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51 سيدنيـ  د.ب.أ: كثفت الشرطة األسترالية 
امس البحث عن شخص في ملبورن يشتبه 
بأنه حرض على قتل رجل عاهر حيث رصدت 
مكافأة قدرها مليون دوالر اســـترالي )900 
ألف دوالر( ملن يدلـــي مبعلومات تفيد في 

القبض عليه.
ويعد مارك بيري الهارب منذ عامني مطلوبا 

لالشتباه به في جرمية قتل شني تشارترز 
أبوت )28 عاما( بالرصاص قبل ساعات فقط 
من مثول تشارترز أبوت مصاص الدماء ذي 
أمام احملكمة الستجوابه  الطريقة اخلاصة 
بشـــأن تهم اغتصاب واعتداء على صديقة 

بيري السابقة.
وكانت املرأة وهي أيضا عاهرة قد دفعت 

لتشارترز أبوت نظير ممارسة اجلنس معها 
ولكن األمر انتهـــى بقيامه بقضم جزء من 

لسانها في عام 2003.
وقالـــت املرأة للشـــرطة إن العاهر زعم 
أنه مصـــاص دماء يبلغ من العمر 200 عام 
جاء إلى ملبورن قبل بنائها ويحتاج لدماء 

البشر ليحيا.

مكافأة مالية لمن يرشد عن قاتل »مصاص الدماء«

إفطار جماعي على »جسر هاربور« في سيدني ترويجًا للسياحة

سيدنيـ  د.ب.أ: أقام ما يزيد على 6000 شخص من سكان 
ســــيدني امس احلواجز وتناولوا اإلفطار على 10 آالف متر 
مربع مغطاة بالنجيل على طريق جسر »هاربور بريدج«.

وأغلق اجلسر الشهير أمام املرور لعدة ساعات من أجل 
إقامة احلدث السياحي الذي شارك 45 ألف شخص في اقتراع 
حلضوره. وجرى سباق مع الزمن لتغطية األرض بالنجيل 

على اجلســــر وأمامه قبل هبــــوب أكبر عاصفة ممطرة هذا 
العام على سيدني وقت الغداء. وحتولت الكارثة احملتملة 
إلى نصر. وقال رئيس وزراء والية نيو ساوث ويلز ناثان 
ريز إن تناول الطعام في الهواء الطلق على اجلسر سيصبح 
حدثا سنويا. وعلى األرجح ستوجه الدعوة لسائحني أجانب 
العام املقبل حلضور احلــــدث. واقتصر تقدمي الدعوة هذا 

العام على األشخاص املقيمني في نيو ساوث ويلز واملؤهلني 
للتصويت بها فقط.

وقال ريز عن اإلفطار اجلماعي »لن نكف عن التطلع إلى 
سبل جديدة للترويج لسيدني في باقي استراليا والعالم... 
ستساعد هذه املبادرات على اجتذاب الناس لزيارة مدينتنا 

الرائعة ليجلب تدفقهم عليها ماليني الدوالرات للوالية«.

براد پيت
ينجو من حادث

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: خرج 
جنم هوليوود بـــراد پيت،  45 
عاما، أمس السبت ساملا من حادث 

دراجة نارية كان يستقلها.
وذكـــرت وكالـــة )إكـــس 17 
أوناليـــن( األميركية للصور ان 
دراجة پيت النارية انقلبت إثر 

حادث مع مصور.
الـــذي كان  وســـحب پيت، 
النارية  الدراجة  يرتدي خوذة، 
إلى جانب الطريـــق ثم اختفى 
داخل مبنى ســـكني قريب هربا 

من املصورين.
وفـــي وقـــت الحـــق وصل 
مســـاعده إلى املكان وأقله معه 

في سيارة.
وأوضحت الوكالة أن املصور 
النجم مســـتخدما  كان يتعقب 
سيارة وعندما اقترب فقد پيت 
الســـيطرة على دراجته النارية 
واصطدم بسيارة متوقفة أمامه، 

قبل أن يسقط على األرض.
وقبل مغادرته ملكان احلادث، 
تبادل پيت بيانات التأمني مع مالك 

السيارة التي صدمها.

طفل يتلقى اللقاح عن طريق األنف أحد األميركيني يتوجع من التطعيم طفلة عمرها 6 أشهر تتلقى التطعيم

)أ.پ ـ رويترز( أميركيون يقفون في طابور طويل أمام عيادة حكومية ألخذ اللقاح  

مايكل جاكسون

)أ.ف.پ( جسر هاربور في سيدني مكتظ مبجموعات اإلفطار اجلماعي  مجموعات متفرقة من العائالت أثناء اإلفطار اجلماعي

براد پيت

يكبر زوجته بـ 60 عامًا ويشترط رّد المهر

عجوز بريطاني .. عطس فمات!

