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39 كليرمـــون ـ يو.بي.آي: أوصل والد أميركي ابنه املراهق 
إلى املدرســـة بطائرة هيليكوبتر حتى يثير ولده إعجاب 

بقية التالميذ.
وأفادت صحيفة »اورلندو سانتينل« بأن الشرطة حتقق 
في احلادث إذ أشارت إلى أن الوالد بارت سوثيرن لم يبلغ 
السلطات املعنية باستئجار املروحية من طراز »هيوز« 300 
إليصال ابنه إلى املدرسة في اليوم األول من السنة الدراسية 

اجلديدة في ثانوية »إيست ريدج«. يشار إلى أن سوثيرن 
والد لثالثة أطفال وهو طيار مسجل وقال للمحققني إن هذه 
الرحلة كانت تهدف إلى »إثارة انطباع إيجابي لدى األوالد 

اآلخرين« ليعجبوا بابنه جوزيف )14عاما(.
كما حتقق دائرة الطيران الفيدرالية في احلادث واشارت 
إلى أنه من غير املرجح أن يواجه سوثيرن أي عقوبات ألنه 

حط باملروحية »وفقا لقوانني الطيران الفيدرالي«.

أوصل ابنه إلى المدرسة بالمروحية ليثير اإلعجاب

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الوباء إلى 2185

أميركا تلجأ لإلنترنت لتطعيم 50% من سكانها ضد إنفلونزا الخنازير

شّبه اإلعالمي يحيى األمير بـ »الغراب الذي يقتل في الحل والحرم«

داعية سعودي يحّرض على قتل كاتب
الحلقة الثالثة من »طاش 16«

حديثا، جاء قبل 48 ساعة من 
حادثة االعتداء االنتحاري، التي 
جنا منها مساعد وزير الداخلية 
السعودي األمير محمد بن نايف 

في منزله في مدينة جدة.
وعلى مـــدى عقدين، ظهر 
في املشهد اإلعالمي السعودي 
حاالت مماثلة عدة، وأخرى أكثر 
صراحة في التحريض والدعوى 
إلـــى القتل، عالوة على فتاوى 
القتل املباشرة، وبعض أصحاب 
هذه الفتاوى أبدى تراجعا على 
التلفزيون السعودي  شاشـــة 
فـــي العام ألفـــني وثالثة، بعد 

إيقافهم.
وخالل األعوام الستة األخيرة، 
التي شهدت ظهور تنظيم القاعدة 
على السطح في السعودية، بلغ 
خطاب التحريض أقصى مدى 
في العالنية وتسمية األشخاص 

املستهدفني.

كاتب سيناريو احللقة يحيي 
األمير »غراب طاش«، رغم عدم 
التصريح املباشر بالدعوة إلى 
قتله، إال أن مقاله حمل تعبيرات 
قاســـية، ومنها »التافه يحيى 

األمير«.
ومقـــال الدويش املنشـــور 

الرياض ـ العربية: مسلسل 
التحريضية، واآلراء  الفتاوى 
الداعية لقتل اإلعالميني مازال 
مستمرا. وأحدث حلقاته، مقال 
نشره الداعية السعودي سليمان 
بن أحمد الدويش في أحد املواقع 
اإللكترونية، حتت عنوان »يحيى 

األمير والغراب«.
الداعيـــة، الـــذي عرف في 
السعودية بطرح اآلراء املتشددة، 
تناول في مقاله احللقة الثالثة 
من املسلسل الكوميدي »طاش 
16«، والتـــي حملـــت العنوان 
»تطويـــر«، إذ أشـــار إلـــى أن 
كاتب سيناريو احللقة اإلعالمي 
السعودي يحيى األمير والغراب 
شيء واحد، مكمال بأن »الغراب 
من الفواسق التي تقتل في احلل 

واحلرم«.
الدويش عاد في مقطع آخر 
من املقال الى اإلشـــارة إلى ان 

الداعية سليمان الدويش

أريك  دورانت مدير شركة »أولتكس« لصناعة االقنعة الواقية يعلن ان انتاج شركته قفز من 200 ألف قناع يوميا الى مليوني قناع     )أ.ف.پ(

رجال املباحث الفيدرالية يفتشون منزل اخلاطفني                                  )أ.پ(

اخلاطفان فيليب وزوجته نانسي بعد القبض عليهما                                                        )أ.ف.پ(

زوج أم جايسي يحمل صورتها طفلة                                                 )أ.پ( جايسي في صورة تعود للعام 1991 عام اختطافها                                  )أ.پ(

العائدة جايسي في عمر الـ 10 سنوات                                                )أ.پ(

شيكاغوـ  يو.بي.آي: يواجه رجل مسلم في والية شيكاغو األميركية 
تهما قضائية ألنه ذبح خروفا استعدادا لشهر رمضان.

