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 صحتك 

 لـــوس أجنيليسـ  يو.بـــي.آي: قال باحثون 
أوروبيون وأميركيون إنهم اقتربوا خطوة نحو 
تبديل خاليا البنكرياس وإنتاج أنسولني قادر 
على شـــفاء املرضى الذيـــن يعانون من مرض 

السكري من النوع األول.
  وذكرت صحيفة «لوس أجنيليس» أن فريق 
الباحثني بقيادة باتريـــك كولومبات من معهد 
ماكس بالنـــك للكيمياء وعلم األحياء في أملانيا 
استطاع برمجة خاليا بنكرياس عند فئران تعاني 
من الســـكري وتنشيط عمل جني اسمه «٤ف»، 
وقال كولومبـــات إن املريض لن يكون بحاجة 
حلقن األنسولني اليومية بعد جناح عملية تغيير 

طبيعة هذه اخلاليا وتنشيط اجلني.
  ومتكـــن العلماء عن طـــريق االســـتعـــانة 
باجلـــني من حتويـــل اخلاليا التي تصنع عادة 
إلـــى خــــاليا تنتج  الهرمـــون «غلوكاغــون» 

االنســـولني.
  وقال كولومبات إنه ألســـباب غير معروفة 
كانت نتيجة العالج بواسطة هذا اجلني أفضل 
عند الفئران التي لم تزد أعمارها عن شهر واحد 
مقارنة بغيرها األكبر عمرا، مضيفا أن مقاومتها 
لعوارض االصابة مبرض الســـكري من النوع 

األول كانت أكثر فاعلية أيضا.
  وستركز التجارب في املستقبل على كيفية 
تفعيل اجلني «٤ف» ومن ثم شل عمله من أجل 

التحكم في كمية إنتاجه لالنسولني. 

 علماء يبدلون خاليا البنكرياس 
إلنتاج األنسولين

 إيران ـ يو.بـــي.آي: قررت إيران وقف رحالتها 
اجلوية إلى اململكة العربية السعودية اعتبارا من 
الغد بســـبب اخلشية من انتشـــار وباء إنفلونزا 
اخلنازير في اململكـــة واحتمال انتقال املرض إلى 

رعاياها.
  ونقلـــت وكالة انباء «فارس» اإليرانية شـــبه 
الرسمية أمس عن املتحدث باسم املالحة اجلوية 

اإليرانية رضا جعفر زاده قوله «لن تتكون هناك 
أي رحالت جوية من إيران إلى الســـعودية خالل 

شهر رمضان».
  وقـــال جعفـــر زادة ان آخر رحلـــة جوية إلى 
السعودية ســـتكون يوم غد االثنني مكررا القول 
إن جميع املعتمرين اإليرانيني في السعودية ستتم 

اعادتهم إلى إيران بحلول شهر رمضان. 

 إيران توقف رحالتها الجوية إلى السعودية بسبب «إنفلونزا الخنازير»

 صيدالني أردني يقتل زوجته وأطفاله ثم ينتحر
  وابنته الناجية: والدي يقوم بإطالق الرصاص علينا 

 طائرة أفغانية متجهة إلى إقليم شينغيانغ الصيني
  تعود إلى أفغانستان بعد تلقيها «تهديدًا بوجود قنبلة»

 عمان ـ يو.بي.آي: أطلق صيدالني أردني النار 
على زوجته واثنني من أطفاله فقتلهم فيما أصاب 

طفله الثالث بجروح بالغة قبل أن ينتحر.
  وقال مصدر أمني أردني ان الشرطة عثرت في 
وقت مبكر من صباح أمس في حي الرابية (غرب 
عمان) على جثث لصيدالني وزوجته واثنني من 

أطفاله.
  وقال املتحدث باسم مديرية األمن العام الرائد 
محمد اخلطيب فـــي تصريح صحافي ان الدالئل 
األولية تشـــير إلى أن الصيدالني أقدم على قتل 
زوجته وأطفاله ثم انتحر بإطالق الرصاص على 

نفسه. وأوضح اخلطيب أن الشرطة بدأت التحقيقات 
وجمع األدلة من موقع احلادث ملعرفة مالبساته 
الفتا الى أن اثنني من األطفال (٦ و٩سنوات) قتال 
باالضافة الى الزوجة فيما أصيبت الطفلة الثالثة 
(١٢ عاما) بجروح بالغة في البطن والساق ونقلت 

للمستشفى لتلقي العالج.
  وتابـــع أن الطفلة اتصلت مبديرة األمن العام 
وطلبت من الشرطة التدخل قائلة ان والدها يقوم 
بإطالق الرصاص على العائلة وان الشرطة وجدت 
فور وصولهـــا الى مكان احلادث أفـــراد العائلة 

مقتولني. 

