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كانبيراـ  يو. بي. آي: وصلت مغنية البوب 
األميركية بريتني سپيرز إلى مدينة سيدني 
األســــترالية امس قبيل االنطالق في اجلزء 
األسترالي من جولتها املوسيقية »سيركس« 

يوم اجلمعة املقبل.
وكتبت سپيرز على صفحتها اخلاصة على 
موقع »تويتر« االجتماعي بعد وصولها »كانت 
هذه أطول رحلة أقوم بها يوما، ولكننا أمضينا 

وقتا رائعا وأنا متحمسة جدا لوجودي هنا«. 
يشار إلى ان جولة سپيرز العاملية التي يشارك 
فيها 44 راقصا وساحرا ومهرجا انطلقت من 
نيــــو أورليانز األميركية في مارس املاضي. 
وحتيي سپيرز في أستراليا 15 حفال أولها في 
مدينة بيرث يوم اجلمعة املقبل وبعدها في 
ملبورن وسيدني وبريسباين قبل إحياء حفل 

أخير في أدلياد في 29 نوفمبر احلالي.

صحتك

المشي يقلل اإلصابة بسرطان الثدي
كشــــفت دراسة علمية أن ممارسة رياضة 
املشي بنشاط ملدة ساعة أو ساعتني أسبوعيا 
تقلل من احتماالت اإلصابة بســــرطان الثدي 
بنسبة 20% للسيدات وحتى في حالة استخدامهن 
لبعض الهرمونات لعالج أعراض انقطاع الطمث. 
وترتكز نتائج الدراســــة على أبحاث تناولت 
حتليل البيانات اخلاصــــة بأكثر من 74 ألف 
امرأة تتــــراوح أعمارهن من 50 إلى 79 عاما. 
وتبني من الدراسة أن النساء الالتي ميارسن 
مترينات رياضية محدودة لفترة زمنية تتراوح 
من ساعة وربع إلى ساعتني ونصف أسبوعيا 

تراجعت نسبة أصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 
18% مقارنة بالسيدات غير النشيطات. وتشير 
نتائج الدراسة إلى أن التمرينات الرياضية قد 
تقلل من تأثير استخدام الهرمون الذي يؤدي 
إلى إحداث سرطان الثدي ولكنها ال تلغي تلك 
اآلثــــار مطلقا وفقا للدكتــــور آن ماك الباحث 
الرئيسي في مركز فرد هوتشينسون ألبحاث 
سرطان الثدي في ســــياتل. ودللت الدراسة 
أيضا على أن بدء ممارسة التمرينات الرياضية 
البسيطة في ســــن متأخرة للسيدات يحدث 

اآلثار اإليجابية ذاتها.

سپيرز تنطلق بجولتها الموسيقية في أستراليا

إرهابيو غوانتانامو محرومون من التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير 
جرعة من اللقاح املضاد لڤيروس 

اتش 1 ان 1 من 5 شركات.
مـــن جهة اخرى تســـببت 
ارتفاع  انفلونزا اخلنازير في 
سعر حلم اجلياد مبنغوليا وأدت 
الى إغـــالق املدارس في أنحاء 
افغانستان واوكرانيا وأثارت 
خالفا بشـــأن ما اذا كان يجب 
تطعيم احملتجزيـــن مبعتقل 

خليج غوانتانامو في كوبا.
ومع تسارع وتيرة اإلصابات 
في أنحاء النصف الشمالي من 
العالم أقرت السلطات السعودية 
اللقاح قبل موسم احلج واقترح 
عضـــو بالكونغرس األميركي 
إلـــزام أصحاب األعمـــال بأن 
تكون إجازات املرضى مدفوعة 

األجر.
وأصاب الوباء املاليني على 
العالم ومت توثيق  مســـتوى 
اكثـــر مـــن 5 آالف حالة وفاة 
به ومن املرجح أن يكون عدد 
الوفيات مـــن جرائه اكثر من 

هذا بكثير.

لقاح هناك ام ال أو اذا كان اي 
لقاح في طريقه الى هناك كانت 

اإلجابة.. ال«.
وطلبـــت الواليات املتحدة 
شراء ما يصل الى 250 مليون 

اثار انتقادا من بعض السياسيني 
احملافظني واملعلقني.

وقال جيبـــس »ال ادري ما 
الپنتاغون. ما اعلمه هو  قاله 
عند السؤال امس اذا كان يوجد 

العديد مـــن هؤالء  يســـتطع 
احلصول عليه.

