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45 الري���اض � العربية.نت: نف���ت وزارة الصحة 
الس���عودية تس���جيل أي حالة وفاة بسبب مرض 
انفلونزا اخلنازير بني احلج���اج القادمني إلى مكة 
املكرمة، مشددة على اتخاذ اململكة كامل اإلجراءات 
الوقائية. وقال املتحدث باس���م ال���وزارة الطبيب 
خالد املرغالني، »لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بني 
احلجاج بسبب انفلونزا اخلنازير«. وأوضح أنه »مت 

اكتشاف عدة حاالت اشتباه باإلصابة باملرض وقدمت 
لهم العالجات الالزمة وجميعهم متاثلوا للشفاء«. 
ولفت املرغالني إلى اإلجراءات العديدة التي اتخذتها 
السعودية من أجل رصد أي حالة اشتباه وعالجها 
فورا، موضحا أنه مت تثبيت كاميرات حرارية للفحص 
في كل صاالت الوصول في مطاري امللك عبدالعزيز 

وامليناء في جدة واملدينة املنورة.

»الصحة« السعودية تنفي تسجيل أي وفاة بـ H1N1 بين الحجاج

أوباما وحيدا على سور الصني العظيم             )أ.پ( أوباما يوقع في سجل زوار سور الصني

برايد توماس وزوجته كريستني

ساحة النجمة وسط بيروت التي يقصدها أغلب السياح

أوباما يواجه التاريخ عند سور الصين العظيم

»قبلة« تكشف لصًا بعد 3 سنوات الزوج النائم قتل زوجته خنقًا!

مطالبات بالتحقيق في التزوير 
بمهرجان القاهرة لإلعالم

ازدادت ازمة مهرجان القاهرة لالعالم العربي اشتعاال 
مع تصريح���ات الناقدة ماجدة خير اهلل وهي عضو في 
جلان التحكيم، مؤكدة حدوث تزوير واس���تبدال اسماء 
باخرى، واس���تبعاد اس���ماء يفترض انها فائزة بشهادة 
اللجان ويبدو ان خطوة خير اهلل افس���حت املجال امام 
بعض صناع الدراما الرس���ال خطابات الدارة املهرجان 
يطالبون فيها بالتحقيق في تلك الوقائع، فيما قرر اخرون 

مقاطعة املهرجان في دوراته املقبلة.
ومن ابرز االس���ماء التي طالبت بالتحقيق في وقائع 
تزوير النتيجة بحسب صحيفة »السفير« اللبنانية املخرج 
نادر جالل والسيناريست بشير الديك الذي اكد انه طالب 
ادارة املهرجان بالتحقيق الفوري في تلك الوقائع حفاظا 
على املصداقية وقال: »الغريب فعال ان مديري املهرجان 
ظهروا في حفل اخلتام مبالبس انيقة وابتسامات عريضة 
وكأن االمور في سياقها الطبيعي، لكنني اقسمت على اال 
أنفعل واال اشكو بسبب عدم حصول »حرب اجلواسيس« 
واعمال متميزة اخرى على أية جوائز، لسبب بسيط هو 
ان اجلوائز التي مت توزيعها ليس لها اي منطق اصال«، 
وانتقد الديك بش���دة حصول »هدوء نسبي« على جائزة 
افضل مسلسل اجتماعي، حيث فاز مسلسل »هدوء نسبي« 
بذهبية عن فئة املسلسل االجتماعي فبالتأكيد فيه عناصر 
تستحق الفوز بجوائز اخرى، سواء اخراجا او متثيال او 
من ناحية السيناريو او الديكور، لكنه فاز بالذهبية فقط 

وهذا يثير عالمة استفهام وتعجب في الوقت ذاته.
من ناحية اخرى كان للمنتج جمال العدل موقف اكثر 
جذرية، فهو لم يكتف باالنتقادات بل اعلن املقاطعة قائال: 
بعد هذه املهازل قررت مقاطعة املهرجان في دوراته املقبلة، 
ولن اش���ارك به حتى لو اغرون���ي بافضل اجلوائز النه 
يفتقد الشفافية وساتخذ هذا املوقف اعتراضا على عدم 
فوز كثيرين كانوا يستحقون اجلوائز، وال اقصد هنا من 
عمل في مسلسالتي فقط، بل هناك كثيرون لفتوا انظارنا 
بابداعاتهم خالل رمضان املاضي، ومنهم سوسن بدر في 

»الرحايا« وغادة عبدالرازق وليلى علوي وغيرهن.
واضاف العدل: علمت قبل حفل االفتتاح ان املجامالت 
واحملسوبية هما معيار توزيع اجلوائز ولذلك لم احضر 

ال االفتتاح وال اخلتام.

