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صحتك

النجم سامي الجابر يطلق حملة للتوعية بـ »إنفلونزا الخنازير«
والعبيكان يدعو إلى عدم تقبيل الحجر األسود خوفًا من انتشار الوباء

معتمرون يرتدون أقنعة ورقية واقية في مكة أمس              )رويترز(

التعليقات كانت في اطار املزح، 
لكن مزح فيه رزح«.

من جانبها، قالت وزارة الصحة 
الس���عودية على لسان د.خالد 
برغالت���ي »نحن نرحب بجميع 
املب���ادرات وكانت هناك مبادرة 
شخصية من سامي اجلابر، حيث 
اتصل بوزارة الصحة السعودية 

لتتبني حملته«.
وتس���تعد وزارة الصح���ة 
الس���عودية خالل األيام املقبلة 
إلطالق خط���ة احترازية جديدة 
بخصوص املوسم الدراسي للطالب 
والطالبات في السعودية، وفي 
اجلانب التوعوي يبدو ان سامي 
اجلابر س���يتصدر املشهد خالل 
التوعوية والتثقيفية  احلمالت 
والتي تق���وم بها وزارة الصحة 

السعودية.
م���ن جهته، دعا املستش���ار 
بالديوان امللكي السعودي الشيخ 
العبيكان  والداعية عبداحملسن 
إلى عدم  املعتمرين واحلج���اج 

تقبي���ل احلجر األس���ود خوفا 
م���ن اإلصابة مب���رض انفلونزا 

اخلنازير.
وق���ال العبيكان، ف���ي بيان 
له أمس، انه يج���وز ملن يؤدي 
طواف العمرة أو التطوع ويخشى 
اإلصابة بانفلونزا اخلنازير أن 
يتجنب تقبيل احلجر األس���ود 
أثناء الطواف ويكتفي باإلشارة 

باليد.
واضاف العبيكان »ان تقبيل 
احلجر األس���ود سنة ملن يؤدي 
طواف عم���رة أو تطوع، ومادام 
هناك وباء وبعض الناس يخشى 
أثناء  إليه فيج���وز له  االنتقال 
أداء العمرة أو الطواف أال يقبل 
احلجر األسود ويكتفي باإلشارة 

باليد«.
وأشار إلى ان األحاديث التي 
دلت »على أن احلجر األس���ود 
من اجلنة مت���رددة بني الصحة 
واحلسن، وهي على كل حال لم 
تبلغ درجة التواتر فهي أحاديث 

آحاد وم���ا دام ال يوجد ما مينع 
تصديق هذه األحاديث فلنصدقها، 
ومع ذلك فإن من لم يصدقها ال 
يخل ذلك بعقيدته وال يخرجه من 
اإلميان إلى الكفر، وس���واء أكان 
احلجر من السماء أم لم يكن فإن 
الثابت أنه حجر مبارك قّبله النبي 
ژ وله منزلة خاصة في قلوب 

كل املسلمني«.
في س���ياق متص���ل، طلبت 
شركات مكة االس���تثمارية من 
اجلهات املعنية التحرك العاجل 
للنظر ف���ي األزمة احلالية التي 
تعيشها الشركات مشيرة إلى أن 
انفلونزا اخلنازير تهدد 90% من 
شركات العمرة وتشغيل الفنادق 
في مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
وأكد عدد من املستثمرين خالل 
اللقاء الطارئ الذي عقده ملتقى 
شركات مكة أن مجمل اخلسائر 
الت���ي تكبدتها هذه الش���ركات 
وعدم متديد تأشيرات العمرة إلى 
منتصف رمضان قد تتجاوز املليار 

ريال )نحو 266 مليون دوالر( 
وهي في اجتاه إلى الصعود إذا 
لم تتدخل اجلهات املعنية بشكل 
عاجل بعدما تفشى الرعب جراء 

