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صحتك
جسيمات صغيرة لتشخيص 

السرطان وعالجه 
هيوس��ن � يو.ب��ي.آي: ق��ال علم��اء 
أميركيون إنهم ابتكروا جسيمات متناهية 
الصغر قد تس��اعد على تشخيص وعالج 
مرض الس��رطان خالل زي��ارة واحدة إلى 
املستش��فى فقط. وأوض��ح الباحثون في 
جامع��ة رايس وكلي��ة بايل��ور للطب في 
الواليات املتحدة أن��ه باإلمكان تعقب هذه 
اجلزيئ��ات في الوقت املناس��ب بواس��طة 
التصوير بالرنني املغناطيسي ألنها تنشط 

في اخلاليا السرطانية.
هاالس  نعومي  البروفيس��ورة  وقالت 
»إن أهم األس��ئلة األساس��ية بش��أن طب 
اجلس��يمات املتناهي��ة الصغ��ر اليوم هو 
عن اجلزيئات التي تدخل اجلس��م وكيفية 
وصوله��ا إل��ى هناك«. وخلص��ت هاالس 
ورفاقه��ا في اجلامعة إل��ى أن االختبارات 
البيولوجي��ة احمل��دودة ف��ي ه��ذا املجال 
س��تكون مفيدة جدا، ما قد يش��جع إدارة 
االغذية والعقاقير على السماح بها، مضيفة 
أنه إذا م��ا أضيفت تقنية التصوير بالرنني 
املغناطيسي للجزيئات »فإنك بذلك تختبر 

وتستخدم عالجا واعدا جدا«.

»الدفاع المدني« يفسخ 
خطوبة فتاة سعودية!

حرق نفسه احتجاجًا 
على إزالة منزله

دب����ي � العربية: لم تس����تطع 
عش����رينية في تب����وك التخلص 
من خامت خطوبتها )الدبلة( بعد 
انفصالها عن ش����ريك حياتها، إال 
الدفاع  باالس����تنجاد بفرقة م����ن 
املدني، وذلك وفقا ملا ذكرت صحيفة 

»عكاظ« امس.
وكان اخلامت قد علق في أصبع 
الفتاة أثناء محاولتها إخراجه، ما 
ال����دم في األصبع  أدى النحباس 
إث����ر ذلك إلى  وتورم����ه، ونقلت 
مستشفى امللك خالد، حيث قرر قسم 
املدني،  الدفاع  الطوارئ استدعاء 
الذي حضر إلى املوقع وباشر قص 

اخلامت وحترير األصبع.

بكني � رويترز: تعرضت االحكام 
الصينية لالزالة القسرية للمنازل 
للهجوم بع����د ان احرق رجل في 
العاصمة بكني نفسه احتجاجا على 

مصادرة منزل اسرته.

الفلبين تحّذر من ثورة بركانية خطيرة

مانيال � د.ب.أ: حذر خبراء براكني في الفلبني امس من احتمال حدوث 
ثورة خطيرة لبركان مضطرب في اقليم بشرق البالد خالل اسابيع.

وذكر املعهد الفلبيني لعلوم البراكني والزالزل ان 8 انفجارات رمادية 
هزت البركان ماي����ون الثالثاء املاضي بينما وصلت احلمم البركانية 

الى ارتفاع 1.5 كيلومتر على املنحدر من فوهة البركان.
وقال املعهد في نشرته »تتساقط شظايا متوهجة من تدفقات احلمم 
بشكل متواصل لتصل الى مسافة تتراوح بني 3 و4 كيلومترات تقريبا 
من فوق املنحدر«. وأضاف: »اذا استمر البركان في اضطرابه املتزايد 

فقد حتدث ثورة بركانية خطيرة خالل أسابيع«.
وجرى إخالء اكثر من 32 ألف س����اكن بالفعل من منازلهم الواقعة 
عند سفح البركان مايون بإقليم الباي على بعد 360 كيلومترا جنوب 

شرقي مانيال منذ االثنني املاضي.

)أ.پ( بركان مايون الذي هزته 8 انفجارات رمادية أول من أمس  

أيهما تختار.. الترفيه عن كلبك أم السجن؟!

