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تم جمعها بعد 8 ساعات من استخدامها

الكّمامات المسرطنة تثير الذعر في مدارس مصر
القاهرةـ  وكاالت: حالة من الذعر انتابت الطالب مبدارس أسيوط 
جنوب مصر وكذلك املعلمون بعد جمع الكمامات التي ســـبق أن 
وزعتها اإلدارات التعليمية باملدارس للوقاية من إنفلونزا اخلنازير، 
خاصة بعد انتشار شائعات حول عدم صالحية الكمامات لالستخدام 
اآلدمي ووجود مواد مسرطنة تنتشر باجلهاز التنفسي بعد مرور 

أكثر من 8 ساعات على استخدامها.
وأكدت بعض املدارس أنها تلقت إشارة من اإلدارات التعليمية 
بجمع تلك الكمامـــات والتخلص منها ونفت مدارس أخرى علمها 
بتلك الواقعة، حيث أكد معلموها أنهم تلقوا اخلبر عبر وســـائل 
اإلعالم وأصيبوا بالذعر. وحسب صحيفة »اليوم السابع« املصرية 
قال محمد خالد مدرس مبركز البداري إننا فوجئنا بقيام الزائرات 
الصحيات واملمرضات باملدارس بالتنبيه علينا في احلصص بجمع 
الكمامات التي يرتديها الطالب منذ بداية العام الدراسي وحني قمنا 
بســـؤالهم عن السبب، قالوا إن هذه تعليمات ويجب تنفيذها ألن 

الكمامات غير صاحلة.
وأضاف املدرس عاطف عبدالغني أننا تخوفنا بعد تلك التعليمات 
التي أكدت لنا الزائرات الصحيات باملدرسة مصداقيتها، وأن خطورة 
تلك الكمامات تفوق خطورة ڤيـــروس إنفلونزا اخلنازير ولذلك 

يجب جمعها والتخلص منها.

السلطات الفلبينية ترفع مستوى
 إنذار »مايون« وتواصل إجالء سكانها

الفلبنيـ  أ.ف.پ: واصلت 
السلطات الفلبينية االثنني 
الســـكان  عمليـــات إجالء 
القاطنني قرب بركان مايون 
البالد ورفعت  في وســـط 
مســـتوى اإلنذار من خطر 

قذفه حمما ضخمة.
ورفـــع األحد مســـتوى 
الرابعة  الدرجة  الى  اإلنذار 
على ســـلم مـــن 5 درجات 
تصاعدية ما يعني ان هناك 
خطرا فـــي انفجار البركان 
»خالل الســـاعات او األيام 
املقبلـــة«، بحســـب املعهد 
الوطني للرصـــد البركاني 

والزلزالي.
وأفـــاد مصـــور وكالة 
فرانس برس بأن مسؤولني 
محليني وأمنيني زاروا بلدة 
غينوبوتـــان على ســـفح 
مايون إلقناع سكانها بإخالء 

منازلهم.
بـــوكاد  وقـــال مـــوالد 
البلدة لوكالة  املسؤول في 
فرانس برس »اليزال هناك 
مـــن يرفضـــون الرحيـــل 

انهـــم معتادون  ويقولون 
على احلمم وان ما من ضرر 

سيصيبهم«.
وأعلن جوي سالســـيدا 
حاكم والية الباي ان السلطات 
»ستخلي بالقوة« السكان 

الذين يرفضون املغادرة.
وسبق للحكومة ان أخلت 

آالف العائالت التي تعيش 
البركان ضمن دائرة  حول 
قطرها 8 كيلومترات، وهي 
األكثر عرضة خلطر احلمم 

البركانية.
ومنذ يوليو يشهد البركان 
نشاطا غير اعتيادي زادت 

حدته مؤخرا.

مجموعة من السكان أثناء ترحيلهم

تلميذات في مصر بالقناع الواقي

)أ.پ( طفل فلبيني على عربة أثناء اإلجالء  

الراحلة بيتاني مورفي 

كريشنا

مادونا

سيمون كاول امللكة إليزابيث

تريشنا 

لقطة من فيلم أفاتار

 بعد أن تم فصلهما من الرأس

تريشنا وكريشنا تحتفالن بعيد ميالدهما 

قال أمام المحكمة: كل واحد حر في بيته

مقاضاة أميركي يمشي عاريًا داخل منزله
»أفاتار« يتفوق على األميرة والضفدع ويتصدر اإليرادات

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: تصدر فيلم 
اخليال العلمي »أفاتــــار« ايرادات األفالم 
املعروضة في صاالت السينما األميركية.

