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طهرانـ  كونا: متكن األطباء اإليرانيون من التوصل إلى نتائج 
متقدمة في عالج احلروق واجللطات القلبية والدماغية وعمليات 

اجلراحة البصرية وتكنولوجيا تخزين اخلاليا اجلذعية.
ودشنت إيران في مدينة »شـــمس اباد« الصناعية التابعة 
حملافظة قم أول خط إنتاجي لها في العالم لتوليد مادة الـ »بيو 
اميبلنت« املستخدمة لتضميد األعضاء التي خضعت للجراحة. 
ووصف الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد االجناز الكبير 
للخبراء والصناعيني اإليرانيني بانه »كبير على مستوى العالم«، 

مضيفا »اننـــا واثقون 
باملستقبل املشرق الذي 
إيـــران وجميع  ينتظر 

الشعوب«.
وحقـــق اإليرانيون 
اجنـــازا علميـــا آخـــر 
وذلـــك عنـــد توصـــل 
إلى  الباحثـــني  فريـــق 
القلبية  عالج للجلطات 
والدماغية من نبات التبغ 

املعدل وراثيا.
ونقلت وكالة األنباء 
الطالبية )ايســـنا( عن 
األستاذ في كلية الزراعة 
بجامعة »اعداد املدرسني« 
د.مختار جاللي تأكيده 
على متكن فريق البحث 
العلمـــي باجلامعة من 
إنتاج عـــالج للجلطات 
القلبيـــة والدماغية من 
البشـــري للتبغ  اجلني 

الذي يساهم في إنتاج بروتني مؤثر إلذابة التخثرات الدموية 
املسببة للجلطات القلبية والدماغية.

وأشار الى استخدام هذه املادة املؤثرة إلنتاج حقنة خاصة 
بسعر مرتفع جدا لذا متت استعارة هذا الچني الوراثي من مركز 
بحوث »باستو« ومتكنا مع فريق البحث العلمي من إنتاج جني 

مشابه له ونقله إلى نبات التبغ.
وأوضح د.جاللي ان عملية نقل اجلينات اختبرت بعدة مراحل 
اذ توصلنا الى نتائج ايجابية ومتكنا من إنتاج البروتني الضروري 
للنشاط البيولوجي الذي 
القيام بالوظيفة  ميكنه 

الالزمة.
واعلن املدير العام لـ 
»بنك دم احلبل السري« 
في مركز أبحاث »رويان« 
مرتضى ضرابي في مدينة 
»شهر كرد« جنوب غرب 
طهران عن متكن اخلبراء 
اإليرانيني مـــن توطني 
تكنولوجيا خزن اخلاليا 
باالســـتفادة  اجلذعية 
التكنولوجــيـــا  مـــن 

احملــلية.
وأضـــاف ان البنـــك 
قام بتخزين أكثر من 16 
ألف عينة من دم احلبل 
السري في إيران معتبرا 
انه أداء ممتاز باملقارنة 
مع الـــدول التي متتلك 

اخلبرة في هذا املجال.

فيلدرز

 األطباء اإليرانيون يتوصلون  إلى نتائج متقدمة في المجاالت الطبية

أمســـتردام ـ رويترز: انتقـــد خيرت فيلدرز 
املشـــرع الهولندي املناهـــض للمهاجرين الذي 
يساند حكومة أقلية ميينية جديدة اول من أمس 
اجلنســـية املزدوجة لنائبة وزير ما يعد عالمة 

على هشاشة احلكومة االئتالفية.
وكانت حكومة األقليـــة املؤلفة من األحرار 
والدميوقراطيني املسيحيني تولت السلطة يوم 
اخلميس املاضي. وهي تعتمد على مساندة حزب 
احلرية املعادي لالسالم والذي يتزعمه فيلدرز 
ومازالت هناك شكوك فيما إذا كان االئتالف قادرا 

على إمتام واليته كاملة ومدتها اربع سنوات.
ويريد فيلـــدرز ان تتخلى مارليز فيلدوجني 
فان تسانتني هيلنر نائبة وزير الصحة والشبات 

عن جنسيتها السويدية.
ونقلت متحدثة عن فيلدرز قوله »مازال حزب 
احلرية يجد اجلنسية املزدوجة لوزير أمرا مكروها 

للغاية«. واضافت املتحدثـــة قولها انه حينما 
يناقش مجلس الوزراء خططه في البرملان في 
26 و27 مـــن اكتوبر فإن فيلدرز ســـيطلب من 
احلكومة جعل نائبة الوزير تتخلى عن جنسيتها 

