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35 كاليفورني���ا � س���ي. إن. إن: متكنت عجوز في اخلامس���ة 
والسبعني من عمرها من الفوز ببرنامج الكتشاف املواهب في 
اسبانيا، بعد أن أدت رقصة »سالسا« أذهلت بها جلنة احلكام 
واحلضور. وفاجأت سارة بيتي جونز املولودة في بريطانيا 
عام 1934، حضور األستوديو في برنامج للمواهب بالتلفزيون 
االس���باني عندما قدمت عرضا رشيقا لقصة السالسا، ليقف 
أعضاء جلنة التحكيم مش���دوهني أمام خفتها وبراعة أدائها.  

وف���ازت جونز بجائزة البرنام���ج، بينما حصل مدربها، وهو 
ابنه���ا ذو األربعني عاما، على جائ���زة قيمتها 50 ألف دوالر، 
على اجلهد الذي بذله في تعليمها حركات الرقصة األشهر في 
الفنون الالتينية. وتقول جونز إنها ترقص منذ مدة ال تستطيع 
تذكرها، وانه يبدو لها أحيانا أنها متارس الرقص منذ األزل، 
قائل���ة إنها بدأت في تعلم الرقص عندما كان عمرها عامني، إذ 

تلقت دروسا خاصة في تلك املرحلة املبكرة من العمر.

عجوز في الـ 75 ترقص السالسا  وتفوز بجائزة المواهب

البحث عن 40 مفقودًا في غرق سفينة قبالة الساحل اللبناني
انتشال 4 جثث وإنقاذ 25 شخصًا ووفاة القبطان البريطاني 

الشرطة البحرية حتمل جثة أحد الضحايا وفي اإلطار أحد الذين مت انقاذهم

)رويترز( أحد الذين مت انقاذهم ويبدو عليه الرعب  

طرابل����س � أ.ف.پ: واصلت القوى االمنية وقوات الطوارئ الدولية 
في لبنان امس عمليات البحث عن حوالي اربعني شخصا اليزالون في 
عداد املفقودين غداة غرق سفينة على متنها 82 شخصا قبالة سواحل 
ش����مال لبنان.  واعلن اجليش اللبناني انقاذ 38 شخصا حتى اآلن من 
افراد طاقم وركاب سفينة »داني اف تو« التي ترفع علم بنما وكانت تنقل 

حمولة من املاشية من االوروغواي في طريقها الى سورية.
 وجاء في البيان انه مت كذلك »انتشال اربعة اشخاص كانوا قد فارقوا 
احلياة«، وكان مت انتش����ال 25 ش����خصا ليل اخلميس مبشاركة سفينة 
س����ورية.  ومت نقل عدد من الذين مت انقاذهم الى مستشفيات طرابلس 
وكانوا مبللني وحفاة القدمني ويرجتفون من البرد وكان بعضهم يبكي، 
بينما بدا االرتياح على آخرين، وقال احدهم وهو فلبيني يدعى جوناثان 
»عندما القيت نفسي في املاء، لم اكن اضع سترة النجاة النني لم امتكن 

من ايجاد واحدة وكانت االمواج عالية جدا، واصبت بالرعب«.
 وغرق قبطان السفينة البريطاني في احلادث، على ما افاد احد افراد 
الطاقم الذي انتشلته فرق االنقاذ، وقال الناطق باسم اليونيفيل اندريا 
تينينتي لوكالة فرانس برس »اعمال البحث مستمرة في موقع احلادث 

وفي محيطه، اال ان احوال الطقس التزال سيئة جدا«.
 وتوقعت مصلحة االرصاد اجلوية في ادارة الطيران املدني في بيروت 
ان »يستمر املنخفض اجلوي مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح ناشطة 
مسيطرا على احلوض الش����رقي للبحر املتوسط، كما توقعت تساقط 
امطار خصوصا في املناطق الش����مالية واجلبلية والداخلية وتس����اقط 

الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما وفوق.
 واوضحت مصادر رسمية ان السفينة التي كانت متوجهة الى ميناء 
طرطوس السوري شمال طرابلس، اضطرت الى تغيير وجهتها بسبب سوء 

االحوال اجلوية وحاولت الوصول الى بيروت حني انقلبت وغرقت.
 وهبت على لبنان اخلميس عاصفة قوية متس����ببة باضرار مادية 

)محمود الطويل(جسيمة وبسيول وباغراق شوارع ومنازل باملياه. سوء االحوال اجلوية اغرق شوارع بيروت  

