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 صحتك 

 الخاليا الجذعية المستمدة
من المشيمة قد تنقذ مرضى الرئة

 ساركوزي يتلقى خطاب تهديد برصاصة 
 باريسـ  أ.ش.أ: ذكرت أجهزة 
األمن الفرنسية أمس أنها عثرت 
على خطاب تهديد جديد يحتوي 
على ذخيرة من العيار الكبير، 
تستخدم في الصيد، كان مرسال 
للرئيــــس الفرنســــي نيكــــوال 
ساركوزي. وقال مصدر أمني أن 
هذا اخلطاب مماثل للخطابات التي 
سبق إرسالها نهاية عام ٢٠٠٧ 
وأوائل عــــام ٢٠٠٨ إلى عدد من 
الشخصيات السياسية من أحزاب 
اليمني، وموقعة بإمضاء «مقاتلي 
الوحدة ٣٤»، وهي القضية التي 
مت فيها التحقيق مع شخص من 
مدينة مونبيليه، جنوب فرنسا، 
خالل ربيع عام ٢٠٠٨، قبل أن يتم 
إطالق سراحه. وأوضح املصدر أن 

اخلطاب مرسل من مدينة مونبيليه 
أيضا، وبصورة مماثلة خلطابات 

التهديد السابقة.

 رومـــاـ  أ.ش.أ: توصل فريق إيطالي إلى ان اخلاليا 
اجلذعية املستمدة من املشيمة قد تلعب دورا هاما في 
عـــالج عدد من أمراض الرئـــة اخلطيرة مثل االلتهاب 
الرئوي احلاد وتليف الرئة الذي قد ينجم عن االصابة 
مبرض الســـل باالضافة للتعرض ملستويات مرتفعة 
من االشـــعاعات الكيميائية حيث تعمل هذه االمراض 
على تدمير خاليا الرئة الســـليمة وبالتالي فشل في 

وظائفها احليوية. 

  اإلنفلونزا العادية تقتل ٥٠٠ ألف شخص سنويًا
  وضحايا «إنفلونزا الخنازير» ١١٥٤ شخصاً! 

 شركة أدوية سويسرية ستسلم أميركا ٣٠ مليون جرعة لمواجهة «الموسمية»

 هندية وابنتها ترتديان األقنعة الواقية خارج مستشفى نايدو حيث اعلنت مساء امس األول أول حالة وفاة بإنفلونزا اخلنازير (أ.ف.پ) 

 رجال األمن واإلسعاف خارج صالة األلعاب الرياضية بعد حادث إطالق النار         (رويترز) 

 أوباما يلف هيلني بذراعه خالل االحتفال بعيد ميالدهما املشترك              (ا.پ)

 ملصق «أوباما اجلوكر»

 شهادة ميالد أوباما األصلية كما قدمها البيت األبيض في وقت سابق

كل التدابير االحترازية احملتملة 
املواطنني  للمساهمة في حماية 
األميركيـــني مـــن كل ســـالالت 

االنفلونزا».
  ووفقـــا لســـلطات الصحة 
األميركية، ميوت سنويا ما يقدر 
بنحو ٣٦ ألف شخص في البالد 
مـــن االنفلونزا املوســـمية، في 
حني يتم عالج ٢٠٠ ألف اخرين 
باملستشفيات. وميوت نحو نصف 
مليون شخص في انحاء العالم 

من االنفلونزا العادية.
  وجاء في أحـــدث إحصاءات 
ملنظمة الصحة العاملية أن قدرة 
انفلونزا اخلنازير على اإلصابة 
معتدلة رغم انتشار املرض سريعا 
في أنحاء العالم، وبلغت االصابات 
١٦٢ الفا و٣٨٠ حالة منذ الربيع 
املاضي، توفى منها ١١٥٤ شخصا 

حتى ٣١ يوليو املاضي.
  وفي ذات السياق أعلن مسؤول 
صحي إيراني أمس عن تسجيل 
أول حالة وفاة في البالد بسبب 
انفلونزا اخلنازير في جزيرة قشم 

الواقعة في اخلليج. 

