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43 هونغ كونغـ  د.ب.أ: أظهرت دراسة نشرت أن حوالي 10% من سكان 
هونغ كونغ الذين يعانون من آالم مزمنة يفضلون استخدام مسكنات 

اآلالم غير التقليدية مثل »شرب البول« و»تناول احلشرات«.
وقال نحو 90% من بني 227 شــــخصا يعانون من التهاب املفاصل 
ممن شملهم االستطالع، إنهم مازالوا يستخدمون الطرق غير التقليدية 

للتخلص من آالمهم.
وذكر 20% من بينهم أنهم »يســــتخدمون النحل للدغ املناطق التي 

يشــــعرون فيها بااللم بهدف التخلص منه«، فيما أوضح آخرون أنهم 
يشربون البول أو يتناولون النمل لنفس السبب.

وقامت مؤسسة »هونغ كونغ ملكافحة التهاب املفاصل« بإجراء الدراسة 
لرفع الوعي بشأن مدى تأثير االالم املزمنة على أرواح املواطنني، وذلك 

قبيل حلول »يوم التهاب املفاصل العاملي« في 12 أكتوبر اجلاري.
ويشار إلى أن الدراسة أجريت خالل شهري أغسطس سبتمبر املاضيني، 

وذلك في املدينة التي يبلغ تعداد سكانها سبعة ماليني نسمة.

الحشرات و البول طعام وشراب سكان هونغ كونغ!

نور الشريف

اجلنرال ديڤيد بترايوس

شارلز كاو ويالرد بويل جورج سميث

السخرية من إليزابيث الحائزة على جائزة الطب
قالت أول سيدة أسترالية 
تفوز بجائـــزة نوبل للطب 
امس إن بعضا من احمليطني 
بها كانوا يتعجبون من أمرها 
ويســـألونها »كيـــف لفتاة 
صغيرة أنيقة مثلك تدرس 

العلوم«.
 ونالت إليزابيث بالكبيرن 
جائزة نوبـــل للطب مقابل 
عملها مـــع عاملني أميركيني 
آخرين وعملوا على اكتشاف 
انزميـــا تســـاعد فـــي منع 
الكروموزومات على  حتلل 
نحو يســـبب الشيخوخة 

والسرطان.
وعندمـــا كانـــت طالبة 
صغيـــرة في الســـتينيات 
من القـــرن املاضي، ناضلت 
بالكبيرن لكي يتم االعتراف 
بها كعاملة جادة. وتسترجع 
بالكبيرن كيـــف أن صديقا 
للعائلـــة كان يتعجب منها 

لكونها فتاة صغيرة وتدرس 
العلوم.

اإلذاعة  وقالـــت لهيئـــة 
األســـترالية )أيه بي سي( 
من جامعـــة كاليفورنيا في 
سان فرانسيســـكو، حيث 

تعمـــل أســـتاذة فـــي علم 
التي  البيولوجيا: »األسئلة 
كانت حتاصرني قادتني إلى 
املقبول  أنه من غير  اعتبار 
للمـــرأة أن تفكر في شـــغل 

وظيفة في مجال العلوم«.

تقديرا إلنجازاتهم في مجال انتقال األلياف البصرية وأشباه الموصالت

 صيني وأميركيان يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء للعام 2009

)رويترز( اليزابيث في معملها  

ستوكهولمـ  يو.بي.آي: منحت 
األكادميية السويدية امللكية امس 
جائزة نوبل في الفيزياء للعام 
2009 إلى ثالثـــة علماء صيني 
وأميركيـــني اعترافا بإجنازاتهم 
في مجال انتقال األلياف البصرية 

وأشباه املوصالت.
وقالت األكادميية السويدية 
في بيان ان الصيني شارلز كاو 
املولود في شنغهاي الصني في 
العـــام 1933 نال نصف اجلائزة 
عن إجنازاته في انتقال األلياف 
الضوئية في االتصال البصري 
وهو يعمل في مختبرات بالصني 
وبريطانيا لالتصاالت وفي جامعة 

هونغ كونغ.
ونال كل من األميركيني ويالرد 
بويل املولود في كندا في العام 
املولود  1924 وجورج ســـميث 
في أميركا في العام 1930 اللذين 
يعمالن في مختبرات »بيل« في 

الواليات املتحدة اجلائزة تقديرا 
البتكار دارة ألشباه املوصالت.

