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لندنـ  يو.بي.آي: تفضل 
النساء قضاء يوم في التسوق 
مع بعضهن على متضية ليلة 

مع حبيب مثالي.
وذكرت صحيفة »أوكي« 
البريطانية أن مسحا شمل 
ألف امرأة أجرته مؤسســــة 
»برمينغهام كلوذ« أظهر أن 
76% منهن يشعرن بسعادة 
أكبر بعد التســــوق وشراء 
أغراضهن املفضلة مقارنة 
مع شعورهن بعد موعد مع 

احلبيب.
كما يحزن على إضاعة 
فرصة شراء غرض رغنب به 
من السوق أكثر من حزنهن 

على تخلف حبيبهن عن موعد معهن. وتفضل 64% من النساء قضاء 
يوم في التســــوق مع النجمة شــــيريل كول أكثر من قضاء ليلة مع 
احلبيب. وأشــــار املسح الى أن النســــاء ينفقن مبعدل 227 دوالرا في 
كل مرة يخرجن فيها للتسوق، فيما ال ينفقن أكثر من 113 دوالرا على 
هدية عيد ميالد احلبيب ويشعرن بنشوة بعد شراء غرض رغنب فيه 

مماثلة لتلك التي يشعرن بها عند وقوعهن في احلب.

جاكرتا ـ أ.ش.أ: قال مسؤول اندونيسي امس ان 96 حاجا 
اندونيســــيا توفوا خالل اداء مناســــك احلج في السعودية، 
موضحة ان غالبية الوفيات ناجمة عن االصابة بامراض القلب 
واجلهاز التنفســــي. وأضاف رئيس جلنة الشــــؤون الدينية 
مبجلس النواب االندونيسي عبدالقادر كاردينغ، في تصريحات 
صحافية امس، ان 22 حاجا اندونيسيا توفوا مبدينة جدة و67 
حاجا في مكة واثنني آخرين خالل رحلتهم الى الســــعودية، 

مشــــيرا الى ان 400 حاج اندونيسي توفوا عام 2008 مقابل 
325 حاجا عام 2007 و327 شخصا عام 2006.

وأشار الى ان بعثة احلج االندونيسية جتابه مشكالت تتعلق 
بعدم كفاية الرعاية الطبية ووسائل النقل املناسبة واحلالة 
املتردية ملقر اقامة عدد كبير من احلجاج االندونيسيني وبعد 
املناطق السكنية للحجاج عن الكعبة، مطالبا وزارة الشؤون 

الدينية بسرعة ايجاد حلول لتلك املشكالت.

ارتفاع عدد وفيات الحجاج اإلندونيسيين إلى 96 شخصًا

خوف وترقب بين الحجاج بسبب إنفلونزا الخنازير 
جـــدة ـ د.ب.أ: تتجـــه أنظار 
املســـلمني في شتى بقاع األرض 
هذه األيام إلى املشـــاعر املقدسة 
مبكة املكرمة، حيث يؤدي ماليني 
املســـلمني مناســـك احلج وسط 
مخـــاوف من تعـــرض احلجاج 
إلـــى اإلصابة مبـــرض أنفلونزا 

اخلنازير.
وفي مطار اسطنبول، يتجمع 
الرجال مبالبس اإلحرام البيضاء، 
وتغطـــي النســـاء  القادمات من 
أوزبكستان واقليم شينجيانغ، 
حيث اغلبية الويغور املسلمة في 
الصني، رؤوسهن بحجاب رأس 
ملون، ويحمل اجلميع األكياس 
البالســـتيكية وأوانـــي حفـــظ 
املشروبات، الساخنة أو الباردة. 
وتتوه أبصار احلجاج األجانب 
في مطار اسطنبول وسط حالة 
من التشوق »لرحلة العمر« التي 
ستحملهم خاللها طائرات اخلطوط 
التركية إلى السعودية ألداء مناسك 
احلج، والذي يبلغ ذروته اليوم 

بالوقوف على جبل عرفات.
وأدى اخلـــوف مـــن مـــرض 
أنفلونزا اخلنازير إلى تراجع عدد 
احلجاج القادمني ملكة واملدينة من 
اخلارج، هذا العام إلى حوالي 1.6 
مليون حـــاج، مقابل أكثر من 3 
ماليني خالل العام املاضي 2008، 