انتحار والد الطفل الذي اتهم جاكسون 
بالتحرش الجنسي

جرونشتات � د.ب.أ: استفادت الشرطة األملانية من »قبلة على اليد« 
للوصول إلى لص بعد ثالثة أعوام من ارتكاب جرميته. وكان اللص 
)32 عاما( قد أوقف سيدة تقود سيارتها في فبراير عام 2007 في غرب 
أملانيا وطلب منها املس����اعدة في إيضاح طريق ما. وبادرت املرأة )30 
عاما( بالفعل في مساعدة الرجل الذي سرق حافظة نقودها التي كانت 
تضعها على املقعد املجاور ملقعدها في الس����يارة دون أن تالحظ أي 
شيء. وفي النهاية أظهر اللص نبل »اجلنتلمان« حيث طبع قبلة على 
يد املرأة كنوع من الشكر لها على مساعدتها له. ولكن اللص لم يكن 
ليتخيل أن تلك القبلة هي التي ستس����اعد الشرطة في التعرف عليه 
حيث حرزت الشرطة مواد جينية مكنتهم بعد ذلك من حتديد هوية 
الرجل من خالل التعاون مع الش����رطة النمساوية التي تصادف أنها 
استوقفته بعد ذلك. وعلى الرغم من أن هوية اللص صارت معروفة 

للشرطة إال أن مكان إقامته في الوقت احلالي اليزال مجهوال.

لندن � أ.ش.أ: صور كاب����وس قاتل لرجل بريطاني أثناء نومه أن 
لصا يهاجمه فانقض عليه وخنقه. أفاق فزعا من النوم ليجد نفس����ه 
قد قتل زوجته النائمة بجواره خنقا. وأوردت صحيفة »التليغراف« 
البريطاني����ة � في عددها الصادر أمس � قص����ة برايد توماس وبثتها 
على موقعها على االنترنت من خالل أقواله التي أدلى بها أمام محكمة 
سوانسي كراون في مقاطعة ويلز. وأشارت الصحيفة إلى أن برايان 
توماس )59 عاما(، والذي لديه ابنتان، خنق زوجته كريس����تني )57 
عاما( أثناء نوم����ه، بينما كانوا يقضون عطلتهم في منزلهم املتنقل. 
فقد حل����م برايان بأن لصا اقتحم منزلهم املتنقل، ولكنه بدال من ذلك 
خنق زوجته التي قضى معها 39 عاما. استمعت احملكمة ألقواله التي 
أكد فيها أنه يعاني من اضطرابات مزمنة أثناء النوم طيلة حياته وال 
يس����تطيع السيطرة على تصرفاته أثناء النوم، كما استمعت لشهود 
أكدوا أن برايان كان يعاني من مرض املش����ي أثناء النوم والكوابيس 
ومشاكل أخرى ذات صلة بالنوم ألكثر من 50 عاما. ومن جانبه، قال 
املدعي بول توماس إنه ال يسعى إلصدار حكم بإدانة القاتل بتهمة القتل 

وذلك لوجود أدلة طبية تفيد بتعرضه لكوابيس مزمنة.

نيويورك � يو. بي. آي: أقدم والد الطفل الذي اتهم ملك البوب الراحل 
مايكل جاكسون بالتحرش اجلنسي في تسعينيات القرن املاضي على 
االنتحار. ونقلت صحيفة »نيويورك بوس����ت« عن السلطات املعنية 
أنه مت العثور على إيفان تشالندر )65 عاما( ميتا نتيجة إطالق عيار 
ناري في الرأس داخل ش����قته في مدينة جيرسي بوالية نيوجرسي 
االميركية ورجحت أن يكون أقدم على االنتحار. وكان تشالندر قد أبلغ 
السلطات في مدينتي لوس أجنيليس وسانتا باربرا خالل تسعينيات 
القرن املاضي أن جاكس����ون حترش جنسيا بابنه جوردان الذي كان 
ف����ي ال� 13 من عمره يومها. وقد رفع تش����الندر وابنه دعوى قضائية 
على النجم غير أنهما توصال إلى تسوية قضت لهما مببلغ 15 مليون 
دوالر. وكان جوردان قد أعلن عام 2006 أن والده ضربه بكرة حديدية 

واستحصل على أمر تقييدي ضده.

