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43 باريس � أ.ش.أ: كش���فت دراسة علمية 
فرنسية حديثة عن ان هناك عالقة وثيقة 
بني اجلينات الوراثية للشخص وعالقاتها 
بساعات النوم، حيث جند ان هناك بعض 
األف���راد ال يحتاجون إال لس���اعات قليلة 
وغيرهم يحتاجون على األقل ل� 11 ساعة 
حتى يس���تطيعوا القيام بأعمالهم كاملة 

بعد ذلك.
وأوضحت الدراسة ان نابليون كان ال 
يحتاج ألكثر من 4 ساعات نوم في اليوم 
بينما احتاج العالم اينشتاين الى ما يقرب 
من 11 ساعة حتى يستطيع ان ينجز أبحاثه 
وباملقارنة والبحث تبني ان الس���بب وراء 

ذلك اجلينات الوراثية لكل منهما.

دراسة فرنسية: نابليون ينام 4 ساعات

قرر منح قيمة الجائزة للجمعيات الخيرية

فوز أوباما بـ»نوبل للسالم« يثير عاصفة من الجدل في أميركا 

جدة أوباما تطالع الصحف التي زفت خبر فوزه                   )أ.پ(

واشنطن ـ احمد عبداهلل ووكاالت 
فيما انهالت التهاني من جميع 
انحاء العالم ومن ملوك البالد 
ورؤس���ائها على اوباما تهنئه 
بفوزه بجائزة نوبل للس���الم 
2009 اال ان هذا الفوز اش���عل 
مواجهة س���اخنة في الواليات 
املتحدة بني فريقني يؤيد االول 
منح اجلائزة الوباما فيما يرفض 
الثاني ذلك. ول���م يكن مثيرا 
لالستغراب ان يكون خط الفصل 
بني املعس���كرين هو ذاته ذلك 
الذي يفصل بني الدميوقراطيني 
واجلمهوريني او مؤيدي اوباما 

ومعارضيه.
فردا على القول بان اوباما 
لم يفعل ش���يئا ليحصل على 
اجلائزة وانه نالها على اساس 
النوايا والكلمات فحسب قال 
اوبام���ا  الدميوقراطي���ون ان 
اس���تحق اجلائ���زة باالفعال 
وليس فقط بالشعارات. وعدد 
اصحاب هذا الرأي في نقاشات 
تلفزيونية متواصلة عناصر 
قائم���ة االجنازات التي قام بها 
الرئيس االميركي خالل فترة 

رئاسته القصيرة.
وتضمنت القائمة قرار سحب 
القوات من العراق والبدء العملي 

مقبولة ثم قرار وقف اجراءات 
االستجواب اخلشن او التعذيب 
وحتويل ما حدث بهذا الصدد 
ال���ى التحقيق ثم الغاء نش���ر 
ش���بكة الدفاع الصاروخي في 
شرق اوروبا وما ادى اليه ذلك 
من جتنب موجة توتر عاملية 
جديدة ثم اتفاقه مع روس���يا 
حول احلد من التسلح النووي 
وما يترتب عليها من خطوات 
نحو تقليص املخزون النووي 
للبلدي���ن واعالن���ه ان الهدف 
النهائي هو عالم بال اس���لحة 

نووية.
وتضمن���ت القائم���ة ايضا 
االبتع���اد عن تبن���ي مواقف 
اس���تفزازية مجال السياس���ة 
اخلارجية وانتهاج سياسة تدعو 
الى احل���وار واجلهود الكبيرة 
التي بذلتها االدارة احلالية لبدء 
عملية السالم في الشرق االوسط 
وسن قوانني وتشريعات جديدة 
في الواليات املتحدة للحد من 
تل���وث البيئة وتقليص خطر 
االحتباس احلراري والتصدي 
الج���راءات تعقب االقليات في 
الواليات املتحدة وانهاء ما سمي 

احلرب ضد االرهاب.
وفي املقاب���ل وجه منتقدو 

اوبام���ا حملة عنيفة ضد قرار 
منح الرئيس االميركي جائزة 
نوبل فقال املعلق احملافظ االكثر 
ش���هرة في الوالي���ات املتحدة 
راش ليمبو ان اجلائزة فعلت 
شيئا خارقا للعادة. وفسر ذلك 
بقوله »لقد ادى القرار الى اننا 
وجدنا انفسنا نتفق مع طالبان 
وحماس وايران في امر ما هو 
ان الرئيس ال يستحق اجلائزة. 
لم اكن اتصور اننا قد نتفق مع 

