدتي.. أنا 
محاصر.. أنا داخل املنزل عند الدرج«.. أرسل 
جونسون تشاندرا هذه الرسالة القصيرة 
عبر هاتفه احملمول إل����ى والده الذي يقيم 
على بعد 900 كيلومتر من جاكرتا بينما كان 
محاصرا هو زوجته حتت أنقاض منزلهما 

ورمبا أنقذت هذه الرسالة حياتهما.
مثل الكثيرين من سكان مدينة باداجن التي 
يقطنها 900 ألف ساكن اعتاد تشاندرا على 
الزالزل العادية التي تهز املدينة الواقعة في 

منطقة احلزام الناري النشطة زلزاليا.
قال تشاندرا الذي كان في املنزل الواقع 
فوق الصيدلية التي ميلكها عندما بدأ املبنى 
املؤل����ف من أربعة طوابق يهتز »في باديء 

األمر اعتقدت انه زلزال صغير آخر«.

ولكن في حقيقة األمر كان زلزاال قوته 7.6 
درجات هز املباني الواقعة على بعد مئات 
الكيلومترات في سنغافورة وماليزيا ودمر 

منطقة الساحل الغربي لسومطرة.
وتابع تشاندرا »ظلت األرض تهتز ومن 
ثم حاولت أن أجري للخارج ثم تذكرت أن 
زوجت����ي مازالت في الطابق الثاني فالتفت 

وتوجهت صوب الدرج.
»وحاول تش����اندرا الذي انتهى به األمر 
أس����فل باب استخدام هاتفه احملمول لطلب 

النجدة ولكن االشارة كانت مقطوعة.
وقال »حاولت االتصال بالناس.. بعائلتي.. 
بأصدقائ����ي.. بأقاربي ولك����ن دون جدوى 
وشعرت باليأس ثم فجأة فكرت في ارسال 
رسالة عبر الهاتف ومن ثم أرسلت رسالة 

لوالدي ألبلغه مبكاني »س����معت بعد ذلك 
أصوات ناس ومن ثم حاولت أن أصدر صوتا. 
ظلت زوجتي تصرخ طلبا للنجدة ووجدت 
مسمارا صغيرا فأخذت أقرع به الباب. في 
النهاية عثروا علي وأخذوا يحطمون بحرص 
اخلرسانة احمليطة بي وجرى انقاذي وزوجتي 

بعد عشر ساعات من الزلزال«.
من جهة اخرى أدت أمواج تسونامي، 
املتول���دة من هزة أرضي���ة قوتها ثماني 
درجات ضربت جزيرة س���اموا الغربية 
في جنوب���ي احمليط اله���ادئ، إلى مقتل 
وفقدان املئات من الس���كان في أرخبيل 

اجلزر الصغيرة.
وتروي تيتاس���ي فيتياو كيف فقدت 
طفلتها في الكارثة التي حلت باجلزيرة، 

بعد أن هرعت إلى مدرسة ابتنتها البالغة 
من العمر ست سنوات، لظنها أنها ستكون 
قادرة على حماية ابنتها مما قد يلحق بها 
من أذى. وتقول األم »لقد أمس���كت يدها، 
وبدأت األمواج جترفنا، وأفلتت ابنتي من 
يدي، وكنت أسمعها وهي تنادي أمي.. رجاء 
ساعديني، ثم رأيتها وهي تطفو فوق املاء 
وتأخذها األمواج بعيدا عني، أدركت عندها 
أني فقدتها وتتابع األم »ال أس���تطيع أن 
أصدق أنها ماتت.. إنها تبلغ ست سنوات 
فقط«، واستطاع أهالي القرية العثور على 
جثة الفتاة املسماة فاليجوريفا بعد يوم 
من الزلزال، وتتابع األم »عندما وجدوها 
كانت ما تزال بلباس املدرسة، وحقيبتها 

دمار شامل في اندونيسيا وجثة أحد الضحايا حتت االنقاض وفي االطار حزن ودموع على املفقودين           )رويترز(املدرسية معلقة بظهرها«.