وكان متحدث باسم وزارة 
الدفاع قال ان اللقاح سيقدم لنحو 
200 من معتقلي غوانتانامو مما 

ـ رويترز: نفى  واشـــنطن 
الثالثاء تقدمي  البيت األبيض 
اي تطعيم ضد ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير للمعتقلني املشـــتبه 
في تورطهـــم بأعمال ارهابية 
في القاعدة البحرية في خليج 
غوانتانامو في كوبا منهيا بذلك 
جدال اثير حول أولوية التحصني 

من انفلونزا اخلنازير.
وقال روبرت جيبس املتحدث 
باسم البيت االبيض في افادته 
اليومية »ليس هناك لقاح في 
غوانتانامو وليس هناك لقاح في 

الطريق الى غوانتانامو«.
األميركيـــون  ويصطـــف 
للحصول على اللقاح للحماية 
من ڤيروس اتش 1 ان 1 املعروف 
باسم انفلونزا اخلنازير والذي 
قتـــل 1000 أميركي على األقل 

واصاب نحو 5 ماليني.
وفـــي ظـــل نقـــص اللقاح 
قصرت املستشفيات توزيعه 
على اجلماعات األكثر عرضة 
لإلصابـــة ولكن رغـــم ذلك لم 

)أ.پ(  بعض معتقلي غوانتانامو بعد اخلروج من السجن األميركي  

فيلم مايكل جاكسون يتصدر 
عائدات دور السينما في بريطانيا

عاصفة من األنقاض الفلكية
تزيد من تكاليف البعثات الفضائية

مشعوذ يقتل فتاة
أثناء معالجتها من الخوف

لندنـ  رويترز: تصدر فيلم مايكل جاكسون »هذا هو« عائدات 
دور السينما في بريطانيا مطلع األسبوع اجلاري لينتزع املركز 
األول من فيلم »اب« الذي أنتجته شـــركة ديزني، بعد 3 أسابيع 

من عرضه.
وحقق الفيلم الذي يعرض صورا من استعدادات مايكل جاكسون 
لسلســـلة من 50 حفال كان ينوي تقدميها في لندن 4.87 ماليني 
جنيه استرليني  )7.9 ماليني دوالر(،  وتشير إحصاءات شركة 
كولومبيا بيكتشـــرز التي أنتجت الفيلم إلى ان إجمالي عائدات 

عرضه في شتى أنحاء العالم بلغت 103.9 ماليني دوالر.
وجاء فيلم »اب« من إنتاج شـــركة ديزنـــي والذي حقق 6.4 
ماليني جنيه استرليني في املركز الثاني في عائدات السينما في 
بريطانيا مطلع األسبوع اجلاري بقصة رسوم متحركة عن رجل 

عجوز غريب األطوار يقوم مبغامرة بالبالون.

لنـــدن ـ رويترز: قال خبراء فضـــاء بريطانيون ان عاصفة 
متصاعدة من االنقاض التي تطير في الفضاء تزيد بشكل مثير من 
خطر حدوث تصادمات فلكية وستؤدي اخلطوات الالزمة لتفاديها 

الى زيادة تكاليف رحالت الفضاء املقبلة بشكل كبير.
وتتوقع دراســـة هؤالء اخلبراء ملســـتقبل الفضاء ان تزيد 
»املواجهات القريبة« في الفلك بنسبة 50% خالل السنوات العشر 
املقبلة وان تزيد بنســـبة 250% الى اكثر من 50 الفا اسبوعيا 

بحلول عام 2059.
وقـــال هيو لويـــس من كليـــة العلوم الهندســـية بجامعة 
ساوثاهمبتون الذي رأس الدراسة »اآلن الوقت املناسب للتحرك 
قبل ان يصبح الوضع اصعب من ان تتم السيطرة عليه«. عدد 
االجســـام في الفلك سوف يزيد وســـيكون هناك تأثير لذلك. 
وذكـــر اجليش األميركي الثالثـــاء املاضي انه يتعقب 800 قمر 
 صناعي على اســـاس يومي بســـبب احتمال حدوث تصادمات

ويتوقع ان يكـــون قادرا على تعقـــب 500 قمر اخرى بحلول 
نهاية العام.

وعلـــى الرغم من انه من املتوقع ان يزيد بشـــكل كبير عدد 
املواجهات القريبة التي تعني مرور اجسام ال تفصل بينها سوى 
خمســـة كيلومترات قال لويس ان التأثير االساسي لن يكون 
بالضـــرورة في زيادة عدد التصادمات ولكن في عدد وتكاليف 

اخلطوات الالزمة لتفادي تلك االجسام.
والنفايات الفضائيـــة او »االنقاض الفلكية« ميكن ان تأخذ 
اشـــكاال كثيرة تتراوح بني اجزاء مســـتهلكة واقمار صناعية 
غير مستخدمة وشظايا مركبات فضائية وجزيئات ناجمة عن 

انفجارات فضال عن رقائق من الطالء والغبار.

