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منح العاهل السعودي جائزة عالمية لنظرته المستقبلية

لصوص تعساء حاولوا سرقة العبة كراتيه

الرياضـ  د.ب.أ: منحت »برشلونة ميتينغ 
بوينت« للعام 2009 العاهل السعودي امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز جائزة ملا يتمتع به 
من نظرة ورؤية مستقبلية سديدة وامتالكه 
روح املبادرة اإليجابية التي متثلت في قيامه 

بإنشاء مدينة امللك عبداهلل االقتصادية.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
امس أن السفير السعودي لدى مدريد األمير 
سعود بن نايف بن عبدالعزيز تسلم امس 
اجلائزة نيابة عن امللك عبداهلل خالل افتتاح 
الندوة الدولية فـــي دورة انعقادها الثالث 

عشر.
وقال خوســـيه بونـــز املديـــر العام لـ 
»برشـــلونة ميتينغ بوينت«: »قررنا منح 
جائزة هذا العام خلادم احلرمني الشريفني 
تقديرا جلهوده اجلبارة وقيامه مبشـــروع 
تنموي غير مســـبوق ينم عـــن بعد نظر 
ورؤية ثاقبة وروح املبادرة االيجابية التي 

ميتلكها«.
وأضـــاف أن »مدينـــة امللـــك عبـــداهلل 
االقتصادية تعد من أكبر املشاريع التنموية 

التي أقيمت في العالم مؤخرا«.

سيدني ـ ســـي.ان.ان: لم يوفق سارق محتمل 
في مدينة »أليس سبرينغ« في اختيار ضحيته إذ 
اتضح أن السائحة األملانية ليست سوى محترفة 

كراتيه حائزة احلزام األسود.
وذكرت شـــبكة »ايه. بي. سي« األسترالية ان 
الشـــابة األملانية، 20 عاما، كانت ضمن مجموعة 
سياح هاجمتهم مجموعة من اللصوص احملتملني 

على جسر ويليس تريس للمشاة مساء السبت.
وقال مفتش الشرطة شون بارنيل، إن »الضحية« 
املســـتهدفة انهالت بالضرب علـــى أحد املهاجمني 

»وجنحت في تسديد ثالث ضربات في الوجه«.

وتبني أن »الضحية املســـتهدفة« ليست سوى 
العبة كراتيه حائزة على احلزام األسود، ومتارس 
الفنون القتالية منذ أكثر من عشر سنوات. وحاول 
السياح الهروب إال أن اللصوص، ولم يكشف التقرير 
عددهم، الحقوا املجموعة، واستدارت الشابة لتوجه 
لهم املزيد من الضربات فـــي الرأس، ليلوذوا هم 
بالفرار هذه املرة.  وقال املسؤول األمني إن املهاجمة 
رمبا أحلقت بعـــض اإلصابات مبهاجم واحد على 

األقل، وفق الشبكة.
وأضاف: »بالنظر إلى قوة الهجمات التي سددتها 

نعتقد أن أحدهم أصيب دون شك«.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

حادث القطار في مصر

لقاح باندميريكس املضاد إلنفلونزا اخلنازير                   )أ.پ( طفلة كندية تصرخ أملا اثناء تناولها اللقاح

وزير النقل واملواصالت املصري بعد االستقالة

عالمة قرنفلية على مدخل البيت االبيض              )رويترز(

امرأة حامل بـ 1100 دوالر! 40 خبيرًا يكافحون أمراض الثدي

التواصل مع الموتى عبر »الفيس بوك«

دبي ـ أ.ف.پ: حتاكم محكمة في دبي رجلني من بنغالدش بتهمة 
االجتار بالبشر، بعد محاولتهما بيع امرأة حامل مقابل 4000 درهم 
)1089 دوالرا(، حسب ما أفادت صحف محلية امس. وبحسب الصحف، 
متكنت الشـــرطة من رصد الرجلني عبـــر قيام عميل لها بإيهام أحد 
الرجلني بأنه يريد أن »يشـــتري« املرأة، وهي بنغالدشية في الـ 24 
مـــن العمر. وفي تفاصيل القضية التي تنظر فيها احملكمة، قام أحد 
املتهمني بإيواء املرأة، وهي خادمة هاربة من مســـتخدميها، ثم دخل 

في عالقة جنسية معها نتج عنها حملها بجنني. 
وحاول هذا الرجل »التخلص منها« عبر »بيعها«، وقد طلب مساعدة 
أحد أصدقائه الذي يعمل في مصبغة والذي بذل جهودا »لبيع« املرأة 
مقابل حصوله على نصف املبلغ املطلوب. وقد اعترف املتهم الثاني 

بأنه مذنب، مؤكدا أنه كان يحاول مساعدة صديقه.

