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تقنية قد تعيد نمو
ثدي المرأة المستأصل

كانبيراـ  يو.بي.آي: قد ال يكون بعيدا ذلك اليوم الذي 
تستعيد فيه امرأة ثديها الذي استؤصل لدواع مرضية بعد 
أن توصل فريق علمي استرالي إلى أول تقنية جراحية 

في العالم قد تتيح إعادة منو الثديني مرة أخرى.
وذكرت وكالة األنباء االسترالية »أي أي بي« امس أن 
فريقا من العلماء في ملبورن ينوي تطبيق هذه التقنية 
اجلراحية على خمس ســـيدات في مستشـــفى القديس 
فنسنت خالل أسابيع. وسيطبق علماء من معهد برنارد 
أوبراين للعلوم الطبية واملجهرية هذه التقنية املعروفة 
باســـم »نيوبيك« عبر زراعة اخلاليا الدهنية للمرأة في 
حجرة اصطناعية على شكل ثديني في صدرها. وأوضحوا 
أن هذه اخلاليا ســـتتكاثر بسرعة وفي حال جناح هذه 
التجربة ستتشكل هذه اخلاليا في احلجرة على شكل ثدي 
وتستبدل أنسجة الثدي الذي تكون املرأة قد استأصلته. 
وقالوا إن هذا التقنية اجلراحية قد تكون بديال من عملية 

إعادة بناء الثدي أو عملية زرعه بعد استئصاله. 

صحتك

هيفاء تغني
في »ستار صغار«

اللبنانية هيفاء  النجمة 
وهبي أثناء تصويرها برنامج 
»ستار صغار« األسبوعي، 
وهو برنامـــج للمواهب من 
األعمار الصغيرة في شمال 
بيروت. وقـــد راحت هيفاء 
تغني وترقص وتسعد كل 
املتابعـــني لهـــذا البرنامج. 

)رويترز(

مات الطفل.. والطبيب 
يلهو على اإلنترنت

بكني ـ يو.بــــي.آي: توفي طفل 
في اخلامســــة من العمر في احد 
املستشــــفيات الصينية فيما كان 

الطبيب يلهو على االنترنت.
وافادت صحيفة »شاينا دايلي« 
امس بان الطفل نقل الى مستشفى 
ناجينغ لالطفال شرق الصني يوم 
الثالثاء املاضي اثر اصابة خطيرة 
في العني ميكن ان تؤدي الى تورم 

في اجلمجمة.
وتبني من التحقيق انه بالرغم 
من ان االطباء اكدوا ان الطفل يتماثل 
للشفاء ســــرعان ما ساءت حالته 
وتوفي بعد ساعات من معاينته.

ونقلت عن مسؤولي الصحة ان 
التحقيقات التي طلبوا من خبراء 
الكمبيوتر اجراءها اظهرت ان طبيب 
العيون ماو شياو جون كان يلعب 

على االنترنت.
وتقــــرر ان يصــــرف ماو من 
املستشفى وان تسحب منه رخصة 
مزاولة مهنته في حني سيعاقب كل 
فريق العمل الذي كان موجودا يوم 

وقوع احلادث.

سيندي كراوفورد ضحية.. ابتزاز
لوس أجنيليس 
ـ يو.بي.آي: وقعت 
األزيـــاء  عارضـــة 
األميركية ســـيندي 
كراوفـــورد ضحية 
لالبتـــزاز من خالل 
البنتهـــا  صـــورة 
مكمومة الفم ومقيدة 

إلى كرسي.
وذكر موقع »تي 
إم زي« األميركـــي 
ان وثائـــق احملكمة 
أظهـــرت ان إيديس 
كاياالر صديق مربية 

ألوالد كراوفورد وزوجها راندي غربر كان يهدد ببيع صورة الفتاة 
البالغة من العمر 7 ســـنوات. وقال املتحدث باســـم كراوفورد ان 
الصورة التقطت عند ممارســـة الطفلة لعبة اللصوص والشرطة 
دون معرفـــة عارضة األزياء، وتبني فـــي أوراق احملكمة ان املربية 
التقطت الصور على سبيل »املزاح« لكن كاياالر سرق صورة منها. 
وأكد املوقع ان كراوفورد وغربر توجها إلى الشرطة وأبلغا عن األمر 
فأحيلت القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأظهرت األوراق 
ان غربر دفع في البداية ألـــف دوالر لكاياالر ظنا منه ان الصورة 
حقيقية لكن املبتز عاد بعد أيام زاعما ان لديه نسخة أخرى وطلب 
مزيدا من املال. وأوقفت الشرطة في لوس أجنلس كاياالر ووضع 
في عهدة الســـلطات الفيدرالية وتبني انه انتهـــك قوانني الهجرة 

فرحل إلى أملانيا. 