هؤالء في اي شيء«.
ويقول املعارضون ان اوباما 
لم يفعل ش���يئا كبيرا يضعه 
في مصاف الفائزين باجلائزة 
ويؤسس���ون رأيهم هذا على 
اساس ان اجلائزة ال متنح عادة 
ملن يتكلمون عن السالم ولكن 
ملن يفعلونه وان اوباما لم يفعل 
بعد شيئا جوهريا يجعله قادرا 
على املنافس���ة والفوز في هذا 

املجال.
من جهة اخرى قالت مصادر 
ان اوباما قرر منح اجلزء املالي 
من اجلائزة للجمعيات اخليرية. 
وفي كينيا مسقط رأس اوباما 
عم���ت الفرح���ة اجلميع هناك 
بع���د اعالن ف������وزه بنوب���ل 

للس��الم.

في تنفيذ ذلك القرار مبا في ذلك 
االتفاقية الت���ي توصلت اليها 
واشنطن مع حكومة بغداد ثم 

قرار اغالق معتقل غونتانامو 
والب���دء في تصفي���ة قضاياه 
ووضعها على اسس قانونية 

باراك أوباما 

صحتك

أينشتاين الجديد.. طفل بريطاني في الثانية من العمر
لن���دن � يو.ب���ي.آي: دخل طفل 
بريطاني في الثانية من عمره منظمة 
»مينسا« لذوي معدالت الذكاء املرتفع 
بعدما تبني أنه يتمتع مبعدل ذكاء 
يتجاوز ال� 160 وهو قريب من معدل 

ذكاء العالم ألبرت أينشتاين.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« أن 
أوسكار ويرغلي الذي يبلغ من العمر 
س���نتني وخمسة أشهر وأحد عشر 
يوما يفضل الدراس���ة على احلياة 
البري���ة وتاريخ روما القدمية على 
اللع���ب وقد أصب���ح أصغر صبي 
بريطاني يدخل منظمة »مينس���ا« 

لذوي معدالت الذكاء املرتفعة.
ويبلغ معدل ذكاء أوس���كار 160 
على األقل وهو قريب من معدل ذكاء 

العالم أينشتاين.
وقال والده ان جميع األهل يظنون 
أن طفلهم مميز ولكن أوسكار مميز 
بالفعل فقد بدأ يتكلم حني كان في 
الشهر التاسع وحني بلغ الشهر 18 

بدأ يتلو أحرف األبجدية.
وحني بلغ عامه الثاني كان اوسكار 
يتمتع مبجموعة واسعة من املفردات 
تتج���اوز آالف الكلمات في حني ال 
يقدر من في مثل سنه أن يستخدم 

أكثر من 50 كلمة تقريبا.
ويتمتع والدا أوسكار مبعدل ذكاء 
عادي غير أن خاله كان يتمتع مبعدل 

ذكاء عال.

خاليا الجلد لعالج أمراض الكبد

طالق »ملتحية« يوم عرسها!
الرياض � د.ب.أ: فوجئ عريس س����عودي في 
أول يوم من زواجه بأن عروسه التي ارتبط بها 
»ملتحية«، وذلك بعدما أزاحت طبقة املكياج عن 

وجهها في ليلة دخلتها.
وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية في عددها 
الصادر امس: » الحظ العريس وجود لون أخضر 
داكن في بش����رة ذقنها، وعند سؤالها عن أسباب 
تغير لون بش����رتها، أوضحت ل����ه معاناتها من 
اضطرابات وزيادة هرمونات، حس����ب ما أوضح 
له����ا األطباء، ما أدى لظهور الش����عر في منطقة 

الذقن بكثافة«.
وقالت العروس، حسب الصحيفة، إنها بدأت 
في إزالة الشعر بشفرة احلالقة )املوس(، وهذا ما 

أدى إلى تغير لون البشرة نظرا لكثرة احلالقة، 
إال أن العريس لم يستوعب املوقف، فطلقها بعد 

أن استشار والدته.
ومن جهته، أوضح د.هاش����م مرعي أخصائي 
األمراض النفس����ية في جمعية الرعاية الصحية 
اخليرية في املدينة املنورة أن اضطرابات الهرمونات 
عند املرأة تؤدي إلى أعراض جسمانية مثل التي 

ظهرت على العروس.
وبني د.مرعي أن مث����ل هذه العروس حتتاج 
نوعا من املساندة النفس����ية لتخفيف آثار هذه 
االضطرابات وليس معاقبتها بهذه الطريقة ألنها 
غير مذنبة، وكان على الزوج التأني قبل اتخاذ هذا 

القرار الذي يعمق املشكلة النفسية لديها.