سعودي بالقناع الواقي في مطار جدة                    )أ.پ(

أحد احلجاج ورجال أمن باألقنعة الواقية

كاينج جويك إياف أثناء احملاكمة       )أ.پ( 

اقبال ضعيف على الشراء في باكستان 

.. وفي الهند خراف وماعز في انتظار من يشتري                )ا.پ – ا.ف.پ(

رامي عياش أحمد عدوية  

فيما تشير التوقعات إلى أداء نحو 
نصف مليون شخص املناسك من 

داخل اململكة.
وفي ظل املخاوف من انتشار 
انفلونزا اخلنازير خالل موسم 
احلج، فرضت احلكومة التونسية 
حظرا على ســـفر حجاجها هذا 
العام خشـــية أن يصاب احدهم 
بڤيروس »اتش 1 إن 1« املســـبب 
ألنفلونزا اخلنازير ومنع انتقال 
العدوى إلى الشعب التونسي بعد 
عودة احلجاج. أما احلجاج الذين 
يتسمون بالورع من أوزبكستان 

والصني فال تنتابهم هذه املخاوف 
على اإلطالق ألن معظمهم من كبار 
الســـن ولطاملا انتظـــروا طويال 
وادخروا كثيرا لتحقيق »احللم 
الغالي« الذي ليس من السهل ان 
يتكرر بالنســـبة لهم مرة أخرى 

في حياتهم.
فأنت ترى هـــؤالء في مطار 
أقنعة واقية على  اسطنبول بال 
األفواه، على النقيض من احلجاج 
األتراك الذين يتخذون االجراءات 
الوقائية الالزمة للحماية من هذا 
املرض. وأعلنت اململكة قبل احلج 

بأسابيع حالة االستنفار خلدمة 
احلجاج القادمني من انحاء شتى 
من العالم، ويتوجه مئات اآلالف من 
مطار جدة بالسيارات واحلافالت 

إلى املشاعر املقدسة.
وتعتزم احلكومة السعودية 
خالل األعوام املقبلة اقامة مطار 
دولي كبير فـــي املدينة املنورة 
بعد أن طرح مهندسو مجموعة 
»دورش« األملانيـــة فـــي مارس 
املاضي التصميمات اخلاصة بهذا 
املطار العمالق، غير أن الصفقة 

لم حتسم بعد.

المطالبة بمعاقبة قائد الخمير الحمر 
بالسجن لمدة 40 عاماً

ملياردير يدعي الفقر 
للحصول على أدوية مجانية

النساء يفضلن التسوق على الحب

»سرطان االحتيال« يتغلغل 
في نظام الرعاية الصحية األميركي

ميامــــيـ  رويترز: إنها جرمية حتقق أرباحا طائلة حتى أن املوتى 
يشاركون فيها. كشفت جلنة تابعة ملجلس الشيوخ األميركي في العام 
املاضي عن أن شــــركة ميديكير التي تعمل في مجال التأمني الصحي 
دفعت ما يصل إلى 92 مليون دوالر من عام 2000 إلى 2007 خلدمات أو 
معدات طبية طلبها أو وصفها أطباء كانوا قد توفوا في ذلك الوقت.

وكان كثير منهم قد توفي قبل أكثر من خمس ســــنوات من املوعد 
الذي زعم فيه محتالون أنهم طلبوا هذه اخلدمة أو صرحوا بها.

ويقال إن عمليات االحتيال في مجال الرعاية الصحية تكلف دافعي 
الضرائب األميركيني مئات املليارات من الدوالرات سنويا وبدأت جتذب 
قدرا أكبر من االهتمام في ظل مناقشات يجريها الكونغرس بشأن إصالح 
نظام الرعاية الصحية األميركية، خاصة أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما يريد تغطية بعض تكلفة اإلصالحات من خالل محاربة ســــوء 
االســــتغالل. لكن مقابالت مع عدد من خبراء تنفيذ القانون والرعاية 

الصحية تشير إلى أن الرئيس رمبا يشعر بخيبة األمل.
ويخشــــى البعض من أال يكون التركيز علــــى عمليات االحتيال 
كافيــــا وأنه يأتي بعد فوات األوان بعد ســــنوات من تراخي احلكومة 
وســــلبيتها. ويقول خبراء مثل جون جيليز مــــن مكتب التحقيقات 
االحتادي إن املشــــكلة ظلت تسوء طوال الوقت نظرا ألن شخصيات 
إجرامية جتذبهم سهولة احلصول على املال والعقوبة البسيطة نسبيا 
جعلتهم يستهدفون شركة ميديكير التي تقدم خدمات الرعاية الصحية 
على املستوى االحتادي ألكثر من 43 مليونا من املسنني واملعاقني في 

الواليات املتحدة.

