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الوالدة المنزلية أكثر أمانًا من الوالدة 
في المستشفى

واش����نطن � يو.بي.آي: بينت دراس����ة كندية ان إجناب 
األطفال في املنزل أكثر أمانا من إجنابهم في املستشفى. فقد 
أفاد موقع »هيلث دايز« بأن دراسة جديدة أثبتت أن خطر 
اإلصابة مبضاعفات أثناء الوالدة املنظمة في املنزل أقل من 

خطر اإلصابة أثناء الوالدة في املستشفى.
ويأمل معدو هذه الدراسة الكنديون في أن يساهموا في 
تهدئة اجلدل احملتدم في الوالي����ات املتحدة املتعلق بعمل 

القابالت القانونيات.
وتعارض جامعة التوليد واألمراض النسائية األميركية 
كغيرها من املنظمات في أستراليا ونيوزيلندا الوالدة املنزلية 
غير أن بعض املناطق في بريطانيا وكندا بدأت تتحول إلى 

الوالدة املنزلية.
وقالت باتريسيا جانسن، املشرفة على برنامج الصحة 
العامة في جامعة بريتش كولومبيا »النساء اللواتي يعملن 
قابالت مستقالت في الواليات املتحدة غير منظمات بالضرورة 
وذلك يختلف من والية إلى أخرى لذا ال ش����يء يثبت أنهن 

يتمتعن بتدريب جيد«.
وأشارت إلى ضرورة تنظيم مهنة القابالت القانونيات 
لتحصل النساء اللواتي يرغنب في إجناب األطفال في املنزل 
عل����ى عناية جيدة إذ في حال ظل����ت هذه املهنة بعيدة عن 

التشريعات ستصبح خطيرة.
وقد قارن معدو الدراسة اجلديدة 3 أنواع من الوالدات من 
العام 2000 حتى عام 2004 املجموعة األولى تضم والدات 
منزلية تش����رف عليها قابالت قانونيات والثانية والدات 
في املستشفى تشرف عليها قابالت قانونيات والثالثة في 
املستشفى يشرف عليها األطباء. وأظهرت نتائج الدراسة 
التي شملت 13 ألف حالة والدة أن نسبة الوفيات لكل ألف 
والدة في املجموعة األولى بلغت 0.35% و0.57% في املجموعة 
الثانية و0.64% في املجموعة الثالثة. إذ كانت النساء اللواتي 
ولدن في املنزل أقل عرضة لإلصابة بتمزقات مهبلية ونزيف 
كما ان أطفالهن كانوا أقل عرضة للحاجة إلى األكسجني أو 
اإلنعاش. غير ان معدي الدراسة أشاروا إلى إمكانية تأثير 
»االختيار الشخصي« على النتائج فالنساء اللواتي يخترن 

الوالدة املنزلية يتمتعن عادة بصحة جيدة.

صحتك

سائحان يغادران إلى املطار بعد ورود حتذيرات عن خطورة االعصار               )رويترز( مكسيكيون يترقبون وصول االعصار مساء االثنني                )رويترز(

المكسيك تعتزم إجالء 20 ألف أسرة تحسبًا لوصول »خيمينا«

الب����از � أ.ف.پ: تعتزم املكس����يك اجالء 
نح����و 20 الف اس����رة وآالف الس����ياح مع 
اقتراب االعصار خيمينا الذي اشتد االثنني 
املاضي وبلغ الدرجة اخلامس����ة والقصوى 
حيث وصلت س����رعة رياحه الى 250 كلم 
في الساعة قبالة سواحل املكسيك القريبة 

من الواليات املتحدة.
واعلنت دائ����رة االرص����اد اجلوية في 
املكسيك ان االعصار خيمينا »بلغ الدرجة 
اخلامسة ويواصل تقدمه باجتاه سواحل باخا 
كاليفورنيا اجلنوبية« مشيرة الى ان سرعة 
الرياح وصلت مس����اء 250 كلم في الساعة 

واحيانا الى 305 كيلومترات في الساعة.

واضافت انه يتوقع ان يتراجع االعصار 
ال����ى الدرج����ة الرابعة قب����ل الوصول الى 

السواحل.
وبحس����ب آخر املعلومات التي جمعتها 
دائ����رة االرصاد فان االعصار كان على بعد 
475 كلم جنوب � غرب منتجع بويرتو فاالرتا 
و490 كلم من منتجع لوس كابوس عند اقصى 

جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا.
وانهمرت امطار غزيرة وضربت رياح قوية 
جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا املتاخمة 
لوالية كاليفورنيا االميركية والتي يفصلها 

عن القارة االميركية خليج كاليفورنيا.
وافاد مراسل وكالة »فرانس برس« بان 

السلطات اقامت حواجز على الطرقات للحد 
من حركة السير في املنطقة.

