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41 لندن ـ يو.بي.آي: ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( ان جهازا يعمل باألشعة السينية يلتقط 
صورا عارية للمسافرين بدأ جتريبه في مطار مدينة 
مانشســــتر البريطانية. وقالت اإلذاعة ان السلطات 
البريطانية أكدت أن اجلهاز اجلديد سيسرع إجراءات 
تفتيش املسافرين من خالل قدرته على الكشف بصورة 
سريعة عن أي أسلحة أو متفجرات مخفية في أجساد 

املســــافرين. وأضافت أن اجلهاز سيكشف أيضا عن 
عمليات تكبير النهود للمســــافرات وأشكال وأحجام 
األعضاء التناسلية للمســــافرين الرجال لكن مطار 
مانشستر أكد أن الصور العارية للمسافرين ليست 
خالعية وســــيتم إتالفها بصورة مباشرة بعد انتهاء 
التفتيش. ولن يطلب من املسافرين عبر مطار مانشستر 
بعد اآلن نزع معاطفهم وأحذيتهم وأحزمتهم حني ميرون 

أمام أجهزة الكشف الكامل والذي تبلغ قيمة الواحد 
منها 80 ألف جنيه إسترليني. ونسبت »بي.بي.سي« 
إلى سارة بارات رئيسة قسم خدمة املسافرين مبطار 
مانشستر قولها »إن اجلهاز سيوفر على املسافرين 
متاعب نزع ثيابهم من خالل التقاط صور عارية لهم 
باألسود واألبيض وسيقوم موظف أمني واحد باالطالع 

عليها في مكان بعيد قبل إتالفها«.

احذر.. مطار بريطاني يصّور المسافرين عرايا!

»نوبل البديلة 2009« ألربعة نشطاء في مجاالت حظر االنتشار النووي
ـ د.ب.أ: حصل  ستوكهولم 
فـــي مجاالت  أربعة نشـــطاء 
حظر االنتشار النووي وحماية 
الغابـــات املطيرة في الكونغو 
وزيادة الوعي مبشـــكلة تغير 
املناخ علـــى جائزة »احلق في 
احلياة« لعام 2009 والتي غالبا 
مـــا يطلق عليها اســـم »نوبل 

البديلة«.
وتقاسم الني وار من نيوزيلندا 
ورين جنوجنو من جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية وديڤيــد 
ســـوزوكي من كندا اجلائــزة 
الطبيبة كاترين هامليــن  مع 
االسترالية املولد التي ساعدت 
على مـــدى 50 عاما في عالج 
النساء االثيوبيات الالتي يعانني 

من ناسور الوالدة.
وســـيحصل كل مـــن وار 
وجنوجنو وهاملني على 50 ألف 
يورو )73 ألف دوالر( نقدا لكل 
منهما بينما سيحصل سوزوكي 

على جائزة شرفية.
وكان الســـويدي االملانـــي 
جاكوب فون يوسكول قد أسس 
اجلائزة في عام 1980 »تكرميا 

من 46 دولة هذا العام.
ومنحت جلنة التحكيم »وار« 
اجلائزة عن دوره في دعم جهود 
الســـالم في نيوزيلندا مبا في 
ذلك صياغة مســـودة دراسة 
بشأن الســـالم أصبحت جزءا 
من املناهج املدرسية. وفي عام 
2002 ســـاهم وار في تأسيس 
منظمـــة »برملانيـــني من أجل 
حظر االنتشار ونزع السالح 

النووي«.
التحكيم إن  وقالت جلنـــة 
جنوجنــو واجه تهديدات منذ 
عام 1994 لكشـــف النقاب عن 
»عمليات التعدين املدمرة وقطع 
االشـــجار« التي تهدد الغابات 
التـــي تضطلع بدور  املطيرة 
رئيسي في حفظ توازن منظومة 

املناخ العاملي.
وحصـــل ســـوزوكي على 
لـــدوره في  اجلائـــزة تقديرا 
التوعية مبشكلة تغير  مجال 
املنـــاخ، وقالت جلنة التحكيم 
إن هاملني ساعدت في استعادة 
»صحة وأمل وكرامة آالف النساء 

الفقيرات في افريقيا«.