بادالين���غ � رويترز: جت���ول الرئيس 
األميركي باراك أوباما وحده متفقدا سور 
الصني العظيم امس مختتما بذلك زيارته 
للصني بجول���ة عند هذا األثر القدمي الذي 

يرمز لتاريخ البالد.
وقال أوباما »إنه ساحر، يذكر املرء بجرعة 
تاريخية قوية«، وذلك بعد أن انفصل عن 
املرشدين السياحيني للتجول بامتداد السور 
الذي يكسوه اجلليد واضعا يديه في جيبيه 

حلمايتهما من الطقس البارد.
ومضى أوبام���ا يقول »إنه يعطي املرء 

منظورا جيدا بش���أن الكثير من األشياء 
املتعلقة باحلياة اليومية«.

وينظر الكثير من الصينيني لسور الصني 
العظيم باعتباره رم���زا لقوة حضارتهم، 
لكنه بالنسبة للكثيرين في اخلارج ميثل 
االنعزال واحلواج���ز التي كانت تفرضها 

اململكة الوسطى.
وفي عام 1972 اخترق الرئيس األميركي 
ريتشارد نيكسون حاجز احلرب الباردة 
وزار الص���ني في يوم ال يق���ل برودة عن 

اليوم.

صحتك

التوت البري مفيد لمكافحة السرطان

جين حرم الشمبانزي من النطق

تفتيش احتفالي في »اللوردات«

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: قال علماء أميركيون إنهم توصلوا إلى اكتشاف إجابة على سؤال: ملاذا 
متكن البش���ر القريبني جينيا من حيوان الش���مبانزي، من تطوير اللغة والقدرة على النطق في حني 

لم يتمكن األخير من ذلك؟
ورجح فريق من الباحثني من جامعتي كاليفورنيا وإميوري في دراسة نشرت في مجلة »الطبيعة« 
أن تكون اإلجابة عن هذا التس���اؤل تكمن في جني محدد الذي حني يتعرض للتحول قد يعيق القدرة 
على النطق واس���تخدام اللغة، كما أش���ار اخلب���راء إلى وجود اختالفات كبيرة ف���ي طريقة عمل هذا 

اجلني عند البش���ر والشمبانزي ما قد يفسر ملع البشر وحدهم قادرون على 
استخدام اللغة.

كما أوضح العلماء أن اكتش���افهم يق���دم معلومات جديدة 
حول تطور الدماغ البش���ري وقد يفتح الطريق أمام صنع 

أدوية جديدة ملعاجلة اضطرابات تصيب البشر وتتميز 
بإعاقة القدرة ع���ن النطق مثل التوحد وانفصام 

الشخصية. وقال الباحث دانييل جيسويند من 
جامعة كاليفورنيا »أثبتت الدراسات السابقة 
أن تركيبة احلوامض األمينية املؤلفة للجني 
الذي مت اكتش���افه عند البشر تغيرت بسرعة 

كبيرة في الوقت عينه تقريبا الذي ظهرت 
فيه اللغة عند اإلنسان املعاصر«، غير 

أنه لفت إلى أن هذه الدراسة األولى 
من نوعها التي تختبر تأثير تبدل 
احلوامض االمينية في هذا اجلني 

احملدد في اخلاليا البشرية.
الدراس���ة  وأوضح أن هذه 

تفيد ب���أن ش���كل وعمل هذا 
اجلني احمل���دد يختلفان عند 
البشر والشمبانزي، ما قد 
يفس���ر ملاذا يتمتع الدماغ 
البشري بالقدرة على النطق 

وتطوير اللغة في حني ال 
يتمتع دماغ الشمبانزي 

بذلك.

