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43 هامبورغ � د.ب.أ: كش���ف استطالع حديث للرأي 
أن اجل���وارب من أكثر الهدايا غير املرغوب فيها لدى 

األملان في أعياد امليالد )الكريسماس(.
وأظه���ر االس���تطالع الذي أج���ري لصالح مجلة 
»فوك���وس« األملانية أن 69% من النس���اء و63% من 
الرجال ال يري���دون على اإلطالق تلقي جوارب هدية 

في الكريسماس.

وأش���ار االستطالع الذي نشرت نتائجه أمس إلى 
أن إهداء مالبس النوم أيضا في الكريسماس أمر غير 

محبب حلوالي 62% من الرجال و57% من النساء.
وتبني من خالل االس���تطالع أن 60% من الرجال 
و55% من النساء ال يحبون أيضا أن يجدوا هديتهم 
حتت شجرة الكريسماس، مالبس داخلية، أو عطرا،  

بالنسبة لنحو 39% من الرجال و28% من النساء.

الجوارب.. هدية مرفوضة في أعياد الكريسماس

صحتك

عقار تجريبي يقتل الخاليا الجذعية 
لسرطان الثدي

ش��يكاغو � رويترز: قال باحث��ون أميركيون ان عقارا 
جتريبيا اتس��م بفاعلية في قتل اخلاليا اجلذعية لس��رطان 
الثدي وهو نوع من اخلاليا الرئيسية في االصابة بالسرطان 
تق��اوم العالج الكيماوي. واظهرت دراس��ات على حيوانات 
ونساء مصابات بسرطان متقدم بالثدي ان املركب التجريبي 
)ام /كيه – 0752( والذي تطوره ش��ركة «ميرك آند كو« كان 
قادرا على قتل اخلاليا اجلذعية لهذا الس��رطان والتي تبقى 

في الثدي بعد العالج الكيماوي.
ومازال الباحثون يحاولون فهم الدور الذي تلعبه اخلاليا 
اجلذعية للسرطان في املساعدة في االصابة بأنواع مختلفة 
من الس��رطان لكن فرقا كثيرة تعتقد انها رمبا تفسر سبب 
عودة االصابة بأنواع كثيرة من السرطان بعد العالج الكيماوي 
القوي والعالج باالشعاع. وقالت د.جيني تشاجن من كلية طب 
بايلور والتي قدمت نتائجها خالل جلسة نقاشية عن سرطان 
الثدي نظمتها الرابطة األميركية لبحوث السرطان في سان 
انطونيو »هذه اخلاليا مختلفة عن الورم، فهي تقاوم العالج، 

وتنمو مجددا، وتسبب انتكاسة وانتشارا للسرطان«.
وأعلن فريق من معهد ماسيتيوتس للتكنولوجيا ومعهد 
برود في اغسطس عن نتائج مماثلة في خاليا سرطان الثدي 

اجريت على الفئران ونشرت في دورية »اخللية«.

)ا.پ( أحد األشخاص في لوس أجنليس أثناء الفحص  

الفريدو استيز

إنفلونزا الخنازير قتلت 9596 شخصاً حتى بداية ديسمبر

ارتكب جرائم بحق اإلنسانية

محاكمة »مالك الموت األشقر« في األرجنتين

بعد الغاء قان���ون للعفو في عام 
2005. ومن بني املتهمني في احملاكمة 
االخرى رينالدو بيجنون )81 عاما( 
العسكريني خالل  الرؤس���اء  آخر 
العس���كري في االرجنتني  احلكم 
الذي اس���تمر من عام 1976 حتى 

عام 1983.