ونقلت صحيفة »شــــيكاغو صان« األميركية عن عبدالســــالم 
عالوي قوله إنه اشترى 4 خراف من مزرعة في مدينة ويسكونسن 
في األسبوع املاضي وكان أحدها مريضا ما اضطره إلى ذبحه ألن 

الدين اإلسالمي يحرم تناول حلوم احليوانات بعد نفوقها.
وأضاف عالوي »اضطررت لذبح اخلروف قبل نفوقه وإال لكان 
علي رميه«، مشيرا إلى أنه كان سيأخذ اخلراف إلى حلام لذبحها 

وفق الشريعة اإلسالمية.
وقد أوقف عالوي بعد أن اشتكى عليه أحد جيرانه إلى الشرطة 

وهو يواجه 4 تهم بتربية حيوانات للذبح.

الين ـ يو.بي.آي: اكتشف العلماء أن عصير البطيخ مصدر قيم 
للوقود احليوي.

وأوردت مجلة »بيوتكنولوجي فور بيو فيول« أن واين فيش 
ومجموعة من الباحثني التابعني لوزارة الزراعة األميركية قيموا 
إمكانيات الوقود احليوي املســـتخرج من البطيخ املتروك بسبب 

عيوب في الشكل.
وأشار فيش إلى أن »حوالي 20% من البطيخ يظل في احلقول 

كل سنة جراء عيوب في الشكل«.
وأضاف »أثبتنا أن عصير هذا البطيخ هو مصدر للسكر سريع 

التخمر الذي يتحول إلى اإليثانول وينتج الوقود احليوي«.

اتهام مسلم بذبح.. خروف

عصير البطيخ.. وقود حيوي

كونكوردـ  يو.بي.آي: عادت امرأة 
أميركية اختطفت عندما كانــت في 
الـ 11 من العمر إلى عائلتها بعد مرور 
18 ســـنة على اختطافها وإجنابها 

طفلني من خاطفها.
وافـــاد موقــــــع »أكزامينـــر« 
األميركي أن جايسي لي دوغـــارد 
اختطفت في والية كاليفورنيا منذ 
18 ســـنة عندما كانت في الـ 11 من 
العمر على يد شخصني بينما كانت 
في طريق عودتها إلى املنزل بعد 

املدرسة.
الفتاة قد توســـال  وكان والدا 
اخلاطـــف عبـــر وســـائل اإلعالم 
إلعادة جايســـي إليهما ولكن من 
دون اســـتجابة وقد أعدوا صورا 
تظهر كيف ميكن أن تبدو جايسي 

عندما يتقدم بهـــا العمر آملني أن 
يكون رآها أحد ما.

وبعد 18 سنة حصلت األعجوبة 
ووجدت جايسي على قيد احلياة 
حيث ألقي القبض على خاطفيها 
فيليب غاريدو وزوجته نانســـي 
بعد أن شكت الشرطة في تصرفات 
الرجل مع فتاتني قاصرتني كانتا 
معه أثناء زيارة إلى جامعة بيركلي 

في كاليفورنيا.
وأشـــار املوقع إلـــى أن فيليب 
غاريدو مجرم مدان بتهم االغتصاب 
واخلطف وقضى اعواما في السجن 
ثم خـــرج وفـــق إطالق ســـراح 

مشروط.
وكان غاريدو حضر إلى مكتب 
الشرطي املسؤول عن إطالق سراحه 

ومعه زوجته وابنتاه وامرأة تدعى 
اليشا تبني الحقا أنها جايسي.

وبعد التحقيق اعترف غاريدو 
أنه اختطف جايســـي لي دوغارد 
واطلق عليها اسم اليشا منذ 18 سنة 
عندما كانت في الـ 11 من العمر. وقد 
أجنبت جايسي ابنتني من خاطفها 
واحدة في الـ 15 من العمر واألخرى 

في الـ 11 من العمر.
وأشـــار احملققـــون إلـــى أنهم 
وجدوا خيما وســـقائف في فنـــاء 
منزل دوغـــارد اخلــلفي يرجـــح 
انه احتجز جــايســـي وابنــتيها 
فيها ولم تذهب ابنتا جايسي إلى 
املدرســة ولم تقــصدا الطبيب يوما 
بل عاش الثالثة في عزلة تامة عن 

املجتمع.