»الزراعة« المصرية تنفي ما تردد 
حول إصابة 8 أشخاص بإنفلونزا الماعز

القاهرة � وكاالت: نفت وزارة الزراعة في مصر ما 
نشرته وكالة األنباء الروسية عن وجود 8 إصابات 
مبرض أنفلونزا املاعز داخل مصر. وقال الدكتور حامد 
سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن 

إنفلونزا املاعز من األمراض املعدية، التي ميكن 
أن تنتقل من املاعز إلى اإلنسان، كما حدث 

في بعض الدول األوروبية، وتس����مى 
في حال انتقالها إلى اإلنسان »احلمى 
املجهولة«. وحسب »املصري اليوم« 
أضاف سماحة: »هذا املرض يعد نوعا 
امليكروبات )كوكسيال(،  أنواع  من 
ويصاب به املاعز واألغنام واألبقار، 
وينتق����ل إلى اإلنس����ان عن طريق 
استنشاق امليكروب أثناء االختالط 
باحليوان املريض، أو شرب لنب من 

حيوان مصاب باملرض«.
الفتا إلى أن امليكروب ميكن أن يتأثر 

باستخدام بعض املضادات احليوية وخاصة 
الكلور والتترسايكلني، مشيرا إلى أن الوضع 

في مصر مطمئن جدا، وال توجد أى اصابات باملرض 
س����واء بني املاعز، والتى يبلغ عددها 2 مليون رأس، 

أو بني البش����ر، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات في هذا 
املرض ال تتعدى %1.

وفى هولندا، قالت وزارت����ا الزراعة والصحة إن 
الس����لطات تعتزم إعدام حوال����ى 34 ألفا من إناث 
املاعز احلوام����ل و1200 من ذكور املاعز في 
مزارع أصابها املرض ش����ديد العدوى، 
للحيلول����ة دون انتق����ال املرض إلى 
البش����ر، بعد اإلعالن رس����ميا عن 
إصابة 11 من مواطنيها إضافة إلى 
19 بلجيكا، و21 حالة في أميركا و4 
في كن����دا. من جانب آخر، أعلنت 
منظمة الصحة العاملية، أمس، أنه 
من املبكر جدا إعالن انتهاء وباء 
أنفلون����زا اخلنازير.  وقال كايجا 
فودوكا، املستشار اخلاص ملديرة 
املنظمة، إنه حت����ى وإن مت جتاوز 
مرحلة الذروة في أميركا الشمالية، فإن 
انتشار العدوى يظل »مبستويات عالية« 
في بعض مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، 
محذرا من بداية موجة ثانية النتش����ار املرض في 

نصف الكرة األرضية الشمالى في موسم الشتاء.

هولندا تعتزم إعدام 34 ألفًا من إناث الماعز الحوامل و1200 من الذكور 

»ديزني« يتراجع 
عن »خنازير برية«

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
تراجع أستوديو »والت ديزني« 
الهوليودي عن تصوير جزء ثان 
من فيلم »خنازير برية«. وذكرت 
صحيفة »فرايتي« األميركية على 
انه كان  موقعها على اإلنترنت 
يفترض بالفيلم اجلديد »خنازير 
برية« أن يجمع من جديد أبطال 
الفيل����م األول وأبرزه����م جون 

ترافولتا.
كان يتوجب أن يبدأ تصوير 
الفيلم في فصل الصيف املقبل 
لكن األس����توديو ألغاه في ظل 
تراجع إيرادات الفيلم األخير من 

بطولة ترافولتا »أولد دوغز«.

صحتك

واش���نطن � أ.ش.أ: توصل فريق من العلماء الى ان 
التوابل خاصة الفلفل االس���ود والكاري يحتويان على 
مرك���ب طبيعي يعمل على وقف من���و اخلاليا اجلذعية 

املؤدية الى االصابة بسرطان الثدي.
كان العلماء قد اس���تخدموا الكركم والفلفل االس���ود 
والكاري على خاليا س���رطانية بالثدي في املعمل حيث 
لوحظ فاعلية هذا الثالوث في تقليل اعداد اخلاليا اجلذعية 

دون االضرار باخلاليا السليمة.
يحتوي الكركم على العديد م���ن العناصر املكافحة 
لالكسدة باالضافة الى اخلواص املضادة لاللتهابات مما 

يقي االنسان من العديد من االمراض.

التوابل تقي من سرطان الثدي


