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موس����كو � رويترز: طلبت روس����يا من ايران 42
مساعدتها في احياء ساللة نادرة من النمور الفارسية 
بالقرب من منتجع على البحر األسود من املقرر ان 
يستضيف دورة األلعاب األوملبية الشتوية 2014. 
واختفت النمور القوقازية او الفارس����ية من جبال 
القوقاز احمليطة مبنتجع سوتشي في جنوب روسيا 
في عشرينيات القرن املاضي بسبب الصيد اجلائر. 

وكجزء من جهود احياء هذه الس����اللة قبل دورة 
األلعاب األوملبية الش����توية تلقى رئيس الوزراء 
الروس����ي فالدميير بوتني اثنني من ذكور النمور 
البرية كهدية من تركمانستان العام املاضي وقال 

انه يأمل ان يتلقى املزيد من النمور من ايران.
وقال بوتني ألعض����اء اللجنة األوملبية الدولية 
»قمنا بترتيبات اضافية مع زمالئنا االيرانيني ونأمل 

ان نتلقى بضعة منور من هناك من اجل اكمال هذا 
املشروع في شمال القوقاز«. وأطلق بوتني النمرين 
الذكرين من تركمانس����تان في احلياة البرية العام 
املاضي، لكن احلصول على منور اناث � وهو ضروري 
إلحياء الساللة � بدا أصعب بكثير. وقال دميتري 
بيس����كوف املتحدث باسم بوتني لرويترز »البحث 

عن اناث في تركمانستان وايران مستمر«.

بوتين يطلب من إيران »نمورًا إناثًا«

ثورة بركان آيسلندا تعطل الرحالت الجوية بشمال أوروبا.. و»الكويتية« تهبط في فرانكفورت

الطيران  الرئيس����ي بأن خطوط 
االسكندنافية )ساس( علقت أيضا 

العديد من رحالتها اجلوية.
ولم يتضح متى سيس����تأنف 
املرور اجل����وي لكن وكالة األنباء 
النرويجية قالت ان الرحالت اجلوية 
الدولي����ة الى اجلنوب والش����رق 
انطالقا من مطار أوسلو الرئيسي 

لم تتأثر بعد.

وأجزاء من اململكة املتحدة والدمنارك 
قد يتأثر أيضا.

الوطنية  الب����ث  ونقلت هيئة 
النرويجية عن متحدث باسم شركة 
»افينور« قوله انها تبحث إغالق 

املسارات اجلوية املتبقية.
وقالت ش����ركة »اير ش����اتيل« 
انها ستلغي نحو 80  النرويجية 
رحلة جوية وأفاد مطار أوس����لو 

ومانشس����تر وايس����ت ميدالندز 
ومطارين في لندن هما ستانستيد 
ولوتون على الرغم من أن املطارات 

التزال مفتوحة.
وقال����ت وكالة »ف����ني اير« ان 
احلركة اجلوية توقفت في االجزاء 

الشمالية من فنلندا.
وذكرت وكالة االنباء النرويجية 
أن املجال اجلوي في شمال روسيا 

اي����زي جيت  وقالت ش����ركة 
البريطاني����ة للرح����الت اجلوية 
منخفضة التكلفة ان الرماد الذي 
من املتوقع أن يتحرك جنوبا يسبب 
»عرقلة كبيرة« لكل خطوط الطيران 
التي تنقل رحالت جوية من والى 
بريطانيا. وألغيت مئات الرحالت 
اجلوية من والى مطارات بريطانية 
أخرى مثل بريس����تول وكارديف 

الطي����ران للمس����اعدة في معرفة 
القرارات بشأن عملياتهم«. وألغيت 
ف����ي مطارات  الرح����الت اجلوية 
هيث����رو وجاتوي����ك وغيرها ولم 
تص����ل أو تقلع رحالت جوية من 
اسكتلندا مع إغالق مطارات أبردين 
وادنبرة وجالسجو، وأغلق أيضا 
مطار بلفاس����ت في شمال ايرلندا 

ونيوكاسل في شمال اجنلترا.

أو إقالع أي رحالت منه حتى اليوم 
اجلمعة.