السويدية.
وقال متحدث باسم نائبة الوزير ان احلكومة 
سوف تنتظر املناقشة ورفض االدالء مبزيد من 
التعقيبات. وكان فيلـــدرز طالب في عام 2007 
بأن يتخلى نائبا وزير ينحدران من أصل تركي 
ومغربي عن جنسيتهما الثانية. ولم يلق تأييدا 

في البرملان.
وكانت النيابة العامة الهولندية قد برأت فيلدرز 
بعد أن اسقطت عنه امس األول 5 تهم ضد املسلمني 
منها إثارة الكراهية ضد املسلمني واإلساءة الى 
املسلمني، واحدث اسقاط التهم عن فيلدرز ضجة 

بني أواسط املسلمني في هولندا.

فيلدرز يالحق الوزراء 
»المزدوجين« في هولندا

طالب احدى اجلامعات في سورية

سورية تنسق مع دول عربية وإسالمية
لوضع معايير لتصنيف الجامعات في العالم اإلسالمي

دمشقـ  كونا: قال وزير التعليم 
العالي الســــوري غياث بركات ان 
بالده تنســــق مع عدد من الدول 
العربية واإلسالمية لوضع معايير 
موضوعية بشأن تصنيف اجلامعات 

في العالم اإلسالمي.
وذكــــر في تصريــــح صحافي 
ان بالده ستشــــارك في أنشــــطة 
املؤمتر اإلسالمي اخلامس لوزراء 
التعليم العالــــي والبحث العلمي 
الذي تستضيفه العاصمة املاليزية 
كواالملبور مــــن 19 الى 21 اكتوبر 
اجلاري بعنوان »ترســــيخ ثقافة 
امليــــدان األكادميي  فــــي  اجلودة 
والبحث واالبتكار من اجل ازدهار 

األمة«.
الذي يرأس  بــــركات  واضاف 
وفد سورية الى املؤمتر »ان الوفد 
السوري يتطلع الى هذا االجتماع 
املهم لنصــــل الى حتقيق األهداف 
املرجوة منه خاصة فيما يتعلق 
مبوضوع تصنيف اجلامعات في 
العالم اإلسالمي لتشجيع التفوق 
وتعزيــــز مقاييس اجلــــودة فيها 
عن طريق توفير مرجع توجيهي 

ويتنــــاول املؤمتر موضوعات 
اجلودة والبحث واالبتكار إلعداد 
استراتيجية تطوير تكنولوجيا 
النانــــو فــــي البلدان االســــالمية 
وتســــخيرها للتصدي للمشاكل 
االمنائية ملا لهذه االستراتيجية من 
أهمية ملحة تعكس دورها احملفز 
للتنمية املستدامة وبناء مجتمع 
املعرفة وتسخير القدرات البشرية 
وتطويرها الجناز البحوث العلمية 

في هذا املجال.
الوزراء وســــائل  كما يناقش 
متكني املرأة في املجاالت العلمية 
والتكنولوجية والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية من خالل تقدمي تقرير 
الشــــبكة االسالمية  حول انشاء 
للنساء العاملات ومشروع نظامها 
األساسي لدراسته واملوافقة عليه. 
وســــيناقش الوزراء ايضا وثيقة 
حول التوجهات اجلديدة في مجال 
التقانــــات الناشــــئة وااللتزامات 
الراهنة للبلدان االسالمية واالثار 
الهائلة التي احدثتها التكنولوجيا 
اجلديــــدة على مختلــــف جوانب 

احلياة.

ومعاييــــر للجامعات التي تطلب 
الدعم ملســــاعدتها في منافســــة 

اجلامعات العاملية املتميزة«.
وقال ان ســــورية تنســــق مع 
عدد من الدول العربية واإلسالمية 
لتصميم معايير موضوعية تقيم 
وتصنف اجلامعــــات على امل ان 
يتم اعتماد هذا التصنيف الذي مت 
إقراره من حيث املبدأ بعد التشاور 

مع الدول األعضاء في املنظمة.
وأشــــار الى ان جــــدول أعمال 
املؤمتر يتضمــــن مواضيع تبادل 
اخلبرة واملعرفة والتجربة في مجال 
أنظمة القبول اجلامعي، اضافة الى 
تطوير احملتوى العلمي للمناهج 
اجلامعية والى االســــتراتيجيات 
العالي  التعليم  العامة لتطويــــر 

وإتاحته للجميع.