وذكر شباك التذاكر »موجو« ان الفيلم 
اجلديــــد بتقنياته الفريدة جمع في عطلة 
نهاية األســــبوع 73 مليون دوالر متقدما 
على فيلم »األميرة والضفدع« الذي تراجع 
الى املركــــز الثاني محققا إيرادات تقدر بـ 

12.225 مليون دوالر.
واحتل فيلم »الطــــرف األعمى« املركز 
الثالث محققا إيرادات قيمتها 10.03 ماليني 
دوالر، في حني كان املركز الرابع من نصيب 
»هل سمعتم عن عائلة موغان« بإيرادات 

بلغت 7 ماليني دوالر، أما فيلم »قصة الشفق: 
القمر اجلديد« فحل في املركز اخلامس محققا 

إيرادات تقدر بـ 4.37 ماليني دوالر.
وحل في املراكز التالية كل من: »رجل 
ال يقهــــر«: سادســــا )4.17 ماليني دوالر( 
و»أغنيــــة امليالد«: ســــابعا )3.41 ماليني 
دوالر( و»فوق في الهواء«: ثامنا )3.1 ماليني 
دوالر( و»أخوة«: تاســــعا )2.63 مليون 
دوالر( و»أولد دوغر«: عاشرا )2.28 مليون 

دوالر(.
وخرجــــت أفــــالم »2012« و»مدجــــج 
بالســــالح« و»قاتل النينجــــا« من املراكز 

العشر األولى.

فيرجينياـ  يو.بي.آي: أدين رجل من 
والية فيرجينيا األميركية بتهمة عدم 
احلشـــمة وخدش احلياء العام بعدما 
اشتكت امرأة من أنها رأته من خالل نافذة 
منزله وهو يقف عاريا خالل مرورها مع 
ابنها في شارع مجاور. وذكرت شبكة 
»فوكس نيوز« األميركية أن املرأة التي 
لم يذكر اسمها رأت إيريك وليامسون 
من نافذة منزله عندما كان يقف عاريا 

في داخله.
وخالل محاكمته قال وليامسون إن 
له احلق أن يفعل ما يحلو له وباملشي 
عاريا داخل منزله إذا شاء ذلك ما دام ذلك 

ال يسبب األذى ألي شخص كان.
ولكن االدعاء العام قرر أن وليامسون 
أراد بنزع ثيابه والوقوف عاريا داخل 
منزله لفت انتباه املرأة التي كانت تأخذ 

ابنها إلى املدرسة في تلك املنطقة.

مادونا »ملكة المشاهير« في بريطانيا

..ونجم »اكس فاكتور« أشهر من الملكة

مطب جوي يصيب 20 راكبًا
جوهانسبرغ ـ د.ب.أ: أصيب 20 راكبا بإصابات 
طفيفة عندما واجهت طائرة من طراز »إيرباص إيه 
330« تابعة لشــــركة »طيران االمارات« مطبا جويا 
شديدا في رحلتها بني دبي ومدينة دوربان الساحلية 
اجلنوب افريقية حســــبما أكد متحدث باسم مطار 

دوربان امس.
وقال كولني نايدو مدير االتصاالت مبطار دوربان 

الدولي واجهت الطائرة وفقا ملعلوماتنا مطبا جويا 
عندما كانت على بعد ساعتني تقريبا من دوربان«.

وأضاف أن الرحلة املقــــررة رقم »إي.كيه.755« 
للطائرة التي كانت تقــــل 220 راكبا كان من املقرر 
أن تهبط فــــي دوربان  وأرســــلت خدمات طوارئ 
ومستشــــارو الصدمات النفسية الستقبال الطائرة 

لدى وصولها.

لندنـ  د.ب.أ: أظهر استطالع رأي أجري ألطفال 
دون سن العاشرة في بريطانيا أن سيمون كاول 
منتج وحكم البرنامج التلفزيوني الشهير »اكس 
فاكتور« هو الشـــخص األكثر شـــهرة في العالم 
بالنســـبة لهم. وجاءت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية في املرتبة الثانية خلف سيمون كاول بني 
األشخاص األكثر شهرة بالنسبة ألكثر من 1000 

طفل شاركوا في االستطالع.
وذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية الشعبية 
امس أنه عند اســـتطالع رأي األطفال أيضا جاء 
برنامج املسابقات املوسيقية »اكس فاكتور« ضمن 

أفضل 10 أشياء في العالم.
وحـــل البرنامـــج في املركز الســـابع في ذلك 

االستطالع بينما كان األصدقاء واألسرة في مقدمة 
أفضل األشياء.