تواجهنا اليوم«.
وستقدم اجلوائز، التي ليس 
لها صلة بجوائز نوبل والتي 

املقبل.
التحكيم إن  وقالت جلنـــة 
الفائزين عـــام 2009 »أظهروا 

ودعما لهؤالء الذين يعرضون 
حلـــوال عمليـــة ومنوذجيـــة 
التي  للتحديات االكثر إحلاحا 

منحها رجل الصناعة السويدي 
ألفريد نوبل، في حفل يقام في 
البرملان السويدي في ديسمبر 

بشكل ملموس ما يجب القيام 
بـــه ملعاجلة التغيـــر املناخي 
وتخليص العالم من االسلحة 

النوويـــة وتقدمي رعاية طبية 
ضرورية للفقراء واملهمشني«، 
وبشكل عام اختير 82 مرشحا 

وزير الصحة السعودي د. عبداهلل الربيعة

)رويترز( خصلة شعر الفيس بريسلي

مرتضى منصور أحمد شوبير بربرا سترايسند

وزير السياحة املصري زهير جرانة

ميشيل ماك 

)ا.ف.پ(ديڤيد سوزوكي وفي االطار دار جنوجنواملدير التنفيذي للجائزة اثناء اعالنه عن الفائزين

وزير الصحة السعودي: لقاح إنفلونزا الخنازير آمن 
وزهير جرانة: لن يتم إلغاء الحج إال في حالة تفشي الوباء

الرياضـ  يو.بي.آي: قال وزير 
الســـعودي د.عبداهلل  الصحة 
الربيعة ان اللقاح املضاد لڤيروس 
انفلونزا اخلنازير آمن وستتأكد 
الوزارة من التزامه باالشتراطات 
التي تضعها لكل لقاح قبل تقدميه 

للمستفيدين.
وأوضـــح الربيعـــة خـــالل 
ترؤس اجتماع مجلس اخلدمات 
الصحية »األسلوب الذي ستتم 
من خالله االستفادة القصوى من 
اللقاح الذي من املتوقع وصوله 

قريبا«.
واضاف البيان الذي نشرته 
الســـعودية امس أن  الصحف 
الربيعة »أطلـــع األعضاء على 
اإلجراءات التي قامت بها وزارة 
الصحة بالتعاون مع القطاعات 
الصحية املختلفة للتصدي ملرض 

انفلونزا اخلنازير«.
الصحـــة  وزارة  وكانـــت 
أنها ستقوم  السعودية أعلنت 
باســـتيراد اكثر مـــن 10 ماليني 
جرعة لقاح ضد مرض انفلونزا 
اخلنازير، مشيرة إلى أن اللقاح 

سيصل في أكتوبر احلالي.
وبلغ عدد الوفيات بالڤيروس 
العربية السعودية  اململكة  في 

36 حالة. وأعلنت وزارة الصحة 
السعودية في بيان لها أخيرا أن 
نسبة الشفاء من الڤيروس بلغت 
98% من حاالت اإلصابة املسجلة 

في جميع أنحاء اململكة.
من جهة اخـــرى، أكد وزير 
السياحة املصري زهير جرانة 
أن احلج السياحي قائم هذا العام 
بالفعـــل ولن يتم إلغاؤه إال في 
حالة تفشـــي مـــرض انفلونزا 

اخلنازير خالل الفترة املقبلة قبل 
احلج، مشيرا إلى أن السلطات 
السعودية شددت على ضرورة 
أن يكون املصل من الشـــروط 
الواجبة في حالة توافره للحاج 

في دولته فقط.
وقال جرانةـ  في تصريحات له 
امسـ  ان كافة الشروط والضوابط 
التي أعلنتها السعودية من أجل 
تنظيم احلج السياحي هذا العام 

يجب االلتزام بها، مشيرا إلى أن 
تعديل السلطات السعودية مسألة 
التطعيم ضد انفلونزا اخلنازير 
نتيجة لدراسات وتقارير أكدت 
أن املرض مازال حتت السيطرة 
في العالم اجمع وأن الڤيروس 
ضعيف وال يحتـــاج إلى إلغاء 
موسم احلج ما لم يتفش ويتم 
إغالق دولة مـــن الدول نتيجة 

تفشيه.

