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مكة املكرمةـ  ا.ف.پ: اعنلت وزارة الصحة السعودية 46
امس ان اربعة حجاج اتوا من خارج اململكة للمشاركة في 
املناسك املقدسة توفوا جراء اصابتهم بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير، وذلك في اول اعالن منذ بدء توافد مئات آالف 
احلجاج الى الســـعودية. وقالت الوزارة في بيان نقلته 
وكالة االنباء السعودية ان سودانيا 75 عاما ونيجيرية 
 17 عامـــا، وهندية 75 عاما، ومغربيـــة 75 عاما تــوفـوا 

في اململكة بعد وصولهـــم الداء فريضة احلج. وذكرت 
الوزارة ان االربعة لم يطبقوا »التوصيات العلمية التي 
ســـبق االعالن عنها مبا في ذلك اخـــذ التطعيم املضاد 

لڤيروس انفلونزا اخلنازير«.
من جهة أخرى، توفي في مكة بالسعودية وزير املياه 
والثروة املعدنية في جمهورية أرض الصومال قاســـم 

شيخ يوسف إثر أزمة قلبية أملت به.

وفاة أربعة حجاج في السعودية بإنفلونزا الخنازير

فلوريدا ـ وكاالت: رســـت في 
ميناء فـــورت لوديرديل بوالية 
فلوريدا األميركية »واحة البحار«، 
أول باخرة ركاب في العالم تضم 
مسرحا مائيا، ويستمتع ركابها 
السبعة آالف بعدد ال يحصى من 
األلعاب املائية مبـــا فيها رقص 
الباليه على املاء وألعاب الغطس 
من ارتفاعات عالية وعروض مائية 
مضبوطة باألضواء واملوسيقى.

التي  العمالقة  الباخرة  وهذه 
متتلكها شركة »رويال كاريبيان« 
شاهدها األميركيون يوم اجلمعة 
املاضي ألول مرة وقد جتمهر اآلالف 
لرؤية هذا الصرح املعماري العائم. 
وعلى الرغم من أن شركة »رويال 
كاريبيان« تعد خططا لالحتفال 
بعـــدة اطالقـــات إعالمية أخرى 
لســـفينتها اجلديدة، إال أنها لن 
تنضم رسميا إلى أسطول اخلدمة 
التابع للشركة والذي يضم أيضا 
الباخرة العمالقة »آليور أوف ذي 
ســـي«، في شهر نوفمبر من عام 

طلبت تصميم وبناء السفينة عام 
.2006

وانطلق املشروع حتت اسم 
»مشروع جينيسيسز« وتكفلت 
بإجنازه شـــركة »إس تي إكس 
يوروب« الفنلندية. وفي 12 نوفمبر 
من عام 2007، مت تركيب احملور 
السفلي للسفينة الذي ميتد على 
طول القاعدة السفلى، وهو اجلزء 
األول الذي يتم بناؤه في احلوض 
اجلاف، وعليه تقوم بقية أقسامها 

ومنشآتها.
وانتهى العمل ببنائها بتاريخ 
28 أكتوبر 2009 لتغادر احلوض 
اجلاف في فنلندا بعد ذلك باجتاه 
الواليات املتحدة. ومبا أن ارتفاعها 
فوق املاء يبلغ 72 مترا، فلقد كان 
يتحتم عليها أن تعبر حتت جسر 
في الدمنارك له ارتفاع مماثل إال 
أنها متكنت من ذلك بعد انتظار 
حالة اجلزر البحري حيث كانت 
أعالي مبانيها أقل ارتفاعا من قاعدة 

اجلسر بعدة سنتيمترات فقط.

السفينتان بعد  2010. وستعمل 
ذلك على خط يربط بني كبريات 
مدن وجزر البحر الكاريبي انطالقا 

من ميناء فورت لوديرديل.
والســـفينة تتألف من مبنى 
يرتفع 20 طابقـــا، وتعد أضخم 

باخرة ركاب في العالم من دون 
منازع حيث يضم مسرحها املائي 
وحده 750 مقعدا، وجاءت لتسرق 
اللقب من الباخرة »فريدوم« أو 
»احلرية« التي متتلكها أيضا شركة 
»رويال كاريبيان«، وكانت الشركة 

 السفينة الضخمة بعد رسوها في امليناء

سيدتان تتجوالن داخل السفينة                        )أ.ف.پ ـ  أ.پ ـ رويترز( عالم بكامله داخل السفينة