وكانت السعادة والشهرة في املركزين الثاني 
والثالث، ويلي ذلك الصحة والثراء في املركزين 

الرابع واخلامس.
وشارك أكثر من 1400 طفل من أنحاء بريطانيا 
خالل ســـبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هذا العام في 
االستطالع الذي نظمته جمعية »لوتون فرست« 

املعنية بتنمية مقاطعة بدفوردشاير.
وقالت باتريسا مورتشي إحدى العامالت في 
اجلمعية »إنه العام األول الذي يحتل فيه األصدقاء 
واألسرة املركز األول في قائمة أفضل األشياء في 
العالم، حيث كان يحتله عادة الثراء والشهرة«.

لندنـ  يو.بي.آي: استحوذت 
ملكة الپوپ األميركية مادونا 
على أكبر مساحة من أعمدة 
الصحـــف البريطانية خالل 
العقد املاضي لتنال لقب ملكة 

املشاهير.
وذكرت صحيفة »الدايلي 
ستار« البريطانية أن النجمة 
مادونا احتلت أكبر مساحة في 
أعمدة املقاالت الصحافية في 

بريطانيا.
إلى أن  الدراسة  وأشارت 
النجم روبي ويليامز احتل 
الذكور  صـــدارة املشـــاهير 
الذيـــن تناولتهـــم الصحف 
البريطانية خالل السنوات 

الـ 10 املاضية.
التي  الدراســـة  وأظهرت 
أجرتها قناة »أون الين تي ڤي« 
أن ويليامز ومادونا تفوقا على 
مايكل جاكسون الذي يعتبر 

االسم األبرز لعام 2009.

وفاة الممثلة الشابة 
بيتاني مورفي بأزمة قلبية

سيدني ـ د.ب.أ: خرجت امس 
التوأمان اللتان كانتا ملتصقتني من 
الرأس بعد أن فصلهما جراحون 
أستراليون من مستشفى ملبورن 
حيث أجروا لهما عملية استمرت 

ملدة 31 ساعة الشهر املاضي.
ورافقت الوصية القانونية كال 
من تريشنا وكريشــــنا وهما من 
بنغالديــــش إلى املنزل في الوقت 
املناسب لالحتفال بعيد ميالدهما 

الثالث اليوم.
وقالــــت كيلــــي بينمــــا كانت 
الطفلتــــان تنقالن مبقعد متحرك 
خارج مستشــــفى االطفال امللكي 
»لقد وهبــــوا حياة جديدة لهاتني 
الطفلتني، ال ميكن أن انتظر إعادتهما 

إلى املنزل«.
وكان االطباء قد أعطوا فرص 
25% فقــــط لنجــــاة التوأمني في 
العملية املاراثونية التي جرت في 
16 نوفمبــــر املاضي وقالوا إن كل 
واحدة لديها فرصة 50% للنجاة 
من االضرار التي رمبا تلحق باملخ، 
وقالت جراحة االعصاب ويرجينيا 
مايكســــنر في بيان »إننا سعداء 
للغايــــة لنجاتهمــــا، إنني أتطلع 
لرؤيتهما يعيشــــان حياة طويلة 

وسعيدة، إنها أمنيتي لهما«.

إعدام سعودي 
قتل والده

الرياضـ  أ.ف.پ: أعلنت وزارة 
الداخلية السعودية تنفيذ حكم 
اإلعدام امس في ســـعودي أدين 
بطعن والده حتى املوت إضافة 
الى طعن شقيقه متسببا له في 
جروح بعد تعاطيه حبوبا مخدرة، 
ما يرفع عدد أحكام اإلعدام التي 
نفذت في اململكة منذ مطلع العام 

الى 66.
وأورد بيان للـــوزارة نقلته 
وكالة األنباء السعودية ان حكم 
اإلعدام نفد في السعودي خالد بن 
صالح بن سالم بن حميد العوفي 
الذي أقدم »على تعاطي حبوب 
الكبتاغون احملظورة وقتل والده 
بطعنه عدة طعنات في جسده، 
وطعن شقيقه سمير بسكني« ما 
تسبب في إصابته بجروح. ونفذ 

احلكم في مكة املكرمة.
وأعدم 102 شخص في 2008 
بعدما ســـجلت عمليات اإلعدام 
في اململكة رقما قياسيا في 2007 
بلغ 153 مقابل 37 شـــخصا في 

.2006
ويعاقـــب مرتكبـــو جرائم 
االغتصاب والقتل والردة والسطو 
املسلح باإلعدام في اململكة العربية 
السعودية التي تطبق الشريعة 

اإلسالمية في شكل صارم.