وكان مقررا ان يستضيف لوس كابوس، 
الواق����ع في اقصى جنوب ش����به اجلزيرة، 
يومي الثالثاء واالربعاء منتدى عامليا ملنظمة 
التعاون والتنمي����ة االقتصادية، اال ان هذا 
املنتدى نقل الى مكسيكو »بسبب خطر وقوع 
اضرار جسيمة« جراء االعصار، بحسب ما 
اعلن صباح االثنني املاضي كل من منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية ووزارة املالية 

املكسيكية.
ومنذ االحد املاضي ودائرة االرصاد حتذر 
السكان في املكسيك »من مخاطر الفيضانات 

وانزالقات التربة«.
ويتوقع ان تصل آثار االعصار الى نحو 
500 كلم شمال لوس كابوس عند مستوى 

خليج ماغدالينا.
وكان االعصار نوربرت ضرب في اكتوبر 
2008 هذه املنطقة التي تضم عددا من قرى 
الصيادين وتسبب في اضرار مادية جسيمة 
قبل ان يؤدي الى مقتل ثالثة اشخاص الى 
الشمال وفي والية سونورا املكسيكية )شمال 

غرب(.
وكاج����راء وقائي اعدت س����لطات لوس 
كاب����وس خطة الج����الء اكثر م����ن 20 الف 

اسرة.

فتاة كاليفورنيا المختطفة 
 كانت تعمل مصممة مطبوعات عند خاطفها

لقاح صيني جديد   ضد إنفلونزا الخنازير 
لألشخاص بين الـ3 و 60 عاماً ولمرة واحدة

جيسي دوغارد

كاليفورنيا � س���ي.ان.ان: كش���فت رسائل 
إلكترونية توصلت إليها س���ي.ان.ان أن فتاة 
كاليفورنيا التي اختطفت منذ كانت في احلادية 
عشرة من عمرها، ومكثت في بيت خاطفها 18 
عاما، كانت تعمل لدى خاطفها مصممة مطبوعات 

في مشروعه اخلاص.
وكشف زبائنها أنهم كانوا يتواصلون معها 
باس���تمرار، عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني، 
بخصوص عملها، وهو مكتب لتصميم املطبوعات 
كان يديره اخلاطف غاريدو من منزله، فيما كانت 
جيس���ي دوغارد، ال يوجد غيرها في العمل ما 
يبدو، وفقا للزبائن الذين كانوا يتعاملون معها 

على أن اسمها أليسا.
وتوصلت سي.ان.ان إلى رسالة موجهة من 
أليس���ا إلى دودريل، من عنوان باس���م فيليب 
غاريدو، لكن دودريل، وهو أحد الزبائن الذين 
كانوا يتواصلون مع جيس���ي، قال إن الرسالة 
وصلته من أليسا، ويبدو في الرسالة أن جيسي 
تستخدم احلروف الصغيرة، كما احتوت الرسالة 

على أخطاء إمالئية.
وكتبت في الرسالة التي أرسلتها عبر البريد 
اإللكتروني في السابع من مايو 2007: »سألقي 
نظرة على الئحة األس���عار، وأرسل لك نسخة 

من املطبوعة املعدلة غدا«.
وفي رسالة أخرى أرسلتها في 21 يناير عام 
2008، كتبت »هذه بطاقات التعريف على شكل 

JPEG، أخبرني إن أردت أي شيء آخر«.
وما زالت الشرطة حتقق في الظروف التي 
أدت إلى عدم إخبار جيس���ي أحدا باختطافها، 
رغم أنه من الواضح أنها كانت جزءا مهما من 
أعماله، وكان بإمكانها أن تخبر أحدا من الزبائن 

على األقل، أو االتصال بالشرطة.
ويقول دودريل إنه التقى بأليس���ا مرتني، 
عندما قامت بتسليمه املطبوعات التي طلبها، 
وكل األمور سارت على ما يرام، وأضاف: »انه 
أم���ر واضح، فقد جرى لها غس���يل دماغ، كان 

بكني � أ.ش.أ: حصل لقاح ضد إنفلونزا »إيه/
إتش1 إن1« أنتجته شركة صينية لألدوية على 
ترخيص اخلبراء الذي متنحه مصلحة الدولة 
لألغذية واألدوية، وهي خطوة ضرورية للشروع 

في بدء إنتاج اللقاح جتاريا.
وذكرت شركة »صاينوفاك« في 

بيان أصدرته على موقعها 
االلكتروني أن االختبارات 

الطبي���ة التي أجريت 
على اللقاح أظهرت 

أن خصائصه ترقى 
الى املس���تويات 
الدولية، مضيفة 
أنه يعطى للذين 
تتراوح أعمارهم 
بني 3 و60 سنة 
بحقنة واحدة، 
وتشمل اجلرعة 
15 ميكروغراما، 
وقد حصل على 