بنوم بنهـ  د.ب.أ: طالبت هيئة االدعاء في محكمة جرائم احلرب في 
كمبوديا امس االربعاء القضاة مبعاقبة الرفيق دوتش القائد السابق 
السوأ سجون اخلمير احلمر سمعة واملعروف باسم »إس 21« بالسجن 
ملدة 40 عاما. وقال وليام ســــميث أحد أعضاء هيئة االدعاء إن دوتش 
واسمه احلقيقي كاينج جويك إياف كان »عميال وفيا ومخلصا« لنظام 
اخلمير احلمر في إدارة سجن إس 21 الذي شهد تعذيب وإعدام االالف 

من االشخاص بني عامي 1975 و1979 وبالتالي البد أن يعاقب.
وأضاف سميث أنه رغم إبداء دوتش قدرا من التعاون وقبوله إلى 
حد ما بتحمل املسؤولية فإنه البد أن تكون االرواح التي أزهقت واملعاناة 
التي تعرض لها الضحايا وأسرهم ماثلة بشدة في ذهن القضاة وهم 
يقررون العقوبة. يذكر أن دوتــــش يبلغ من العمر 67 عاما ولذا فإن 
مطالبة هيئة االدعاء بســــجنه ملدة 40 عاما تعني عمليا السجن مدى 
احلياة. وقال سميث: إن البشرية جمعاء تطالب برد عادل ومالئم على 
اجلرائم )التي ارتكبت في إس 21( مضيفا أنه البد للمحكمة أن تتذكر 

أن دوتش اغتال حياة وأحالم االالف الذين قتلوا في إس 21.

بكنيـ  يو.بي.آي: زور ملياردير صيني مصاب بالسرطان وثائق كي 
يثبت انه فقير وليحصل طوال سنوات على أدوية مجانية من جمعية 
خيرية في مقاطعة زهيجيانغ الصينية. وذكرت صحيفة »شاينا دايلي« 
الصينية ان تشن يوشينغ )60 سنة( ميلك عددا من املشاريع العقارية 
فــــي مختلف أنحاء الصني باإلضافة إلــــى بيتني كبيرين وأكثر من 10 
سيارات فخمة. وأشارت إلى انه بعد تشخيص إصابته بالسرطان في 
العام 2003 طلب تشــــن من ابنه تشن فنغ الذي ورث شركته بالتقدم 
بطلب له في جمعية خيرية تؤمن األدوية املجانية للفقراء. يشار إلى 
ان األدوية كانت ســــتكلف لو لم يحصل عليها من اجلمعية اخليرية 
مبلغ 2950 دوالر شــــهريا، وذكرت ان الوثائق املزورة تفيد بأن تشن 

ال ميلك تأمينا طبيا وال يتعدى دخله السنوي الـ 28 ألف ين.

الخروف بـ 419 دوالرًا والبقرة اقتربت من األلف

أسعار األضاحي في باكستان تضاهي أسعار الذهب

شـــراء الذهب الستثماره في 
املستقبل«. وأضاف »ان ذبح 
األضاحي من واجباتنا الدينية 
واال لكنت اشتريت الذهب بدال 

من األضحية«.

وقال أحـــد التجار ويدعى 
شهاب رضا في حديث مماثل 
»اشتريت معزتني بوزن جيد 
وبلغـــت تكلفتهما 838 دوالرا 
ان هـــذا األمـــر يدفعنـــي الى 

األضاحي في باكستان خالل 
موسم عيد األضحى اال انها في 
هذا العام ارتفعت بنحو غير 
مســـبوق بحيث ال يتمكن من 

شرائها سوى األثرياء.