وأوضح ان املؤمتر سيناقش 
مراحل تنفيذ إستراتيجية تطوير 
العلــــوم والتكنولوجيا واالبتكار 
البلــــدان االســــالمية ويوفر  في 
فرصة للمعنيني بالتعليم العالي 
والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
في البلدان االســــالمية ملناقشــــة 
القضايا احليويــــة ذات االهتمام 

املشترك لألمة االسالمية.

توني بلير

بلير يحتفظ بـ 76 هدية 
من نجوم ومسؤولين عرب

قطريون ينظمون رحالت للسعودية
 لشراء قطع غيار السيارات

الدوحة - وكاالت: خصصت صحيفة العرب 
القطرية حتقيقا عن الرحالت التي ينظمها القطريون 
نحو اململكة لشـــراء قطع غيار سياراتهم بسبب 
االرتفاع الشديد في سعر قطع الغيار داخل قطر، 
وقالت اجلريدة »بعد الدعوة التي وجهها رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ حمد 
بن جاســـم بن جبر آل ثاني الـــى رجال األعمال 
للتعاون مع احلكومة من أجل خفض األســـعار 
التي ارتفعت الى مستويات قياسية في السنوات 
املاضية، التزال »جمعية حماية املستهلك« تتلقى 
شكاوى كثيرة يتحدث أصحابها عن غالء األسعار«. 
ونقلت الصحيفة على لسان القطري عبدالعزيز 
جاسم املهندي قوله ان »أسعار السيارات في قطر 
لن تشهد انخفاضا يذكر مادام االحتكار هو سيد 
املوقف«، وتساءل املهندي عن »األسباب احلقيقية 
التي تدعو الى ارتفاع أسعار السيارات في قطر 
حتديدا، وما إذا كانت الســـيارات في قطر حتمل 
مواصفات ال حتملها مثيالتها في الدول املجاورة«، 
وحسب القطري فإن »املتتبع ألسعار السيارات في 
قطر يالحظ انها في تصاعد ولم تشهد هبوطا في 

يوم من األيام حتى في ظل أوج األزمة املالية العاملية 
التي جعلت مصانع الســـيارات تقوم بتخفيض 
أسعارها بشكل جعل البعض يشبه دعاية شركات 
السيارات بدعاية القمصان في احملالت حيث ميكن 
للشخص شراء سيارة والفوز بأخرى مجانا، وفي 
ظل هذه املعطيات ظلت أسعار السيارات في قطر 
على ما هي عليه، ســـمعنا ان األسعار أصبحت 
منخفضة وانه مت التنسيق مع الوكاالت األخرى في 
دول اخلليج لتوحيد األسعار، وأخشى ما أخشاه 
ان يكون وكالؤنا قد أقنعوا نظراءهم اخلليجيني 
برفع السعر وتوحيده مع السوق القطرية حتى 
ال يتعلل مواطنو قطر بغالء أســـعار السيارات، 
وبالتالي نكون بهذه اخلطـــوة قد أوقعنا ضررا 
بالغا على اخوتنا في هذه الدول وكانوا يتمتعون 
بأسعار مناســـبة«. أما القطري ابراهيم الدميمي 
فقال: »ليس خافيا علينا كمواطنني ونحن نزور 
بشكل دوري دول اجلوار ان أسعار السيارات وقطع 
الغيار أرخص كثيرا في هذه الدول منها في قطر، 
والدليل اني حاولت شراء قطعة غيار من السوق 

العادي، أي ما يسمى بالتجاري.

لندنـ  يو.بي.آي: كشف النقاب عن الهدايا التي 
تلقاها توني بلير خالل السنوات العشر لتوليه 
منصب رئيس وزراء بريطانيا وقدمها له مسؤولون 

غربيون وعرب وجنوم موسيقى الروك.
وقالت صحيفة »صندي اكسبريس« امس ان 
بلير الذي يشـــغل حاليا منصب مبعوث اللجنة 
الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط »ميكن 
أن يحصـــل اآلن على أموال طائلة إذا ما قرر بيع 

هذه الهدايا«.
وأضافت الصحيفة أن قائمة مصورة بالهدايا 
التي حصل عليها بلير خالل فترة توليه منصب 
رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007 وقرر 
االحتفاظ بها، بلغ عددها 76 هدية ومت الكشـــف 
عنها علنا مبوجـــب قانون حرية املعلومات بعد 

حملة امتدت عشرة أشهر.
وأشـــارت إلى أنه كان يعتقد من قبل أن بلير 
احتفظ بـ 22 هدية فقط من بينها ســـاعات قيمة 
الواحدة منها 350 جنيها إسترلينيا قدمها له رئيس 

الوزراء االيطالي سيلفيو بيرلسكوني.
وقالت الصحيفة إن القائمة اجلديدة تتضمن 
54 هدية أخرى من بينها 12 ساعة حصل على 9 
منها من بيرلســـكوني و3 قيثارات كهربائية من 
شـــركة فندر لصناعة القيثارات واملغني الكندي 

براين آدامز وبونو مغني فرقة يو تو.