  وقال أوسفالد مبناسبة تسليم 
طلبية أدوية االنفلونزا املوسمية 
إنه «في ضوء انتشار انفلونزا 
الطيور حاليا، من املهم لنا اتخاذ 

  وتتوقع منظمة الصحة العاملية 
أن يصبح عقار انفلونزا اخلنازير 
متاحا في اجلزء الشمالي من الكرة 

األرضية خريف هذا العام.

عدة شركات تقوم على تطوير 
عقار للڤيروس الوبائي اجلديد، 
وقد بدأت االختبارات املعملية على 

العقار أواخر الشهر املاضي.

 جنيڤـ  د.ب.أ: بدأت شركة 
«نوفارتـــس» السويســـرية 
لألدوية شحن عقار االنفلونزا 
املوسمية «فلوفيرين» للواليات 
املتحدة قبيـــل موعده املقرر، 
وقالـــت أمـــس إنهـــا تتوقع 
انفلونزا  أن يتســـبب مرض 
اخلنازير في زيادة الطلب على 

اجلرعات.
الشـــركة في بيان    وقالت 
إن السوق األميركية ستتلقى 
نحـــو ٣٠ مليـــون جرعة من 
عقـــار «فلوفيريـــن» مضيفة 
املبكر للطلبية  التســـليم  أن 
سيســـمح باســـتكمال سريع 
حلمالت التطعيم ضد االنفلونزا 

املوسمية.
  وقال أندرين أوسفالد، املدير 
التنفيـــذي لوحـــدة العقاقير 
وتشخيص األمراض بالشركة 
«هدفنا التالي هو تقدمي عقار 
انفلونزا اخلنازير لالستخدام 

العام في أقرب وقت ممكن».
  جتدر اإلشارة إلى أن شركة 
األدوية السويسرية واحدة من 

 مهاجم يقتحم صالة ألعاب في بنسلفانيا 
فيقتل ٥ أشخاص ويجرح ١٥ 

 الرئيس األميركي احتفل مع عميدة
صحافيي البيت األبيض بعيديهما 

 ... و«أوباما الجوكر» يجتاح لوس أنجيليس

 شهادة ميالد أوباما الكينية مزورة أم ال؟

 لـــوس أجنيليـــس ـ يو.بي.آي: 
انتشرت ملصقات للرئيس األميركي 
بـــاراك أوباما في هيئـــة «اجلوكر» 
الذي اشتهر في فيلم بامتان األخير 
«دارك نايت» في جميع أنحاء لوس 
أجنيليس. وأفادت محطة «فوكس 
نيوز» بأن ملصق أوباما الذي يتميز 
بالطالء األبيض على الوجه األبيض 
والشفاه املتمددة يحمل أيضا كلمة 

«اشتراكية» فوق وحتت الصورة.
  يشـــار إلى ان سياســـة الرعاية 
الصحية التي يطرحها أوباما والتي 
تتضمن خيـــار التأمني الطبي العام 
لقيـــت انتقـــادات كبيرة مـــن قبل 

معارضيه.
  وأكدت احملطة ان هوية املسؤولني 
عن امللصقات مازالت مجهولة مع العلم 
ان شـــخصية «اجلوكر» في الفيلم 
السينمائي كانت سلطوية وليست 

اشتراكية.

 لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: 
نقل موقع إلكتروني أمس عن 
الكاتب ستيف إدي أن شهادة 
امليالد، املقدمــــة من احملامية 
أورلي تايتز والتي تدعي فيها 
أن الرئيــــس األميركي باراك 
أوباما ولد في كينيا، مزورة. 
وقال إدي على موقع «صالون» 
االلكتروني إنه اكتشف خالل 
بحث على االنترنت أن امللف 
املقدم من تايتز في كاليفورنيا 
هو نسخة مزورة عن شهادة 
ميــــالد تعــــود لدافيد جفري 
بومفــــورد املولود في جنوب 

أستراليا في نيسان ١٩٥٩.
  وقالت تايتز إن هدف هذا 
التقرير ايقاف مساعيها لفضح 
اوباما ومحاكمته، مشيرة إلى 
ضغط سياسي ميارس إلتالف 
املســــتندات واألدلة. وكانت 
تايتز طالبت وزيرة اخلارجية 

شــــهادة ميالد أوباما إلى أنه 
إلى  ولد في هاواي باإلضافة 
تأكيد السلطات هناك وإشعار 
والدة نشرته إحدى الصحف 

في هونولولو. 