انتشار الوباء.
وطالب فهد الوذيناني مالك 
إحدى الشركات االستثمارية 
في املنطق���ة املركزية في مكة 
في تصريح لصحيفة »عكاظ« 
امس، طال���ب وزارة الصحة 
بإنشاء غرفة مشتركة تبحث 
انفلونزا  فيه���ا مس���تجدات 
اخلنازير ليصار عن طريقها 
الى تطمني املعتمرين الذين بدأ 
العزوف عن  الكثير منهم في 

العمرة واحلج«.
إلى ذلك، قال���ت احلكومة 
انها أمرت  االس���ترالية أمس 
بش���راء 21 مليون جرعة من 
لقاح مضاد النفلونزا اخلنازير 
تطوره ش���ركة »سي.إس.إل« 
وإن عمليات تطعيم واس���عة 
ستبدأ على مستوى البالد في 

غضون اسابيع.
وقالت متحدثة باسم وزيرة 
الصحة نيكوال روكس���ون ل� 
»رويترز« إن مليوني جرعة 
من اللقاح اجلديد ستوزع على 
ابتداء من االس���بوع  االطباء 
النس���اء احلوامل  املقبل وإن 
واالشخاص املصابني بأمراض 
مزمنة والعامل���ني في مجال 
الصحة سيحصلون أوال على 
العالج. من جهتها، اعلنت وزارة 
الصح���ة املغربية االربعاء ان 
102 اصابة مب���رض انفلونزا 
اخلنازير س���جلت حتى اآلن 
في املغرب م���ع ثماني حاالت 
جديدة قدم املصابون بها من 

اخلارج.
وجاء في بيان للوزارة ان 87 
من اصل 102 مصاب بالڤيروس 
الدار  غادروا املستشفيات في 
البيضاء والرباط وقد شفيوا 

متاما.

الري���اض � العربي���ة: قررت 
وزارة الصحة السعودية تنبي 
احلملة الت���ي أطلقها جنم كرة 
الس���ابق س���امي اجلابر  القدم 
بشأن التوعية مبرض »انفلونزا 
اخلنازير«، وجاء قرار اجلابر عقب 
ظهوره على شاشة قناة »العربية« 
متحدثا ع���ن معاناته مع مرض 
انفلونزا اخلنازير ومعاناته من 
طريقة تعاطي الناس معه اثناء 

مرضه.
وظهر س���امي على شاش���ة 
»العربي���ة« وحديث���ه عن هذه 
التجرب���ة دف���ع وزارة الصحة 
السعودية إلى التقاط هذه الرغبة. 
وذهبت وزارة الصحة إلى تبني 
قصة سامي اجلابر لتحولها إلى 
مشروع وطني كبير في توعية 
امل���رض وكيفية  اجلمهور بهذا 

التعاطي معه.
يأتي ذلك بعد مضي عش���رة 
أس���ابيع على توالي اكتش���اف 
حاالت اإلصابة مبرض انفلونزا 

اخلنازير.
وقال اجلابر إنه اعتزل الناس 
خالل فترة مرضه من باب أال ينقل 
املرض لغيره، خاصة ان انتقال 
الهواء  الڤيروس يحص���ل عبر 
أنه استخدم  واللمس، موضحا 
في فترة مرض���ه عالجا وصف 
له وساعده على الشفاء من باب 
الوقاية بعدها على اساس اال ينقل 

عدوى انفلونزا.
وأضاف اجلابر ل� »العربية«: 
بعدما شفيت بحمد اهلل وفضله 
أحببت أن اساهم بأي جهد، وكما 
يقال في املثل »اسأل مجرب وال 
تسأل طبيب«، وأعتقد أن هذا املثل 

يدل على حكمة حقيقية.
ويردف جنم املنتخب ونادي 
الهالل السابق »أردت أن اساهم 
بطريق���ة في مس���اعدة تثقيف 
املجتمع حول هذا املرض بعدما 
الحظت أن ردات فعل املجتمع غير 
طبيعية نحوي، حيث إن بعض 