وأشار املعهد إلى ان العلماء 
الفائزين يكرمون على مساعدتهم 
فـــي تأطير أســـس مجتمعاتنا 
املتشـــابكة الراهنة إذ اخترعوا 

أمورا يومية مفيدة وأمنا أدوات 
جديدة لالكتشاف العلمي.

وأوضحـــت ان كاو ابتكر في 
البصرية  األليـــاف  العام 1966 
واحتســـب بدقة كبيـــرة كيفية 
انتقال الضوء ملســـافات طويلة 

عبر ألياف الزجاج البصرية.
أما بويل وســـميث فابتكرا 
في العام 1969 أول تكنولوجيا 
ناجحة مستخدمني جهاز حتسس 

رقمي.
يشار إلى ان 3 علماء أميركيني 

تقاسموا أمس االول االثنني جائزة 
نوبل للفيزيولوجيا أو الطب للعام 
2009 اعترافا بدورهم في اكتشاف 
كيفية حماية الكروموزومات على 
أن تستمر األكادميية في توزيع 

باقي اجلوائز على التوالي.

قراصنة يخترقون 10 آالف بريد على »هوت ميل« 
وينشرون بيانات مستخدميها على اإلنترنت

تونس تعلن إلغاء موسم الحج رسميًا
هذا العام بسبب إنفلونزا الخنازير

ڤيتنام تشكر خبراء الطب الروس
على حفظ جثمان هو تشي مينه

اجتماع تحت الماء لحكومة جزر المالديف!

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أكدت شركة مايكروسوفت األميركية لنظم 
تشغيل وبرامج الكمبيوتر أن حسابات آالف األشخاص في خدمة 
البريـــد اإللكتروني »هوت ميـــل« مت اختراقها في عملية قرصنة 

واسعة.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« أمس »الثالثاء« 
أنها اطلعت على قائمة ضمت أكثر من 10 آالف حساب بريد إلكتروني 
واشتملت القائمة على كلمات السر لهذه احلسابات منشورة على 

شبكة اإلنترنت.
وأعلنت شركة مايكروسوفت التي متلك خدمة البريد اإللكتروني 

املجانية أنها أطلقت حتقيقا في املوضوع.
وقال املتحدث باســـم مايكروســـوفت إن الشركة على علم بأن 
»املعلومات الســـرية لعدد من مســـتخدمي خدمـــة ويندوز اليف 
هومتيل مت احلصول عليها بشـــكل غير قانوني ومت نشرها على 

موقع على اإلنترنت«.

تونس ـ د.ب.أ: أعلنت تونس امس وبشكل رسمي إلغاء موسم 
احلج لهذا العام وتأجيله إلى املوسم القادم خشية إصابة احلجاج 
التونسيني بانفلونزا اخلنازير في البقاع املقدسة وتفشي الوباء 

في تونس عند عودتهم إليها.
وأصبحت تونس أول بلد عربي وإسالمي يلغي موسم احلج الذي 

ستبدأ مناسكه في الثامن عشر من نوفمبر القادم بالسعودية.
وأعلنت تونس نهاية يوليو املاضي »تعليق عمرة شهر رمضان 
1430 هجري بســـبب عـــدم توافر اللقاح ضد الڤيروس املســـبب 
النفلونـــزا اخلنازير« وكانت أول بلد عربي وإســـالمي يتخذ مثل 

هذا اإلجراء.
ويحج ســـنويا نحو 9 آالف تونســـي إلى البقاع املقدسة. كما 

يؤدي كل عام نحو 30 ألف تونسي مناسك العمرة.
وقال أبو بكر األخزوري وزير الشؤون الدينية )األوقاف(، خالل 
مؤمتر صحافي عقده بالعاصمة تونس، إن تسارع انتشار الوباء 
وواجب التوقي منه إضافة إلى تأخر طرح لقاح مضاد له في السوق 