أميركية تعيش بنصف مخ
ـ سي.ان.ان: قلبت  فيرجينيا 
األميركية، ميشيل ماك، 37 عاما، 
الطبية رأسا على عقب  املعايير 
إذ ولــــدت بنصــــف مــــخ إال أنها 
تتكلم بشــــكل طبيعــــي وتتبع 
أســــلوب معيشة مفعمة باحلياة 

والنشاط.
وقبل عشرة أعوام فقط متكن 
العلم من اكتشــــاف اخللل حيث 
متكن د. جوردان غرافمان، رئيس 
»املعهــــد القومــــي للصحة« من 
تشخيص حالة ماك، التي حتدثت 
عن صعوبة النشــــأة بنصف مخ 
قبيل تشــــخيص حالتها الطبية 

الفريدة.
وقالــــت: »األمــــر كان بغاية 
الصعوبة.. كان أمرا شاقا للغاية 
أثناء مرحلة منو.. فشل اجلميع 

في معرفة حقيقية دماغي«.
وقال والدا ماك، كارول ووالي، 
أدركا فور والدتها بوجود  انهما 
خطب ما: »ميشــــيل لم تعان من 
الشلل الدماغي أو متالزمة داون 
وكنا على قناعة بذلك«.. وكشف 
التصوير بالرنني املغناطيســــي 
أن قرابة النصف األيسر من املخ 
ال وجــــود له.  وقــــال د. غرامان: 
»دهشنا للغاية لدى مشاهدة حجم 
الضرر امللحق باملخ، وعمليا ال أثر 
للجانب األيسر منه.. سطح املخ 

و95% من الطبقة اخلارجية ال أثر 
له، األجزاء املسؤولة عن احلركة 
والسلوك واإلدراك، كانت مفقودة«. 
ولم يجد األخصائي تفسيرا حلياة 
ماك بشكل طبيعي، سوى إعادة 
املخ جتهيز نفسه وتولى النصف 
األمين املتبقي وظائف الشق األيسر 
املفقود والقيام مبهامه األساسية. 
ويشــــار إلى أن النصف الكروي 
إدارة  األيســــر من املخ يتولــــى 
اجلانب األمين من اجلسم، وهو 
اجلزء املســــؤول عن القدرة على 
القراءة والكتابة. وأوضح غرافمان: 

»ميشيل لها قدرة لغوية متوسطة، 
متتلك القدرات األساسية، ميكنها 
تركيب جملة، وفهم اإلرشــــادات 
وإيجاد الكلمات املناســــبة أثناء 
احلديث، إال أنها تواجه مشــــكلة 
البصرية  فيما يتعلق باملعاجلة 
ـ املكانية«. وتابع شرحه: »رمبا 
أثناء تعلم الــــكالم خالل مرحلة 
النمو عندما تولى النصف الكروي 
األميــــن مهام األيســــر أو تطوير 
قدرات لغويــــة كلفها ذلك بعض 
املهارات التي هي عادة من وظائف 

النصف األمين«.

تتكلم بشكل طبيعي وحياتها مفعمة بالحيوية والنشاط الجرذ األليف ضحية
السيجارة األخيرة

ثمل يسرق سيارة إسعاف

خصلة شعر بريسلي في مزاد

.. ومزاد لبيع مقتنيات بربرا 
لصالح األعمال الخيرية

ديالند ـ يو.بي.آي: فقد رجل 
أميركي صوابـــه بعدما أخذت 
زوجته السيجارة األخيرة التي 
كانت بحوزتـــه فهاجمها وقتل 
جـــرذه األليف وحـــاول الهرب 
من الشـــرطة. ونقلت صحيفة 
»نيـــوز جورنال« فـــي ديتونا 
بيتش بوالية فلوريدا أن كايال 
دانيالز )20 عاما( اخبرت الشرطة 
ان زوجها دارين )22 عاما( فقد 
صوابـــه حني اكتشـــف انه لم 
يعد لديه سجائر واتهمها بأخذ 

السيجارة األخيرة.