ميلووك���ي � يو. ب���ي. آي: وجد علماء 
أميركيون ان خالي���ا الكبد التي تزرع من 
خالي���ا جلد املريض ميكن أن تس���اهم في 
عالج مرض الكبد م���ن دون االعتماد على 

عمليات زرع األعضاء.
وقال ستيفن دنكن بروفيسور العلوم 
اجلينية في املعهد الطبي مبدينة ميلووكي 
بوالية ويسكونسن األميركية »هذه خطوة 
أساس���ية باجتاه تطوير عالجات ميكن أن 
حتل بديال عن جراح���ة زرع الكبد النادر 
التي تعتبر أكثر العالجات تقدما ألمراض 
الكبد«. وأوضح ان فريقه متكن من توليد 

عدد كبير من خالي���ا الكبد ملريض محدد 
من خالل إعادة برمجة خاليا اجللد لتشبه 

اخلاليا اجلذعية اجلنينية.
واعتبر دنكن ان العالجات املستندة إلى 
اخلاليا اجلذعية قد تناسب إلى حد كبير الكبد 

بسبب قدرتها الكبيرة على التكاثر.
يش���ار إلى ان أمراض الكبد تعد سببا 
رئيس���يا في الوفاة في أوساط الراشدين 
األميركيني في متوسط العمر وهي تنجم عن 
الڤيروسات املسببة اللتهاب الكبد الوبائي 
أو التعديالت اجلينية أو اإلفراط في شرب 

الكحول أو التناول املزمن لألدوية.

مقتل 12 في حادث 
مروري بمصر

مصر � رويترز: قالت مصادر 
أمنية وطبية إن 12 مصريا قتلوا 
امس وأصي���ب اثنان آخران في 
حادث اصطدام حافلة صغيرة 
بشاحنة خارج مدينة سفاجا في 

محافظة البحر األحمر.
وحسب »اليوم السابع« قال 
مصدر أمني إن احلافلة التي كانت 
متجهة إل���ى مدينة قنا عاصمة 
محافظ���ة قنا ف���ي وادي النيل 
اصطدمت من اخللف بالشاحنة 
التي تسحب مقطورة عند منحنى 
خطر عل���ى الطريق الذي يربط 
ب���ني محافظتي البح���ر األحمر 
وقنا والذي تكثر فيه املنحنيات 

اخلطرة.
وأضاف أن احلافلة كانت تقل 
13 راكب���ا قتل أحد عش���ر منهم 

والسائق.
وتاب���ع أن املعاين���ة األولية 
ترجح أن السائق غفا وأن ذلك 
تس���بب في اصط���دام احلافلة 
بالشاحنة خارج سفاجا بنحو 
10 كيلومترات. ووقع احلادث في 
الفجر. وقال مصدر في مستشفى 
العام ان حالة املصابني  سفاجا 

مستقرة.
وفي ش���هر يولي���و املاضي 
قتل تس���عة س���ائحني اجانب 
وثالثة مصري���ني يعملون في 
السياحة وأصيب عشرة  قطاع 
آخرون هم ثمانية سائحني اجانب 
ومصري���ان في ح���ادث تصادم 
باملواجهة مع شاحنة على الطريق 

نفسه.

40% من األميركيين يرفضون التلقيح

إنفلونزا الخنازير تقتحم الجامعات المصرية 
والصحة العالمية: عدد الوفيات وصل إلى 4525 ضحية

عواصم � وكاالت: شدد ڤيروس 
»إنفلونزا اخلنازير« من هجومه 
ضد املواطنني في مصر وأعلنت 
وزارة الصحة عن الوفاة الثالثة، 
وهى فتاة تبلغ من العمر 25 عاما 
 11 من محافظة اجليزة، وإصابة 
جدد بينهم 5 تالميذ، وطالبتان 
باجلامعة، ليرتفع عدد احلاالت 

املصابة إلى 1021 حالة.
وأوضح بيان إعالمي للوزارة 
ان احل����االت اإليجابية للتالميذ 
شملت اثنتني في القاهرة، واحدة 
مبدرسة املعارف اإلعدادية والثانية 
في مدرس����ة سان كلير اخلاصة، 
وحالتني مبدرسة جنع هالل مبركز 
املراغة في سوهاج، داخل نفس 
الفصل الذي شهد إصابة فاطمة 
يوم األربعاء املاضي، ومت إغالقه 
ملدة 15 يوما، واحلالة اخلامسة مت 
الشيماء  اكتشافها داخل مدرسة 