اسالم اباد ـ كونا: ارتفعت 
اسعار االضاحي في باكستان 
الى  مبناســـبة عيد االضحى 
درجة غير مســـبوقة ومازال 
القادرون على الذبح في حيرة 
من امرهم امـــام هذا االرتفاع 
الكبير الذي يضاهي اســـعار 

الذهب ورمبا يفوقه.
ووفقا لألسعار املتداولة في 
الباكستانية اسالم  العاصمة 
اباد فان سعر املاعز واخلروف 
يتراوح بني 229 الى 419 دوالرا 
بينما يقدر سعر البقرة بني 598 
الثور  الى 957 دوالرا وسعر 
بنحو 1197 الـــى 2394 دوالرا 
فيما يبلغ سعر 11.7 غراما من 

الذهب 445 دوالرا.
وقـــال احـــد الباحثني عن 
األضاحي رحيم حق في تصريح 
هذه الزيـــارة الرابعة لي الى 
السوق وال أمتكن من العثور 
على سعر مناسب، وذكر انه 
عثـــر على ماعز بســـعر 299 
دوالرا يبلغ وزنها 15 كيلوغراما 
فقط. وعادة ما تتضاعف اسعار 

»الناس الرايقة« أمام القضاء
القاهرة ـ د.ب.أ: يعتــــزم املنتج واملخرج أحمد العريان إقامة دعوى 
قضائية ضد امللحن املصري محمد يحيى بسبب انتهاكه حلقوق امللكية 
الفكريــــة عن طريق ضم جزء من حلن أغنية »احلب بييجي في ثانية« 
للمطربة أمنية ســــليمان ألغنية »الناس الرايقــــة« التي قدمها املطرب 

الشعبي املصري أحمد عدوية واللبناني رامي عياش.
وقال املتحدث باسم شركة »ميوزيك بوس« التي ميلكها العريان في 
بيان وصل وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إن الشركة بصدد إقامة دعوى 
قضائية تطالب من خاللها بتعويض مالي قدره مليون جنيه مصري )170 
الــــف دوالر تقريبا( لألضرار التي حلقت بها باعتبارها صاحبة حقوق 
امللكية الفكرية لألغنية األصلية التي كتبها أحمد علي موســــى وحلنها 
مصطفى محفوظ. وقال البيان إن الشــــركة فوجئت بقيام امللحن محمد 
يحيى باستخدام حلن املقطع األول من أغنية »احلب بييجي في ثانية« 
في املرجع الغنائي ألغنية »الناس الرايقة« التي كتب كلماتها أمين بهجت 
قمر والتي تعرض حاليا علــــى قناة ميلودي املنتجة لها بينما األغنية 
األولى عرضت قبل 10 أشــــهر تقريبا. وأعرب مصطفى محفوظ، ملحن 
األغنية األولى عن استيائه من اقتباس محمد يحيى للحنه، مشيرا إلى 
أن مكاملة هاتفية جرت بينهما في هذا اخلصوص قال يحيى فيها إن ما 

جرى توارد أفكار وأنه يأسف على ذلك.

صحتك

التمارين الرياضية تقي من خطر السكتة الدماغية
واشنطنـ  سي.إن.إن: وجدت دراسة أميركية 
أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل ما بني 
متوسط وكثيف تقلل من خطر إصابة الرجال، 
وليس النســــاء، بالسكتة الدماغية. وشملت 
الدراســــة التي أجرتها »جامعــــة كولومبيا« 
»ومستشفى بريســــبتريان« في كولومبيا، 
ونشــــرت في دورية اجلهاز العصبي، 3300 
مشارك من اجلنسني يبلغ متوسط أعمارهم 
69 عاما، بعدها متت متابعتهم على مدى تسعة 

أعوام، أصيب خاللها 238 بالسكتة. 
وفي مســــتهل الدراسة، أشــــار 20% من 
املشاركني إلى ممارستهم متارين بدنية بشكل 
مكثف ومتوسط بانتظام، مقابل 41% ال يقومون 
بأي أنشــــطة رياضية. وكشف الباحثون أن 

الفئة املنتظمة فــــي القيام بتمارين رياضية 
قوية، وتشــــمل الركض والسباحة والتنس 
تراجعت احتماالت إصابتها بالسكتة مبعدل 
63% عــــن تلك التي ال متــــارس أي نوع من 

التمارين البدنية. 
وعلى مدى خمس سنوات، بلغ إجمالي معدل 
اإلصابة بالسكتة الدماغية بني املشاركني من 
4.3% الى 2.7% بني الفئة األولى التي متارس 
التمارين البدنية ما بني متوســــطة وعالية، 
وارتفعت إلى 4.6% بالنسبة للفئة اخلاملة.

وجاءت هذه الدراسة تأكيدا ألخرى خلصت 
إلى أن ممارســــة التمارين البدنية اخلفيفة 
قد حتد من خطر اإلصابــــة املبكرة بأمراض 

القلب. 