وأضافت أن قائمة هدايا بلير تضمنت املجوهرات 
والزهريات والسجاد واخلناجر منحها له مسؤولون 
من اليمن وسلطنة عمان والبحرين وصورة لكنيسة 
املهد من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
وجهاز آي بود من حاكم والية كاليفورنيا أرنولد 

شوارزنيغر.

وجدوها ممددة في الحمام

الجثة.. عادت إلى الحياة!
واشنطنـ  يو.بي.آي: عثرت الشرطة األميركية على عجوز 
جثة ممددة في حمام منزلها وقد انتشـــرت رائحة املوت في 
املكان، لكنها استفاقت عند حضور فريق مختص لنقلها إلى 

حيث يتم تنفيذ وصيتها بوهب أعضائها.
وذكرت صحيفة »ذا كابيتال« األميركية في انابوليس أن 
روث شيلينغلو جونسون )89 عاما( بقيت 3 ساعات ممددة 
على األرض من دون تنفس حني كان عناصر الشرطة يخبرون 

عائلتها والطبيب عن موتها.
ووفقا للشرطة فإن عناصرها الحظوا »رائحة شبيهة برائحة 
اجلثث املتحللة« في منزل العجوز بعد أن أبلغ اجليران عن 
أنها لم تظهر منذ عدة أيام وعندما وجدوها ممددة في احلمام 

بدت مظاهر املوت عليها وكانت زرقاء وال تتنفس.
ولم يفحص عناصر الشـــرطة نبض املرأة العتقادهم أنها 

ميتة منذ عدة أيام.
وبعـــد أن اخبرهم ابنها بأنها طلبـــت وهب أعضائها بعد 
مــوتهـــا، اتصلوا باملختصني في هـــذا املجال فحضر أحدهم 
لنقلها إلى مكان يستفاد به من أعضائها وما إن حاول إزاحتها 
حتى حتركت وبدأت تتنفـــــس فهرع قــائال انهــا على قــيد 

احليــاة.
وقد نقلت العجوز إلى املستشفى لتلقي العالج وأخرجت 

منه يوم األربعاء املاضي.

ضابط شرطة يقتل لصًا حاول سرقة شقة شقيقته
القاهرة ـ وكاالت: شهدت منطقة الزيتون وسط القاهرة حادثة 
جديدة للشرطة، حيث أطلق ضابط من مديرية أمن السويس النار 

من سالحه امليري على موظف وأرداه قتيال في احلال.
وقال شـــهود عيان، من ســـكان إحدى العمارات في الزيتون، 
إنهم فوجئوا بضابط شرطة يحمل رتبة مالزم أول يطارد شخصا 
وميســـك به ويجره إلى مدخل العمارة، ثم يطلق عليه النار بعد 

مشاجرة بينهما.
وحسب )املصري اليوم( امس ذكرت التحقيقات أن الضابط من 
مديرية أمن السويس، ويدعى محمد.س، وحضر لوداع شقيقته، 
مدرسة اللغة اإلجنليزية، قبل سفرها إلى إحدى الدول العربية، وعندما 
صعد إلى شقتها شعر بحركة غريبة في املستوى العلوي من الشقة، 

وعندما سألها عما يحدث أخبرته أن لصا تسلل لسرقتها.
أضافت التحقيقات أن الضابط أخرج ســـالحه امليري وتوجه 
للقبض على اللص الذي خرج مسرعا وهرب إلى الشارع فطارده 
الضابط وأمســـك به وجره إلى املدخل، وحدثت بينهما مشـــادة 

انتهت مبقتل اللص. 