سيندي كراوفورد 

البقرة »ميسي« بـ 1.2 مليون دوالر

رونالدو يوقع كرة 
قدم اثناء اجتماعه مع 
رئيس دولة اسرائيل 
شيمون بيريز في ساو 
باولو، حيث ميضي 
خمسة ايام في زيارة 

للبرازيل.  
)أ.پ(

رونالدو يوقع
على الكرة

للرئيس اإلسرائيلي

تورنتـــو ـ يو.بي.آي: بيعت 
البقرة »ميسي« في مزاد علني 
مبدينة تورنتو الكندية مقابل 1.2 
مليون دوالر وهو ثاني أعلى سعر 

يدفع مقابل بقرة في كندا.
ونقلـــت املؤسســـة الكندية 
لإلرسال عن بلويس تومبسون 

مالـــك مزرعـــة »إيستســـايد 
مدينـــة  فـــي  هولشـــتاينز« 
فرانشفورت مبقاطعة »برينس 
إدوارد آيالند« الكندية الذي ربى 
البقرة »ميسي« طوال 3 سنوات 
انها »أكثر األبقار الصغيرة قيمة 

في العالم حاليا«.

وفازت مزارع مورســـان في 
ألبيرتا  مدينة بونوكا بواليـــة 
الكندية باملزاد، وقال تومبسون 
ان البقرة »من نسل شهير جدا 
بل النسل األكثر شهرة في العالم 
اآلن ويلقى طلبا من مختلف أنحاء 

العالم«.

أطول كلب في »غينيس« ومحاولة لدخول الموسوعة بأطول عناق
صورة مقدمة من غينيس وورلد 
ريكوردز توضح تيتان بصحبة 
مالكتــــه ديانا تايلــــور وذلك في 
سان دييجو. وقد أعلنت غينيس 

وورلــــد ريكوردز عــــن ان تيتان 
هو أطول كلــــب في العالم، وذلك 
في يوم احتفال بغينيس وورلد 

ريكوردز.

من جهة أخرى جتمع مجموعة 
كبيرة من الناس عند محطة السكة 
فــــي لندن في  الدولية  احلديدية 
محاولة لتحقيق أكبر رقم لتبادل 

العناق وحتقيق رقم جديد بغينيس 
وورلد ريكوردز.

وكان احلدث ضم محاولة عاملية 
يشــــارك فيها حوالي بـ 200.000 

العالــــم، حيث  شــــخص حــــول 
ســــيجتمعون سنويا في محاولة 
لتقدمي أرقام جديدة احتفاال بيوم 
غينيس وورلد ريكوردز السنوي 

اخلامس.
وسيجذب احلدث محطمي االرقام 
القياسية من كل قارة للمشاركة في 
احتفال الكتاب الشهير.     )أ.پ(

مسابقة ألطول عناق تيتان أطول كلب مع صاحبته

صحيفة جزائرية تصف نانسي
بـ »العقرب« لتشجيعها الفراعنة

القاهرة ـ إم.بي.ســـي: واصلت وسائل اإلعالم 
اجلزائرية حملة الهجوم التي أطلقتها ضد املطربة 
اللبنانية نانسي عجرم بعد إعالنها مساندة الفراعنة 
في املواجهة املرتقبة مع اخلضر في إطار التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم واألمم األفريقية معا.
وقالت صحيفة املســـاء اجلزائرية: إن نانسي 
تتعمد أن حتشر أنفها في اجلدل القائم حول من 
يفوز في مباراة مصر واجلزائر، املقررة إقامتها 
يوم الســـبت املقبل بالقاهرة، بعد تأكيدها على 

الوقوف بجانب املنتخب املصري.
وأضافت الصحيفة: »مازالت املطربة اللبنانية 
نانســـي عجرم، حتشـــر أنفها، في اجلدل القائم 
حول من يفوز في مباراة اجلزائر ومصر، وتقول 
نانســـي في تصريحـــات اســـتفزازية للجمهور 
اجلزائري، ســـأغني ملصر احملروســـة في اليوم 

التالي للمباراة«.
وأوضحـــت الصحيفة اجلزائرية أن نانســـي 

عجرم نالت نصيبهـــا من تهكم اجلزائريني على 
هذه التصريحات إلـــى درجة أن هناك من نعتها 
بــــ »العقرب« في كل التعليقات التي أعقبت مثل 

هذا التصريح.
وأضافت: »حتاول عجرم تلطيف اجلو حتى 
ال تخسر ود بعض اجلزائريني بالقول إنها كانت 
ستشجع املنتخب اجلزائري في حال عدم لعبه أمام 

املنتخب املصري في هذه املباراة الفاصلة«.
ووجهت الصحيفة رسالة إلى املطربة اللبنانية 
قالت فيهـــا »بدورنا نقول لعجرم )يكثر خيرك( 
عندنا وردة واخلير فيها، أما الذين يعلنون الشهادة 
حتت السيف أو من مخمرة أو كابريه فإن خيرهم 
لن يقبل عند غيرهم«، وتعتزم نانسي عجرم الغناء 
ملنتخب الفراعنة في اليوم التالي للمباراة املرتقبة 
مع اجلزائر خالل حفل ختام مهرجان اإلعالم العربي 
الذي سيقام على مسرح مدينة اإلنتاج اإلعالمي 

بالسادس من أكتوبر في 15 نوفمبر اجلاري. 