عادت إلى عائلتها بعد 18 عامًا من اختطافها ومعها طفالن

عواصم ـ وكاالت: ذكر مسؤول من منظمة الصحة 
العاملية أمس أن 2185 شخصا على األقل في مختلف أنحاء 

العالم قضوا نحبهم بسبب إنفلونزا اخلنازير.
وقـــال املتحدث جريجوري هارتـــل إن هذا العدد 
»أقل« من العدد اإلجمالي للوفيات بســـبب وباء »إيه 

إتش 1 إن 1«.
وذكر مسؤولو الصحة أنه بينما اليزال الڤيروس 
ينتشر بسرعة وبشكل واسع فإن املرض غير خطير 
بشـــكل عام، كما أن معظم املصابني متاثلوا للشـــفاء 
بشـــكل كامل خالل عدة أيام، وأشـــار هارتل إلى أنه 
»لن يكون من احلكمة« محاولة حتديد معدل الوفيات 

الناجمة عن الڤيروس.
وقال هارتل للصحافيني في جنيڤ حيث مقر منظمة 
الصحة العاملية »ليس هناك طريقة ميكن من خاللها 
التوصـــل إلى حتى نصف التقديـــرات إلى أن ينتهي 
الوباء«، وبينما يجرى إنتاج لقاح ضد الڤيروس فان 
اجلرعات لم حتصل على موافقة بعد من الســـلطات، 
وتنجح األدوية املضادة للڤيروسات بشكل عام حتى 

اآلن في عالج املرض.
واعلن مسؤولو الصحة في مدينة شيكاغو اخلميس 
ان انفلونزا اخلنازير اصابت االطفال اكثر من البالغني 
الذين تزيد اعمارهم على الســـتني في شيكاغو بواقع 
14 ضعفـــا فيما يعد احد اكثر الدراســـات تفصيال عن 

الڤيروس الوبائي اجلديد.
ولم حتدث اي حالة وفـــاة بني هؤالء االطفال، لكن 
املسؤولني يقولون ان حتليلهم هذا يشير الى ان جهود 

الوقاية يجب ان تتركز على االطفال.
وقالت د.سوزان جربر رئيســـة الفريق الطبي في 
ادارة الصحة العامة في شـــيكاغو: في معظم االحوال، 

عمل ڤيروس انفلونزا اخلنازيـــر »اتش1 ان1« اجلديد 
مثل االنفلونزا املوســـمية املعتادة في شيكاغو مسببا 
ارتفاع درجات احلرارة والســـعال واحتقان احللق بني 

معظم الذين اصيبوا به.
وقالت د.جربر، التي ابلغت بشـــأن حاالت انفلونزا 
اخلنازير باملدينة، في التقرير االسبوعي للمراكز األميركية 
للسيطرة على االمراض والوقاية منها بشأن الوفيات 
واملرض »االمر املختلف هو ان الفئات العمرية االصغر 
سنا تصاب باملرض بشكل اسرع فيما يبدو مقارنة مع 

الفئات العمرية االكبر سنا«.
وقالـــت د.جربر في مقابلة عبر الهاتف »متوســـط 
العمر بالنسبة لكل احلاالت التي ابلغت الدارة الصحة 
في شـــيكاغو كان 12 عاما. ومـــن الواضح ان هذا عمر 

أصغر«.
وهذا التقرير يقدم حملة عن الطريقة التي تعاملت بها 
واحدة من كبريات املدن األميركية مع ڤيروس »اتش1 
ان 1« اجلديد، والذي مازال ينتشر على املستوى العاملي 
ويتوقع اخلبراء متاما ان يبدأ في التسبب في مزيد من 

االمراض مع اشتداد البرد.
وقـــال د.مـــارك هورتون مدير الصحـــة العامة في 
كاليفورنيا »ال أحد ميكنه التنبؤ مبسار انتشار ڤيروس 
اتش1 ان1 اجلديد، لكن فهناك احتمال ان يصيب املاليني 
في واليتنا في االشـــهر املقبلة وقد يصاب به واحد من 

بني كل اربعة من سكان كاليفورنيا«.
في سياق متصل، حتولت السلطات الصحية األميركية 
إلى مواقع شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت 
مثل فيسبوك وتويتر في محاولة إلعداد الناس للتطعيم 

ضد ڤيروس إنفلونزا »إتش1 إن1« الوبائي.
لكن تعقيد الرســـالة التي تعتزم املراكز األميركية 

ملكافحة األمراض والوقاية منهـــا نقلها عرقل اجلهود 
الرامية لتوزيـــع معلومات دقيقة عن مخاطر إنفلونزا 