وقال في بي����ان »ميثل الرماد 
البركان����ي خطرا أمنيا كبيرا على 
الطائرات«. وأضاف »نراقب الوضع 
مع مكتب األرصاد اجلوية واملنظمة 
األوروبية لسالمة املالحة اجلوية 
)يوروكنترول( والدول املجاورة 
ونعم����ل ع����ن كثب م����ع خطوط 

املتحدة والسويد والنرويج وأجزاء 
من احلدود الشرقية لروسيا.

وأصدر اجلهاز الوطني للمالحة 
اجلوية في بريطانيا قرارا بتحديد 
التي تدخل املجال  الطائرات  عدد 
اجلوي البريطاني امتثاال لنصيحة 
من مكتب األرصاد اجلوية وبحسب 
البيان الص����ادر أن مطار هيثرو 
سيتوقف عن استقبال أي رحالت 

عواصم � وكاالت: فيما تقطعت 
السبل مبئات آالف املسافرين في 
إلغاء  ش���مال أوروبا امس بع���د 
الرحالت اجلوية في عدد من مطارات 
شمال أوروبا بسبب الرماد الناجت 
من بركان ثائر في آيسلندا. اضطرت 
طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية 
املتجهة إلى لندن إلى تغيير خط 
س���ير رحلتها والهبوط في مطار 
فرانكف���ورت بع���د ان اغلق مطار 
هيثرو أمس في وجه كل الرحالت 
اجلوية القادمة إليه كما هو احلال 

في عدد من املطارات األوروبية.
وبحسب مصادر في االرصاد 
األوروبي����ة أن الرماد املنبعث من 
البركان ميثل خطرا على محركات 
الرؤية  الطائرات، كما يؤثر على 
في اجلو. وقالت سلطات طيران 
ان املرور اجلوي في أجزاء كثيرة 
من شمال أوروبا توقف أمس بسبب 
سحابة الرماد الناجتة عن اندالع 

بركان في آيسلندا.
وذكرت وكالة »فني اير« لتشغيل 
املطارات في فنلندا »مت تقييد احلركة 
اجلوية فوق منطق����ة البحر بني 
اسكتلندا والنرويج وشمال السويد 
وبريطانيا وشمال فنلندا بسبب 
الرماد«. وتس����ببت ثورة بركان 
في آيس����لندا األربعاء املاضي في 
تصاعد دخان أسود وبخار أبيض 
في الهواء غطى مساحات شاسعة 
من شمال ش����رق أوروبا وشملت 
حدود الس����حابة كال م����ن اململكة 

مئات اآلالف من المسافرين تقطعت بهم السبل جراء إلغاء الطيران

)أ.ف.پ( سحب هائلة من الرماد البركاني فوق آيسلندا والتي بلغت حدودا غطت دوال اوروبية وعطلت الرحالت اجلوية  

منطقة وزن االمتعة في مطار هيثرو توقفت متاما عن العمل أمس  )أ.پ( لوحة الطائرات املغادرة في مطار هيثرو وتبدو قد الغيت جميعها  )أ.پ(

ميل غيبسون مع حبيبته أوكسانا غريغورييفا

كاونترات مطار غالسكو وقد خلت متاما من املوظفني اثر الغاء الرحالت  )أ.ف.پ(

صحتك

البنكرياس الصناعي المزروع
يعمل بنجاح مع 11 حالة مرضية

شيكاغو � رويترز: قال باحثون أميركيون 
إن زرع »بنكرياس صناعي« يراقب نسبة 
السكر في الدم ويفرز االنسولني وهرمونا 
تنظيميا يطلق عليه اس���م »جلوكاجون« 
ساعد املرضى على إبقاء نسب السكر في 
دمهم قرب معدالته���ا الطبيعية الكثر من 

24 ساعة.
وصم���م النظ���ام املكون م���ن مراقب 
للجلوكوز ومضخت���ني وجهاز كمبيوتر 
شخصي حملاكاة اآللية الطبيعية للتحكم 
في انخفاض أو ارتفاع نس���ب السكر في 