العاملية دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإلغاء احلج.
وأضاف أنه مت أخذ اجلانب الشـــرعي بعني االعتبار عند اتخاذ 
قرار اإللغاء الذي قال إنه »يعود إلى انتفاء شـــرط استطاعة أداء 

احلج«.
وأوضح أن »جل علماء الدين حصروا التكييف الشرعي لالستطاعة 

في جوانبها املالية والبدنية واألمنية«.

هانوي ـ د.ب.أ: وجهت ڤيتنام الشـــكر بشـــكل رسمي خلبراء 
وعلماء الطب الروس ملساهمتهم في حفظ جثمان الزعيم الشيوعي 

املؤسس هو تشي مينه.
وأفادت وسائل إعالمية حكومية ڤيتنامية امس بأن وزير الدفاع 
فوجن كواجن قال لوفد زائر من اخلبراء الروس أمس األول )االثنني( 

إن الشعب الڤيتنامي »يقدر دائما« جهودهم.
وذكرت صحيفة »ڤيتنام نيوز« أن الوفد وعلى رأسه البروفيسور 
فالدميير ياجورين من األكادميية الروسية للعلوم الطبية تواجد 

في ڤيتنام إلجراء الالزم بالنسبة جلثمان الزعيم الراحل.
وحفظ جثمان هو تشي مينه لعرضه في ضريح مبيدان با دينه 

في هانوي بعد قليل من وفاته عام 1969.
ويقوم ماليني الڤيتناميني والسائحني األجانب بزيارة الضريح 

سنويا.
ويغلق الضريح كل عام في الفترة من ســـبتمبر إلى ديسمبر 

ليقوم اخلبراء الروس والڤيتناميون بالالزم حلفظ اجلثمان.

لندن ـ القاهرة ـ د.ب.أ: تســـتعد حكومة جـــزر املالديف لعقد 
اجتماع وزاري حتت املاء في يوم 17 من الشـــهر اجلاري لتسليط 
الضوء على التهديـــد الذي ميثله االحتباس احلراري على كوكب 

األرض كما يعقد الرئيس مؤمتر صحافيا حتت املاء.
وقال مستشار رئاسي لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
»سيكون الغطس نوعا من املتعة ولكن احلكومة تعتزم أن تبعث 

برسالة جادة حول ارتفاع منسوب مياه البحر«.
وأضاف املستشـــار الذي رفض الكشف عن هويته أن الوزراء 
ســـيتواصلون مع بعضهم خالل االجتماع بواسطة لغة اإلشارة 

وألواح مضادة للمياه وأقالم.

كريســـتي  األميركية 
هـــارب تعـــرض القرعة 
التي منت فـــي مزرعتها 
وتبلغ زنتهـــا نحو 780 
كيلوغراما لتسجل بذلك 
رقما قياسيا عامليا جديدا 
فـــي أثقل حبـــة قرع في 
العالم، ومنت القرعة التي 
متلكها هارب في مزرعتها 
مبدينة جاكسون تاونشيب 
األميركية وحصلت على 
املركز األول كأكبر حبة قرع 
في احتفال وادي اوهايوي 
الذي عقد  العمالق  للقرع 
الســـبت وحصلـــت على 
جائزة مقدارها 2500 دوالر 
أميركي               )أ.پ(

»قرعة« وزنها 780 
كيلوغرامًا

أفخم وأعلى فندق
في منطقة األلب

ڤيينا ـ د.ب.أ: أوشكت منطقة تيرول 
النمساوية ان يتواجد بها ما ميكن وصفه 
بـ »أعلى فندق 5 جنوم في منطقة األلب«. 
وقال مكتب السياحة االقليمي في زيلرتال 
إن فندق فيديلهوت يقع على ارتفاع 2350 
فوق مســـتوى سطح البحر في منتجع 

التزحلق هوشفيوجن هوكزيلرتال.
ويختار الضيوف بني 12 غرفة وبني 
جناح، ومن املقرر ان يفتتح الفندق يوم 

8 ديسمبر.