صديق وثيق الصلة بجاكسون: ملك البوب مات مقتواًل
الريـــاض ـ يو.بـــي.آي: قالت فتاة 
سعودية ان زوجها الذي يكبرها بـ 60 
عاما ولديه ثالث زوجات أخرى يرفض 
طالقها إال إذا حصل على املهر الذي دفعه 

لوالدها والبالغ قيمته 50 ألف ريال.
ونقلـــت صحيفة »عكاظ« امس عن 
الشـــابة العشرينية انها غادرت مقاعد 
الدراسة في املرحلة الثانوية هربا من 
حالة أسرتها املادية املتردية واعتقدت 
أن زواجها من مســـن ثمانيني ميسور 
ســـيعالج حالها وأهلها. وأوضحت أن 

زوجها غّير معاملته معها »بعد ضمانه 
حلقه في العقـــد املبرم بني الطرفني إذ 
ينص العقد على إرجاع قيمة املهر البالغ 
50 ألف ريال إليـــه في حال رغبت في 

الطالق منه«.
وأضافت »بعد سنتني قرر أن يطلقني 
إثر إحلاحي عليه إال أنه اشترط سداد 
مبلغ املهر كامال وفي ظل ظروف أسرتي 
فإن الوفاء مبطلبه يعد ضربا من اخليال«. 
وتوجهت الفتاة للقضاء لطلب اخللع من 

زوجها.

لنـــدنـ  يـــو بي آي: توفـــي عجوز 
بريطاني بعد نزيف في الدماغ ونوبة 
قلبية جراء نوبة عطاس قوية ومفاجئة. 
وذكرت صحيفة الدايلي مايل أن املهندس 
املتقاعد جون أورام )79 سنة( انهار على 

األرض بعد نوبة عطاس شديدة ما لبث 
أن توفي بعد أن دخل املستشفى. وأدت 
نوبة العطاس الشديدة إلصابته بتلف 
في الدماغ وفشل في القلب ثم مات بعد 

يومني من نقله إلى املستشفى.

صحتك

جينات تعمل كعازل مضاد لتطور السرطان
نيويورك ـ يو.بي.آي: قـــال علماء أميركيون إنهم 
اكتشـــفوا مجموعة جينات تعمـــل كعازل ضد تطور 

مرض السرطان.
واســـتعان باحثون في مختبرات »كولد ســـبرنغ 
هاربور« في نيويورك بتكنولوجيا »آر ان أيه« املتقدمة 
إلعاقة نشاط جينات عند فئران مختبرات واستخدموا 
لذلك جزيئات صغيرة تشبه رأس دبوس مت إلصاقها 
بتلك اجلينات من أجل القيام بهذه املهمة. وبحســـب 
الدراســـة التي نشرت في مجلة »اخلاليا السرطانية« 
قال الباحثون إنهم اكتشفوا أكثر من 10 جينات عندما 
يتعطل نشـــاطها يؤدي ذلك لزيادة ملموسة في منو 
األورام في جهاز املناعة عند الفئران. وأضاف العلماء 
أنه باإلضافة إلى اكتشاف اجلينات التي تعمل كعازل 
ضد تطور مرض الســـرطان فإنهم توصلوا أيضا إلى 
معلومات تساعدهم على اكتشاف األورام ومنوها وكيفية 

مكافحتها وخصوصا تلك التي تصيب الكبد.

أسترالياـ  يو.بي.آي: زعم أحد أكثر األصدقاء املقربني 
من ملك البوب الراحل مايكل جاكسون أن األخير تعرض 
لعملية قتل، معربا عن األمل في أن يتم اعتقال اجلاني 
قريبا. ونقلت وكالة األنباء االسترالية )أي أي بي( امس 
عن تيدي رايلي املنتج املساعد أللبوم مايكل جاكسون 
البالتيني الشهير »داجنريس« إنه وعائلة جاكسون 
يعرفون هوية القاتل ويأملون في اعتقاله قريبا ولكن 

من دون كشف أي تفاصيل أخرى حول ذلك.
وحضر رايلي وهو مؤسس الفرقة املوسيقية »أر 
اند بي« في استراليا احلفل االفتتاحي لفيلم »هذا هو« 

عن حياة جاكسون.
وردا على سؤال حول ما إذا كان جاكسون قد قتل أجاب 
رايلي »قلت ذلك منذ اليوم األول«، مضيفا »استدعيت 

العائلة وقلت لها: استمعوا إلي لقد تعرض للقتل«.
وأضاف: »هناك شـــخص ما لـــم تعجبه أقواله أو 
شـــيئا كان يقوم به أو لم يـــرد رؤيته في القمة فقرر 

التخلص منه«.
وعمل رايلي مع جاكسون ملدة 18 سنة وكان يعتبر 

نفسه من أكثر األصدقاء املقربني إليه.
وعندما طلب من رايلي الكشف عن هوية القاتل قال 

»ستكتشفون ذلك فيما بعد«.