الدم بشكل أفضل.
وكان بعض املرضى يش���عرون بحالة 
تعرف باس���م انخفاض الس���كر في الدم 
بش���كل خطير في جتارب س���ابقة لزرع 
أنظمة البنكري���اس الصناعية التي تفرز 

االنسولني فقط.
التي نشرتها دورية  الدراسة،  وأفادت 
»ساينس ترانسليشنال مديسني« االربعاء 
املاضي، ب���أن إضافة جرعات صغيرة من 
هرمون جلوكاجون الذي يفرزه البنكرياس 
لرفع نس���ب الس���كر في الدم ساهمت في 

التغلب على هذه املشكلة.
وبعد بعض التعدي���الت على برنامج 
كمبيوتر معقد يعمل كدماغ للنظام، حتكم 
كل من شملتهم الدراسة وهم 11 بالغا في 
نسب السكر في الدم بشكل جيد دون أن 
يصابوا بتدني الس���كر وذلك حتى بعدما 
تناولوا ثالث وجبات بها نسبة كبيرة من 

املواد الكربوهيدراتية.
وقال د.س���تيفن راس���ل من مستشفى 
ماساتشوستس العام في بوسطن والذي 
س���اعد في قيادة الدراس���ة »هذا هو أول 
جهاز بنكرياس صناعي يفرز االنسولني 

واجللوكاجون معا«.
والنتائج هي االحدث فيما أصبح سباقا 
لتطوير بنكرياس يعمل بشكل كامل وميكنه 
إتاحة آلية للتحكم في نسب السكر في الدم 
لدى املصابني بالس���كري من النوع االول 

وهم صغار السن.
وطور النظام معمل إدوارد داميانو وهو 
مهندس للطب احليوي من جامعة بوسطن 
وأدخل املعمل تعديالت على دماغ النظام 
وبرنامج الكمبيوتر الذي يحلل بشكل دائم 
نسب السكر في الدم ويحدد متى يحتاج 

اجلسم لالنسولني أو للجلوكاجون.

»عروس تملك شقة« لتشجيع تعدد الزوجات في مصر

صورة إستراتيجية لـ »شانغهاي«

الري كينج يطّلق.. للمرة الثامنة

..وغيبسون ينفصل عن حبيبته الروسية

لوس أجنيليس � د.ب.أ: تقدم جنم البرامج احلوارية 
األميركي الري كينج بدعوى للطالق للمرة الثامنة ساعيا 
إلنهاء زواجه من ش���ون ساوثويك الذي استمر 13 عاما، 
حسبما ذكر موقع »تي ام زد دوت كوم« املختص بأخبار 

املشارهير األربعاء.
وأرجع كينغ )76 عاما( السعي للطالق الى خالفات ال 

ميكن حلها بينه وبني ساوثويك )50 عاما(.
يذك���ر ان الزوج���ني لديهم���ا ول���دان عمرهم���ا 11 و9 

سنوات.
ونقل املوقع عن محامية كينج، سوزان كارتر، القول: 
»انه يوم حزي���ن للغاية في حي���اة الري ويأمل ان يتم 
الط���الق بصورة ودية«، مضيف���ة ان »الري يحب ابنيه 

للغاية وسيكون جزءا ال يتجزأ من حياتهما«.
يذكر ان ساوثويك هي الزوجة السابعة لالري كينج، 
ولكن سيكون هذا هو طالقه الثامن، حيث انه تزوج وطلق 

مرتني سيدة واحدة هي الني أكينز.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: انفصل املمثل واملخرج 
األميركي ميل غيبسون عن حبيبته املغنية الروسية 
أوكس����انا غريغورييفا التي أجنبت له طفلة قبل فترة 
قصيرة. ونقل موقع »بيبول« األميركي عن مصدر مقرب 
من غيبس����ون ان هذا األخير انفصل عن غريغورييفا، 
التي بدأت عالقته بها منذ أكثر من س����نة وأجنبت منه 
طفلة تدعى »لوسيا« )5 اشهر(. يشار إلى ان لغيبسون 
7 أوالد آخرين من زوجت����ه روبني رايت، التي تقدمت 
بطلب الط����الق منه في أبريل املاضي. وقال املصدر ان 
االثنني »ابتعدا عن بعضهما فحس����ب، وكالهما يعمل 
بجد في حياته املهنية ويح����اوالن تربية طفلة رائعة 
معا، وهما ال يزاالن صديقني وس����يربيان لوسيا معا«. 
يشار إلى ان غيبسون موجود حاليا في املكسيك حيث 
يعمل عل����ى فيلم »كيف أمضيت إجازة الصيف«، فيما 

تعمل غريغورييفا على موسيقاها.