بريتني سپيرز خالل لقائها مع ليترمان

سپيرز: سأبني ملهى ليليًا في القمر
وسأخرج بن الدن من مخبئه بـ »عطري«

لوس أجنيليس � د.ب.أ: يبدو ان احلياة في اميركا 
ستتغير كثيرا وستتمتع بامكانيات ال حدود لها في 
حال صار للمغنية الشهيرة بريتني سپيرز الكلمة 

العليا في شؤون البالد.
فقد اعلنت جنمة البوب املعروفة خالل مشاركتها 
في برنامج تلفزيوني مع املذيع الشهير ديڤيد ليترمان 
عن برنامج من عشر نقاط في حال صارت رئيسة 
للواليات املتحدة. ونقل����ت صحف اميركية بعض 
»خطط« سپيرز والتي تشمل اقامة ملهى ليلي على 

سطح القمر.
واضافت سپيرز انها ستعمل على اخراج اسامة 
ب����ن الدن من املكان الذي يختبئ فيه مس����تعينة ب� 

»عطرها اجلديد الذي ال يقاوم«.
ووقع اختيار سپيرز على مغني الراب بي ديدي 
لشغل منصب نائب الرئيس. ومن املؤكد بالطبع ان 
س����پيرز لم تكن جادة في هذه االقتراحات، السيما 
انها اعلنتها وهي جتلس على املكتب مرتدية مالبس 

البحر وقد وضعت وردة كبيرة في شعرها.

أميركا تنفق 16% من ناتجها المحلي على الرعاية الصحية  
وأوباما يدافع عن خطته لتوسيع الضمان الصحي

الرئيس  اك���د  أ.ف.پ:   � واش���نطن 
اوباما االربعاء املاضي  االميركي باراك 
ان الواجب االخالقي يحتم على الواليات 
املتحدة بصفتها القوة االقتصادية االولى 
ف���ي العالم، توس���يع الضمان الصحي 

ليشمل كل االميركيني.
وقال اوباما، في مؤمتر صحافي على 
االنترنت مع قادة بروتس���تانت ويهود 
وكاثوليك، ان »ما نتقاسمه جميعا هو 
هذه القناعة االخالقية بأن اجلدل حول 

الضمان الصحي ميسنا في اعماقنا«.
واضاف »لدي قناعة بأن ال احد في 
الواليات املتحدة يجب ان يواجه رفضا 
في حصوله على العناية االساسية ألنه 

ال ميلك تأمينا صحيا«.
من جهة اخرى، دان اوباما »اكاذيب« 
خصومه التي رأى انها اطلقت »ملنعنا 
م���ن القيام مبا اعتب���ره واجبا معنويا 

واخالقيا«.
ويعم���ل أوبام���ا ليس فق���ط بدافع 
القضايا املالية، حي���ث تنفق الواليات 
املتح���دة نحو 16% م���ن إجمالي الناجت 
احمللي على الرعاية الصحية، أكثر من 
أي دولة صناعي���ة أخرى، ولكن أيضا 
بدافع التجربة الشخصية لوالدته التي 
توفيت من مرض السرطان، وهي تسعى 
جاهدة من أجل تغطية التأمني الصحي 

لفواتير عالجها الضخمة.

الكيوي يخفض ضغط الدم 
 لندن � يو.بي.آي: قال باحثون إن تناول 

ثالث حبات من ثمرة فاكهة الكيوي 
يوميا ميكن أن يخفض ضغط 

الدم.
وذكرت صحيفة الدايلي 
مايل أن باحثني في جامعة 
أوسلو بالنرويج طلبوا 
من مجموعة من الرجال 
والنساء الذين يعانون 
من االرتفاع اخلفيف في 
ضغط الدم تناول ثالث 

ثمرات من ه���ذه الفاكهة 
لش���هرين من أجل معرفة 

تأثيرها عليهم.
وقال ه���ؤالء إن فاكهة الكيوي 

الغنية باملادة املضادة لألكسدة »ليوتني« 
وبالبوتاسيوم تساهم في خفض 

ضغط الدم.
ولكن باحثني في جمعية 
ضغط الدم في بريطانيا 
قالوا إن اجلواب السريع 
على ذلك هو »أن ال أحد 
بإمكانه التأكد متاما من 
ذلك« داعني إلى إجراء 
املزيد من األبحاث حول 

هذا املوضوع.
وبينت دراسة سابقة 
أن ثمرة الكيوي مفيدة في 
خفض ضغط الدم أفضل من 

فواكه أخرى من بينها التفاح. 