 بكــــني ـ كابول ـ د.ب.أ: ذكرت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) أمس، نقال عن مصادر ديبلوماسية، 
أن طائرة أفغانية كانت متجهة إلى إقليم شينغيانغ 
الصيني املضطرب في أقصى غرب البالد، عادت إلى 
أفغانستان حيث هبطت بإقليم قندهار، بعد تلقيها 

تهديدات بوجود قنبلة على متنها.
  كانت «شينخوا» ذكرت في تقرير أولي أن الطائرة 
تعرضت لالختطاف، بيد أنها أوضحت في وقت سابق 
انه صدر أمر لسلطات الطيران برفض هبوط الطائرة 
مبدينة أورومتشي، عاصمة إقليم شينغيانغ، الذي 

تتمتع فيه طائفة االيغور املسلمة باحلكم الذاتي.

  وأضافت الوكالة أنه مت إرسال مركبات مدرعة تابعة 
للشرطة والطوارئ الى املطار حتسبا الي جديد.

  وشهد إقليم شينغيانغ أعمال شغب الشهر املاضي 
بني عرقية االيغور املسلمة وعرقية الهان الصينية 
أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن ١٩٧ شخصا وإصابة 

أكثر من ١٠٠٠ آخرين.
  وفي وقت متأخر نفت الســــلطات األفغانية بعد 
هبوط الطائرة في مطــــار قندهار وجود أي قنابل 
أو مواد متفجرة على متنها، وأشــــارت الى ان عدم 
هبوطها في مطار أورومتشــــي يعزى ألسباب فنية 

وليس ألسباب أمنية. 

 المشروع اإلسالمي لرصد األهلة: 
  غرة رمضان السبت ٢٢ الجاري

الشمس بـ ٦ دقائق في كل من بغداد ودمشق 
وبيروت. كما ســـيغيب القمر قبل الشـــمس 
بـ ٥ دقائق في الكويت وعمان والقدس وتونس، 
وقبل ٤ دقائق فـــي كل من أبوظبي والدوحة 
واملنامة والقاهرة واجلزائر. أما في الرياض 
وطرابلس فسيغيب القمر قبل غروب الشمس 
بـ ٣ دقائق، وسيغيب قبل الشمس بدقيقة في 
مكة املكرمة، بينما ســـيغيب مع الشمس في 

صنعاء واخلرطوم. 
  أما يوم اجلمعة ٢١ أغسطس فإن احلسابات 
السطحية للهالل عند غروب الشمس كما يلي: 
في أبوظبي سيغيب القمر بعد ٣٦ دقيقة من 
غروب الشـــمس، وســـيكون عمره ٢٨ ساعة 
و١٠ دقائق، وفي مكة املكرمة ســـيغيب القمر 
بعد ٤٠ دقيقة من غروب الشمس، وسيكون 
عمره ٢٩ ساعة و٣٣ دقيقة، وفي مدينة عمان 
سيغيب القمر بعد ٣٠ دقيقة من غروب الشمس 
وسيكون عمره ٣٠ ساعة و٢٤ دقيقة، أما في 
القاهرة فيغيب القمر بعد ٣٣ دقيقة من غروب 
الشمس، وسيكون عمره ٣٠ ساعة و٤٤ دقيقة، 
وفي الرباط سيغيب القمر بعد ٣٢ دقيقة من 
غروب الشـــمس، وســـيكون عمره ٣٤ ساعة 

و٣٢ دقيقة. 