بينهم اقارب اشخاص اختفوا بصور 
الضحايا. وقد يواجه استيز احلكم 
عليه بالسجن مدى احلياة في حالة 

ادانته.
وهذه احدى محاكمتني كبيرينت 
تتضمنان انتهاكات عديدة حلقوق 
االنسان في ظل احلكومة العسكرية 

بوينس أيرس � رويترز: بدأت 
في االرجنت���ني محاكمة ضابط 
سابق في البحرية يعرف باسم 
»مالك املوت االشقر« مع 16 آخرين 
الش���رطة واجليش  من ضباط 
الس���ابقني التهامه���م بارتكاب 
جرائم في حق االنسانية خالل 
القذرة« في االرجنتني  »احلرب 
ضد اليس���اريني في الفترة من 

عام 1976 الى عام 1983.
ويواجه الفريدو استيز )57 
عام���ا( اتهامات بقت���ل راهبتني 
فرنس���يتني واختف���اء صحافي 
ارجنتين���ي وجرائ���م اخ���رى. 
واشتهر استيز باسمه املستعار 
»مالك املوت االش���قر« بس���بب 
مالمحه املالئكية عندما اخترق 
في السبعينيات جماعات حقوق 
االنسان التي اختطف اعضاؤها 

فيما بعد.
وجلس اس���تيز ب���ال حراك 
اجلمعة في الوقت الذي تال فيه 
قاض االتهامات املوجهة ضده. 
ولوح عش���رات االشخاص من 

املرجح ان انتشار املرض قد وصل 
إلى ذروته مؤخرا. وأشار التقرير 
إلى أنه بالنسبة للنصف الشمالى 
م����ن الكرة األرضية جت����اوز وباء 
االنفلون����زا مرحلة الذروة بأميركا 

الشمالية واجزاء بالغرب والشمال 
النشاط  واوربا الشرقية وان كان 
مازال يواصل التنامى مبناطق وسط 
وجنوب شرق أوربا وايضا بجنوب 

وشرق آسيا.

األمم املتح����دة � أ.ش.أ:  افاد 
العاملية  تقرير ملنظمة الصحة 
� صدر اجلمعة � بأن األس����بوع 
األول من شهر ديسمبر اجلاري 
سجل وفاة 800 شخص من جراء 
االصاب����ة بڤيروس)إتش 1 إن1( 
املسبب ملرض انفلونزا اخلنازير 
لترتفع بذل����ك محصلة ضحايا 
املرض على مستوى العالم الى 
9596 ش����خصا. ووفقا لتقرير 
املنظمة الذي بثته على موقعها 
انه مت تس����جيل  االلكترون����ى 
اصاب����ات بالڤيروس القاتل في 
208 دول ومت تسجيل اول حالة 
وف����اة من جراء امل����رض خالل 
األسبوع احلالى بكل من كوريا 
الشمالية والنمس����ا وليتوانيا 
والتفيا ودولة االمارات العربية 
املتح����دة بينما مازال الڤيروس 
ناشطا في روسيا وان كان من 

 رسالة من ستالين
بـ 12500 دوالر

موسكو � يو بي آي: بيعت رسالة 
الزعيم السوفييتي  مطبوعة وجهها 
الراح��ل جوزيف س��تالني وحتمل 
توقيع وزير اخلارجية الس��وفييتي 
الزعيم  إلى  فياشيسالف مولوتوف 
الشيوعي جلمهورية مونغوليا الشعبية 
في العام 1940 في مزاد علني أقامته 
دار »سوذيبيز« في نيويورك ب� 12500 
دوالر. وذكرت وكالة األنباء الروسية 
)نوفوس��تي( انه على الرغم من ان 
»س��وذيبيز« وصفت الرسالة بأنها 
»نادرة جدا« إال انها بيعت بأقل مما 
كان متوقعا بعد أن سرت ترجيحات 
من قبل بأن تباع مببلغ يتراوح بني 

15و 25 ألف دوالر.
وحتمل الرس��الة تاريخ 8 يناير 
1940 ويطلب ستالني ومولوتوف من 
خولوغني شويبالسان تزويد االحتاد 
السوفييتي ب� 30 ألف طن من صوف 
الغن��م و8 آالف طن من وبر اجلمال 
وألف طن من شعر املاعز الستخدامات 
اجلنود. وقالت »سوذيبيز« ان الرسالة 
تظه��ر ان س��تالني ومولوتوف كانا 
يستعدان الحتمال نشوب حرب مع 

أملانيا.

