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ميريالند ـ يو.بي.آي: زار الرئيس األميركي باراك أوباما مدرسة 
في والية ميريالند األميركية حيث ناقش مع التالميذ مسألة القراءة 
كاشفا انه يقرأ مع ابنته ماليا كتب »هاري بوتر« وانه معجب بها.. 
وأعلن البيت األبيض ان تالميذ الصفني الثالث والرابع في مدرســـة 
»فيرز ميل« االبتدائية في ويتون استضافوا الرئيس وحتدثوا معه 

بشكل مباشر عن كتبهم املفضلة.
وقـــال أحد التالميذ انـــه يقرأ »مذكرات الطفـــل وميبي« فأجابه 
أوباما بأن ابنتيه ماليا وساشا أحبتا الكتاب »وهما تظنان انه مثير 
للضحك لكنه اعترف بأنه لـــم يقرأه. وعندما ذكر أحد التالميذ انه 
يقـــرأ »هاري بوتر« أجاب أوبامـــا »ماليا وأنا نقرأ كتب هاري بوتر 

ووجدنا انها جيدة جدا«.
ولدى مغادرته ردد الرئيس »استمروا في القراءة«.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: 
قــــرر املمثــــل البريطاني 
الكوميدي راسل براند )34 
عامــــا( أن يهادي صديقته 
املغنيــــة األميركية كاتي 
بيري فــــي عيد ميالدها بـ 
»حيوانات شرسة«. وذكر 
تقرير إخباري امس أن قرار 
راسل جاء لتوطيد عالقته 
بصديقتــــه اجلديدة التي 
ارتبط بها الشــــهر املاضي 
والتي مــــن املقرر أن تبلغ 
عامها اخلامس والعشرين 
في اخلامس والعشرين من 
أكتوبــــر اجلاري. وأوضح 
التقرير االخباري أن اختيار 
راسل وقع على الهدية القيمة 

التي ســــتكلفه 30 ألف دوالر، بعد أن أعجبت صديقته احلسناء مؤخرا 
مبجموعة من احليوانات التي كانت تســــتخدم في تصوير مجموعة من 
املشاهد السينمائية في هوليوود، فقرر أن ينقل لها مجموعة مشابهة من 

احليوانات ولكن إلى منزلها في مدينة لوس اجنيليس األميركية.

بول ميسون

أوباما سعيد وسط التالميذ

رميا مكتبي تستعرض تقريرا حول لقاح إنفلونزا اخلنازير

نسخ من الكتاب الذي ينتظر أن يحقق مبيعات كبيرة       )أ.ف.پ(

طفل في ميامي أثناء التطعيم          )أ.پ(

كاتي بيري

أبوجاـ  أ.ش.أ: شهدت نيجيريا امس حادثتي سير مروعتني لقي 
خاللهما العشرات مصرعهم وأصيب آخرون، وذلك نتيجة للسرعة 
الزائدة وسوء األحوال اجلوية في نيجيريا بوجه عام هذه األيام. 
فقد وقع احلادث األول في والية »كانو« بشــــمال نيجيريا وكان 
ضحيته عروســــني خارجني لتوهما من حفل زفافهما، حيث وقع 
احلادث على أحد الكباري العلوية املارة بأطراف العاصمة نتيجة 
االصطدام بشاحنة قادمة من االجتاه املقابل وهما في طريقهما إلى 

عش الزوجية برفقة األهل واألقارب، والذين لقي 8 أشخاص منهم 
مصرعهم في احلادث.

أما احلــــادث الثاني، فقد وقع بوالية »اميو« بجنوب نيجيريا 
حيــــث لقي 19 نيجيريا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في ســــاعة 
مبكرة من صباح امس نتيجة لتصادم باص كان يقلهم إلى إحدى 
ضواحي الوالية بشاحنة نفطية محملة بالبنزين.. أسفر التصادم 

عن انفجارها وتسرب 7 آالف لتر من البنزين إلى خارجها.

مصرع عروسين في ليلة زفافهما

»نظريات المؤامرة« تطارد لقاح إنفلونزا الخنازير في السعودية
دبيـ  العربية: سادت حالة من الفزع العالم العربي من اللقاح اجلديد 
املضاد لڤيروس إنفلونزا اخلنازير في مشــــهد بدا وكأنه حملة معادية 
ضد اللقاح اجتاحت املنطقة وتزامنت مع اقتراب موعد توزيعه في عدد 

من الدول وبدء حملة تطعيم األطفال في املدارس.
وانتشرت رسائل عبر الهاتف اخللوي في السعودية تنصح اآلباء بأن 
يرفضوا السماح ألبنائهم التالميذ بأخذ اللقاح، ألنه خطر على الصحة 

