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)رويترز(احدى عربات القطار محطمة وفي االطار احلزن العميق على الضحايا

رواد املكوك على منت احملطة الفضائية

الرئيس النيجيري عمر يارادوا

اتالنتس يهبط في مركز كنيدي بفلوريدا          )رويترز(

هدى عبداملنعم )املرأة احلديدة( خلف القضبان هشام والسكري

الدماء تنزف من رأس أحد مصابي القطار

موس���كو � وكاالت: ارتف���ع 
الروس���ي  القطار  عدد ضحايا 
ال���ذي خرج عن مس���اره أمس 
الى 119 ش���خصا حيث أعلنت 
وزارة الطوارئ الروسية أن 39 
شخصا على األقل لقوا حتفهم 
فيما أصيب أكثر من 80 آخرين 
كما مت اعتبار نحو 18 في عداد 
املفقودين. واك���د رئيس هيئة 
الروس���ية  الداخلية  املخابرات 
في بالغه للرئيس الروسي أن 
كارثة القطار الروس���ي ناجمة 

عن قنبلة.
وذكر بيان عن وزارة الطوارىء 
أنه مت ارس����ال 8 مروحيات إلى 
مكان احلادث من أجل املساعدة في 
عمليات إجالء املصابني ونقلهم 
إلى املستشفى بشكل سريع من 

أجل تلقي العالج.
من جانبهم، توقع مسؤولون 
في تصريحات نقلها تلفزيون 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
س����ي( امس أن ترتفع حصيلة 

املتوفني جراء احلادث.

داخل حطام القط����ار. ومت نقل 
نحو 95 ناجيا إلى املستشفيات 

احمللية.
وأفادت تقارير بأن أربع عربات 
خرجت عن القضبان. وأشارت 
إل����ى أن القطار كان يحمل نحو 

500 مسافر.
الروس����ي  الرئيس  وطل����ب 
دمييتري مدڤيديڤ من وكاالت 

ولم تتضح بعد أسباب حادث 
خروج القطار عن مساره وذلك 
في الوقت الذي بدأت التحقيقات 
اجلنائية في ح����ني رجح عمال 
السكك احلديدية ان يعد احلادث 

عمال إرهابيا.
وقالت وزيرة الصحة تاتيانا 
جوليكوفا إن من احملتمل أن يكون 
سبع ضحايا اليزالون محصورين 

التحقيق في  الداخل����ي  األم����ن 
احتمال أن القطار كان مستهدفا 

بهجوم بقنابل.
وذكر أح����د احملققني لوكالة 
أنب����اء انترفاك����س أنه ال ميكن 
اس����تبعاد أن يكون احلادث قد 

وقع نتيجة هجوم ارهابي.
وكان هذا اخل����ط احلديدي 
تعرض في أغسطس 2007 لهجوم 
أسفر عن إصابة 60 شخصا. وهذا 
اخلط هو خط نقل رئيسي في 
روسيا وغالبا ما تكون القطارات 

كاملة احلجز.
وقد أعرب الرئيس االميركي 
باراك اوباما عن حزنه العميق 
على اخلسائر الفادحة في األرواح 
واملصابني جراء احلادث وذكر بيان 
صادر عن البيت األبيض نقلته 
شبكة »س����ي إن إن« األميركية 
إنه »في الوقت الذي حتقق فيه 
الس����لطات في مالبس����ات هذه 
املأساة، فإن قلوبنا مع العائالت 
التي فقدت أحباءها كما نأمل شفاء 

سريعا للمصابني«.

مصرع وإصابة 119 شخصًا في حادث القطار الروسي
 ورئيس هيئة المخابرات الروسية يؤكد: قنبلة وراء الكارثة 

 مكوك الفضاء أتالنتس يعود إلى األرض
 بعد مهمة إلى محطة الفضاء

الجدل حول صحة الرئيس
 ُيفسد على النيجيريين فرحتهم بالعيد

أصحاب الكالب أكثر لياقة 
لندن � يو.بي.آي: ميارس أصحاب الكالب في بريطانيا التمارين 
من خالل املش���ي مع حيواناتهم األليفة أكثر من أعضاء صاالت 

التمارين الرياضية.
وأوردت دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي إكسبريس أن 
مالكي الكالب ميشون مع كالبهم مدة تصل إلى نحو 60 دقيقة في 
اليوم أي ما يعادل نحو سبع ساعات من التمارين كل أسبوع.