بعد إعالنها الغناء لمصر عقب المباراة بيوم

نانسي عجرم

النظارة اليابانية.. مترجمة!
طوكيــــو ـ رويترز: في أحدث صيحة فــــي عالم النظارات ابتكرت 
شركة »إن.أي.سي« اليابانية لصناعة الكمبيوتر نظارات تقوم أيضا 

بدور املترجم.
وثبتت الشركة جهاز كمبيوتر شخصيا بالغ الدقة في إطار النظارة 
ووحدة عرض مبا يســــمح الثنني ال يعرفان لغــــة بعضهما البعض 

بالتحاور بشكل سلس.
وبضغطة بسيطة على زر صغير يسجل احلديث ويرسل إلى اخلادم 
الذي يقوم بدوره بتحليله وترجمته. وبعدها يقوم اخلادم بارســــال 
احلديث مترجما إلى املســــتخدم الذي يستطيع قراءته بلغته األم من 
خالل وحدة عرض صغيرة.. وعلــــى الرغم من أن هذه التكنولوجيا 
التزال في مراحل التطوير إال أن الشركة املنتجة تقول ان وحدة اسرع 

تلوح في االفق وان الهدف هو كسر حاجز اللغة.
لكن االختراع اجلديد الذي يطلق عليه اسم »املستكشف عن بعد« 
لن يكــــون رخيصا فثمنه حاليا يصل الى نحــــو 83 الف دوالر لكنه 
ســــينخفض مع الوقت. وتقول الشــــركة إنه إذا ســــار كل شيء على 
ما يرام فسيكون بوسع الســــائح االجنبي ان يقول ملضيفه بكل ثقة 

»استطيع أن أرى ما تقول«.

مقترحات إندونيسية بشأن 
مواجهة التغيرات المناخية

جاكرتاـ  أ.ش.أ: قال الوزير 
املنسق لرفاهية الشعب أغونغ 
الكسونو اإلندونيسي إن بالده 
شـــرعت في إعداد حزمة من 
املقترحات الرامية إلى تدعيم 
املفاوضات التي ستجرى بني 
الدول النامية والصناعية بشأن 
تقليص انبعاثات الغازات خالل 
مؤمتر األمم املتحدة للتغيرات 
املناخية الذي ستســـتضيفه 
كوبنهاغن في الفترة من السابع 
حتى الثامن عشر من ديسمبر 

املقبل.
وأضاف الوزير اإلندونيسي 
في تصريحـــات للصحافيني 
امس أن بالده ستبذل قصارى 
جهدها لضمان جناح مؤمتر 
كوبنهاغـــن رغـــم اخلالفات 
احلالية بني الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبـــي والدول 
النامية الكبرى كالصني بشأن 

تقليص انبعاثات الغازات.

وأشـــار إلى أن إندونيسيا 
التي تعد ثالـــث أكبر مصدر 
النبعاثات الغازات في العالم 
ـ بعد الواليات املتحدة والصني 
ـ تسعى حاليا إلى تنفيذ برامج 
فعالة خلفض انبعاثات الغازات 
من خالل احلفاظ على غاباتها 
االستوائية وتطوير مصادر 

الطاقة البديلة.
مـــن جانبه، قـــال رئيس 
املجلس اإلندونيسي ملواجهة 
املناخيـــة رحمة  التغيـــرات 
ويتويلر إن احتماالت توصل 
الدول النامية والصناعية إلى 
اتفـــاق ملزم بشـــأن تقليص 
انبعاثات الغازات خالل مؤمتر 
كوبنهاغن تبدو ضئيلة، في 
ضوء إصرار الواليات املتحدة 
علـــى ضرورة التـــزام الدول 
النامية الكبرى كالصني والهند 
والبرازيل بتقليص انبعاثات 

الغازات.

مؤتمر يعقد بكوبنهاغن في ديسمبر

موسكوـ  رويترز: ذكرت وكاالت 
أنباء روسية ان شخصا قتل وان 
35 آخرين فقدوا بعد سلسلة من 
االنفجارات في مســـتودع اسلحة 
في مدينة اوليانوفســـك الروسية 

امس.
ونقلت وكالة انترفاكس لألنباء 

عن سيرجي موروزوف حاكم منطقة 
اوليانوفسك حيث يقع املستودع 
قوله ان اكثر من ثالثة آالف شخص 

مت اجالؤهم من املنطقة احمليطة.
وذكرت وكالة االعالم الروسية 
نقال عن مسؤول بوزارة الطوارئ ان 

شخصا واحدا على االقل قتل.

مصرع شخص وفقدان 35 في انفجار بمستودع أسلحة روسي