أقيم يوم االثنني مبناسبة اليوم العاملي لسرطان 
الثدي املؤمتر الدولي اخلامس عشر ألمراض الثدي 
بحضور 40 خبيرا أجنبيا وعربيا، بالتنظيم املشترك 
بني املؤسسة املصرية ملكافحة سرطان الثدي وجامعة 
فلوريدا ومعهـــد األورام القومي ـ جامعة القاهرة 
وجمعية ســـوزان جي كومن األميركية واالحتاد 

العاملي ملكافحة السرطان. وتضمن املؤمتر عددا من 
اجللســـات ملناقشة اجلديد في أبحاث اخلبراء من 

مختلف أنحاء العالم في نطاق مكافحة املرض.
وفي الصورة عالمة قرنفلية على مدخل البيت 
االبيض تعبيرا عن التضامن مع مرضى سرطان 

الثدي.

لندن ـ يو بـــي آي: أثار تطبيق جديد علـــى موقع »فيس بوك« 
االجتماعي يقضي بظهور صورة صديق ودعوة إلعادة االتصال به 
الكثير من االســـتياء لدى املستخدمني ألن بعض الصور التي تظهر 
قد تعود لشخص ميت. وذكرت شبكة »سكاي نيوز« البريطانية أن 
الكثيرين من مســـتخدمي موقع »فيس بوك« االجتماعي أعربوا عن 
استيائهم من هذا التطبيق اجلديد الذي يدعو إلى إعادة التواصل مع 

االصدقاء على املوقع في حني ان الصديق قد يكون ميتا.
ونقل املوقع عن احدى املستخدمات وتدعى اميا استياءها الضطرارها 
لرؤيـــة صورة صديقها املتوفي ودعوة إلعـــادة التواصل معه حني 

تدخل إلى صفحتها االلكترونية على املوقع.

عواصم ـ وكاالت: حـــذرت مديرة الصحة العاملية مارغريت تشـــان خالل زيارة 
الـــى هافانا من نقص يبلغ »مليارات اجلرعات« من اللقاح املضاد للڤيروس في إطار 

برنامج منظمة الصحة العاملية.
وقالت تشـــان للصحافيني ان »القدرة اإلجماليـــة للقاحات محدودة وغير مالئمة 
وســـينقص دائما مليارات اجلرعات حلماية كل السكان«، مذكرة بان املنظمة ستبدأ 

توزيع لقاحات في نوفمبر ألكثر من 100 من البلدان النامية بينها كوبا.
وستؤمن مجموعات للصناعات الصيدالنية والدول املتطورة عشرات اآلالف من 

اللقاحات املضادة لهذه االنفلونزا، التي سترسل الى الدول الفقيرة.
وكانـــت الدول املتطـــورة وعدت بتوزيع 10% من مخزوناتهـــا من اللقاحات على 

الدول الفقيرة.
واشارت الهيئة الى ان في حال ما جنمت اي أضرار صحية خطيرة نتيجة التطعيم 
بلقاح انفلونزا اخلنازير الذي مت بالفعل تلقيح العاملني في مجال الصحة به في وقت 
سابق من الشهر اجلاري ومن املقرر ان تلقح به السيدات احلوامل واملواطنون األكثر 
عرضة لإلصابة باملرض في وقت الحق، فإن احلكومة اليابانية ستمنح املتضرر 30 

ألف دوالر سنويا كتعويض.
ومبقتضى التشريع ستتحمل احلكومة ايضا تبعات األضرار املادية التي قد تطلب 
من اجلهات التي تقوم بتوفيـــر العقاقير في اليابان تعويضا عن اي أضرار صحية 

جنمت عن هذه العقاقير.

من جهة اخرى قررت السلطات التركية إغالق جميع املدارس في محافظة »ماردين« 
جنوب شرقي تركيا على احلدود مع سورية.

وقال محافظ ماردين التركي حسن دوريور في تصريح امس إنه تقرر إغالق جميع 
املدارس ملدة أسبوع كإجراء وقائي في مواجهة انتشار ڤيروس إنفلونزا اخلنازير.

