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39 طهران ـ د.ب.أ: ضرب زلزال عنيف بقوة 5.8 درجات على مقياس 
ريختر، مدينة كرمان جنوب شرق ايران، قبل ظهر امس، وذكرت وكالة 
»مهر« االيرانية لألنبــــاء ان مركز الزلزال كان في قرية »نكار«، على 
مســــافة بضعة كيلومترات من مدينة كرمان التي تتميز بنمط البناء 
القدمي والبيوت الطينية. ولم تتوافر حتى اآلن تقارير عن اخلسائر في 
االرواح او حجم األضرار الناجمة عن الزلزال كما أن االتصاالت الهاتفية 
مــــع قرية »نكار« قد انقطعت. يذكر ان زلزاال بلغت قوته 5.7 درجات 

على مقياس ريختر ضرب محافظة خراسان رضوي اإليرانية، شمال 
شــــرقي البالد، امس اجلمعة، مما أسفر عن إصابة 110 أشخاص على 
األقل بجروح وتضرر العديد من املباني الســــكنية في مناطق ريفية. 
تقــــع إيران في منطقة حزام الزالزل وهــــي مهددة بالتعرض للزالزل 
املدمرة. وكانت مدينة بام، جنوب شرق ايران، تعرضت لزلزال بقوة 
6.6 درجات  على مقياس ريختر في ديســــمبر عام 2003 ما اسفر عن 

مقتل أكثر من 30 ألف شخص.

إصابة العشرات في زلزال عنيف ضرب إيران

لم يتحمل غياب كارال 
فقام بزيارتها في موقع التصوير سـاركوزي

باريس ـ وكاالت: يبدو أن الرئيس الفرنســـي نيكوال ســـاركوزي لم يتحمل غياب 
زوجته كارال بروني ساركوزي عنه بسبب انشغالها في تصوير دورها في أحد األفالم 

السينمائية، فقرر أن يفاجئها في زيارة خاطفة له في موقع تصوير الفيلم.
فقد ذكرت صحيفة فرنســـية ان نيكوال ساركوزي وضع أمور الدولة جانبا ليقوم 
بزيـــارة زوجته في موقع تصوير فيلمها اجلديد »منتصـــف الليل في باريس«، الذي 

يتولى إخراجه املخرج األميركي املخضرم وودي آالن.
وظهر ساركوزي في موقع تصوير الفيلم لرؤية زوجته كارال التي تلعب أحد أدوار 

البطولة في الفيلم، في أول مشاركة سينمائية لها.
وقد بقي ســـاركوزي ساعتني في موقع التصوير وقدم التحية للمخرج وودي آالن، 

قبل أن ينصرف هو وزوجته كارال ملنزلهما.

كارال أثناء التصوير وفي اإلطار مع ساركوزي

صحتك

جدة ـ العربية: بدأت فضائية إســـالمية 
في التحضير إلطالق أول برنامج من نوعه 
في مجال الفتاوى الدينية، وذلك عبر نظام 
اإلكســـبريس، أو الفتاوى السريعة، والتي 
ستعرض خالل شهر رمضان املبارك، بهدف 
اإلجابة عن أسئلة املستفتني واستفساراتهم، 
من خـــالل االتصاالت الهاتفية والرســـائل 

.)sms( القصيرة
وأعلنـــت قناة »دليـــل« الفضائية، التي 
يشـــرف عليها الداعية الســـعودي سلمان 
العودة، أنها انتهت من وضع االستعدادات 
األخيرة لبرنامجها الرمضاني »فتوى الساعة«، 
والذي سيكون برنامج إفتاء حواري مصغرا 
ال تتجاوز مدته عشر دقائق، ويأتي على رأس 

كل ساعة ليستقبل أسئلة املتصلني وما يرد 
عبر رســـائل الـ sms، ليقوم بعد ذالك مقدم 
البرنامج بطرح تلك األســـئلة على الضيف 

ليجيب عنها على الهواء مباشرة. 
ويهدف البرنامج إلى خدمة اجلمهور من 
خالل تقدمي الفتاوى الرمضانية بشكل دوري 

ومستمر، بحسب القائمني على القناة.