أطلق مكتب للزواج حملة لتعدد الزوجات أمام 
مساجد اإلسكندرية عبر ورق دعاية مت توزيعه على 
املصلني الرجال عقب خروجهم من صالة اجلمعة 
حمل شعار »يوجد لدينا آنسات ومطلقات وأرامل 

لديهن شقق ويرغنب في التعدد«.
وقد تهافت الرجال على العرض املغري، خاصة 
الذين يعانون مشكالت زوجية وهؤالء الذين يرغبون 

في التعدد والشباب الطامع في عروسة بشقتها.
ووضع مكتب الزواج تسهيالت لتوفير مسكن 
للزواج في حال لم تكن العروسة لديها شقة، حيث 
يساعد على اختيار شريك احلياة ويسوق العقارات 
في ذات الوقت، وقد اتخذ مكتب الزواج صبغة دينية، 

حيث اقتصرت حملته على املساجد.
وأك����دت موظفة باملكتب جلريدة »الدس����تور« 
املصرية ان رسوم ملء استمارة الزواج ال تتجاوز 

100 جنيه، وصورة للعروس او العريس، هذا غير 
أتعاب املكتب في حال امتام الزيجة بعد عدة مقابالت 
بني الطرفني داخل املكتب أوال قبل االنتقال الى منزل 
العروس، وعددت املوظفة اآلنسات واملطلقات واألرامل 

اللواتي ميلكن شققا ويرغنب في التعدد.
وأضافت انه في حال أعجب الرجل بس����يدة ال 
متلك شقة فإن املكتب سيتولى مساعدته في ايجاد 
شقة عبر العقارات التي يعمل بها في ذات الوقت، 
حيث يعمل املكتب باألساس على تسويق عقاراته، 
ونفت املوظفة ان يكون املكتب يعمل عبر جمعية 

أهلية مشهرة.
عل����ى جانب آخ����ر تقدمت عدد من الس����يدات 
باالس����كندرية ببالغ����ات ال����ى اجله����ات األمنية 
باالس����كندرية لغلق املكتب بدعوى انه يدعو الى 

»خراب البيوت«.

صورة التقطت من اجلو ملدينة ش���نغهاي الصينية التي ستشهد افتتاح املعرض العاملي في 
االول من مايو املقبل، وقام بتصويرها معهد شانغهاي باسيفيك لالستراتيجية العاملية، وتوضح 

الصورة قوارب تعبر النهر الذي يقسم املدينة الى نصفني.

السويد 

النرويج

آيسلندا

مركز فوهة البركان

صورة للتنبؤات الجوية 15 ابريل

الرماد حاليا

االمتداد المتوقع للرماد

فنلندا روسيا

المملكة المتحدة

امتدادات تحرك الرماد 
البركاني من بركان 
آيسلندا إلى أوروبا

الري كينج

عروس مصرية تقتل زوجها بالسم في شهر العسل
»لتتخلص من نكده«

القاهرة � د.ب.أ: قبل نهاية شهر العسل، تخلصت 
عروس م���ن صعيد مصر من زوجها »للتخلص من 

نكده«.
وذكرت صحيفة »األخب���ار« القاهرية في عددها 
ان العروس دس���ت لزوجها الس���م في زجاجة مياه 

غازية.
وأوضحت الصحيفة ان الزوجة قررت التخلص 
م���ن نكد زوجها حتى تعود الى حبيبها األول، الذي 
اس���تعانت به إلحضار ربع كيلو غرام س���م فئران 

للتخلص من الزوج بعد أيام فقط من الزفاف.