األميركيــــة هيالري كلينتون 
بإرسال طلب رسمي للحكومة 
الكينية للتأكد من األمر معترفة 
أن شهادة امليالد التي حصلت 
عليها قد تكون مزورة. وتشير 

 البريطانيات يفضلن أصحاب الكروش المنتفخة 

 الپنتاغون يدرس فرض قواعد على «فيسبوك»

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: لقي خمســـة أشخاص 
مصرعهـــم جراء إطالق النار فـــي صالة لأللعاب 
الرياضية في والية بنسلفانيا األميركية. وذكرت 
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس أنه لم 
تعرف بعد أسباب هذا الهجوم، إال أن شاهد عيان 
قال إن املهاجم الـــذي قتل في احلادث دخل صالة 
األلعاب الرياضية وأطفأ الكهرباء قبل أن يشـــرع 
في إطالق النار. وكانت وسائل إعالم أميركية قد 
ذكرت ان رجال يحمل مسدسا وحقيبة رياضية دخل 
إلى إحدى قاعات التدريب في مركز «أل إي» للياقة 
البدنية في بلدة كوليه القريبة من بيتسبرغ في 

والية بنسلفانيا وفتح النار بشكل عشوائي.
  وقتل في احلادث ٥ أشخاص على األقل بينهم 

املهاجم وجرح ١٥ آخرون إصابة بعضهم خطرة.
  وقال شـــهود عيان ان املهاجم أطفأ الضوء في 
القاعة قبل أن يبدأ في إطالق النار. وقال املسؤول 
في الشرطة احمللية تشالز موفات ان املهاجم «لم 
يقل شيئا ودخل مباشرة إلى الغرفة وكأنه يعرف 

متاما ما الذي يقوم به وبدأ بإطالق النار».
  وقال شهود عيان ان من بني اجلرحى امرأة قد 
تكون صديقـــة املهاجم لذلك فإن خلفيات الهجوم 

قد تكون شخصية. 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: احتفل الرئيس األميركي 
بــــاراك أوباما وعميــــدة الصحافيني في البيت 
األبيض هيلني توماس بعيد ميالدهما في قاعة 
الصحافة بالبيت األبيــــض. وأفادت صحيفة 
«كريستيان ساينس مونيتور» األميركية بأن 
أوباما طبع الثالثاء قبلة على خد توماس التي 
احتفلت بعيد ميالدها (٨٩ عاما) في حني احتفل 
أوباما بعيده (٤٨ عاما) ما يعني ان والدة الرئيس 
األميركي ولد بعد ٤١ ســــنة من والدة توماس 
التي كانت تعمل حينها في وكالة يونايتد برس 
إنترناشونال. يشار إلى ان توماس ولدت في ٤ 
أغسطس ١٩٢٠ وهي تعتبر من أهم الصحافيني 
األميركيني وتكتب حاليا مقاالت في مجموعة 
صحف «هيرست». وغنى الصحافيون في البيت 

األبيض «عيد ميالد سعيد» ووزعت الكعكات على 
شكل كوب قبل أن يقدم أوباما على تقبيل توماس. 
وردا على سؤال وجه إلى توماس بشأن أمنيتها 
في عيد ميالدها أجاب أوباما قائال: «جتمعني 
معها أمنية مشتركة فهي تتمنى قانون إصالح 

حقيقي لنظام الرعاية الصحية».
  وفضل أوباما وزوجته ميشيل عدم التحدث 
عن خططهما األخرى لالحتفال بعيد الرئيس 
األميركي الـ ٤٨ ما يشير إلى احتمال ان ميضيا 
وقتا أطول مع العائلة. وتلقى أوباما اتصاال من 
نظيره الروسي دميتري مدڤيديڤ الذي هنأه بعيد 
ميالده وتطرقا أيضا إلى أمور أخرى وناقشا 
الوضع في جورجيا واحلاجة للتخفيض من 

حدة التوتر في املنطقة. 