وســـبق أن مت إغالق جميع املدارس االبتدائية واالعدادية في العاصمة أنقرة التي 
شهدت أول حالة وفاة بسبب املرض السبت املاضي، كما أغلقت املدارس بجميع املراحل 

التعليمية في محافظة ديار بكر.
وسيتم تعطيل املدارس في أنحاء تركيا اعتبارا من غد اخلميس الذي يوافق عيد 
تأسيس اجلمهورية التركية، وحتى نهاية األسبوع لتفتح من جديد يوم »االثنني«املقبل 

بعد أن يتم تطهير املباني واحلدائق والساحات.
وأشارت آخر إحصائيات وزارة الصحة التركية إلى أن عدد حاالت اإلصابة باملرض 

في أنحاء البالد بلغ 1095 حالة.
وفي نفس الســـياق صدق مجلس وزراء اليابان على تشـــريع يتعلق باألضرار 
الصحية التي قد تنجم عـــن التطعيم ضد انفلوانزا اخلنازير وغيرها من االمراض، 

ومن املقرر ان يعرض على البرملان في دورة انعقاده احلالية لتمريره.
وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية انه وفقا للتشريع، يحق القارب اي شخص يقضي 
نحبه على اثر تطعيم تلقاه احلصول على تعويض يبلغ قدره 7.14 ماليني ين ياباني 

)اي ما يعادل 77.600 دوالر(.

صحتك

قليل من الكحول.. 
ضار بالصحة

ـ يو.بي.آي:  استوكهولم 
ناقضت دراســـة ســـويدية 
السائد بأن  جديدة االعتقاد 
احتســـاء كميات قليلة من 
الكحـــول قد يكـــون مفيدا 
الدراســـة  للصحة.وذكرت 
التي نشرت في مجلة »فعالية 
الكلفة وتوزيع املوارد« انه 
فيما عدا الفئة العمرية التي 
تتجاوز 80 عاما يكلف الرجال 
الذين يحتسون  والنســـاء 
الكحول  كميات قليلة مـــن 
اخلدمات الصحية في السويد 
أكثر من األشخاص الذين ال 

يشربون.
 كما شـــككت الدراســـة 
بالنظرية القائلة ان األشخاص 
القليل من  الذين يحتسون 
الكحول يتلقون رواتب أعلى 
ألن الكحول يحميهم من بعض 
األمراض ما يخولهم قضاء 

وقت أكبر في العمل.

بعد كارثة تصادم القطارين

استقالة وزير النقل المصري والرئيس مبارك يقبلها

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: وافق الرئيس املصري 
حسني مبارك على قبول استقالة وزير النقل 
واملواصالت محمد لطفي منصور بعد ثالثة 
ايام من تصادم قطارين جنوبي القاهرة في 

حادث اســـفر عن مـــوت 18 ضحية واصابة 
قرابة االربعني.

وكان الوزير لطفي قد تقدم باســـتقالته 
امس بعد حملة شعواء شنها ضده الكثير من 

املسؤولني وأعضاء مجلس الشعب.
وقد جاء احلادث األخير بعد سلسلة من 
حوادث قطارات مميتة في السنوات املاضية 

كان احدها سببا في استقالة وزير سابق.

موظفة تابعة لشـــركة توشيبا تعرض خلية وقود ميثانول 
تعمـــل كبطاريـــة أو باألصل كمصدر للطاقـــة للهواتف النقالة 
واألجهزة اإللكترونية وستبدأ توشيبا ببيع خلية الوقود التي 
حتمل اسم »ديناريو« بدءا من 29 اجلاري وذلك عن طريق موقع 
الشركة الرسمي.          )أ.ف.پ(

خلية وقود.. 
لشحن هاتفك 

النقال

مديرة »الصحة العالمية« تؤكد: نقص »مليارات الجرعات«
من اللقاح المضاد لڤيروس إنفلونزا الخنازير

الوباء يغلق جميع مدارس محافظة »ماردين« التركية وتشريع ياباني بتعويض المتضررين من اللقاحات

منى الشاذلي مقدمة »العاشرة مساء« أمام احملكمة في أملانيا وفي اإلطار قاتل مروة الشربيني       )رويترز(

اهتمام إعالمي مصري غير مسبوق بمتابعة محاكمة قاتل مروة
»العاشرة مساء« ذهبت إلى ألمانيا لمتابعة الحدث

برلنيـ  أ.ش.أ: حتظى قضية مقتل املصرية 
مروة الشربيني باهتمام اعالمي كبير حيث 
خصصت قنـــوات فضائية مصرية وعربية 
فقرات طويلة من برامجهـــا لتغطية حدث 
محاكمة قاتلهـــا االملاني املتطرف، وكان من 
ضمن الفضائيات التي حرصت على حضور 
احملاكمـــة هناك في املانيـــا قناة درمي حيث 

ذهبت مذيعة ومقدمة برنامج العاشرة مساء 
منى الشاذلي لتبث من هناك وقائع احملاكمة 

دقيقة بدقيقة.
من ناحية اخرى أكد حمدي خليفة نقيب 
احملامني املصريني أن قضية مروة الشربيني 
التـــي مت قتلها على يد املاني متطرف أخذت 

بعدا سياسيا ودوليا مهما.