فضائية إسالمية تطلق خدمة »فتاوى إكسبريس« طيلة رمضان

السعودية تمنع تصدير »الخاليا الجذعية« 
المأخوذة من الحبل السري

الرياضـ  العربية: سارعت وزارة 
الصحة السعودية حملاصرة ومنع 
تصديــــر اخلاليا اجلذعية املأخوذة 
من احلبل السري إلى خارج البالد، 
مشــــددة في تعميم ملنافذ الســــفر 
على عدم السماح بتصدير اخلاليا 
اجلذعيــــة املأخوذة مــــن دم احلبل 

السري للمواليد.
ويأتي هذا التحرك إدراكا لألهمية 
الكبرى ملا متثلــــه هذه اخلاليا من 
أهمية طبية بعد التوجه لتخزينها 
ما بني 15 و20 سنة لتتم االستفادة 
منها بعد ســــنوات لعالج صاحبها 
أو آخرين ضــــد أكثر من 80 مرضا 
معروفا. وطالبت »الصحة« أيضا من 
اجلمارك في املنافذ بتعميم املنع ورفع 
تقارير من املختصني في اجلمارك لها 
»عما يرد لهم بهذا الشأن في حينه«، 
خصوصا أن مدينة امللك عبدالعزيز 
الطبية في الرياض تستعد الفتتاح 
املأخوذة من  بنك اخلاليا اجلذعية 
احلبل السري للجنني، وذلك بحسب 

ما نقلت صحيفة »احلياة« أمس.
وتنصب فكرة العالج باخلاليا في 
أنها خاليا قابلة للتكاثر واالنقسام 
املتعدد وتشــــكيل خاليــــا جديدة. 
فاخلاليا اجلذعية هي خاليا ال وظيفة 
لها ويكون مصيرها إما االنقســــام 
إلى خلية مماثلة أو إلى خلية ذات 
وظيفة كخلية قلب أو كبد أو كخاليا 
عصبية أو خاليــــا دموية. وتكمن 
مهمة هذه اخلاليا في أنها تستبدل 
اخلاليا التالفــــة أو املصابة بخاليا 
جديدة تقــــوم بنفس وظيفة خاليا 

العضو املصاب.
ويتوقع العلماء ان تتوسع أهمية 
الســــنوات  اخلاليا اجلذعية خالل 
الـــــ 10 األخيرة بعدما أثبت أن هذه 
اخلاليا هي بديل ناجح وفعال للنخاع 
العظمي الذي عادة ما تكون عملية 
احلصول عليه شاقة، هذا باإلضافة 
إلى العديد من التجارب التي أكدت 
دور اخلاليا اجلذعية في عالج أمراض 
القلب وأمراض السكر وأمراض الشلل 

واألمراض العصبية وغيرها.

احتجاج أميركي 
على ذبح الدجاج في سورية 

دمشقـ  وكاالت: تظاهر مواطنان أميركيان أمام 
مطاعم الوجبات السريعة في سورية احتجاجا 
على سوء معاملة تلك احملال للدجاج. والناشطان 
هما من أعضاء منظمــــة »بيتا« التي تدعو الى 
معاملة أخالقية للحيوان، حمل املتظاهران الفتة 
تدعو إلى مقاطعة تلك املطاعم، ألن الدجاج »يذبح 
ويعذب ويزال ريشه باملاء الساخن«. وقال »أشلي 
فرونو« وهو أميركي »أوصلنا رســــالتنا، تلك 
املطاعم يتعني عليها أن تطبق سياسة حلسن 

رعاية الدجاج في سورية«.

أنسب الطرق لفطام األطفال
 القاهــــرة ـ أ.ش.أ: فطــــام األطفال 
مشكلة تؤرق األمهات كثيرا وال يعرفن 
امليعاد املناسب للفطام وعن هذه املشكلة 
يوضح د.محمد خالد املنياوي، أستاذ 
طب األطفال والتغذية باملركز القومي 
للبحوث في القاهرة قائال لليوم السابع: 
يوجد عدة طرق لفطام الطفل نهائيا أي 