تعويض ضخم لمادونا  بسبب نشر صور زفافها  إحالة 3 صحافيين في جريدة البالغ
للمحاكمة الجنائية في قضية نور الشريف

بترايوس يتعافى من مرض سرطان البروستاتا
قتل زوجته »النكدية« وسجد شكرًا هلل!!

القاهرة ـ د.ب.أ: قتل مزارع مصري زوجته 
»النكدية« ومزق جسدها ثم صلى ركعتني شكرا 

هلل وسلم نفسه للشرطة.
وذكرت صحيفة »األخبـــار« القاهرية امس 
أن املزارع مزق زوجته بـ 11 طعنة ســـكني قبل 
أن يتوجه إلى الشـــرطة بالسكني امللوث بدماء 

زوجته.
واعترف الزوج بأنه ضاق ذرعا بزوجته التي 
حولت حياته إلى جحيم بعد زواج اســـتمر 30 

عاما وأثمر ستة أبناء و13 حفيدا.
وأضاف الزوج أن زوجته كانت تعيره دائما 
وتصفه بالضعيـــف واخلائب ألن األرض التي 

ورثها عن والده مت تقســـيمها واختار أشقاؤه 
اجلزء املجاور للقرية والذي دخل في نطاق كردون 

املباني بينما ظل نصيبه أرضا زراعية.
وملا فشلت محاوالت الزوجة في إقناعه مبعاداة 
أشقائه وضعت له سم الفئران في كوب عصير 
منذ عدة أشهر إال أنه شعر أثناء شربه مبرارة 
فلم يشربه، وتعهدت الزوجة حينئذ بعدم تكرار 
ما حدث ولكنها لم تكف عن نكدها وتشاجرت 
معه ليلة احلادث بسبب امليراث فأحضر سكني 

املطبخ ومزق جسدها.
وأقر املتهم بأنه غسل يديه من الدماء وصلى 

ركعتي شكر هلل ثم قرر تسليم نفسه.

ـ د.ب.أ: ســـتحصل  لندن 
جنمة البوب األميركية مادونا 
على تعويض ضخم من صحيفة 
بريطانية بســـبب نشر صور 

زفاف خاصة بها.
وقبلـــت مادونا امس قرار 
إحـــدى محاكم لندن بشـــأن 
حصولها على تعويض مادي 
كبير لم يكشف عن قيمته من 

صحيفة »ميل أون صنداي«.
ولم حتضر مادونا شخصيا 
أمام احملكمة فيما قال محاميها 
إن املغنية الشهيرة ستتبرع 
بهذا املبلغ لصالح مؤسســـة 
خيرية تقوم برعاية األطفال 

األيتام في ماالوي.
وكانـــت مادونا قد طالبت 
الصحيفـــة بتعويض قيمته 
خمسة ماليني جنيه استرليني 
)ما يعادل 5.4 ماليني يورو( 
بسبب اختراق حياتها اخلاصة 

ونشر صور زفافها.

القاهرةـ  أ.ش.أ: قرر املستشار عبد املجيد محمود 
النائب العام امس إحالة 3 صحافيني بجريدة »البالغ 
اجلديد« األسبوعية اخلاصة للمحاكمة اجلنائية 
وذلك الرتكابهم جرمية الطعن في األعراض بطريق 
النشر في اجلريدة بعددها الصادر في أول أكتوبر 
اجلاري، بأن أسندوا للفنان نور الشريف وفنانني 
آخرين، خالفا للحقيقة، انه مت ضبطهم والتحقيق 

معهم واتهامهم مبمارسة الشذوذ اجلنسي.
ومت حتديد جلسة »األربعاء« 14 أكتوبر اجلاري 
لنظر القضية أمام محكمة جنح الســـيدة زينب، 
وتطبيق مواد االتهام عليهم التي تعاقب باحلبس 
والغرامة لكونها تتصل بالطعن في أعراض األفراد 

بطريق النشر.
والصحافيون الثالثة الذين ستجري محاكمتهم 
هم كل من عبده محمد مغربي رئيس حترير اجلريدة 
أحمد فكري أبو احلسن رئيس التحرير التنفيذي،  

وإيهاب العجمي احملرر باجلريدة.