واضافت أن األشخاص الذين ال ميلكون كالبا يقضون نحو 
ساعة واحدة وعشرين دقيقة في األسبوع في ممارسة التمارين 
في الصاالت الرياضية أو من خالل املشي أو الركض فيما اعترف 
74% ممن ال ميلكون احليوانات األليفة بأنهم ال ميارس���ون أي 

نوع من التمارين الرياضية.
ووجدت الدراسة التي شملت 5000 بريطاني واجرتها شركة 
الرعاي���ة الصحية )بوب مارت���ن( أن 86 % من أصحاب الكالب 
يتمتعون بالس���ير مع حيواناتهم على النقيض من األشخاص 

املداومني على الصاالت الرياضية.

أبوجا � أ.ش.أ: ق���ال د.جوناثان جوودلووك 
نائ���ب رئيس نيجيري���ا ان الرئيس النيجيري 
عمر موس���ى يارادوا اخلاضع حاليا للعالج في 
إحدى مستشفيات مدينة جدة باململكة العربية 
السعودية يتعافى، داعيا ماليني النيجيريني إلى 

االبتهال الى اهلل أن يتم عليه الشفاء.
وأضاف نائب رئيس نيجيريا، في كلمة وجهها 
للشعب مبناسبة عيد األضحى املبارك، إلى خطورة 
االنزالق وراء الشائعات أو استباق االحداث وذلك 
ردا على ش���ائعات يتردد أن معارضي الرئيس 
النيجيرى كانوا وراءها تفيد بأنه قد دخل مرحلة 

غيبوبة سريرية.
وأشار إلى أن الرئيس النيجيري � البالغ من 
العم���ر 58 عاما � يعاني مش���كلة في القلب وأن 
معاجليه يجرون الالزم له، متمنيا للنيجيريني 

متضية عيد أضحى سعيد.
وقام نائب الرئيس باستقبال اعضاء اجلاليات 
العربية واالسالمية في نيجيريا وقيادات الدولة 
الدينية وس���فراء الدول االجنبية مبقر الرئاسة 
اليوم وهو التقليد الذي كان يحرص عليه الرئيس 

يارادوا سنويا.
وقد كان الدعاء للرئيس النيجيري بالشفاء 
والعودة معافى الى البالد القاسم املشترك خلطب 
رجال الدين في مساجد نيجيريا الكبرى في أول 

أيام عيد األضحى.

أما قادة املعارضة النيجيرية فقد اعربوا عن 
اس���فهم ملرض الرئيس النيجيري لكنهم اعادوا 
مجددا املطالبة بالكش���ف الكامل عن تفصيالت 
حالته الصحية وعن مستوى التفويض املمنوح 

لنائبه مبمارسة سلطة احلكم في البالد.

»أبل« تطلق آخر 
تحديث لبرنامج

 »آي فوتو 2009«

تايواني يقطع يده 
ليحصل علىالتأمين

واش���نطن � أ.ش.أ: أطلقت 
ش���ركة »أبل« األميركية آخر 
حتديث لبرنامج الصور الرقمية 
»آي فوتو 2009« اخلاص بنظام 
تشغيل »ماك«، بهدف حتسني 
درجة نق���اء ووضوح الصور 
وتدعي���م العمل عل���ى جهاز 
مشغل الوسائط املتعددة »آي 
بود تاتش«. ويعالج التحديث 
مشكلة األداء البطيء للصور 
املتتابع، حيث  العرض  خالل 
البرنامج في إدخال  يستخدم 
وتعدي���ل وتنس���يق وعرض 
الصور الرقمية. وتنصح »أبل« 
البرنامج  جميع مس���تخدمي 
بتحميل التحديث األخير عبر 

زيارة موقعها اإللكتروني.

تايبيه � د.ب.أ: أحيل تايواني 
امس ملكتب املدعي العام بعد 
ان تبني أنه استأجر شخصني 
ل���ه يده في س���بيل  ليقطعا 
احلصول على مبلغ تأمني بقيمة 
24 مليون دوالر تايواني )730 

ألف دوالر(.
كان شياجن تشي وي )38 
عاما( توجه للشرطة يوم الثامن 
من نوفمبر اجلاري ليبلغ عن 
شخصني هاجماه وقطعا يده 
اليسرى في تشوجنهي إحدى 
امل���دن القريبة م���ن العاصمة 
تايبيه. وس���اورت الش���كوك 
رجال الشرطة ألن اجلرح في 
ذراع شياجن كان دقيقا وناعما 
وبقع ال���دم متركزة في مكان 

واحد على األرض.