ويخفض نسبة اخلصوبة %80.
ويتــــداول الناس »نظريــــات مؤامرة« إلثبات أن ڤيــــروس إنفلونزا 

اخلنازير ليس سوى بدعة من صنع اإلنسان.
وقال د.مساعد السلمان، عميد كلية الطب واملشرف على املستشفيات 
اجلامعية في جامعة امللك ســــعود، في حديث لرميا مكتبي في نشــــرة 
»الثامنــــة« بقناة »العربية« إن اللقاح »ليس جديدا وتاريخه يعود إلى 

سنوات طويلة ومت جتريبه على الكثير من الناس منذ سنوات«.
وأوضح الســــلمان أن حمالت التشكيك »تعودنا عليها مع ظهور أي 

دواء جديد«، وأكد أن اللقاح مت جتريبه وال خطورة فيه.
وعبر عن أسفه للتركيز على بعض األعراض اجلانبية للقاح وإهمال 

فوائده الكثيرة.
ورفض السلمان التعليق على »نظريات املؤامرة« عن اللقاح، معتبرا 

أن هذه النظريات هي نتاج اخليال وليس لها عالقة بالعلم.
وقال إن »الواليات املتحدة بدأت حملة لتلقيح نحو 300 مليون أميركي، 

وبريطانيا بدأت حملتها منذ أسبوع، واليابان أطلقت حملة التلقيح«.
ونفى السلمان أن يكون للقاح عالقة بخصوبة الرجال، وقال »كثير 

من األصحاء أخذوا اللقاح ولم تظهر عوارض جانبية غير معروفة«.
ويرجع أصل نظريات املؤامرة إلى الطبيب ليونارد هورويتز، الذي 
يزعم فــــي مؤلفاته أن كل اللقاحات مصنعة من قبل شــــركات األدوية 

ومافيات سياسية لديها غايات محددة.
وقد اســــتطاع كتابه األخير الذي يروج لنظرية املؤامرة بالنســــبة 
للقــــاح ڤيروس H1N1، ويباع بـ 20 دوالرا فقــــط، أن يثير فزعا وخوفا 

بني الناس.
ويزعم هورويتز أن الڤيروس واللقاح املضاد له كالهما مؤامرة دبرها 
أشــــخاص مثل الناشــــر روبرت ميردوخ ورجل األعمال جون روكفلر. 
ويضيف أن الهدف من وراء هذا اللقاح تخفيض نسبة السكان في العالم 

الثالث للتخلص منهم.
وهورويتز الذي يقدم نفســــه على أنه طبيب مختص في األمراض 
املعدية واللقاحات، بينما هو طبيب أسنان في الواليات املتحدة، حاول 
أن يدعم أقواله تلك باإلشارة إلى مضاعفات خطيرة يحدثها اللقاح عند 
اإلنســــان. غير أن مستشارين في األمراض الوبائية يؤكدون أن اللقاح 
يحدث أعراضا خفيفة فقط مثل ألم في منطقة احللق وارتفاع بسيط في 
درجة احلرارة، مستبعدين أي خطورة للقاح خصوصا بعدما فرضته 

االدارة األميركية على جنودها في كل مكان.

رسائل نصية حّذرت من خطورته على الصحة

أوباما لتالميذ مدرسة أميركية:هدية عيد كاتي بيري.. »حيوانات شرسة«
 أنا معجب بـ »هاري بوتر«

..وميشيل أوباما في »عشرة عند العاشرة«
أعلنت شبكة »إن بي سي« األميركية ان السيدة األولى األميركية 
ميشيل أوباما وافقت على املشاركة في فقرة »عشرة عند العاشرة« 

ضمن برنامج جاي لينو التلفزيوني يوم اجلمعة املقبل.
وأصدرت الشـــبكة بيانا أوضحت فيه ان »عشرة عند العاشرة« 
يربط لينو عبر األقمار الصناعية باملشاهير والصحافيني من مختلف 
أنحاء العالم والســـيدة األولى ستجيب من واشنطن على 10 أسئلة 

سريعة.
يشـــار إلى ان جنوما كثيرين شـــاركوا في هذه الفقرة وأبرزهم 
املغنيان جاســـن تيمبرالمي ومايلي سايروس واملمثالن توم كروز 

وكاميرون دياز والرياضيان لوبرون جيمس وبن روثليسبرغر.