اخلنازير وأهمية التطعيم للوقاية منها.
وكبدايـــة فإن اللقاح لن يكون جاهزا للتوزيع على 
نطاق واسع حتى منتصف شهر أكتوبر املقبل أي بعد 

بدء موسم اإلنفلونزا العادية.
وتتطلع السلطات األميركية إلى استهداف حوالي %50 
من السكان لتطعيمهم مع التركيز على جماعات رئيسية 

من بينها احلوامل والعاملون في الرعاية الصحية.
لكن من احملتمل أن يحتاج أي شخص يجري تطعيمه 
إلى ثالثة تطعيمات منفصلة، االول لإلنفلونزا املوسمية 
التي تتسبب في وفاة حوالي 36 ألف شخص سنويا في 
الواليات املتحدة واآلخران إلنفلونزا »اتش1 إن1« يفصل 
بينهما ثالثة أسابيع. ويواجه مسؤولو الصحة مشكلة 
كيفية إعداد اجلمهور لبداية مرض قاتل وقد يقتل املزيد 

لكنه إلى اآلن معتدل.
وقال كريس شيدي مدير االتصال في املركز القومي 
للمناعة وأمراض اجلهاز التنفسي في املراكز األميركية 

ملكافحة األمراض »الرسائل قد تكون معقدة«.
وتضع املنظمة معلومات متفرقة عن عدد الوفيات 
جراء اإلصابة بانفلونـــزا اخلنازير في اجلزء اخلاص 
باإلنفلونزا من صفحتها على شـــبكة تويتر كما تروج 
لعروضها على وسائط اجتماعية أخرى مثل مقابلة على 
موقع يوتيوب لتبادل ملفات الڤيديو مع عالم بارز لدى 

املراكز األميركية ملكافحة األمراض.
وتشــــمل صفحة املراكز على موقع فيســــبوك التي 
ســــجل أكثر من 20 ألفا انفسهم كمتابعني لها معلومات 
عن كيفية االستعداد النفلونزا اخلنازير ومناقشة حية 

في قسم التعليقات.

صحتك

اليأس يزيد من مخاطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية
شيكاغوـ  رويترز: قال باحثون أميركيون 
إن شعور النساء باليأس ليس أمرا يؤسف 
له فقط بل ينطوي على مخاطر لإلصابة 

بالسكتة الدماغية.
وقال الباحثون ان النساء األصحاء الالئي 
يشعرن بيأس مستدمي أكثر ترجيحا بأي 
حـــال لتكون جلطات في شـــرايني العنق 

تنتهي باإلصابة بالسكتة الدماغية.
وقالت سوزان ايفرسون روز من كلية 
الطب بجامعة مينيسوتا التي نشرت دراسة 
دورية »ستروك« ان »هذه النتائج تشير الى 
ان النساء الالئي لديهن شعور دائم اليأس 
رمبا يواجهن مخاطر اكبر للتعرض ألمراض 

القلب والسكتة الدماغية في املستقبل«.
وتربط دراســـات كثيرة بني االكتئاب 
وأمراض القلب، واشارت دراسات مؤخرا 
الـــى ان التفاؤل رمبا يحمي النســـاء من 

أمراض القلب.
ودراسة ايفرسون روز هي االولى التي 
توضح ان اليأس رمبا يؤثر بشكل مباشر 

على مخاطر إصابة امرأة سليمة بالسكتة 
الدماغية.

ودرس الباحثـــون حـــاالت 559 امرأة 
مبتوســـط عمر 50 عامـــا ليس لديهن أي 
دالئـــل إكلينيكية على مرض بالقلب مثل 

ارتفاع ضغط الدم.
ولقياس درجة اليأس وجه الباحثون 
أسئلة حول املستقبل واألهداف الشخصية 
كما اجروا قياســـات ألعـــراض االكتئاب 

باستخدام مقياس تقييم من 20 مادة.
والتقطوا صورا باملوجات فوق الصوتية 

للنساء لقياس سمك األوردة في العنق.
وقالت إيفرســـون روز في مقابلة عبر 
الهاتف »ما وجدناه هو ان هؤالء النســـاء 
الالئي أعلن عن شعورهن باليأس بشأن 
املســـتقبل او أهدافهن الشخصية لديهن 
ســـمك اكبر في شـــرايني الرقبة وتصلب 
اكبر بالشـــرايني وهو مؤشـــر على توقع 
حدوث سكتة دماغية وأزمة قلبية في وقت 

الحق«.