أفضل 5 أماكن لشرب 
الشوكوال الساخنة

مانهاتن بيت��ش � يو.بي.آي: 
نش��ر موقع متخصص بالس��فر 
مق��ره كاليفورنيا أفضل 5 أماكن 
لشرب كوب من الشوكوال الساخنة 
اللذي��دة. وذكر موق��ع »فيرتوال 
توريست« األميركي ان الشوكوال 
الساخنة الشهيرة التي يقدمها مطعم 
»أجنلينا« في العاصمة الفرنسية 

باريس يحتل مركز الصدارة.
مطع��م  ان  املوق��ع  وق��ال 
»شوكوالتري سويس: في مونتريال 
يحتل املركز الثاني وهو يقدم حوالي 

30 نوعا من الشوكوال الساخنة.
أما مطعم »ش��وكوالتريا سان 
جين��ز« في مدريد فق��د حل في 

املركز الثالث.
واحتل مطعم »دمييل« في ڤيينا 

املركز الرابع.
واحتل مطعم »سيرينديبيتي« 
في نيويورك املركز اخلامس بسبب 
نوع الشوكوال الساخنة التي يبلغ 
سعرها 9 دوالرات والتي كانت مدار 
حديث مقدم��ة البرامج األميركية 
أوب��را وينفري خ��الل برنامجها 

التلفزيوني.

نقلت صحيفة »املستقبل« اللبنانية 
امس. وزارت وحدة مكافحة اإلرهاب 
في ش����رطة مقاطعة غرب املدالند 
مدرس����ة حضانة ملحقة مبدرسة 
إلى موظفيها،  ابتدائية وحتدثت 
وهي متلك 21 ش����رطيا منخرطني 
بشكل مباشر مع اجلاليات احمللية 
واملدارس وهيئات عامة أخرى في 

مجال مكافحة التطرف.

الظل في  لكن وزير داخلي����ة 
حكومة حزب احملافظني املعارض 
كريس غريلين����غ اعتبر أن هذه 
السياسة تخاطر ب� »تنفير املزيد 
من الناس«، في حني وصفها كريس 
الداخلية  هيون متحدث الشؤون 
الدميوقراطيني األحرار  في حزب 
املعارض بأنها »سخيفة وهدر لوقت 

الشرطة«.

دب����ي � العربية.نت: طالبت 
ش����رطة مكافح����ة اإلرهاب في 
بريطانيا بإخضاع دور احلضانة 
في البالد للرقابة، بهدف »منع 
انتشار التطرف اإلسالمي فيها«. 
ان  وكشفت صحيفة »التاميز« 
ضابط شرطة في وحدة مكافحة 
اإلرهاب مبقاطعة غرب املدالند، 
بعث رسالة إلكترونية للجهات 
املعنية في الشؤون االجتماعية، 
كتب فيها »آمل أن تبلغوني عن 
أشخاص أيا كان سنهم تعتقدون 
أنهم وقعوا ضحية أفكار التطرف 
أو هم عرضة للتطرف، ألن هناك 
أدلة تؤكد أن التطرف ميكن أن 
يبدأ في سن الرابعة من العمر«. 
واعترفت الشرطة بأن عناصر 
مكافح����ة اإلره����اب التي تلقت 
تدريب����ا خاص����ا للتعرف على 
األطف����ال والصغ����ار املعرضني 
خلط����ر التطرف زارت عددا من 
دور احلضانة، لكن سياس����يني 
من أحزاب املعارضة البريطانية 
استنكروا هذ اإلجراء، بحسب ما 