لندنـ  رويترز: قال علماء فرنسيون إن بعض عالجات 
مرض التهاب االمعاء تزيد خطر االصابة بالســـرطانات 
املرتبطـــة بالعدوى لكن فوائد العقاقيـــر التزال تفوق 

املخاطر.
وقال الباحثـــون إن عقاقير ثيوبورين وهي عقاقير 
مثبطة للمناعة تكبح اجلهاز املناعي للجســـم تستخدم 
عادة لعالج مرض التهاب االمعاء ولكنها ميكن ان تزيد 
خطر االصابة بالســـرطانات املرتبطة بحاالت العدوى 

الڤيروسية.
وعكف لوران بوجيري وزمالؤه مبستشفى سان انطوان 
في العاصمة الفرنســـية باريس على دراسة اكثر من 19 

الف مريض يعانون من مرض التهاب االمعاء.
وكان 30% من املرضى يعاجلون بعقاقير ثيوبورين 
و14% توقفوا عن اســـتخدامها و56% لم يســـتخدموها 

قط.
وبعد متابعة لنحو ثالث سنوات اكتشف الباحثون 

23 حالة جديدة مصابة بالسرطانات الليمفاوية.
وقال الباحثون في دراسة نشرت بدورية النست إن 
التحليل االحصائي اظهر ان املرضى الذين يستخدمون 
عقاقير ثيوبورين ـ مثل االزاثيوبرين الذي تنتجه عدة 
شركات لصناعة االدوية وشركة جالكسو سميث كالين 
باالسم التجاري اميوران عرضة خلطر االصابة بسرطان 
الغدد الليمفاوية خمســـة أمثال من لم يستخدموا هذه 

العقاقير قط.
وزاد ايضا خطر االصابة بسرطان الغدد الليمفاوية 
لدى املرضى الذكور االكبر سنا الذين لديهم تاريخ اطول 

ملرض التهاب االمعاء.

أدوية التهابات األمعاء 
تزيد خطر اإلصابة بالسرطان

صحتك

3 اتهامات للطرف الثالث في قضية شوبير ومرتضى منصور
أسمن رجل في العالم يحتاج لعملية في المعدة

لنــــدن ـ د.ب.أ: حصل مواطن 
بريطاني يزن 445 كيلوجراما على 

لقب »أسمن رجل في العالم«.
وأفــــادت صحيفــــة »صــــن« 
البريطانية الشــــعبية في عددها 
الصادر امس بأن البريطاني بول 
ميســــون )48 عامــــا( يحتاج إلى 
جراحة في املعدة يصل ثمنها إلى 
20 ألف جنيه استرليني )حوالي 
33 ألف دوالر( للتوقف عن الطعام 
واحلفاط على حياته بسبب سمنته 
املفرطة. وأوضحت الصحيفة أن عدد 
السعرات احلرارية التي يتناولها 
ميسون في اليوم الواحد يصل إلى 
20 ألف سعر، وهو ما ميثل ثمانية 
الطبيعي للرجال  أضعاف املعدل 
والذي يبلغ في املتوســــط 2500 

سعر حراري في اليوم.
وذكرت الصحيفة أن ميسون 

الــــذي قضى أغلــــب أوقاته خالل 
الثماني سنوات املاضية راقدا على 
فراشه مبنزله في مقاطعة سافوك 
البريطانية، يتناول مساء كل ليلة 
ثالث وجبــــات عائلية من مطاعم 

الوجبات السريعة.

انتزع  إلى أن ميسون  ويشار 
اللقب من حامله السابق املكسيكي 
مانويل يوريــــب )43 عاما( الذي 
متكــــن العام املاضــــي من خفض 
وزنه إلى النصف بســــبب إقدامه 

على الزواج.

القاهــــرة ـ وكاالت: بـ »النقــــاب« حضرت هبة 
غريب، صاحبة املكاملة الشهيرة مع أحمد شوبير، 
إلى نيابة شمال اجليزة يوم االثنني، جاءت الفتاة 
التي كانت تعمل صحافية حتت التمرين بجريدة 
»الفجر« بصحبة محاميها، وقالت لـ»الصحافيني« 
إنها ليست مذنبة، وأنه متت سرقة هاتفها احملمول 
داخل الصحيفة، وأن »الفجر« أعطت لهم هواتف 
تسجل املكاملات وأن املكاملة املسجلة عليه مت نقلها 
على موقع »اليوتيوب« بشبكة اإلنترنت، وأضافت 
»هبة« أنها تتعرض لتهديــــدات من الكابن أحمد 
شوبير وأنها ليست طرفا فيما حدث بني املستشار 
مرتضى منصور وأحمد شــــوبير. ومثلت الفتاة 
أمام النيابة، وخرجت مسرعة بعد 10 دقائق، وهى 
تصرخ بهستيريا شديدة وخلعت النقاب وألقت به 
على األرض وظلت بشعرها، وهرولت من الطابق 