واال تعرض����وا للمحاكمة وفرض 
غرامات عليهم تصل الى 12 الف 
دوالر اس����ترالي )11 أل����ف دوالر 

مشروع القانون وأصبح قانونا، 
ف����إن مالكي الكالب س����يكونون 
ملزمني باصطحاب كالبهم للعب 

س����يدني � د.ب.أ: اذا ل����م تقم 
باصطحاب كلبك في نزهة كل يوم 
ستعرض نفسك للسجن: هذا هو 
مضمون مش����روع القانون الذي 
تقدمت به جمعية بارزة للدفاع عن 
حقوق احليوان في استراليا وتأمل 

ان تصدق عليه احلكومة.
وقال هيو ويرث »ان مشروع 
القانون يخبر االشخاص مبا يتعني 
عليهم فعله ولي����س ما يريدون 
فعله«. واضاف »وس����وف تكون 
املعايير اجلديدة ملزمة لذلك فإن 
اي خرق لتلك املعايير سيعد خرقا 
للقانون«. ويعد ويرث واحدا من 
اربعة خب����راء مت اختيارهم  بني 
لصياغة مش����روع قانون بشأن 
ملكية احليوانات االليفة. ويترأس 
ويرث فرع اجلمعية امللكية ملنع 
القس����وة عل����ى احليوان����ات في 
فيكتوريا. واذا مت التصديق على 

صورة أشعة تبني األبر في جسد الرضيع

غموض حول مصير عشرات البحارة
بعد غرق سفينتهم قبالة شمال لبنان

زوجة الظواهري تدعو المسلمات
لدعم المجاهدين وااللتزام بالحجاب

طرابلس � أ.ف.پ: متكن رجال اإلنقاذ اللبنانيني 
من انقاذ 4 بحارة من ضمن 83 بحارا كانوا على منت 
سفينة لشحن املاشية من االوروغواي انقلبت قبالة 
ساحل طرابلس شمال لبنان وسط ظروف جوية 
عاصفة، حسبما أفاد مسؤول في ميناء طرابلس.

وقال املسؤول ان سفينة »داني تو« التي كانت 
قادمة من االوروغواي انقلبت على بعد نحو 11 ميال 

بحريا قبالة س���احل طرابلس مساء أمس وهرعت 
تس���عة قوارب انقاذ تضم فريق���ا طبيا الى موقع 

احلادث.
بدوره���ا أكدت معلوم���ات ان اجليش اللبناني 
واليونيفيل متكنا من انقاذ 4 أشخاص على األقل 
حتى مثول اجلريدة للطب���ع، فيما كانت عمليات 

االنقاذ التزال مستمرة.

دبي � سي. ان. ان: في خضم الدعوات األوروبية 
والعربية املختلفة ملجابهة البرقع واحلجاب، وفي 
حالة نادرة، وجهت »السيدة أميمة«، زوجة الرجل 
الثاني في تنظيم القاعدة أمين الظواهري، رس����الة 
إلى النساء املسلمات دعتهن فيها الى عدم اخلضوع 
للضغوط عليهن بخلع احلجاب، ألن هذا س����يؤدي 
الى تخليهن عن أشياء أخرى، كما دعتهن الى عدم 

االلتحاق باجلهاد وامنا دعم رجالهن.
ففي رسالتها الى النساء املسلمات، التي جاءت 
بعنوان »رسالة الى األخوات املسلمات«، صدرت عن 
مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي التي اعتادت على 
بث ونشر بيانات تنظيم القاعدة الصوتية واملرئية، 
دعت أميمة حسن »النساء املسلمات واملؤمنات« الى 

الثبات على طريق اإلميان »ونصر اهلل ودينه«،.
وقسمت أميمة حسن رس����التها الى 3 أقسام أو 
رس����ائل، وجهت األولى منها الى األهل و»ألخواتي 
الكرميات في أمتنا املس����لمة الغالية«، فيما وجهت 

القس����م الثاني الى »املسلمات األسيرات في سجون 
الطواغيت« على حس����ب وصفها. وقالت حتت هذا 
البند: »أننت في قلوبنا، ولن ننساكن أبدا، وإن شاء 
اهلل سوف ال ندخر جهدا لفك أسركن، فأننت أعراضنا 
ونحن أخواتكن، ال ننس����اكن أبدا، ويعلم اهلل أننا 
دائما ندعو اهلل أن يحفظكن من كل سوء ومكروه، 
ويعجل بفك أس����ركن«. ودعت في اجلزء الثالث من 
رس����التها، الذي جاء بعنوان »أما رس����التي الثالثة 
فلعامة املسلمات في العالم«، الى االلتزام باحلجاب، 
الذي يشهد حملة وصفتها بأنها »من أشد املعارك بني 
اإلسالم والكفر«، محذرة من  التخلي عن احلجاب. 
واوضح����ت قائلة: »ولكن علين����ا ان د.نصر ديننا 
بطرق كثيرة، فنضع أنفسنا في خدمة املجاهدين، 
وما يطلبونه منا ننفذه، سواء إعانة باملال أو خدمة 
لهم أو إمداد مبعلومات أو رأي أو مشاركة في قتال 
أو حتى بعمل استشهادي، فكم من أخت قامت بعمل 

استشهادي في فلسطني والعراق والشيشان«.