ألماني يرمي بنفسه من طائرة رياضية
 بعد فشله في إسقاطها عمدًا

أملانياـ  د.ب.أ: حاول أملاني في السادســـة والعشرين من العمر 
ان يسقط طائرة رياضية من اجلو بعد ان استقلها مع قائدها، اال 
ان القائد متسك بإنزالها بصورة عادية ما دفع الرجل الى ان يقفز 
بنفســـه منتحرا من اجلو. وقالت الشرطة في مدينة اجنولشتات 
بوالية باڤاريا جنوب البالد ان الرجل اســـتأجر الطائرة بقائدها 
ليقـــوم بجولة جوية فوق ميونيخ بعد ظهـــر امس االول، اال ان 
عراكا نشب بينه وبني القائد على ارتفاع خمسمائة متر في اجلو 
فوق بلدة بيرجكيرشن واعتدى عليه بسكني كانت معه فجرحه في 
ذقنه. وأضافت الشرطة ان العراك املرير نشب بني الرجل املنحدر 
مـــن والية باڤاريا وقائد الطائرة الذي فوجئ بهجوم الرجل طالبا 

اسقاط الطائرة عمدا فيما يبدو. 
وحـــني رفض قائد الطائرة طلبه وجنح في الدفاع عن نفســـه 
رمى الرجل بنفسه من الطائرة وهي محلقة فلقي حتفه على الفور. 
وعثرت الشـــرطة على خطاب وداع تركه الرجل في مسكنه يخبر 

بإقدامه على االنتحار. 

البطالة تجلب السعادة!
لندنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة أسترالية أن األشخاص العاطلني 
عن العمل يعيشون بسعادة أكثر ممن يشعرون باخلوف من فقدان 

وظيفتهم في أي وقت.
وذكر موقع »ديلي ميل« البريطاني أن الباحثني وجدوا من خالل 
دراســـتهم أن من ال يعملون يكونون سعداء أكثر من األشخاص 

الذين يعملون بوظائف أقل ضمانا أو ال مستقبل فيها.
وقالت الباحثة املســـؤولة عن الدراســـة في جامعة »استراليا 
الوطنية« بكانبيرا ليانا ليتش »إن العمل بأي وظيفة ليس بالضرورة 

أفضل من عدم العمل أبدا«.
وقد أجرى الباحثون دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة 
»بي أم سي بابليك هلث« البريطانية على 4 آالف شخص حتدثوا 

عن أوضاع توظيفهم والشروط وحالتهم العقلية.
وقالت ليتش إن نتائج البحث مهمة ألصحاب العمل وللبرامج 

احلكومية أيضا املعدة إليجاد أعمال للعاطلني عن العمل.
وأشارت إلى ان تلك البرامج احلكومية »تركز عادة على إيجاد 
أي نوع من العمل في أسرع وقت ممكن، لكن هذه الدراسة أظهرت 
أنه إن لم يتم التركيز على نقل األشخاص إلى عمل مرض لهم فإنه 

على األرجح لن نرى فوائد لذلك«.

بورصة لـأللمـاس 
في مـومبـاي
الى  عارضـــة تنظر 
أملاســـة صفـــراء عيار 
42.02 قيراط خالل مزاد 
علني في مومباي بالهند 
التي تعد فـــي صدارة 
مصدري املاس املصقول 
في العالم، وهذا ما أهلها 
إلطالق بورصة جديدة 

لألملاس. )أ.ف.پ(

راح ضحيتها 6 مسيحيين ومسلم 

تأجيل النظر في قضية مذبحة نجع حمادي
مصــــر ـ د.ب.أ: أجلت محكمة جنايات أمــــن الدولة العليا طوارئ 
مبحافظة قنا جنوبي مصر إلى الغد محاكمة املتهمني في قضية مقتل 
ستة مسيحيني ومسلم إضافة إلى تسعة مصابني ليلة عيد امليالد في 
مدينة جنع حمادي باحملافظة. وقررت احملكمة امس استمرار حبس 
املتهمني وإلزام النيابة العامة بإحضارهم من محبســــهم في اجللسة 
القادمــــة، وجاء قرار التأجيل إلخطار النيابــــة العامة بإحضار األنبا 
كيرلس لسماع أقواله وتغرميه 200 جنيه لتخلفه عن احلضور. وقرر 
رئيس احملكمة عدم الســــماح لدفاع املجني عليهم باملرافعة أو تقدمي 
طلبات أو حضورهم باجللسة النه ليس من حقهم الدفاع باحلق املدني 
أمام محكمة امن الدولة عليا طوارئ. وترجع أحداث القضية إلى ليلة 
عيــــد امليالد املجيد في يناير املاضي حيث وجه للمتهمني محمد أحمد 
حسني الشهير بحمام الكموني وقرشي أبو احلجاج وهنداوي محمد 
سيد تهمة إطالق النار بصورة عشوائية أثناء خروج املسيحيني من 

الصالة مما أدى إلى مقتل ستة مسيحيني ومسلم. 

صورة ارشيفية ملظاهرات جنع حمادي بعد املذبحة