لورنس ـ يو.بي.آي: أعلنت 
الشـــرطة في والية كنســـاس 
األميركية انها متكنت من توقيف 
رجل ثمل بعدما سرق سيارة 
إسعاف كانت متوقفة الى جانب 
الطريق ألنه لم تكن لديه وسيلة 

نقل أخرى.
ونقلت صحيفة »جورنال 
وورلد« في مدينة لورنس ان 
الرجل سرق ســـيارة إسعاف 
كانت متوقفة الى جانب الطريق 
في حني كان يلبي طاقم اإلسعاف 

نداء استغاثة طبية.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: تعرض للبيع 
في مزاد علني خصلة من شعر أسطورة 
غنـــاء الروك األميركـــي الراحل الفيس 
بريسلي كانت قد اخذت منه عندما التحق 

باجليش األميركي في عام 1958.
وستكون اخلصلة ضمن مجموعة من 
مقتنيات تذكارية منها مالبس مسرحية 
وتسجيالت صوتية وبطاقات تهنئة بعيد 
امليالد ســـتعرض للبيع في دار ليزلي 
هيندمان للمزادات في شيكاغو يوم األحد 

املقبل.
وتعود املقتنيـــات الى رئيس نادي 
محبي الفيس السابق جاري بيبر الذي 
توفي في عام 1980 وترك املجموعة الى 
ممرضته التي تعرضها اآلن للبيع. وتشير 
التقديرات الى ان سعر خصلة الشعر قد 

تتراوح بني 8 آالف و12 الف دوالر.

لوس اجنيليــــس ـ ا.ش.ا: تطرح قاعة 
املزادات االميركية جوليان في بيفرلي هيلز 
فــــي والية كاليفورنيــــا االميركية يوم 17 
اكتوبر اجلاري مجموعة من مقتنيات املطربة 
والنجمة السينمائية االميركية املعاصرة 
بربرا سترايسند في املزاد ويخصص دخله 

لالعمال اخليرية.
ومن بني هذه املقتنيات التي تصل الى 
400 قطعــــة اعمال فنية واثاثات ومالبس 
ارتدتها على املسرح في حفالتها املختلفة 
الغنائي  ألبومها  الذكريات ومنها  وبعض 
الذي طرح مؤخرا في االسواق االميركية 

بعنوان »احلب هو االجابة«.
ومن املنتظر ان تضرب هذه املبيعات 
ارقاما قياسية تصل الى ماليني الدوالرات التي 

ستخصصها املطربة لالعمال اخليرية.
وبربرا سترايسند هي ممثلة اميركية 
ومغنية ولدت في عام 1942 من اشهر افالمها 

فيلم »فتاة مرحة« وفيلم »مولد جنمة«.

شوبير: أنتظر اإلعدام أو القصاص من مرتضى منصور
القاهــــرة ـ وكاالت: وصــــل اخلالف بني 
اإلعالمي الشــــهير وعضو مجلس الشــــعب 
املصري احمد شــــوبير واملستشار مرتضى 
منصور عضو مجلس الشــــعب السابق الى 
ذروته، حيث شهدت الساحة الرياضية في 
الشــــهور االخيرة صراعا رهيبا بني االثنني 
بســــبب ما يعتقده مرتضى منصور من ان 
شوبير يستغل برنامجه في تلفزيون احلياة 
اسوأ استغالل ملهاجمته والنيل منه لصالح 
اشــــخاص بعينهم. ومؤخرا تقدم مرتضى 
ببالغ للنائب العام ضد شــــوبير طالبا رفع 
احلصانة عنه للتحقيق معه في امور تتعلق 
باإلباحية واالجتار في املخدرات وجلب أموال 
من اخلارج، وكلها اتهامات لو صحت لوصلت 
بشــــوبير على حد قوله الى حبل املشنقة. 
وأوضح شوبير لبرنامج العاشرة مساء على 