 لندن ـ يو.بي.آي: تفضل البريطانيات «الرجال 
احلقيقيني» ذوي البطون املنتفخة من شرب البيرة 
والشعر الذي يغطي صدورهم على «(املتأنقني) الذين 
يعتنون بشكلهم اخلارجي لدرجة التمثل بالنساء.

  وأفادت صحيفة «الصن» البريطانية ان مسحا 
أجرته شــــركة «اليون بار آيس كرمي» البريطانية 
شمل ٥١٩٢ بريطانية أظهر ان ٨٠٪من املستطلعات 
ال ينجذبــــن أبدا إلى مالمــــح املتأنقني مثل متليس 
الشعر الطويل واكتساب سمرة دائمة للبشرة وارتداء 
الســــراويل الضيقة أو القصيرة وحتى وضع طالء 

األظافر أحيانا.

  وتبني فــــي املســــح ان امرأة من بــــني ١٠ حتب 
رائحة البيرة املنبعثة من الرجل في حني ان خمس 
املستطلعات ينجذبن إلى رجل تفوح «رائحة خفيفة 
من جسمه». وقال متحدث باسم الشركة «هذه أخبار 
جيدة للرجال احلقيقيني إذ ميكنهم استعادة «زئيرهم» 
والتخلي عن مرطبات الوجه وطالء األظافر والسراويل 
القصيرة خالل فصل الصيف وترك هذه األمور لالعبي 
كرة القدم». وأضاف «ميكن للرجال البريطانيني أن 
يرتدوا أثواب السباحة بفخر حتى وإن كانت بطونهم 
منتفخة قليال وسيرافقهم الصفير فيما هم يسيرون 

على الشاطئ». 

 لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: أعلن الپنتاغون 
انه يبحث في سبل استخدام املواقع اإللكترونية 
االجتماعية حتى يتمكن من وضع سياسات يفترض 
اتباعها. وأفادت صحيفة «لوس  باملســـتخدمني 
أجنيليس تاميز» األميركية ان مسؤولني في وزارة 
الدفاع األميركيني سيحددون مع حلول شهر أكتوبر 
املقبل القواعد الالزمة الستخدام مواقع «فيسبوك» 

و«ماي سبايس» و«تويتر».
  وأشارت إلى ان املسؤولني قلقون من أن تستنفد 
هذه املواقع موجـــات اإلنترنت التي يفترض أن 

حتفظ ألهداف عسكرية طارئة.
  يشار إلى ان سالح البحرية األميركي (املارينز) 
منـــع عناصره من اســـتخدام هـــذه املواقع على 

الكومبيوتـــرات احلكومية لكن أمرا جديدا صدر 
يوم االثنني املاضي يسمح لبعض العناصر مثل 
ضباط العالقات العامة بتقدمي وثائق تنازل من 

خاللها.
  يذكر انه يسمح لعناصر «املارينز» فتح هذه 

املواقع على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم.
  وقال املتحدث باسم سالح البحرية كريغ توماس 
انه ال يفترض بعناصر «املارينز» الكشـــف عن 
أي معلومات ســـرية أو مناقشـــة عمليات مقبلة 
على اإلنترنت. وأضاف توماس «ال شأن لنا مبا 
يقومون به في وقتهم اخلاص طاملا انهم يحترمون 
أخالقيات الشرف والشجاعة وااللتزام التي يطلبها 

سالح البحرية». 

 نيكوال ساركوزي

 علي ناصر السيد أحد الفائزين باالنتخابات

 ٥ لبنانيين يفوزون في االنتخابات  البلدية لمدينة ديربورن األميركية 
حيث يرأس شركة «كينوال» للحديد والصلب، وشقيقتها 

«كينوال» للمخلالت.
  وكان بزي في الســـابق مفوضا بدائرة الترفيه في 
ديربورن طوال ٦ ســـنوات، ومثلها بهيئة استئناف 
التصنيف العقاري. كما كان مفوضا بلجنة التشريع 
الذي أعادوا صياغته في ٢٠٠٥ وتم اقراره من الناخبين 