االبتدائية باإلسكندرية.
البيان عن اختراق  وكش����ف 
الوباء اخلطير للجامعات، وأكدت 
التحاليل املعملية إصابة  نتائج 
حالتني بني طلبة اجلامعة، األولى 
لطالبة بكلي����ة آداب جامعة عني 
ش����مس، والثانية لطالبة بكلية 
األلسن بنفس اجلامعة، و3 حاالت 
أخرى من فئات عمرية مختلفة، 
القاهرة  ف����ي  وهم حالتا إصابة 

وحالة في اإلس����كندرية، وغير 
مرتبطني وبائيا بحاالت مصابة.

األميركان يرفضون

وفي أميركا كشف مسح وطني 
أعدته جامعة ميتشيجن األميركية 
حول مدى االس����تجابة للتطعيم 
باملصل املضاد إلنفلونزا اخلنازير 
أعدتها رفض 40% من األميركيني 
تلقيح أوالدهم ضد الڤيروس، وفقا 
للمسح الذي شمل 1678 لالستطالع 
مواقفهم فيم����ا يتعلق بڤيروس 

»إتش 1 إن 1«.
وأش����ار 56% من األهل الذين 
رفضوا تلقيح أوالدهم إلى أنهم 
يخافون من آثار اللقاح اجلانبية، 
بينما أفاد 46% منهم أنهم غير قلقني 
من أن يصاب أوالدهم باملرض، في 
ح����ني رأى 42% أن األدوية كافية 
للعالج م����ن األنفلونزا، ويعتقد 
25% من املستطلعني أن اللقاح غير 
إلزامي في املدارس واحلضانات.

وأبدى 23% قلقهم من أن يكون 
اللقاح مرتفع الثمن، واعتبر %20 

آخرون أن ڤيروس »إتش 1 إن 1« 
ليس مرضا خطيرا.

وكانت منظمة الصحة العاملية 
ق����د أعلن����ت أن ع����دد املصابني 
بالڤي����روس تعدى ال����� 378223 
مصابا توفي منهم ما ال يقل عن 

4525 شخصا.
وأشارت املنظمة في تقرير إلى 
ان البلد الوحيد الذي تأكدت فيه 
أول إصابة باإلنفلونزا منذ آخر 
إعالن لها في 26 سبتمبر املاضي 

هو طاجيكستان.

عينات من لقاح إنفلونزا اخلنازير

الفيضانات تقتل أكثر من 184
 شخصًا  في الفلبين

ديمي مور تتزوج للمرة الرابعة

هوليوود � أ.ش.أ: تزوجت مؤخرا النجمة السينمائية دميي مور 
)46 عاما( بزوجها الرابع الذي يصغرها ب� 16 عاما بعد 6 سنوات من 

احلب الذي ربط بني الزوجني والعريس يدعى اشتون كوشتر.
ودميي مور ممثلة أميركية ولدت في عام 1962 ومن أشهر أفالمها 

»احلكمة«، وكانت قد تزوجت من املمثل األميركي بروس ويلز.

ماني���ال � رويترز: اعلنت جلوريا ماكاباجال أرويو رئيس���ة 
الفلبني ام���س حالة التعبئة في صفوف ق���وات اجليش الزالة 
األنقاض والط����ني من الط����رق ف���ي األقالي����م اجلبلي���ة في 
ش���م���ال البالد التي عزلته����ا انهيارات ارضية وفيضان�����ات 
اسف����رت عن سق����وط 184 قتيال بع����د اسب����وع من االمط���ار 

الغزي���رة.
وتنتج األقاليم الثالثة التي دمرتها الفيضانات اجلزء األكبر 
من محصول األرز في جزيرة لوزون الرئيسية ويقدر مسؤولون 
حج���م األضرار التي حلقت مبحصول الرب���ع األخير من العام 

بالكبيرة.
واف���ادت تقديرات اولية ل���وزارة الزراعة ب���أن الفيضانات 
دمرت محاصيل من األرز والذرة تقدر قيمتها بنحو 69 ملي��ون 

دوالر.

)رويترز( شوارع مانيال تغمرها مياه الفيضان    

الطفل العبقري أوسكار ويرغلي

دميي مور