عمان ـ يو.بي.آي: بدأت الشــــرطة األردنية التحقيق مع مشــــعوذ 
قام بقتل فتاة ببندقية صيد أثناء جلسة »عالجية«. وذكرت صحيفة 
»الغد« امس أن املشعوذ أردى يوم األحد املاضي فتاة تبلغ من العمر 
38 عاما بعيار ناري أطلقه عليها من اخللف بحجة أنه يحاول عالجها 

بإخراج »اخلوف« منها.
وكانت الفتاة قصدت املشعوذ للتداوي على يديه بصحبة شقيقها 

وشقيقتها وأمها من مكان سكناهم في منطقة الضليل بالزرقاء.
ونقلت الصحيفة عن ابن شقيق املجني عليها قوله ان املشعوذ قال 
لهم إن الفتاة مصابة باخلوف والرعب وان مداواتها تتطلب استخدام 
إطالق العيارات النارية )في الهواء( إلزالة اخلوف منها، مضيفا أنهم 

لم يتوقعوا أن تكون نهاية ابنتهم بهذه الطريقة.
واملجني عليها كانت تعاني من ســـرطان الثدي منذ 3 أشـــهر 
وقصدت املشـــعوذ إلزالة اخلوف الذي متلكها منذ 3 أســـابيع في 

أعقاب مرضها.

ألمانيا تستضيف حفل جوائز »إم.تي.ڤي«
بعد 20 عامًا من سقوط حائط برلين

برلني ـ رويترز: تستضيف برلني حفل 
توزيع جوائز »ام.تي.ڤي« اوروبا املوسيقية 
اليوم حيث ســــيقدم فريق البوب األملاني 
توكيــــو هوتيل عرضا الــــى جانب مغني 
الراب »جايـ  زد« وجنمة البوب الالتينية 

شاكيرا.
واحلفل هو احد اكبر ليالي موســــيقى 
البــــوب التي تقام خارج الواليات املتحدة 
وسيقام في العاصمة األملانية إلحياء الذكرى 
السنوية العشرين لسقوط حائط برلني رمز 
احلرب الباردة الذي قسم املدينة وأملانيا.

وتدعو قناة »ام.تي.ڤي« املوســــيقية 
اجلماهيــــر الختيار الفائزيــــن من خالل 
التصويت عبر موقع »دبليو دبليو دبليو 

دوت ام تي ڤي إي ام ايه دوت كوم«  وفي 
العام املاضي قالــــت القناة ان 100 مليون 

شخص صوتوا عبر االنترنت.
ورغــــم ان اجلوائز تقدم في اوروبا إال 
ان األسماء الكبيرة في موسيقى البوب في 
الواليات املتحدة تهيمن عليها وال يبدو ان 
هذا العام سيحمل اي تغيير إذ تتقدم ليدي 
جاجا من نيويورك وكينغز اوف ليون من 
ناشفيل الترشيحات للفوز بخمس جوائز. 
واملغنية األميركية بيونسيه مرشحة ايضا 
للفوز بـ 4 جوائز، بينما دخل مغني الراب 
امينيم من ديترويت وفريق غرين داي من 
كاليفورنيا القائمة املختصرة للمرشحني 

شاكيراللفوز بثالث جوائز.

ملكة جمال كاليفورنيا تكسب المعركة

»ديزني الند شنغهاي«
بموافقة رسمية من الحكومة الصينية

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: انتهت املعركة 
القانونية بني ملكة جمال كاليفورنيا الســـابقة 
 كاري بريجـــني ومنظمي مســـابقة ملكة جمال

الوالية بالتوصل إلى اتفاق بإســـقاط الدعوى 
ضدها.

ونقلت شـــبكة »ســـي.إن.إن« األميركية عن 
املتحدث باسم منظمي احلفل كني هينمان قوله 
انهم أسقطوا الدعوى التي رفعوها الشهر املاضي 
والتي يطالبون بريجني فيها بتسديد مبلغ 5200 

دوالر الذي سبق أن أخذته لتكبير صدرها.