بريطانيا تخشى التطرف اإلسالمي في دور الحضانة!
يعتقدون أنه يبدأ من سن الرابعة

طفلتان في إحدى دور احلضانة

مجمع البحوث اإلسالمية يقرر منع استخدام 
آيات القرآن الكريم كنغمة للمحمول

القاهرة � وكاالت: أكد الشيخ علي عبد الباقي أمني عام مجمع البحوث 
اإلسالمية في القاهرة أن جلسة املجمع الرئيسية، والتي انعقدت برئاسة 
شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي، أقرت منع استخدام آيات القرآن 
الكرمي كنغمة للمحمول، جاء ذل����ك بناء على املذكرة التي رفعت من 
د.مصطفى الش����كعة عضو املجمع، والتي طالب فيها األزهر أن يفتي 

مبنع استخدام آيات القرآن الكرمي كنغمة للجوال.
 وحسب »اليوم السابع« أوضح عبد الباقي أن القرار جاء على أن 
استخدام آيات القرآن نغمة للجوال يتنافى مع عظمة القرآن، كما أنه 
يؤدي إلى قطع اآليات الكرمية قبل اكتمالها، كما أش����ار إلى أن األزهر 
قرر كذلك مخاطبة الهيئة العام لالتصاالت في مصر ملنع اس����تخدام 

آيات القرآن رنة للموبايل.
 هذا وأكد د.مصطفى الشكعة مقدم طلب الفتوى، أن ما يحدث من 
اإلساءات البالغة املوجهة للقرآن عن طريق استبدال آيات في القرآن 
الكرمي بجرس التلفون احملمول »أمر خطأ يتنافى مع قدس����ية القرآن 
الكرمي، وينبغي منعه نهائيا«.وأوضح الداعية محمود عاشور عضو 
مجمع البحوث اإلس����المية ووكيل األزهر السابق أن »آيات القرآن لم 
تتنزل من الس����ماء الستخدامها في رنات )نغمات( احملمول أو غيرها 

مما ال يليق بجالل ومكانة القرآن الكرمي«.
وكان د.علي جمعة، مفتي مصر، قد أعلن من قبل عدم جواز استخدام 
آيات من القرآن الكرمي في رنني الهواتف احملمولة والرس����ائل عبرها، 

معتبرا أن القرآن أنزل للتعبد والتدبر بتالوته والذكر والهداية.

إلتون جون يبيع مالبسه!

إلتون جون

سلمى حايك مع طفلتها

ومن المقرر أن تذهب العائدات 
لصالح مؤسسة مكافحة اإليدز 

التابعة لجون.
وقال جون: »دائما مانحقق 

مردودا خي��اليا من الناس«.
وصلت عائ�دات آخر حملة 
بي���ع خ��يرية نفذه���ا ج��ون 
أل���ف جني���ه  ح��وال���ي 400 

إسترليني.

لن���دن � د.ب.أ: ق���د يتمكن 
بع���ض األش���خاص الذين لم 
يجدوا ضالتهم حتى اآلن خالل 
البحث عن هدية أعياد الميالد 
)الكريس���ماس(، العثور على 
شيء مميز عندما يبدأ المغني 
إلتون  الش���هير  البريطان���ي 
جون في بيع بعض مالبس���ه، 
ألغ���راض خيرية، ف���ي فترة 

الكريسماس.
ويعرض جون )62 عاما(، مع 
شريك حياته ديڤيد فيرنيش، 
بعض المالب���س التي ارتداها 
خ���الل ظهوره على المس���رح 
لتقديم حفالت غنائية، باإلضافة 
إلى ع���دد من حقائب الس���فر 
واألحزمة والنظارات الشمسية 

الخاصة به.
ومن المقرر أن يستمر جون 
في عرض تلك األغراض بأحد 
المتاج���ر في ح���ي »كونفنت 
جاردن« بالعاصمة البريطانية 