فرقة من احلرس تستعد إلجراء تفتيش احتفالي 
ملجلس اللوردات في لندن قبل افتتاح امللكة جللساته، 
ويعود تقليد التفتيش الى يوم 5 نوفمبر 1605 عندما 

اعتقل »غاي فوكس« الذي كان ضمن مجموعة من 
املتآمرين ومعه كمية من البارود في سرداب البرملان، 

كانت ستستخدم لتفجيره.                   )أ.پ(

لندن � يو.بي.آي: اكتش����ف باحث����ون أن التوت البري 
ليس مفيدا فقط ملكافحة السرطان بل ملعاجلة أمراض مثل 

النقرس.
والنقرس التهاب يصيب اجلس����م بسبب جتمع وتركز 
حامض الفوليك )يوريك أسيد( في أجزاء معينة فيه وبخاصة 

املفاصل وينتج عن قصور في الصفات الوراثية للبشر.
ويستخدم التوت البري »راسبيريز« وأنواع أخرى منه 
من أجل معاجلة س����رطان الرئتني عن النساء وقد أظهرت 
دراسات مخبرية مؤخرا على الفئران أنه يوقف منو اخلاليا 

السرطانية في أجسامها.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن العلماء يجرون جتارب 
من أجل معرفة ما إذا كان للتوت البري فوائد مماثلة على 
البش����ر أيضا ولذا فإنهم يعط����ون متبرعني »جرعات« من 
التوت البري مبا في ذلك الفريز والتوت األس����ود والتوت 
البري والتوت األزرق وزنها 40 غراما يوميا من أجل معرفة 

تأثيرها عليهم.
ويقول الباحثون إن حمض »إيالجيك« هو مركب ينظم 
مستويات االستروجني ومينع اإلصابة بالسرطان، مشيرين 
إلى أن له عالقة بالنمو السرطاني في اجلسم، مضيفني أن 
التوت البري »مصدر ممتاز للمواد املضادة لألكس����دة وقد 

يخفض خطر اإلصابة بالكثير من األمراض املزمنة«.
ويعتزم علماء إنتاج دواء من التوت البري من أجل عالج 
مرض النقرس والذي يسمى أيضا مبرض امللوك وذلك ألول 

مرة منذ 40 سنة.
يشار إلى أن حوالي مليون بريطاني يعانون من مرض 

النقرس الذي يسبب أوراما وأوجاعا في املفاصل.

»سي.إن.إن«: بيروت أفضل مدينة للحفالت في العالم
»التايمز«: ليكن لبنان مقصدك األول للعطلة

ف���ي مطلع الع���ام 2009 نصح���ت صحيفة 
»نيويورك تاميز« سياح العالم بجعل العاصمة 
اللبنانية بيروت »مقصدهم االول«، وفي العام 
ذاته اعتبر دليل راف الدولي للس���ياحة بيروت 
»مدين���ة البد من زيارتها«، وبعدها روجت قناة 
»سي.ان.ان« االميركية للعاصمة اللبنانية بوصفها 

»افضل مدينة للحفالت في العالم«.
صحيف���ة »التاميز« البريطانية كتبت ان كل 
ما »قد تس���معه عن بيروت صحيح، هي مكان 
مذهل لزيارته، وزي���ارة حاناته وتذوق طعامه 
الرائ���ع والغوص في تاريخ���ه الغني«، لكن ما 
ان تتوجه الى هناك »حتى تكتش���ف ان املدينة 
ش���بيهة بأي مدينة متوسطية«، لكن الصحيفة 
تص���ر على وضع لبنان على رأس االماكن التي 
تنصح السياح بزيارتها، اال انها تقترح عليهم 
التوجه الى اجلب���ال فاريا مثال او فقرا او اهدن 

او سهل البقاع وبعلبك.
م���ن مزايا لبن���ان انه يعرف كيف يس���وق 
نفس���ه، ففيه جمعيات تنظم رحالت تسلق الى 
اجلبال، وختمت الصحيفة ان »لبنان بلد كثير 
الضجيج، فكلما صعدت عاليا في جباله استمتعت 

بصمته«.
والى جانب لبنان، اقترحت الصحيفة ستة 
اماكن اخرى حول العالم كمقصد للسياحي هي: 
بنما ومدينة بياريتز في ساحل العاج وراجستان 
ف���ي الهند وصقلية وجزيرة الش���باب في كوبا 

ومونتينيغرو.