 دبي ـ العربية: خلصت احلسابات الفلكية 
التي اجراها «املشروع اإلسالمي لرصد األهلة» 
إلى أن أول أيام شهر رمضان املبارك لعام ٢٠٠٩ 
سيتوافق مع الســـبت ٢٢ أغسطس، علما أن 
اختالف الدول اإلسالمية حول بداية شعبان، 
ســـيؤدي إلى حتري هالل الشهر املبارك في 
يومني مختلفني، فقســـم من الدول اإلسالمية 
ســـيتحرى هالل رمضان يـــوم اخلميس ٢٠ 
أغسطس (املوافق ٢٩ من شعبان)، وهذه الدول 
هي كل الدول العربية، ما عدا ســـلطنة عمان 
واملغرب وموريتانيا، إذ سيكون يوم ٢٩ شعبان 
هو يوم اجلمعة ٢١ أغسطس في دول إسالمية 
أخرى، مثل بنغالدش والهند وباكستان وإيران 
وسلطنة عمان واململكة املغربية وموريتانيا، 
والعديد من الدول اإلفريقية األخرى علما بأن 
جميع هذه الدول تتابع رؤية الهالل بشـــكل 

رسمي.
  وأكد مشروع رصد األهلة، في بيانها أمس 
أن «رؤيـــة الهالل يوم اخلميس مســـتحيلة، 
نظرا لغروب القمر قبل أو مع غروب الشمس 
في جميع مناطق العالم اإلســـالمي، وبالتالي 
ينبغي أن تكمل الدول اإلسالمية التي تعتمد 
رؤية الهالل لبدء الشهر الهجري شهر شعبان 
٣٠ يوما، وأن يكون يوم السبت ٢٢ أغسطس 

هو أول أيام شهر رمضان املبارك فيها». 
  وتابع «أما بالنســـبة لرؤيـــة الهالل يوم 
اجلمعـــة، فإن رؤيـــة الهالل ممكنـــة بالعني 
املجردة بسهولة في كل من أستراليا وجنوب 
آسيا ووســـط وجنوب أفريقيا وفي القارتني 

األميركيتني عدا األجزاء الشمالية».
  وهذا يعني أن معظم الدول ســـتتمكن من 
رؤية الهالل يوم اجلمعة، ليكون يوم السبت 

هو أول أيام شهر رمضان املبارك فيها.
  أما بالنسبة للدول التي سيكون يوم اجلمعة 
هو ٢٩ من شهر شعبان، ولن تتمكن من رؤية 
الهالل يوم اجلمعة فستبدأ شهر رمضان املبارك 

يوم األحد إال أن هذه االحتمالية ضعيفة.
  وبنظرة على وضع القمر يوم اخلميس ٢٠ 
أغسطس في بعض املدن العربية واإلسالمية، 
وجد املشـــروع أن القمر سيغيب قبل غروب 

 معظم الدول ستتمكن من رؤية الهالل يوم اجلمعة 

 رغد

 رغد ضمن قائمة أسوأ خمس بنات زعماء في العالم
من أبنائها بتهمة التآمر لقلب النظام العسكري القائم، 
واعتبارها العقل املدبر، لكن بفضل نفوذ العائلة جرى 
احلكم عليها بالسجن في منزلها، ومت اإلفراج عنها في 

ديسمبر املاضي.

  بينثونغتا شيناواترا

  ابنـــة رئيس الوزراء التايلندي الســـابق تاكســـني 
شـــيناواترا، وتبلغ من العمر ٢٧ عامـــا، في عام ٢٠٠٤ 
أصبحت من أغنى أغنياء تايلند بفضل احملسوبية التي 
انتشرت في عهد والدها، وأقدمت هي وأحد إخوتها على 
شراء ٣٢٩٫٢ مليون سهم في شركة االتصاالت التايلندية 
بســـعر زهيد جدا، ثم باعته لشركة سنغافورية بسعر 

بلغ خمسني ضعفا سعر الشراء.
  وربحت من هذه الصفقة حوالي ٤٦٤ مليون دوالر، 
كما مت إخفاء هذه الصفقة عن سلطات الضرائب، وبعد 
تنحي والدها عن رئاسة الوزراء، واجهت البنت وشقيقها 
الكثير من املصاعب في احلفاظ على الثروة، مع تزايد 

الغضب على الوالد الذي هرب من البالد.
  وفي عام ٢٠٠٧ قضت محكمة تايلندية أن تدفع ٢٩٣٫٦ 
مليون دوالر كضرائب على جتارتها في األســـهم، وفي 
فبراير املاضي أمرت احملكمة مبصادرة أصول مملوكة 

لها تبلغ قيمتها ٣٥٠ مليون دوالر.