قبل عامين.
  وسوزان ســـرعيني (٥٨ ســـنة): لبنانية األصل، 
وتمضي حاليا واليتها الخامســـة كعضو بالمجلس 
البلدي، وجورج ديراني (٥٠ ســـنة) مستشار سابق 
وعضو حالي بالمجلس البلدي، وعلي نصري السيد 
(٢٨ سنة): من عائلة مهاجرة من بنت جبيل، ومؤسس 
«هايب أثالتكس» وهـــو برنامج رياضــي اجــتماعي 
ترفيهي في ديربورن والمناطق األخرى في محافظة 

وين.
  ويروي ســـبالني الكثير عن ديربـــورن المكتظة 
بالمطاعم اللبنانية والمحالت التي تبيعك ما تبيعه لك 
المحالت في بيروت، لذلك يقول سبالني إن لديربورن 

نكهة لبنانية ال تراها سوى في بيروت.
  وديربورن أسسها هنري فورد، مؤسس مصانع فورد 
للسيارات، المتخذة من المدينة اآلن مقرها الرئيسي، 
ففيها أبصر النور في مزرعة كانت حيث هي المدينة 
اليوم، وبيته حيث عاش هو نفســـه اآلن مبنى بلدية 
ديربورن التي كانت ضاحية صغيرة لمدينة ديترويت، 
ثم نمت وتطورت وهي التي لم يمر على تأسيســـها 

أكثر من ٧٣ سنة. 

آالف نسمة.
  ولم يحالف الحظ في انتخابات أمس ٣ مرشحين، 
هم: ربيع حمود وخليل دخل اهللا وحســـين صبح، 
فيمـــا فاز كل من: روبرت إبراهام (٤٢ ســـنة): عضو 
حالي بالمجلس البلـــدي للمرة الثالثة. وابراهام من 
أصل لبناني، وهو رئيس الدائرة المالية بشركة «أاليد 

متيالز» بمدينة تروي.
  وديڤيد بزي (٥١ سنة) هو من بلدة بنت جبيل في 
الجنوب اللبناني، ويقيم منذ طفولته في ديربورن، 

 العربية.نت: خاض ٨ لبنانيين مقيمين في الواليات 
المتحدة، انتخابات تمهيدية تنافس فيها ٢٥ مرشحا، 
وجرت أمس األول في مدينة ديربورن، بوالية ميتشيغن 
األميركية، الختيار أعضاء مجلســـها البلدي، وفاز ٥ 
منهم مـــع ٩ آخرين، ممن ســـيخوضون في نوفمبر 
المقبل انتخابات نهائية تقرر أسماء ٧ أعضاء يتألف 
منهم المجلس البلدي لديربون المعروفة لألميركيين 
باسم «بيروت الصغيرة» وفق ما علمته «العربية.نت» 
بالهاتف صباحا من أســـامة سبالني، رئيس «اللجنة 
العربية ـ األميركية للعمل السياســـي» في الواليات 

المتحدة.
  وقال ســـبــالني، وهو مؤســـــس ورئيس تحرير 
صحيفة «صدى الوطن» الصــادرة بالعربية واالنجليزية 
في ديربورن البالغ عدد ســـكانها ٩٩ ألف نسمة، انه 
لم يســـتغرب أن يكون أكثر من نصف عدد الفائزين 
لبنانيين، بل استغرب عدم فوز المرشحين الثمانية، 
ألن فوزهم جميعا كان ممكنا فيما لو جرت االنتخابات 
في غيــر هذا الشهر الذي اعتاد فيه المقيمون العرب 
بالمدينة الســـفر الى أوطانهم األصلية لقضاء عطلة 
الصيف، ألن عرب ديربورن يمثلون ٤٠٪ من سكانها، 
و٨٥٪ منهـــم، أي ٣٧ ألف مغتـــرب ومتحدر تقريبا، 
هم مـــن اللبنانيين القادمين من قـــرى وبــلدات في 
منطقــتي البــقاع الغربي والجنوب اللبناني بشـــكل 
خاص، الى درجة أن عدد أبناء إحدى الــبلدات، وهــي 
بنــت جبيل المجاورة للحدود مع اســـرائيل، يزيد ٤ 
مرات في ديربورن على عدد سكانها البالغين اآلن ٣ 

 يلقبونها بـ «بيروت الصغيرة» والعرب فيها ٤٠٪ من سكانها