وأضاف ان بريجني من جهتها سحبت دعوى 
تقدمت بها أيضا وتتهم منظمي احلفل بانتهاك 
خصوصيتها يوم أكدوا للصحافيني ان صدرها 

ليس طبيعيا.
وأوضح ان تفاصيل االتفاق ليست متوافرة 

لديه حتى الساعة.
من جهته، قال املدير التنفيذي حلفل انتخاب 
ملكـــة جمال كاليفورنيا كيـــث لويس في بيان 
»نحن نتخطى املاضي ونتوق لتتويج فائزتني 

ولرؤية شكل ملكة اجلمال اجلديدة«.

طوكيو ـ كونا: اعلنت بلدية مدينة شنغهاي 
امس ان احلكومة الصينية وافقت موافقة رسمية 
على اقامة مشـــروع مدينة ألعاب »ديزني الند 

شنغهاي«.
ونقلت وكالة انباء »شينخوا« الصينية اجلديدة 
عن رئيس مدينــــة ديزني لاللعاب واملدير التنفيذي 
روبــــرت ايغير قوله في بيــــان صحافي »ان الصني 
تتمتــــع بديناميكية وبأهمية كبيرة بني دول العالم، 

وتعد هذه املوافقة حدثا تاريخيا مهما لشركة والت 
ديزني في الصني«.

واوضح ان املســــؤولني املعنيني بدأوا مفاوضات 
حول تفاصيل املشروع الذي سيقام في منطقة بودونغ 
اجلديدة في شنغهاي، وهي اكبر مدن الصني، مضيفا 
ان عددا من الشركات احلكومية الرئيسية في املنطقة 
ستشــــكل هيئة جتارية مشــــتركة مع شركة »والت 

ديزني« بهدف االستثمار في املشروع.

توقيف ابن النجم 
األميركي شون بن 

في المدرسة
مؤتمر يناقش أزمة 

انقراض األجناس
لوس أجنيليس ـ يو.بي.

آي: أوقفت الشرطة في لوس 
أجنيليس ابن النجم األميركي 
شون بن املراهق خالل تواجده 
التي  الثانوية  في املدرســـة 
يرتادها فـــي منطقة ماليبو 

بوالية كاليفورنيا.
ونقل موقع »رادار اونالين« 
عـــن مصدريـــن مقربني من 
التحقيق ان هوبـــر بن )16 
عاما( نقـــل إلى مركز مأمور 
لـــوس اجنيليس،  مقاطعة 
لكن مبا انه قاصر فلن تعلن 
السلطات املختصة تفاصيل 
عن سبب التوقيف أو التهم 

املوجهة اليه.
يشار إلى ان توقيف هوبر 
بن يأتي في مرحلة عصيبة 
متر بهـــا العائلة فقد تقدمت 
الوالدة روبـــن رايت بطلب 
الطالق مـــن النجم احلاصل 
على جائزة أوسكار »أفضل 
ممثل« هذه السنة، مؤكدة انه 

ال نية لديها أبدا ملصاحلته.

برشلونةـ  وكاالت: حذر خبراء 
في مجال البيئة، يبدأون اعمالهم 
اليوم في برشلونة بإشراف االحتاد 
العاملي للطبيعة، من ان اخطر ازمة 
النقراض االجناس منذ انقراض 

الديناصورات قد بدأت.
فـــي  ويتوقـــع ان يشـــارك 
املؤمتر الرابع جلمع اكبر قدر من 
املعلومات البيئية حوالى ثمانية 
االف عالم ووزير بيئة وناشـــط 
بيئي وممثل عـــن منظمات غير 
حكومية، وتستمر اعمال املؤمتر 

من 5 الى 14 اكتوبر.
ويأتي علـــى قائمة اهتمامات 
هذا املؤمتر تراجع التنوع البيئي 
الذي يسببه  بوتيرة ســـريعة، 
االنسان بشـــكل مباشر او غير 

مباشر.
العاملـــي  وينشـــر االحتـــاد 
للطبيعة »قائمة حمراء« لالجناس 
املهددة ليؤكد على خطورة االزمة 

احلالية.

إنسان الغاب يداعب 
الجميلة ميالني

املمثلـــة الفرنســـية ميالني 
اثناء زيارتها جلمعية  لورنيت 
انســـان الغاب وذلك في اليوم 
االخير جلولتها في الغابة املمطرة 
االندونيسية، وقد سافرت املمثلة 
الـــى جامبي بطائـــرة مروحية 
ملشاهدة مجموعة انسان الغاب 
والتي مت انقاذها ويتم تدريبها قبل 
اعادتها الى البرية، وتقوم لورنيت 
بزيارتها تلك للمنطقة للمناشدة 
بوقف تدمير الغابات وذلك قبيل 
قمة االمم املتحـــدة وكوبنهاغن 

للمناخ في ديسمبر.  
)أ.ف.پ(