  إيابو أوباسانغو بيلو

  ابنة الرئيس النيجيري الســـابق، وتبلغ من العمر 
٤٢ عاما، وعلى الرغم مـــن بدايتها املتميزة في حياتها 
العملية، بعد أن حصلت على شـــهادة جامعية في علم 
األوبئة من جامعة كاليفورنيا، ونشرت عددا من األبحاث 
العلمية املتخصصة في مجالت علمية، عادت إلى بالدها 

لتبدأ حياتها الثانية.
  هربت اوباسانغو من زوجها السابق آخذة معها ابنهما، 
ما دفع الزوج لتقدمي شكوى ضدها في احملاكم األميركية، 
جعلها مطلوبة من الشرطة الدولية (االنتربول)، كما أنها 

مدينة لزوجها السابق مببلغ ٣٥٠٠٠ دوالر.
  خاضت في األعمال التجارية لألسرة مستغلة السلطة 
التي أعطاها إياها مركز والدها، فبعد أن شغلت منصب 
مفوض الصحة في احلكومة، انتخبت أوباسانغو عضوا 
في مجلس الشيوخ عام ٢٠٠٦، وبدأت سريعا في استغالل 

منصبها اجلديد.
  وفي العام نفســـه، أشـــارت تقارير إلى تلقيها آالف 
الدوالرات رشى من شركة منساوية الستخدام نفوذها 
في توقيع عدد من العقود في البالد، كما اتهمت بسحب 
مبلغ ٨٥ ألف دوالر من أموال احلكومة لالســـتخدامات 
الشخصية، فيما وصفت أوباسانغو هذه االتهامات بأنها 

نوع من االبتزاز. 

األميركي آنذاك جون اشكروفت تطالبه بكل ما وجدته 
القوات األميركية من أموال ومجوهرات في قصور والدها 

الرئيس السابق.

  ساندر وين

  ابنة رئيس الوزراء ثم الرئيس في بورما، وتبلغ من 
العمر ٥٧ عاما، ففي الفترة التي سبقت سيطرة املجلس 
العسكري على البالد عام ١٩٨٨، كان والدها وين يحكم 
البالد بنظام احلزب الواحد، وكان اشتراكيا، وأعطى البنته 

من الصالحيات الكثير، ما جعلها تتحكم في البالد.
  وفي الثمانينيات ازدادت قوتها بشكل كبير، واستطاعت 
أن تكون األقوى في احلزب احلاكم، وعينت الكولونيل 
خني نايهوت رئيسا لالستخبارات، ما أعطاها قوة أكبر 

في السيطرة على البالد.
  بعد ابتعاد والدها عن الســـلطة عام ١٩٨٨، وتســـلم 
املجلس العســـكري بقيادة نايهـــوت مقاليد احلكم في 
البالد، اســـتمرت في استخدام سلطاتها في العمل على 
زيادة ثروة العائلة بشكل كبير، وكان ينظر إليها بأنها 
ســـتكون حاكم البالد في حال فشل املجلس العسكري 

في إدارة البالد.
  وقبل عشر سنوات تقريبا مت اعتقالها وزوجها وثالثة 

 سي.إن.إن: نشرت مجلة «Foreign Policy» في عددها 
األخير قائمة بأسوأ خمس بنات زعماء في العالم، والبنات 
اخلمس ـ وهن من أســـر حاكمة حول العالم ـ ضمتهن 
القائمة لسلوكهن جتاه آبائهن أو أوطانهن، وهن حسب 

الترتيب كما ورد في املجلة األميركية كالتالي:

  غلونورا كاريموفا

  وهي ابنة رئيس أوزبكستان إسالم كارميوف، وتبلغ 
من العمـــر ٣٧ عاما، وتعرف كارميوفا في أوروبا بأنها 
كثيرة السفر، كما أنها تشارك كثيرا في األعمال اخليرية 
وتعتبر سيدة مجتمع مخملي، وشوهدت كثيرا برفقة 
النجمة األميركية شـــارون ســـتون، كما أكدت تقارير 
وجود عالقة صداقة تربطها بالرئيس األميركي األسبق 

بيل كلينتون.
  وفي بالدها (أوزبكستان) يعتقد على نطاق واسع أنه 
يتم جتهيز كارميوفا خلالفة والدها في رئاســـة البالد، 
كما يتردد أنها استغلت سلطات والدها في جمع ثروة 

هائلة.
  وبدأت أعمال كارميوفا «الشـــريرة» في الظهور عام 
٢٠٠١، عندمـــا طلقت زوجها رجل األعمـــال األفغاني ـ 
األميركـــي، وأخذت أبناءها وهربت بهـــم من الواليات 
املتحدة مخالفة أمر احملكمة في ذلك، كما قامت بإغالق 
مصنع «كوكاكوال» ميلكه زوجها في أوزبكستان، وأمرت 
باعتقال ثالثة من أقاربه، كما رحلت حتت تهديد السالح 

٢٤ من أقاربه إلى أفغانستان.
  وفي عام ٢٠٠٦ أرســـلت كارميوفا رجالها املسلحني 
إلى كبار منافسيها في السوق، باعتبارها تسيطر على 
جتارة الشاي في بالدها، وقاموا بسبب تهديداتها بتصفية 

جتارتهم.

  رغد صدام حسين

  وهي تبلغ من العمر ٤١ عاما، وشهدت العالقات بينها 
وبني والدها مدا وجزرا في أوقات كثيرة، وفي عام ١٩٩٥ 
انشق زوجها حسني كامل، أحد أبرز وزراء صدام حينذاك، 
وهرب مع زوجته إلى األردن، لكن صدام أقنعهما بالعودة 
إلى العراق عام ١٩٩٦ وما إن وصال إلى بغداد حتى أجبر 

زوجها على تطليقها، ثم قام بإعدامه.
  ولم تبد رغد وقتها أي حقد أو إنكار ملا فعله والدها 
بزوجها، حتى عادت بعد سنوات لتقول إن كل العائالت 

يحصل بني أفرادها سوء فهم أحيانا.
  وبعد فرارها إلى األردن عام ٢٠٠٣، حظيت رغد برعاية 
العائلة املالكة في األردن، على عكس ماليني العراقيني 
الذين شـــردوا في أنحاء املعمورة، فحظيت رغد مبنزل 

فخم وخدمة ورعاية وأموال.
  لكنها رغم هربها من بالدها كتبت إلى النائب العام 

 رجال إنقاذ صينيون يحاولون إنقاذ رجل 
حاصرته مياه الفيضانات أمس       (رويترز) 

 بكني ـ د.ب.أ: قامــــت الصني أمس 
بإجالء مليون شــــخص مــــن املناطق 
الســــاحلية التي تقع جنوب شــــرق 
الصني في ضوء اقتراب هبوب إعصار 

موراكوت.
  وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة 
«شينخوا» أمس أنه مت إجالء اكثر من 
٤٧٣٣٠٠ شــــخص مــــن إقليم زيجاجن 
باالضافة إلى ٤٨٠ ألف شــــخص على 
االقل من إقليم فوجيان املجاور. ومت 
إعادة ٣٥٤٤٠ سفينة للشاطئ وذلك في 
الوقت الذي يقترب فيه االعصار بسرعة 

١٠ كيلومترات في الساعة.
 