فلوري���دا � رويت���رز: هبط 
مكوك الفضاء األميركي اتالنتس 
في فلوريدا اجلمعة بعد مهمة 
اس���تغرقت 11 يوم���ا لتوصيل 
ش���حنة ال���ى محط���ة الفضاء 
املهام  الدولية وهي واحدة من 
االخيرة لنقل االمدادات قبل احالة 
اسطول املكوك الى التقاعد في 

العام املقبل.
وحلق ش���ارلز هابوف قائد 
املكوك اتالنتس عبر سماوات 
زرقاء صافية على ارتفاع فوق 
مرك���ز كنيدي للفض���اء لكبح 
السرعة ثم تقدم مبقدمة مركبة 
الفضاء البال���غ وزنها 100 طن 
باجتاه ممر اسمنتي طوله 4.8 
كيلومت���رات محاطا باطار من 

اشجار النخيل واملستنقعات.
الس���اعة  وهبط املكوك في 
1444 بتوقيت جرينتش مختتما 
الرحلة اخلامسة واالخيرة لناسا 
هذا العام واملهمة 129 في تاريخ 

برنامج اسطول املكوك.
ومازال امام اسطول املكوك 

خالل الرحلة هذا االسبوع »نحن 
ندخل احلقبة الذهبية لبرنامج 

محطة الفضاء الدولية«.
وتبني ناسا مركبات فضاء 
على منط الكبسولة لتحل محل 
الذي يتقاعد  اس���طول املكوك 
بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة 
وكذلك بس���بب ارتفاع تكاليف 

التشغيل.

خمس مهام فقط الكمال املوقع 
املداري البالغ تكلفته 100 مليار 
دوالر وهو مشروع حتت االنشاء 
تش���ارك فيه 16 دولة على بعد 
355 كيلومترا فوق االرض منذ 

11 عاما.
وقال عضو طاقم احملطة بوب 
ثيرسك وهو من وكالة الفضاء 
الكندي���ة خالل مؤمتر صحافي 

البيت األبيض يعرب عن حزنه العميق على الضحايا

هشام والسكري يشاركان في وليمة العيد بسجن طرة
والمرأة الحديدية توصي بذبح األضحية وتوزيعها على الفقراء

القاه���رة � وكاالت: أك���دت مصادر 
مطلعة، أن رجل األعمال هشام طلعت 
مصطفى وضابط مباحث أمن الدولة 
السابق محسن السكري احملكوم عليهما 
باإلعدام بعد إدانتهما في مقتل الفنانة 
سوزان متيم، قاما بصالة عيد األضحى 
املبارك داخل مس���جد سجن املزرعة 
بصحبة باقي املساجني، ثم قامت إدارة 
الس���جن بإعداد وليمة للمساجني من 

حلوم األضاحي.
 وحس���ب جريدة »اليوم السابع« 
أش���ارت املصادر إلى أن أقارب هشام 
طلعت مصطفى قاموا بزيارته، ضمن 
الزيارة االستثنائية التي قررها اللواء 
حبيب العادلي للمس���اجني مبناسبة 
العي���د، حيث حض���ر لزيارته كل من 

شقيقه وش���قيقته وحتدثا معه حول 
التي  القضية واملذك���رات  وضعه في 
س���يقدمها محام�����وه أثناء جلس���ة 
احملاكمة بالنقض التي ستنظر بدائرة 
املستش��ار عادل عبداحلميد في 4 فبراير 
املقب��ل، وإمكانية قبول الطعن وإحالة 
القضية إل�����ى دائ��رة أخ��رى لتنظ�ر 

من جديد.
 بينما قال اللواء منير الس���كري، 
مساعد وزير الداخلية األسبق، ووالد 
محسن السكري، احملكوم عليه باإلعدام 
أيضا، انه قام بأداء صالة عيد األضحى 
مع أقاربه، وقاموا بالدعاء خلروج محسن 

من السجن وإظهار براءته.
 من جهة اخرى أكدت مصادر مطلعة 
ان هدى عبد املنع���م امللقبة ب� »املرأة 