صورة الزفاف التي اثارت أزمة

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أعلن بيان صادر عن مكتب قائد القيادة 
العسكرية املركزية األميركية اجلنرال ديڤيد بترايوس أنه قد تعافى 

من مرض سرطان البروستاتا الذي كان في مرحلة مبكرة.
وقال البيان ـ حسبما نقلته شبكة »سي إن إن« امس إنه قد 
مت تشـــخيص حالة بترايوس في شـــهر فبراير املاضي وتلقى 
عالجا إشـــعاعيا ملدة شهرين مبركز »والتر رييد أرمي« الطبي 

بالعاصمة األميركية )واشنطن(.
وأضاف أن العالج الذي تلقاه بترايوس يعد ناجحا، مشيرا 
إلى أن هذا العالج لم يكن له ســـوى تأثير بســـيط على جدول 
أعمالـــه حيث أنـــه كان يقضي من 4 إلى 5 أيام في واشـــنطن 
في ذلك الوقت ملراجعة أنشـــطة تابعة للپنتاغون وغيرها من 

االستراتيجيات.
وأشـــار البيان إلى أن بترايوس قد اعتبر قضية مرضه أمرا 

شخصيا وذلك ألن هذا املرض لم يتعارض مع مهام عمله.

النظام الغذائي لدول البحر المتوسط
يحد من مخاطر الشعور باالكتئاب

لندنـ  رويترز: توصل علماء إلى أن االشخاص الذين يتبعون النظام 
الغذائي لدول البحر املتوســـط الغني باخلضر والفاكهة واملكسرات 
واحلبوب الكاملة واالسماك يكونون أقل عرضة للشعور باالكتئاب 

لكن االسباب وراء ذلك غير واضحة.
وأجرى باحثون اسبان دراسة على 11 ألف شخص ووجدوا أن من 
يتبعون النظام الغذائي لدول البحر املتوســـط بشكل دقيق سجلوا 
انخفاضا في احتمال شعورهم باالكتئاب بنسبة تزيد عن 30% عما 
ســـجله من ال يحتوي نظامهم الغذائـــي على العناصر احليوية في 

نظام البحر املتوسط.
وقالت الباحثة أملودينا سانشيز بيلجاس وزمالء لها في جامعتي 
الس باملاس ونا بارا االسبانيتني »لم تعرف بعد بشكل جيد االليات 
احملددة التي قد يساعد من خاللها االلتزام االفضل بالنظام الغذائي 

لدول البحر املتوسط في احليلولة دون الشعور باالكتئاب«.

صحتك

خلل جيني مسؤول عن نصف 
حاالت اإلصابة بسرطان الثدي

لندن ـ كونا: اكتشف علماء خلال جينيا مسؤوال عن 
نصف حاالت االصابة بسرطان الثدي.

وقال العلماء البريطانيون ان هذا االكتشاف يعتبر اهم 
اكتشاف علمي منذ عقدين ومن شأنه مساعدة الباحثني على 
فهم الطريقة التي يتطور فيها السرطان وقد يساعد على 
ايجاد عالجات فعالة لالورام في املستقبل، كما اكتشفوا ان 
لهذا اجلني عالقة بنصف جميع حاالت سرطان البروستات 

واالمعاء وربع حاالت سرطان املبيض واملثانة.
ووصـــف العلماء هذا االكتشـــاف بأنه خطوة كبرى 

الى االمام.
يذكر ان كل انسان يولد ولديه جني اسمه )ان ار جي 1( 
اال ان هذا اجلني يصاب بالتلف عند البعض خالل احلياة 

االمر الذي يؤدي الى االصابة بالسرطان.