بعد ظهور حالة جديدة مؤكدة وإعالن أوباما حالة الطوارئ

حمى التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير تجتاح أميركا

واجلامعات في مكســــيكو سيتي 
واملناطق احمليطة ستغلق اجلمعة، 
ودعــــا من تظهــــر عليهم أعراض 
أال يبرحــــوا منازلهم،  االنفلونزا 

وعدم الذهاب إلى العمل.
وقال كوردوبا »ننصح بتجنب 
التي تضم  األماكن واملناســــبات 
أشخاصا كثيرين إال في الضرورة 

القصوى«.
وقالت وزارة الصحة: إن حوالي 
79 شــــخصا في املكسيك يتلقون 
عالجا من االنفلونزا، وهذا الرقم لم 

يرتفع في السنوات األخيرة.
الواليــــات املتحــــدة،  وفــــي 
ذكرت املراكــــز األميركية ملكافحة 
األمراض والوقاية منها أن سبعة 
أشخاص أصيبوا بنوع جديد من 
انفلونزا اخلنازير في كاليفورنيا 

وتكساس.

وفاة سيدة لبنانية

من جهة اخرى، ذكرت مصادر 
لبنانية أن سيدة حامل توفيت في 
مستشــــفى مبنطقة رياق شمالي 

لبنان يشتبه في إصابتها بڤيروس 
إيــــه »اتش1 إن1« املســــبب ملرض 
انفلونــــزا اخلنازيــــر. وأوضحت 
املصــــادر أن التحقيقــــات جارية 
ملعرفة االسباب احلقيقية حلالة 
الوفاة. 34من جهة اخرى، علقت 
ادارة مدرســــة االنترناشــــيونال 
كولــــدج الدراســــة فــــي صفوف 
املرحلــــة املتوســــطة اعتبارا من 
السبت املاضي بعد ارتفاع حرارة 
50 طالبا وطالبة واالشــــتباه في 

اصابتهم بالڤيروس.

ما إذا كانت ستصدر مذكرة خاصة 
بالسفر.

وتقول منظمة الصحة العاملية: 
»إذا كان مــــن املمكن للخنازير أن 
الطيور، فإنه  تصاب بانفلونــــزا 
من املمكن أن تنتقل العدوى إلى 
اإلنسان«. وأوضح املتحدث باسم 
املنظمــــة غريغــــوري هارتل: إن 
مســــؤولني أميركيني في الصحة 
العامة قالوا إنه مت تشخيص إصابة 
سبعة أشخاص بســــاللة جديدة 
من أنفلونزا اخلنازير في واليتي 
كاليفورنيا وتكساس، بينما من 
املقرر أن تعلن سلطات مكسيكية 

نتائج اختبارات في وقت الحق.

ابقوا في منازلكم

وبدأت املكسيك في إلغاء الدراسة 
ملاليني التالميذ يوم اجلمعة املاضي 
بعدما تسببت االنفلونزا في وفاة 
عشرات األشخاص خالل األسابيع 
األخيرة، وقالت فاضلة شــــعيب 
املتحدثة باســــم منظمة الصحة 
»هناك اليــــوم حوالي 800 إصابة 
مشتبه في أنها انفلونزا اخلنازير، 
مع وفاة 57 شــــخصا في منطقة 
مكســــيكو«، وقال وزير الصحة 
املكسيكي خوسيه أنخيل كوردوبا 
يوم اخلميس املاضي إن املدارس 

عواصمـ  وكاالت: انتشر الرعب 
في أميركا بعد اعالن اوباما قرار 
حالــــة »طوارئ وطنية« بســــبب 

تفشي مرض انفلونزا اخلنازير.
وذكر البيت االبيض في بيان 
ان هذا القرار يعزز قدرة الواليات 
املتحدة على عالج املرض والتعامل 

مع ارتفاع عدد املرضى.
واضــــاف البيان »ان أســــاس 
نهجنا الوطني جتــــاه الوباء هو 
االستعداد على جميع املستويات 
الفردية والتجارية واحلكومية«، 
مؤكدا ان هذا االعالن »يساعد على 
تعزيز قدرتنا على املواجهة الشاملة 

للمرض«.
وقــــد عبرت منظمــــة الصحة 
العاملية عن قلقها من ظهور حاالت 
اصابات جديدة مؤكدة بانفلونزا 
الشــــمالية،  أميركا  اخلنازير في 
الواليــــات املتحدة  خصوصا في 
واملكســــيك، حيــــث وصلت عدد 
االصابات الــــى 160129 والوفيات 
الــــى 3539 حالة. أضافت املنظمة 
التابعة لــــأمم املتحدة أنها قامت 
بتنشيط مركز العمليات الصحية 
التابع للمنظمة،  اإلســــتراتيجية 
ويختص بالقيادة والسيطرة على 
املشاكل اخلطيرة املتعلقة بالصحة 
العامة، لكنها لم تستطع أن حتدد 