إحدى الراكبات في شرفة غرفتها بالسفينة

بعض ركاب السفينة في الكاڤتيريا

مسؤول إسرائيلي: نصّدر بضائعنا لجميع 
الدول العربية باستثناء سورية ولبنان

تل أبيبـ  يو.بي.آي: قال رئيس معهد التصدير اإلســـرائيلي 
نائب مدير عام الصناعات اجلوية العسكرية دافيد أرتسي، إنه 
رغم اإلعالن عن مقاطعة واسعة للبضائع اإلسرائيلية إال أن هذه 
البضائع تصل إلى الغالبية العظمى من دول العالم مبا فيها الدول 

العربية واإلسالمية باستثناء إيران وسورية ولبنان.
وقال أرتسي ملوقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني امس »إنني 
ال أعتقد انه على أرض الواقع يوجد شيء اسمه مقاطعة إلسرائيل 

ورمبا هناك مقاطعة رسمية لكنها ال تؤثر على الواقع«.
وأضاف »يوجد تصدير إسرائيلي إلى كل مكان باستثناء رمبا 
دول عدوة يحظر على اإلســـرائيليني أيضا املتاجرة معها وهي 
إيران وســـورية ولبنان لكن هناك جتارة إسرائيلية مع بعض 
الدول العربية وتصدير نشط للغاية إلى العراق وهناك جتارة 

مع غالبية الدول العربية واإلسالمية«.
ووفقا ألرتسي فإن تأثير املطالبة السياسية مبقاطعة البضائع 
اإلســـرائيلية يأتي بنتائج معاكســـة وأن »تفكير رجل األعمال 
يختلف عن تفكير السياسي بل ومعاكسة وكلما كانت املؤسسة 
السياسية معادية إلســـرائيل أكثر تصبح إسرائيل مثيرة أكثر 

بنظر رجل األعمال«.
وأضـــاف ان رجل األعمال »يقول لنفســـه إنه إذا كان هؤالء 
األغبياء يكرهون إسرائيل إلى هذا احلد فهذا يعني على ما يبدو أن 
اإلسرائيليني متطورون ومتقدمون فعال والتكنولوجيا اإلسرائيلية 
تعتبر جيدة في كل مكان وهذا هو سبب بيع البضائع وال يوجد 
مستورد في سوق االتصاالت ال يريد بضائع إسرائيلية كذلك ال 

توجد حكومة ال تريد هذه البضائع«.

صحتك

زيت الزيتون يعالج االكتئاب
مدريد ـ أ.ش.أ: كشــــفت دراسة إسبانية حديثة تأثير 
النظــــام الغذائي بدول حوض املتوســــط في التقليل من 
مخاطر اإلصابة باالكتئاب، مشــــيرة في الوقت ذاته إلى 
التأثيــــرات اإليجابية ملكونات هــــذا النظام الغذائي على 

صحة اجلسد.
 وتوضح الدراســــة أن معدالت انتشار االضطرابات 
العقلية منخفضة بني شعوب املتوسط مقارنة بالسكان في 
دول شمال أوروبا، األمر الذي يبدو في الظاهر أنه مرتبط 
بنوعيــــة النظام الغذائي املتبع في تلك الدول، خصوصا 
أن دراسة سابقة أشارت إلى أن تناول الدهنيات األحادية 
غير املشــــبعة، التي تتوافر في زيت الزيتون، قد يرتبط 

بانخفاض نشوء أعراض اكتئاب شديدة عند األفراد.
 وطبقا للدراسة التي أعدها باحثون من جامعة »نافار« 
اإلسبانية، لوحظ انخفاض معدل اإلصابة باالكتئاب عند 
األشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي لدول املتوسط، 
والذي ميتاز بأنه غني باخلضراوات والفواكه واحلبوب 
الكاملة، باإلضافة إلى األسماك واملكسرات وزيت الزيتون، 
حيث يستخدم األخير بشكل واضح في حتضير أطباقه.  
وشــــملت الدراســــة مايزيد على عشرة آالف شخص من 
األصحاء، قامــــوا جميعا مبلء اســــتبيانات حول معدل 

ونوعية األصناف الغذائية التي يتناولونها.
 ورجحت الدراسة أن يكون الجتماع تأثير األحماض 
الدهنية املعروفة بأوميغا-3 مع األحماض الدهنية غير 
املشبعة واملواد املضادة لالكسدة، املتوافرة في زيت الزيتون 
واملكسرات، وتواجد مركبات الفالفونويد ومركب الفوليت 

الطبيعي وغيره من أنواع ڤيتامني »ب«.