الثامن، حيث تقع النيابة، إلى الطابق الســــادس 
وسقطت مغشيا عليها، وهى تردد: »أحمد شوبير 
بيهددني.. هايقدم بالغ ضدي.. أنا ما ليش ذنب أنا 
مش غلطانة«، وتصادف مع خروجها دخول مرتضى 
منصور إلى النيابة بصفته مدعيا باحلق املدني في 
القضية محل التحقيق. وعادت الفتاة مرة أخرى 

بصحبة محاميها لإلدالء بأقوالها في التحقيقات.
 وقالت الفتاة في التحقيقات إن التسجيل الصوتي 
صحيح، وأن الذي كان معها على الطرف الثاني هو 
الكابن شوبير. ووجهت النيابة للفتاة تهم التعرض 
للحياة اخلاصة للمواطن أحمد شوبير ذي الصفة 
النيابية، وتناول أمور ال تستهدف املصلحة العامة 
والتسجيل دون »رضا« والتشهير بطريق اإلذاعة 
على اإلنترنت، واســــتدعت النيابة صحافيني من 

جريدة »الفجر« وأخلت سبيل الفتاة.

محررة صحيفة »الفجر« حضرت إلى النيابة في زي منتقبة وانهارت أثناء التحقيق 

هبة غريب وفي اإلطار منهارة بعد التحقيق

فلوريدا توّقع كتابها أثناء احلفل وفي االطار املتهم جون آالن محمد

مؤلفة »الصمت المقدس« وزوجة 
»قناص واشنطن« ترّوج لكتاب يحكي مأساتها

حكم اإلعدام الصادر بحقه.
ولم يوضح محمد األسباب 
التي دعته لطلب وقف االستئناف 
الذي قدمــــه محاميه، غير أنه 
توجه إلى أعضاء هيئة احمللفني 
بالقول: »أكتب لكم ألنني على 
ثقة بأنكم ستنقلون الرسالة إلى 
املعنيني.. وبهذا ميكنكم قتل هذا 

الرجل األسود البريء«.
وقال محمد في الرســــالة 
املطولة التي أرسلها للهيئة إنه 
حاول دون جناح ثني محاميه 
عن التقدم باالستئناف، وأنه 
يعول على تلقي مساعدة من 
املدعي العام. وختم محمد، الذي 
خدم لعشر سنوات في صفوف 
اجليش األميركي وشارك في 
حرب اخلليج قبــــل أن يبدل 
اســــمه من جون االن ويليامز 
إلى جــــون أالن محمد، ويقوم 
بجرائمه التي لم تعرف أسبابها 
بشكل واضح رغم أنها شكلت 
مادة لفيلم ســــينمائي شهير، 
بتدوين مالحظة على الهامش 
جاء فيها: »محمد بريء وينتظر 

اإلعدام«.

أمور غير متوقعة، ولم يعارض 
االدعاء مطلبي«.

ورغم تعدد جرائمه، إال أن 
حكم اإلعدام بحق محمد صدر 
إثر إدانته بقتل دين مايرز في 
محطة للوقود بأكتوبر 2002.

وكان محمــــد، 48 عاما، قد 
طلب في مايو 2008 من هيئة 
احمللفني التدخل لوقف استئناف 

»لقد طلب االدعاء إعدام موكلي 
في التاسع من نوفمبر لكنني 
طلبت تأجيل ذلك حتى اليوم 
الذي يليه ألنه يصادف االثنني«. 
وتابــــع: »لقد أشــــرت إلى أن 
عمليات اإلعدام التي جتدول 
االثنني غالبا ما تنفذ الثالثاء، 
وذلك، لضــــرورة وجود يوم 
عمل قبل ذلك في حال حدوث 

واشنطنـ  سي.ان.ان: اقيم 
في واشــــنطن حفل للترويج 
عن كتــــاب »الصمت املقدس« 
الذي ألفته فلوريدا محمد زوجة 
السفاح جون آالن محمد الذي 
ارتكب جرائم قتل في واشنطن 
وقتل 10 اشــــخاص عام 2002 
والذي قال محاميه انه ارتكب 
جرائمه بعد تطليق فلوريدا 
له وحصولهــــا على الوصاية 

على اطفالها.
وقد حدد القضاء األميركي 
العاشر من نوفمبر املقبل موعدا 
لتنفيذ حكم اإلعدام بحق جون 
آالن محمد، املعروف باســــم 

»قناص واشنطن«.
وقال جوناثان شــــيلدون، 
محامي الدفاع عن محمد على 
املوقع اإللكتروني اخلاص به، إن 
القرار صدر عبر قاضي مقاطعة 
»برنس ويليــــام« األميركية، 
وذلك من خالل جلسة عقدت 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، 
مضيفا أنه يعد لطعن يطلب 

من خالله الرأفة مبوكله.
وأضاف شيلدون في بيانه: 

المحكمة قضت بإعدامه في العاشر من نوفمبر القادم