لندن لمدة أسبوع.
هذه هي المرة الخامسة التي 
يجري فيها جون تلك الحملة، 

»ياهو« تنافس »غوغل« بمحرك بحث فوري

نيويورك � أ.ش.أ: أعلنت ش���ركة »ياه���و« األميركية حملركات 
البحث بش���بكة اإلنترنت عن إطالق خدمة البحث الفوري، وذلك 

بعد أيام من إعالن »غوغل« عن إطالق نفس اخلدمة.
وبع���د أيام من إعالن »غوغل« خطة لدمج احملتوى مع مصادر 
مثل تويتر واملدونات،  كشفت »ياهو« أيضا اليوم عن خطط إلطالق 

ميزة خاصة لدمج »تويتر« في نتائج البحث.
كانت »مايكروسوفت« قد بدأت فعال في إظهار نتائج بحث من 
»تويت���ر« على محرك البحث بنغ عل���ى الرغم من ظهورها ضمن 
صفحة مستقلة لم يتم إدراجها بعد في نتائج البحث األساسية.

وهناك أوجه اختالف بني »غوغل« و»ياهو« ومنها أن »ياهو« لم 
تقم بعقد اتفاق مع »تويتر« لتزويدها بخالصات التدوينات، لكنها 
س���تعتمد على خوارزميات خاصة للبحث في تدوينات »تويتر« 
وجلب املناسب منها إلى نتائج البحث، كما أن »ياهو« لديها مشكلة 
في الزمن احلقيقي، حيث إن نتائج البحث تظهر خالل 15 إلى 20 
دقيقة من الوقت، ويجب على املس���تخدم حتديث الصفحة يدويا 
للحص���ول على نتائج جديدة، أما نه���ج »غوغل« فال يتميز فقط 
بالتحديث التلقائي، واستخدام التغذية التلقائية من تويتر، ولكن 

من خالل اعتماده على مصادر أخرى للتغذية غير »تويتر«.

سلمى حايك: األمومة غيرت نظرتي للعالم
هامبورغ � د.ب.أ: ذكرت املمثلة املكسيكية الشهيرة، سلمى 
حايك، أن نظرتها للعالم تغيرت عندما أصبحت أما، مما جعلها 

تهتم باألعمال اخليرية للفقراء.
وقالت حايك في مقابلة مع صحيفة »بيلد« األملانية نشرتها 
على موقعها اإللكتروني امس: »أصبحت أكثر عاطفية وحساسية 

بسبب ابنتي، فأنا أريد لها األفضل في كل املواقف«.
وعن قيامها بإرضاع طفل غريب خالل زيارتها لسيراليون، 
قال���ت حايك: »لم يكن لدى األم لنب لرضيعها الذي كان يصرخ 
من اجلوع، وفي اللحظة التي ش���عر بها الطفل باللنب )عندما 
أرضعته( فتح عينيه الصغيرتني ونظر إلي، كان ذلك مضحكا 
ومفعما باحلب في الوقت نفس���ه، ورأى البعض في ذلك عمال 

كبيرا ، لكنني أجده بصدق أمرا عاديا«.
وذكرت حايك، املقرر ان تتس���لم مساء اليوم جائزة »القلب 
الذهبي« من منظمة »قلب لألطفال« اخليرية التابعة لصحيفة 
»بيلد«، أن مس���اعدة املعوزين متثل أمرا مهما بالنسبة لها ألن 

»مساعدة اآلخرين جتعل املرء سعيدا.
وقالت: »أمتنى أن يفعل كل فرد ش���يئا سخيا مرة واحدة، 

على األقل، في حياته«.
وفي ردها على س�����ؤال حول ما إذا ك��ان هناك م��ش���اهير 
يهتمون باملساعدات االجتماعية فقط من أجل حتسني صورتهم، 
قالت حايك )43 عاما(: »نعم أعتقد ذلك، لكن األمر بالنسبة لي 
س���يان، فينبغي على الناس أن ي��فعلوا أش�ياء طيبة، وليس 
من املهم ما إذا كانوا يفعلون ذلك بهدف حتس���ني صورتهم أو 

لالستفادة من مزايا ضريبية، املهم مساعدة اآلخرين«.