االستغناء التام عن الرضاعة، وهي:
الفطــــام املفاجــــئ: ويعنــــي إنهاء 
الرضاعة كلية مــــرة واحدة دون أي 
مقدمات، وتكون بالطبع صعبة على 
الطفل واألم، وأحيانا يضطر الستخدامها 
بســــبب مرض األم وعدم قدرتها على 
الرضاعة، وتكون هذه الطريقة مناسبة 
إذا كان الطفل تتم رضاعته 3 مرات أو 
أكثر يوميــــا. الفطام التدريجي: ويتم 
استبدال الرضاعة الطبيعية بالطعام 
وجبة واحدة أســــبوعيا )غالبا تكون 
وجبة منتصف اليوم( حتى يتم الوصول 
تدريجيا إلى االستبدال الكلي للرضاعة 
الطبيعية واالستغناء عنها بوجبات 
طعام صلب، ويفضل جعل وجبة قبل 
النوم آخر وجبة يتم االستغناء عنها، 
وتكون هذه الطريقة مناسبة إذا كان 
الطفل تتم رضاعته مرتني أو أقل يوميا. 
وفى هذه الطريقة قد حتتاج األم إلى 
إفراغ الثدي من اللنب حتى ال يحدث ألم 
بالثدي.. الفطام اجلزئي: وتتم الرضاعة 
مرة أو اثنني فقط أثناء اليوم واستبدال 

باقي الوجبات بالطعام اخلارجي.

تحصد آالف الضحايا وتدمر العديد من المنازل 
فيضانات باكستان

بيشــــاور ـ باكستان ـ أ.ف.ب: أفادت 
السلطات احمللية ان املسعفني واجلنود 
يبذلون كل ما في وسعهم السبت للوصول 
الــــى االف االشــــخاص املتضررين من 
الفيضانات في شمال غرب باكستان وهي 
االسوأ التي تشهدها البالد واسفرت عن 

ما يقارب من 3 االف قتيل على االقل.

وقال وزير االعالم احمللي ميان افتخار 
حسني »انه اسوأ فيضان في والية خيبر 

باختونخوا وفي تاريخ البالد«.
واضــــاف ان »حصيلــــة الفيضانات 
واحلوادث املرتبطة بها بلغت حاليا قرابة 
3 االف قتيل  في كل انحاء الوالية«. وكانت 
حصيلة سابقة اشــــارت الى مقتل 800 

شخص. واعتبر نحو مئات االشخاص في 
عداد املفقودين في هذه الوالية الشمالية 
الغربية حيث تقيم العديد من العائالت 
املشردة في قرى معزولة. واوضح حسني 
ان عدد املتضررين جتاوز مليون شخص، 
الفتا الى ان السيول جرفت اكثر من 3700 

منزل وعدد املشردين يزداد.

.. والعثور على الصندوقين 
األسودين للطائرة المنكوبة
إسالم آبادـ  يو.بي.آي: أعلنت السلطات الباكستانية امس 
أنها عثرت على الصندوقني األسودين للطائرة املنكوبة التي 
حتطمت األربعاء املاضي قرب إســــالم آباد وقتل جميع من 

كانوا على متنها وعددهم 159 شخصا.
ونقلت قناة »جيو تي في« الباكســــتانية عن مدير عام 
الطيران املدني جونياد أمني قوله إنه مت العثور على الصندوقني 
األسودين اللذين يسجالن االتصاالت في قمرة القيادة وعمل 
أجهــــزة الطائرة في مكان حتطم الطائرة مبرتفعات مارغاال 

قرب العاصمة إسالم آباد.
وأضاف انهما سيرســــالن إلى فرنســــا وأملانيا لتحليل 
املعلومات املوجودة فيهما، مضيفا أن احلقيقة حول ســــبب 

احلادثة ستكشف للشعب لدى انتهاء التحقيقات.
وقد حتطمت طائرة الركاب وهي من نوع إيرباص التابعة 
لشــــركة »آير بلو« الباكستانية األربعاء املاضي قرب إسالم 

آباد وقتل كل الركاب والطاقم والبالغ عددهم 159.
وذكرت وســــائل إعالم محلية ان الطائرة فقدت االتصال 
ببــــرج املراقبة قبل أن تتحطم في مرتفعــــات مارغاال قرب 

احد املسؤولني الباكستانيني يحمل الصندوق االسودإسالم آباد.