غدًا أول أيام شهر رمضان في الصين  واليوم في تركيا
والعراق يحظر بيع المشروبات الكحولية طيلة أيامه

عواصم � وكاالت: اعلنت مديرة الشؤون 
الدينية التركية أن اليوم »اجلمعة« سيوافق 
اول ايام شهر رمضان فيما أعلن فضيلة 
الشيخ هالل الدين تشني قوانغ يوان رئيس 
اجلمعية االسالمية )أعلى سلطة دينية 
ملس���لمي الصني( أن يوم السبت القادم 
هو األول من ش���هر رمضان املعظم وفقا 

للتقومي الصيني.
وقال الش���يخ هالل الدين إن مسلمي 
الصني يصومون رمضان ملدة ثالثني يوما 
كاملة كل عام وفقا لتقومي خاص اعتمدوه 
منذ دخول االسالم الى الصني يقسم العام 
الهجري الى قسمني، األول يضم األشهر 
الفردية ويبلغ عدد أيامها 30 يوما بينما 
يضم القسم اآلخر األشهر الزوجية ويبلغ 
عدد أيامها 29 يوما، علما أن رمضان يوافق 
الشهر التاسع من التقومي الهجري لذلك 
يكون على الدوام ثالثني يوما، ولم يحدث 
مطلقا وعلى مدار القرون الطويلة أن كان 
رمض���ان في الصني ناقص���ا، كما تعرف 
بدايته ونهايته منذ اليوم األول للس���نة 
الصينية اجلديدة. فيما يتم االعالن رسميا 
عن رمضان من قبل اجلمعية االسالمية 
الصينية فقط على سبيل التذكرة خاصة 
أن التق���ومي الهجري ليس معموال به في 
الصني )وبالنسبة لعيد األضحى املبارك 
فيتم االحتفال به بعد سبعني يوما من أول 
أيام عيد الفطر(، وال عالقة ملسلمي الصني 
في ذل���ك برؤية الهالل بالعني املجردة أو 
باحلس���ابات الفلكية أو مبا هو متبع في 
اململكة العربية السعودية أو سائر الدول 
االس���المية األخرى. وفي العراق وجهت 
االمانة العامة ملجلس الوزراء العراقي وزارة 
الداخلية الى اتخاذ االجراءات القانونية ضد 
املخالفني لقوانني وتعليمات منع االفطار 
العلني خالل ش���هر رمض���ان واصدرت 
تعليمات باغالق املطاعم ومحالت املرطبات 

والكافيتريات واملقاهي غير املجازة ومحالت 
ومخازن بيع املشروبات الكحولية طيلة 

ايام وليالي شهر رمضان.
وذكر بيان صادر عن االمانة العامة نشر 
على موقع املركز الوطني لإلعالم وهو مركز 
حكومي أم���س ان األمانة العامة اصدرت 
تعليماتها لوزارة الداخلية بهذا اخلصوص 
بناء على ما متخض عنه اجتماع مجلس 

محافظة بغداد االثنني املاضي.
ونصت هذه التعليمات على غلق املطاعم 
ومحالت املرطبات والكافيتريات واملقاهي 

غير املجازة.
كما نصت على اغالق محالت ومخازن 
بيع املشروبات الكحولية طيلة ايام وليالي 