 لوس اجنيليس ـ يو.بـــي.آي: توفيت املمثلة 
األميركية بيتاني مورفي عن عمر) 32 سنة( بعدما 
عثر عليها فاقدة الوعي إثر إصابتها بأزمة قلبية 
وتعذر على املسعفني إنعاشـــها، وقال السلطات 
املختصـــة ان ما من دليل على وجود أي خطأ في 

وفاة مورفي في لوس أجنيليس.
وأفاد موقع »تي إم زي« األميركي بأن املسعفني 
استجابوا التصال على خدمة الطوارئ من منزل 
مورفي الذي تعيش فيه مع زوجها املؤلف واملخرج 
ساميون موجناك وحضروا إلى املكان ولكن تعذر 
عليهم إنعاشـــها فنقلت إلى مستشـــفى »سيدرز 

سيناي« حيث أعلنت وفاتها رسميا.

صحتك

هرمون الشهية يقي من الزهايمر
واشــــنطنـ  أ.ش.أ: تشــــير األبحاث احلديثة إلى أن االشــــخاص الذين 
ميتلكون معدالت أعلى من هرمون »اللبتني« املســــؤول عن الشهية والذي 
يتم إفرازه بواســــطة اخلاليــــا الدهنية قد يكونون أقــــل عرضة لالصابة 
بالزهامير وأمراض خرف الشــــيخوخة باملقارنة بأقرانهم ممن ميتلكون 
معدالت أقل لهذا الهرمون. وأوضح الباحثون أن االشخاص الذين ميتلكون 
مســــتويات أعلى من هرمون »اللبتني« هم أقل عرضة لالصابة بالزهامير 
وخرف الشيخوخة باملقارنة باألشخاص الذين ميتلكون معدالت أقل من هذا 
الهرمون. كما كشف الباحثون على أن االشخاص الذين ميتلكون معدالت 
أعلى من هرمون »اللبتني« لديهم حجم املخ أكبر والذي يتضاءل بصورة 
ملموســــة في حال االصابة مبرض الزهامير لدى أقرانهم ممن ال ميتلكون 
نســــبة عالية من هذا الهرمون، حيث يعمل خرف الشيخوخة والزهامير 
على ما يطلق عليه »سرقة املخ« والذي يعاني منه ما يقرب من 26 مليون 

..ولحم الخنزير يتسبب في تغريم طّباخ مسلم 1.2 مليون دوالر
دبي ـ العربية: خســــر طباخ مسلم 
دعوى قضائية أقامها ضد جهاز شرطة 
لندن ادعى فيها أنه أجبر على طهي شرائح 
من حلم اخلنزير، وذلك وفقا ملا ذكرت 

صحيفة »الشرق األوسط« امس.
وكان حسنالي خوجا، الذي عمل مديرا 
للطهي في إحدى محطات شرطة لندن، قد 

اتهم اجلهاز بعدم مراعاة معتقداته الدينية 
اإلسالمية عندما أجبر على التعاطي مع 

اللحوم احملرمة إسالميا.
إال ان خوجا )62 عاما( خسر القضية 
عندما قال أحد الشهود إنه شاهده وهو 

يلتهم سندويتشات من حلم اخلنزير.
وحكمــــت احملكمة عليــــه بأن يدفع 

التكاليف القانونية التي تكبدها إضافة 
إلى تكاليف جهاز الشرطة، التي قدرت 
بأكثر من 76.200 جنيه )1.2مليون دوالر(. 
وقال متحدث باســــم جهاز الشرطة ان 
خوجــــا طلب عدة مــــرات، قبل وخالل 
الدعوى، سندويشات اللتهامها بنفسه، 
مضيفــــا أنه »كان يعــــرف جيدا أنه لن 

ينجح في دعواه ألنه كان يعرف جيدا 
أنه يتعامل باستمرار مع هذه املنتجات 

قبل إقامة الدعوى«.
ووافق القاضي مايكل ساوثهام على 
أن يدفــــع خوجا التكاليــــف القانونية 
جلهاز الشرطة، إال أن ذلك سيتم حتديده 

الحقا.