 الصين تجلي مليون شخص
   مع اقتراب إعصار موراكوت

 انتشال ٣ جثث لضحايا تصادم طائرتين في أميركا
  واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلنت هيئة أمن النقل 
الوطنية األميركية أنه مت انتشال ثالث من 
جثث ضحايا حادث سقوط طائرة هيليكوبتر 
سياحية وطائرة خفيفة في نهر هدسون 
بوالية نيوجيرسي األميركية أمس األول 

بعد تصادمهما في اجلو.
  وأضافت الهيئةـ  بحسب ما ذكرته شبكة 
(سي بي إس) األميركية ـ أن أعمال البحث 
توقفت ليل السبت املاضي. وكانت الطائرة 
اخلفيفة تقل ثالثة أشـــخاص بينهم طفل، 
فيما كان طيار وخمسة سياح إيطاليني على 
منت الهيليكوبتر، فيما أكدت السلطات أنه 

لم يعثر على أي ناجني.
  وذكرت شبكة (سي.إن.إن) األميركية نقال 
عن مصدر مقرب من التحقيقات انه مت حتديد 
موقع جثة رابعة يعتقد أنها ألحد ضحايا 

حادث حتطم الطائرة الهيليكوبتر.
  وأضافت أن اجلثث الثالث املنتشلة تعود 
لركاب الطائرة اخلفيفة وهم مالك الطائرة 
التمان وشقيقه دانييل  وقائدها ســـتيف 
وابن شـــقيقه وهو طفل يدعى دوجالس. 
ولم ينتشل سوى ما يقرب من نصف جثة 

 حلظة اصطدام الطائرتني كما بثتها قناة أميركية محلية                              (رويترز) الطفل. 

 فاز بجائزتي 
  يانصيب كبيرتين
  خالل عدة أشهر

 كنســـاس ـ يو.يي.آي: ربح  
رجل من والية كنساس األميركية 
جائزة «السوبر كنساس» الكبرى 
البالغة قيمتها ٨٩٦٤٨٧ دوالرا 
وذلك بعد مضي عدة أشهر على 
ربح جائـــزة أخرى قيمتها ٧٥ 

ألف دوالر.
  وذكرت صحيفة «توبيكا» 
بواليـــة كانســـاس أن ورقـــة 
اليانصيب التي اشتراها إدوارد 
وليامـــز مببلغ ١٠ دوالرات في 
سبتمبر املاضي فازت بجائزة 
«السوبر كنساس» التي جرت 
هـــذا األســـبوع وذلـــك بعدما 
متكن من اختيار األرقام الستة 

الرابحة.
  وفاز وليامز قبل ذلك بجائزة 
الـ ٧٥ ألف دوالر وذلك بعد شراء 
ورقة يانصيب من متجر مجاور 
ثمنهـــا ٥ دوالرات بعـــد حكها 
وظهور االرقام الرابحة عليها. 

 إعادة «مخ» مايكل جاكسون إلى أسرته
 لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: أعاد 
االطباء «مخ» جنم البوب العاملي 
مايكل جاكسون إلى أسرته أخيرا، 
وذلك بعد إخضاعه لتحاليل منذ 
نحو شهر ونصف الشهر لتحديد 

سبب وفاته.
  وذكر تقريــــر إخباري أمس 
أن عودة «املــــخ» يثير تكهنات 
باقتراب موعد دفن جثمان «ملك 
البوب» الذي توفي بشكل مفاجئ 
في ٢٦ يونيو املاضي إثر تعرضه 
الزمة قلبية فــــي منزله بلوس 

اجنيليس.
  وأوضح التقرير االخباري أن 
كاثرين (٧٩عاما) والدة جاكسون 

تسلمت «املخ» اجلمعة، وسط تكهنات باعتزامها دفن جثمان ابنها في 
مدافن «فورست لون ميموريال بارك» مبنطقة هويلوود هيلز الراقية 
في لوس اجنيليس. ويشار إلى أن جيرمني الشقيق االكبر جلاكسون 
كان قــــد أصر من قبل على دفن جثمــــان أخيه في مزرعة «نيفرالند» 
الواقعة مبنطقة ســــانتا باربرا بواليــــة كاليفورنيا، والتي كانت تعد 

املكان االفضل لدى جاكسون.
  ومن جانبها، رفضت كاثرين رغبة جيرمني، مؤكدة أن ابنها الراحل 
لم يكن ليرغب قط في العودة للمكان الذي اتهم فيه مبمارسة الشذوذ 

اجلنسي مع أطفال عام ٢٠٠٥ والذي قرر مغادرته فيما بعد. 

 مايكل جاكسون