قناة درمي ان موافقة د.أحمد فتحي ســــرور 
رئيس مجلس الشعب على رفع احلصانة عنه 
لسماع أقواله أمام النيابة في البالغات التي 
قدمها ضده املستشار مرتضى منصور، أمر 
ال يقلقه، مؤكدا أنه ليس متهما وال مير بأي 
مأزق سياسي، لكنه سيقدم أدلة براءته من 
اتهامات منصور بإقامة عالقات غير شرعية 
مع فتيات مبجرد بــــدء التحقيق معه. وأكد 
شوبير، خالل حواره مع برنامج »العاشرة 
مساء« مساء أمس االول، أنه ليس لديه أي 
»بيزنس« هو أو أسرته، موضحا أنه يتقاضى 
مقابال ماديا مناســــبا نظير عمله في مجال 
اإلعالم الرياضي، وميتلك شاليها في العني 
السخنة وسيارات له وألوالده، ويقدم إقراراته 
الضريبية بانتظام وانهى حديثه قائال لن اترك 
حقي واذا ثبتت علــــي االتهامات فاعدموني 

قال لـ »العاشرة مساء« بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه: »عايز حقي«

صحتك

اكتشاف جينات مضادة للسرطان
نيويــــورك ـ يو.بــــي.آي: قــــال علماء اميركيــــون انهم 
اكتشــــفوا مجموعة جينات تعمل كعازل ضد تطور مرض 

السرطان.
واستعان باحثون في مختبرات »كولد سبرنغ هاربور« 
في نيويورك بتكنولوجيا »آر ان إيه« املتقدمة إلعاقة نشاط 
جينات عند فئران مختبر واستخدموا لذلك جزيئات صغيرة 
تشبه رأس دبوس مت الصاقها بتلك اجلينات من اجل القيام 
بهذه املهمة. وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة »اخلاليا 
الســــرطانية« قال الباحثون انهم اكتشــــفوا أن اكثر من 10 
جينات عندما يتعطل نشاطها يؤدي ذلك إلى زيادة ملموسة 

في منو األورام بجهاز املناعة عند الفئران.

المتهمتان بالتنسيق مع المجاهر بالمعصية
على الفضائية اللبنانية أمام القضاء السعودي

الريــــاض ـ وكاالت: متثــــل الفتاتــــان املتهمتان 
بالتنســــيق في موضوع ظهور الشــــاب السعودي 
»املجاهر باملعصية« على القناة الفضائية اللبنانية، 
أمام القاضي في احملكمة اجلزئية بجدة الشيخ محمد 

مرداد.
ويأتي مثول الفتاتــــني أمام القضاء على خلفية 
االتهامات باملساعدة في اإلعداد والتنسيق وتصوير 
حلقة »أحمر باخلط العريض« التي ظهر من خاللها 
مــــازن عبداجلواد و5 آخرون معه، بحســــب تقرير 

نشرته صحيفة »الوطن« السعودية امس.
وكان عبداجلــــواد قد ظهر في يوليو املاضي في 
حلقة لقناة فضائية لبنانية متحدثا من منزله في 
جدة عن جتاربه اجلنسية. ووجهت له تهمة املجاهرة 

باملعصية.

وأصدر القاضي الشيخ محمد مرداد أمرا مبثول 
الفتاتني أمام القضاء ألخــــذ أقوالهما وكيفية الزج 
باســــميهما في القضيــــة التي أثارت الــــرأي العام 
وصدرت فيها أحكام ابتدائية ضد املتهم الرئيســــي 
مازن عبداجلواد بالســــجن 5 سنوات وجلده 1000 

جلدة.
وصدر حكم بحق 3 من املشاركني معه في التهمة 
بالسجن سنتني من تاريخ توقيفهم وجلد كل منهم 
300 جلدة ومنعهم من السفر إلى اخلارج مدة سنتني 
تبدأ مع انقضاء محكوميتهم. وكذلك احلكم على املتهم 
اخلامس في القضية بالســــجن شهرين من تاريخ 
توقيفه وأخذ التعهد عليه، أما املتهم الســــادس في 
القضية فقد كان احلكم عليه بالســــجن 3 أشهر من 

تاريخ توقيفه وجلده 70 جلدة.