احلديدية« واملتهمة بتحرير شيكات من 
دون رصيد واحلصول على 45 مليون 
جنيه من أموال البنوك، ستقضي أيام 
عيد األضحى املبارك داخل أسوار سجن 

النساء بالقناطر.
 وصرحت ه���دى بأنها قامت بأداء 
صالة العي���د بصحبة النزيالت داخل 
مسجد السجن، الذي قامت إدارة السجن 
بإعداده على مستوى إنسانى ودينى، 
كما أن قوانني السجون تكون متسامحة 
ومتساهلة جدا في املناسبات واألعياد، 
مضيف���ا أنها طلبت م���ن أقاربها ذبح 
أضحية لها ف���ي أول أيام عيد الفطر، 
وتوزيع اللحوم على الفقراء، مشيرة 
إلى أنها تقضي وقتها داخل السجن في 

الصالة وقراءة القرآن.

صحتك

 خرف الشيخوخة يمثل تهديدًا كبيرًا 
للمسنين في الدول الفقيرة

لندن � رويترز: درس باحثون بريطانيون 
حالة 15 ألف مس���ن في سبع دول منخفضة 
ومتوسطة الدخل ووجدوا ان خرف الشيخوخة 
وليس العمى � خالفا لرأي خبير سابق � هو 
حتى االن اكبر س���بب العتالل الصحة بني 
املسنني. وقالت ريناتا سوزا من معهد الطب 
النفسي في كينغز كوليدج لندن التي اشرفت 
على الدراس���ة ان هذا جاء نقيضا لتقديرات 
منظمة الصحة العاملية بأن اعتالل االبصار 

والعمى اكبر املشاكل.
وكتبت في دراسة نشرت في دورية النست 
»امراض املخ والعقل املزمنة تس���تحق اخذ 
أولوية اكبر، الى جانب العجز فانها تؤدي 
الى التبعية وتشكل حتديات مجهدة ومعقدة 
على املدى الطويل ملقدمي الرعاية الصحية، 

وتكون التكلفة املجتمعية ضخمة«.
ورغم عقود من البحث مازال لدى االطباء 
أسلحة قليلة فعالة ضد خرف الشيخوخة 
وهو مرض يضعف املخ ويؤثر على نحو 35 

مليون شخص في كل انحاء العالم.

والصورة االكثر شيوعا خلرف الشيخوخة 
هو الزهامير ويتوقع االحتاد الدولي ملرض 
الزهامير ان يتضاعف عدد املصابني تقريبا 
كل 20 عام���ا الى 66 مليون في 2030 واكثر 
م���ن 115 مليونا في 2050 حيث تأتي معظم 

هذه الزيادة في الدول الفقيرة.

ڤيينا � د.ب.أ: عثر أحد األش����خاص في مدينة زالتسبورج النمساوية 
على س����يناريو س����ري للغاية لفيلم »نايت أند داي« الذي يقوم ببطولته 
جنم هوليوود الش����هير توم كروز في حاوية قمام����ة. وكان يتم تصوير 
الفيلم، املقرر عرضه في صيف العام املقبل في دور العرض الس����ينمائي، 
في مدينة زالتسبورج الواقعة شمالي النمسا خالل األيام املاضية. وذكرت 
صحيفة »كروننتسايتوجن« النمساوية امس أنه من احملتمل أن أحد أفراد 
طاقم الفيلم الذي تش����ارك في بطولته أيض����ا النجمة األميركية كاميرون 

دياز ألقى السيناريو في حاوية القمامة. ونشرت الصحيفة أحداث الفيلم 
احلركي الرومانسي وكشفت عن نهايته التي من املفترض أن تكون سرية 
جدا بعدما حصلت على السيناريو من الشخص الذي عثر عليه في حاوية 
القمامة. كما شمل السيناريو بعض التفاصيل السرية ألعمال التصوير، مثل 
قوائم أسعار وجداول زمنية وأوصاف ملواقع التصوير ومواضع الكاميرات 
وبيانات اتصال خاصة بالنجوم املشاركني في الفيلم، وذكرت الصحيفة أن 

الرجل الذي عثر على السيناريو أعاده بعد ذلك إلى شركة اإلنتاج.

سيناريو سري لفيلم توم كروز الجديد في حاوية قمامة 