)أ.ف.پ( عمر الشريف ويسرا من ضيوف املهرجان   املخرجة اللبنانية زينة كاش )على اليسار( تتسلم جائزتها

50 إبرة في جسد رضيع

اجلسد بشكل متعمد. ومن جانبها، 
أعلنت الشرطة أنها حتقق في األمر. 
وقال طبيب إن من غير املرجح أن 
يك���ون الرضيع ابتل���ع اإلبر، وأن 
الطريقة الوحي���دة لدخولها رمبا 
الداخل حيث  إلى  تكون االختراق 
توج���د اإلبر في مناط���ق مختلفة 

باجلسم.

برازيليا � أ.ش.أ: رمبا كانت 
تتصور أم برازيلية أن س���بب 
آالم ابنها الرضيع نزلة معوية 
أو نزل���ة برد، لكنه���ا لم تكن 
تتخيل أن هذه اآلالم ناجتة عن 
وجود خمسني إبرة داخل جسده 
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( أن األم أخذت ابنها 
البال���غ من العم���ر عامني إلى 
املستشفى لتعرف سبب آالمه، 
لتكشف صور األشعة السينية 
عن وجود هذا الكم الهائل من 
اإلبر التي يبلغ طول بعضها 5 

سنتيمترات.
وتوجد إحدى هذه اإلبر داخل 
إحدى رئتي���ه، كما وجدت إبر في 
أماك���ن مختلفة من منطقة الصدر 

وفي قدمه اليسرى.
وتقول األم إنها ال تعرف كيفية 
دخول اإلبر إلى جسد رضيعها بينما 
يش���تبه أطباء أن اإلبر دخلت إلى 

»زنديق« الفلسطيني يفوز بمهر دبي الذهبي
وجائزة الفيلم الوثائقي لـ »12 لبناني غاضب«

)رويترز( الشيخ ماجد جنل حاكم دبي مع اللجنة احملكمة في املهرجان وفي االطار املخرج ميشيل يحمل جائزته 

تايلور سويفت

الدراما العربية التي تصل قيمتها 
إلى مليون دوالر، إذ حاز املسلسل 
السوري »زمن العار« جوائز بقيمة 
نصف ملي����ون دوالر، بينما حاز 
املسلس����ل املصري »خاص جدا« 
جوائز بقيمة ثالثمائة ألف دوالر، 
وكانت بقية اجلائزة من نصيب 
الذي قامت  مسلس����ل »بلقيس«، 

ببطولته النجمة صبا مبارك.
وكان املهرجان ق����د دخل هذا 
العام في ش����راكة مع شبكة أفالم 
حقوق اإلنسان، والتي أعلنت عن 
تقدميها جائزة خاصة خالل حفل 
توزيع اجلوائز، كانت من نصيب 
فيل����م »حراقة« للمخ����رج مرزاق 

علواش.
أما جائزة الفيلم الوثائقي فكانت 
من نصيب الفيل����م اللبناني »12 
لبناني غاضب«، للمخرجة زينة 
دكاش، بينما ذهبت جائزة جلنة 
التحكي����م اخلاصة عن هذه الفئة 
إلى املخرجة مي إسكندر عن فيلم 

»أحالم الزبالني«.