أضخم سفينة ركاب في العالم ترسو في فلوريدا

المتهم في مذبحة تكساس يدلي بأقواله 
أ.ف.پ: اعلن  ـ  واشـــنطن 
الطبيب  مكتب احملامي عـــن 
النفسي العسكري في اجليش 
االميركي املشبوه فيه بارتكاب 
مجزرة في قاعدة فورت هود 
)تكساس، جنوب(، ان نضال 
حسن ادلى بافادته للمرة االولى 

امس في غرفته باملستشفى.
 ومت االســـتماع الى نضال 
حسن املتهم بقتل 13 شخصا 
في بروك ارمي مديكال سنتر 
قرب سان انطونيو )تكساس( 
حيث يعالج، كما قال مكتب احد 

محاميه جون غاليغان.
 ويطلـــب الدفـــاع تأجيل 
القرار املتصل باملكان اجلديد 
العتقال نضال حسن نظرا الى 
حالته الصحية، كما قال املصدر 

نفسه.
 وقد اصيب حســـن الذي 
يرفض كما تقول عائلته ارساله 
الى افغانستان، بجروح خطرة 
خالل تبـــادل الطـــالق النار. 
ويقـــول احد محاميـــه انه قد 

يبقى مشلوال.

مذكرة بخط  يد هتلر
مذكرة مكتوبة بخط اليد مع صورة 
لهتلر معروضة في االرشيف القومي 
الفرنسي كجزء من آالف الوثائق السرية 
حـــول المانيا في عشـــرينيات القرن 

الماضي جرى نزع السرية عنها.
)أ.ف.پ(    

حملة إماراتية ضد  قصات شعر الشباب

تبرئة سايرس من تهمة اإلساءة إلى اآلسيويين

رأس اخليمةـ  د.ب.أ: ذكرت مصادر إعالمية في اإلمارات أن رجال 
شرطة إمارة رأس اخليمة أوقفوا مجموعة من الشباب بأحد مراكز 
التسوق في اإلمارة وحلقوا لهم شعرهم بشكل »يتوافق مع العرف 
واألدب« وذلك بعد أن وجه رجال الشـــرطة لهؤالء الشـــباب تهمة 

»انتهاك آداب اللياقة« اخلاصة باملجتمع.
وحســـب صحيفة »جلف نيوز« اإلماراتية امس فإن الكثير من 
الشباب في اإلمارة اعتادوا التجول في مراكز التسوق مبالبس تكشف 
أجزاء من أجسادهم بشكل خادش للحياء وأن الكثير من األسر اشتكت 

من هذه الظاهرة للشرطة مما استدعى تدخل رجال األمن.
وقامت الشرطة بتغيير قصة الشعر لبعض الشباب في خطوة 
منها لإلبقاء على التقاليد احملافظة لإلمارة، كما استدعت الشرطة أهالي 
الشباب وألزمتهم كتابيا بالتعهد بأن يكون زي أبنائهم متفقا مع الذوق 

العام في اإلمارة »على األقل عند ارتيادهم املراكز التجارية«.

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: برأت محكمة أميركية النجمة الشــــابة 
مايلي ســــايرس من تهم العنصرية املوجهة ضدها بعد نشر صور لها 
وهي تشــــد عينيها ما اعتبر إساءة إلى اآلسيويني  وذكر موقع »إي أون 
اليــــن« أن احملكمة في مدينة لوس أجنيليــــس األميركية برأت النجمة 
مــــن اتهامات العنصرية التي وجهتها لها امرأة تدعى لوســــي كيم رأت 
أن صورا نشرت لســــايرس وأصدقائها وهم يشدون أعينهم في تقليد 
لآلسيويني هي إســــاءة إلى املجتمع اآلسيوي وطالبت بتعويض يبلغ 

قدره 4 مليارات دوالر.

إعادة تشغيل 
جهاز  االنفجار 

الكبير

صورة من االرشــــيف لعلماء في املركــــز االوروبي لالبحاث النووية 
خالل عملية تشغيل »اصطدام الهادرون الضخم« في سبتمبر من العام 
املاضي، لكن العملية اوقفت بســــبب حدوث عطل فني في اجلهاز الذي 
كلف انشاؤه 10 مليارات دوالر، ويوم اجلمعة املاضي اعاد العلماء تشغيل 
التجربة دون مشاكل وهي التجربة التي حتاكي نظرية االنفجار الكبير 
التي يعتقد العلماء انها كانت بداية الكون.   )أ.پ(.