 زهرة القطيفة أعادت البصر
لخبير نظارات متقاعد

لندن � يو.بي.آي: متكن خبير نظارات متقاعد من استعادة البصر 
في عينه بعدما استخدم مكمالت غذائية حتتوي على زهرة القطيفة 
املخملية. وذكرت صحيفة »ديلي تلغراف« أن هاري مارشالند البالغ 
من العمر 73 عاما وهو خبير نظارات متقاعد أصيب بالضمور البقعي 
املرتبط بالتقدم في العمر في عينه اليمنى.وقد انتقل املرض إلى عينه 
اليس����رى حتى فقد البصر بشكل شبه كامل ولم يتمكن من التنقل إال 

مبساعدة زوجته.
وجلأ مارش����الند إلى حبوب مكم����الت غذائية مصنوعة من زهرة 
القطيفة »بعدما أعطاه طبيب العيون اخلاص به نش����رة حول فوائد 

املكمالت الغذائية التي حتتويها هذه الزهرة.
وبعد أشهر قليلة من تناول هذه املكمالت الغذائية استعاد مارشالند 
البصر في عينه اليسرى وقال »أعرف مهنيا أنني شفيت كليا تقريبا 
من الضمور البقعي في عيني اليسرى وأنا الشخص األول الذي يتمتع 
بهذا احلظ اجليد«. واضاف »استعدت 95% من البصر في عيني اليسرى 
وه����ذه عجيبة إذا أخذنا في عني االعتبار أنني في احدى املراحل كنت 

أعمى واعيش في ظلمة«.
وقد متكن مارشالند من قيادة السيارة مجددا والتمتع بالقراءة من 
دون عدسة مكبرة، وكان مارش����الند قد فقد البصر في عينه اليمنى 
بسبب الضمور البقعي الرطب عام 2001 وهي حالة اشد خطورة من 

املرض ومنذ ذلك احلني وهو يعاني من مشاكل في عينه اليسرى.
وقد تناول مارشالند حبوب »ماكوشيلد« التي حتتوي على مكمالت 

غذائية من زهرة القطيفة التي يقول إنها شفته من املرض.  

فقدان 11 شخصًا من طاقم سفينة
غرقت قبالة السواحل اللبنانية

القدس � أ.ف.پ: قال بيان لوزارة الدفاع االس���رائيلية امس ان 11 
شخصا من افراد طاقم سفينة شحن فقدوا في البحر املتوسط بعد 
غرق س���فينتهم قبالة الس���واحل اللبنانية، حيث حاولت البحرية 

االسرائيلية التدخل ملساعدتهم.
واعلن مكتب وزير الدفاع ان »ايهود باراك اعطى اوامره للبحرية 
والطي���ران االس���رائيليني للمس���اعدة في البحث عن االش���خاص 
املفقودي���ن الذين كان���وا على منت الباخرة الت���ي غرقت قبالة مرفأ 

صور اللبناني«.
وبحس���ب املصدر ذاته، فإن »12 بح���ارا اوكرانيا كانوا على منت 
الباخ���رة التي ابحرت من اليونان، وقد جرى انقاذ واحد منهم فيما 

بقي اآلخرون مفقودين«.
واضاف مكتب باراك ان »عمليات البحث التي تشارك فيها املروحيات 

االسرائيلية ستتواصل«.
وقال متحدث باسم اجليش االس���رائيلي ان البحرية والطيران 
قدما املساعدة لقوات اليونيفيل للبحث عن الباخرة التي غرقت في 
املياه الدولية على بعد 50 ميال من سواحل لبنان فيما كانت متجهة 

الى مرفأ حيفا.
وقال مصدر عس���كري ان الباخرة تركية ول���م يصدر اي تأكيد 

رسمي بهذا الشأن.