دبي � سي.إن.إن: بعد احتدام 
املنافس���ة بني نح���و 400 فيلم 
عربي في مسابقة مهرجان دبي 
الفيلم  الدولي، حاز  السينمائي 
الفلسطيني »زنديق« للمخرج 
املهر  ميش���يل خليفي جائ���زة 
الذهبي، لتكون اجلائزة الثانية 
له خ���الل أيام املهرج���ان، بعد 
فوزه بجائزة اإلبداع التي تقدمها 

مؤسسة »بوابة الصحراء«.
الفيلم يحكي قصة الشخصية 
»م«، مخ����رج فلس����طيني يعود 
الناصرة ملعرفة األس����باب  إل����ى 
احلقيقية وراء اللجوء بعد نكبة 
1948، وليكتشف خالل ليلة واحدة 
تفاصيل حياته الهائمة، التي لم تكن 

معروفة لديه في السابق.
ولم يكن الفلسطينيون بعيدين 
أيضا عن فئة األفالم القصيرة، فقد 
فاز فيلم »رؤوس دجاج« للمخرج 
بسام علي اجلرباوي، بينما فازت 
املمثلة نسرين فاعور بجائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في فيلم »أميركا« 

للمخرجة شيرين دعيبس.
وذهبت جائ����زة أفضل ممثل 
لس����عيد باي ع����ن دوره في فيلم 
»الرجل الذي باع العالم«، وكانت 
جائزة أفضل موسيقى من نصيب 
الثالثي جب����ران عن فيلم »وداعا 

غاري«.
وقد حاز الفيلم املصري »واحد 
� صفر« ملخرجته كاملة أبوذكري 
جائزتني هما ألفضل س����يناريو، 

وأفضل تصوير.
وفاز فيل����م »حراقة« للمخرج 

مرزاق عل����واش بجائ����زة جلنة 
التحكيم اخلاص����ة في املهرجان، 
والتي يرأسها املخرج املغربي أحمد 

الراشدي.
وضم����ن احلف����ل اخلتام����ي 
للمهرجان، مت اإلعالن عن جوائز 

تايلور.. األكثر إثارة لإلعجاب في 2009

لوس أجنيلي����س � يو.ب����ي.آي: تربعت املغنية 
األميركية الشابة تايلور سويفت على غالف مجلة 
»بيبول« بعدما اختيرت كأحد األشخاص األكثر إثارة 

لإلعجاب لعام 2009.
وشهدت سويفت البالغة من العمر 20 عاما، سنة 
حافلة باإلجنازات إذ احتل ألبومها »فيرلس« املرتبة 
األولى في املبيعات وبيع����ت جميع تذاكر جوالتها 
املوسيقية كما فازت بجوائز أفضل مغنية موسيقى 
 ريفي����ة وجوائز غرامي. ووصفت املجلة س����ويفت

بال� »الفتاة الذهبية« ونقلت عنها قولها »ميكنك البقاء 
الشخص نفسه حتى لو تغير كل شيء حولك«.

ووردت على الئحة »بيبول« هذا العام أس����ماء 
مجموعة من النجوم إلى جانب سويفت كان أبرزهم 
املمثلني براد پيت وأنچلينا چولي واملمثلة مونيك 
والرئيس األميركي باراك أوباما وزوجته ميش����يل 
واملمثلة ساندرا بولوك واملرشحة السابقة ملنصب نائب 
الرئيس األميركي سارا بالني وضحية عملية اخلطف 

جايسي دوغارت واملغنية ريهانا وغيرهم.

واشنطن � يو.بي.آي: شهدت رحلة جوية أميركية جداال حادا 
بني أحد أعضاء مجلس الشيوخ ومضيفة طلبت منه إغالق هاتفه 

اخلليوي نعت خاللها السيناتور املضيفة بكلمات نابية.
ونق���ل موقع »بوليتيكو« عن مس���اعد جمهوري في 
الكونغرس رفض الكش���ف عن اسمه أن عضو مجلس 
الشيوخ عن احلزب الدميوقراطي السيناتور تشاك شامر 
وج���ه إهانات وكلمة نابية إلى مضيفة طلبت منه إنهاء 

اتصال هاتفي كان يجريه وإغالق هاتفه اخلليوي.
وكان شامر على منت رحلة جوية متوجهة من نيويورك إلى 
واشنطن حني طلبت منه املضيفة إغالق هاتفه ألنه يتعني إغالق 
الهواتف اخلليوية عند إقالع الطائرة. وقال املس����اعد »جتادل 
معها حول القاعدة« وأض����اف »قالت إنها ال تضع القواعد بل 
تتبعها فحسب«. ونقل مساعد شامر أسفه عن التعليقات التي 

لم يكن يجدر به التلفظ بها.

سيناتور أميركي يهين مضيفة طلبت منه إغالق هاتفه الخليوي

املمثلة ماري ستينبيرجن احلاصلة على جائزة األكادميية تظهر 
بجانب جنمتها املقدمة لها وذلك على ممشى املشاهير لهوليوود.

)أ.پ(
ماري..

نجمة الرصيف