شهر رمضان املبارك.
وخولت التعليمات االجهزة املختصة 
بتحديد مطاعم خاصة للمس���افرين في 
مناطق تواجدهم وإلزامهم بإظهار االجازة 
الرس���مية خارج احملل واخف���اء املطعم 
خلف ستار، كذلك خولت ديواني الوقفني 
الدينية  التوعية  الشيعي والسني مهمة 
املطلوبة بضرورة احترام قدس���ية شهر 
رمضان وااللتزام بالتعليمات الرس���مية 
بهذا اخلص���وص. وفي األردن تصاعدت 
حملة مقاطعة اللحوم احلمراء احتجاجا 
على ارتفاع أسعارها بإعالن جمعية حماية 
املستهلك اليوم اخلميس أنها قررت متديد 
حملة املقاطعة لتس���تمر طيلة أيام شهر 
رمضان فيما أعلنت احلكومة أنها تبذل 
جهودها للس���يطرة على ارتفاع أسعار 

اللحوم في األسواق احمللية.
وأعلنت أح���زاب املعارضة والنقابات 
املهنية تأييدها حلملة املقاطعة واتهمت 
احلكومة بالتس���بب في موج���ة ارتفاع 
األس���عار احلالية التي طالت العديد من 
املواد الغذائية الرئيسية مع اقتراب شهر 

رمضان.

التونسية الحامل بـ 12 جنينًا.. 
حملها كاذب!

ان كشوفات طبية معمقة أظهرت ان سيدة تونسية أثارت ضجة 
اعالمية بعد ان قالت انها حامل في 12 جنينا انها غير حامل أصال وان 

انتفاخ بطنها لم يكن سوى عوارض ما يسمى »باحلمل الكاذب«.
 ونقلت صحيفة الش���روق التونسية نهاية االسبوع املاضي عن 
مصادر طبية قولها ان امرأة تسكن في مدينة قفصة جنوبي العاصمة 
حبلى في 12 جنينا لتفجر ضجة اعالمية كبرى حيث بدأت وسائل 
االعالم العاملية من تونس وخارجها تتهافت بشكل لم يسبق له مثيل 

للفوز بصور حصرية او مقابالت مع هذه السيدة.
 وقال متحدث باسم وزارة الصحة رفض نشر اسمه لرويترز ان 
»اطباء جامعيني مشهود لهم بالكفاءة اجروا عدة اختبارات وفحوص 
معمقة للس���يدة فتبينوا انها لم تكن حامال أصال ولم يكن هناك اال 

ما يعرف باحلمل الكاذب«.
 واض���اف »بطنها منتفخ باملاء واله���واء وال حتمل اي جنني في 
جوفها«، وأكد اطباء لرويترز ان احلمل الكاذب حقيقة يصورها عقل 
املرأة التي تبحث عن االجناب ويشبه كثيرا عوارض احلمل احلقيقي.  
وبالفعل س���بق لهذه الس���يدة ان أجهضت في مناسبتني سابقتني، 
ووصلت السيدة التي ادعت انها حامل في 12 جنينا صباح امس الى 
مستشفى التوليد وطب الرضيع بالعاصمة على منت سيارة اسعاف 

مجهزة قادمة من قفصة وسط اجراءات أمنية مشددة.
 ومنع أهلها املصورون والصحافيون من االقتراب من الس���يدة 
التي ظهر بطنه���ا منتفخا وغطت وجهها بحج���اب لتجنب التقاط 

الصور لها.
 وحظي املوضوع مبتابعة شخصية من قبل وزير الصحة التونسي 
من���ذر الزنايدي الذي كلف نخبة من افض���ل االطباء مبتابعة حالة 

هذه السيدة.
وأحاطت عائلة املرأة طيلة االيام املاضية املوضوع بس���ياج من 
التعتيم ورفضت اجراء اي مقابالت وكلفت محاميا للتفاوض حول 

ثمن اجراء اي مقابلة صحافية.

شورت قصير جداً لميشيل أوباما يثير أزمة
دب����ي � العربية.نت: انش����غل 
األميركيون طوال االسبوع املاضي 
بعد نش����ر الصور التي التقطتها 
كاميرا أحد املصورين لسيدة أميركا 
األول����ى وهي تترّج����ل من طائرة 
الرئاسة »إير فورس رقم واحد« 
ومنها لسيارة ليموزين رئاسية، 
وهي ترتدي شورتا قصيرا جدا لم 
يخف إال القليل من ساقي السيدة 

ميشيل اوباما.
ودع����ت املواق����ع االلكترونية 
األميركي����ة روادها الى التصويت 
باس����تطالعات خاصة نش����رتها 
لالجابة عن السؤال السابق، فيما 

انهمك كتاب االعمدة واملقاالت األميركيون في حتليل الواقعة متسائلني: 
هل يخطر ببال احد ان يرى لورا بوش او هيالري كلينتون تتنزهان 
في حديقة البيت االبيض ببنطال قصير يكش����ف مفاتنهما وهما في 
طريقهما العتالء صهوة الطائرة الرئاس����ية االول����ى؟ وكان اللباس 
الصيفي لس����يدة اوباما قد خرج للنقاش العلني عش����ية اداء زوجها 
للقسم القانوني رئيسا للواليات املتحدة، حيث ظهرت السيدة اوباما 
في حفل التنصيب مرتديه فستانا أبيض بكتف واحدة فقط فيما بقيت 

الكتف االخرى مكشوفة متاما.
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تصنيف منظمة
 الصحة العاملية ألنظمة

 الرعاية الصحية

عامالن يقومان بتجهيز خيمة رمضانية في أحد فنادق بيروت أمس استعدادا للشهر الفضيل     )ا.ف.پ(

ميشيل أوباما

رافعة إلخراج أسترالي بدين من شقته

سطا على بنك وخرج بـ 14 دوالرًا فقط

أستراليا � يو.بي.آي: اضطرت 
السلطات االسترالية امس الى 
االستعانة برافعة الخراج رجل 
الى  بدين م����ن ش����قته ونقله 
املستشفى. واشار موقع »نيوز« 
االس����ترالي الى ان الرجل الذي 
يبلغ وزنه 300 كلغ كان يعاني 
من مشكلة صحية استدعت نقله 
الى املستشفى فلجأت السلطات 

في مدينة اندروبولي االسترالية 
الى استخدام رافعة الخراجه من 
شقته الواقعة في الدور الرابع 
من مبنى على جسر »بريزباين 

ووتر تايلر« التاريخي.
وأض����اف املوق����ع ان رجال 
االنقاذ فتحوا نافذة في الشقة 
وحملوا الرجل ووضعوه على 
الرافعة املش����دودة بسالس����ل 

معدنية وأنزلوه الى بر األمان. 
وكانت الشرطة أعلنت في وقت 
سابق عن اقفال جسر تاريخي 
في االجتاهني لتس����هيل عملية 
االنقاذ وطلبت من الس����يارات 
تفادي املرور في املنطقة اال ان 
الرافعة متكنت من التوقف الى 
الطريق وظل اجلس����ر  جانب 

مفتوحا في االجتاهني.

مدريد � د.ب.أ: ذكرت تقارير صحافية اسبانية 
امس أن لصا سرق نحو عش���رة يوروهات )14 
دوالرا( فقط خالل عملية س���طو بعد أن خانته 

أعصابه أثناء العملية.
دخل الرجل ال���ذي كان يرتدي قبعة ونظارة 
شمس���ية بنكا في مدريد صباح األربعاء قبل أن 

يحضر أي عميل. وقالت صحيفة »إل موندو« إنه 
صوب سالحه نحو موظف وأمره بأن يعطيه ما 
بحوزته من نقود. لكن اللص أدرك أن هناك الكثير 
من املوظفني في البنك فأصابه توتر شديد دفعه 
ألخذ مبلغ صغي���ر كان في صندوق النقود أمام 

املوظف في ذلك الوقت والذ بالفرار.

* االنفاق لعام 2006