ترخي���ص خبراء 
الدول���ة  مصلح���ة 

لألغذي���ة واألدوي���ة 
باالجم���اع، حيث صوت 

له 43 خبيرا.
وقال تشاو كاي رئيس فريق 

اخلبراء عضو األكادميية الصينية للهندسة 
انه إذا متت املوافقة على االنتاج التجاري للقاح 
فستحتفظ الدولة باإلنتاج وتقرر كيفية طرحه 
للبيع باألسواق، وأضاف أن احلكومة ستقرر 
ما اذا كانت س���توزع اللقاح وكيفية ذلك، بناء 
على تطورات وض���ع املرض في البالد ونطاق 

وسرعة تفشيه.
من ناحية أخرى، قال تشو يويه لونغ عضو 
آخر بفري���ق اخلبراء وموظف باملركز الصيني 
للوقاية والس���يطرة على األمراض إن تفش���ي 
االنفلون���زا في نصف الكرة الش���مالي أصبح 

»شيئا حتميا« خالل فصلي اخلريف والشتاء 
املقبلني.

وأضاف تشو »أن العديد من الدول تتسابق 
من أجل تطوير اللقاح، وتأمل منظمة الصحة 
العاملية من كل دولة أن تكون مستعدة 
ملشاركة غيرها في نتائج جتاربها 

الطبية«.
وحتى ظهر اإلثنني، 
سجلت الصني 3757 
حالة إصابة مؤكدة 
بإنفلون���زا »إيه/ 
إتش1 إن1« دون 
حدوث وفيات.

ن���ت  كا و
وزارة الصحة 
الصيني���ة قد 
دعوة  وجهت 
عم���وم  ال���ى 
طن���ني  ا ملو ا
حثته���م فيه���ا 
التكاتف في  على 
إنفلونزا  محارب���ة 
 »1 ن 1إ ت���ش إ / يه إ «
وحذرتهم من احتماالت 
تزايد مخاطر تفشي املرض 
في ظل االصاب���ات اجلماعية في 

الفترة األخيرة.
وقال ماو تشون آن نائب مدير املكتب العام 
لوزارة الصحة الصينية إن اجلامعات واملدارس 
ودور ري���اض األطفال يج���ب أن تضع خططا 
ش���املة وفاعلة لتجنب تفش���ي االنفلونزا مع 

حلول املوسم الدراسي اجلديد.
املدارس بض���رورة فحص درجات  وطالب 
حرارة الطالب كل صباح وتقدم تقارير يومية 
الى السلطات الصحية حتى إذا لم يوجد إصابات، 
كما حث املنظمات والشركات على االهتمام بصحة 

موظفيهما.

بإمكانها استخدام الهاتف والكمبيوتر، لذا هناك 
شيء ما ال أحد يعرفه«.

وكانت الشرطة قد متكنت بعد قرابة 18 عاما 
على اختفاء الطفلة جيس���ي ل���ي دوغارد، من 
العثور عليها لتتكش���ف معها تفاصيل واحدة 
من أبش���ع جرائم االختطاف واالغتصاب التي 

تشهدها الواليات املتحدة األميركية.
وأظهرت التحقيق���ات األولية التي أجرتها 
الش���رطة أن دوغارد، التي أصبح عمرها اآلن 
29 عاما، تعرضت لالختطاف بينما كانت تلعب 
قرب منزل أسرتها جنوبي بحيرة »تاهو«، وقام 

خاطفها باحتجازها في حديقة منزله.

نيويوركـ  يو.بي.آي: توفيت الكلبة األكبر 
ــنا في العالم  اجلمعة في مدينة نيويورك  س

األميركية عن عمر جتاوز 21عاما.
ــانل  وأفاد موقع بيبول بتس أن الكلبة ش
التي حتمل رقم غنيس القياسي للكالب األكبر 

سنا في العالم توفيت يوم اجلمعة.
وأشار موقع موسعة غنيس لألرقام القياسية 
ــد ميالدها الـ 21  ــى أن الكلبة احتفلت بعي إل
في 6 مايو املاضي أي ما يعادل 147 سنة في 

عمر الكالب. وفي وقت سابق قال مالكا الكلبة 
كارل ودنيس شوغنسي من بورت جفرسون 
ــن في مدينة نيويورك األميركية إن  ستايش
الكلبة ترتدي نظارات شمسية بسبب تضرر 
ــزال بصحة جيدة  ــة العني غير أنها الت عدس

ومليئة باحلياة.
وقالت دنيس لصحيفة تلغراف البريطانية 
»عندما أذهب إلى العمل تنام طوال اليوم وحني 

أعود إلى املنزل تصبح ككرة نار ال تهدأ«.

وفاة الكلبة األكبر سنًا عن عمر يناهز »147«

كاتي تشتري حصانًا بـ 250 ألف دوالردياز: لن أفوز باألوسكار

ميونيخ � د.ب.أ: قالت املمثلة األميركية كاميرون دياز )34عاما( 
إنها ال تأمل في احلصول على جائزة األوس���كار عن دورها اجلديد 

في فيلم »ماي سيسترز كيبر« )حامية شقيقتي(.
وقالت دياز في مقابلة مع مجلة »فراو إم شبيغل« األملانية: »هل 
تعرفون ما الذي يتعني علي فعله من أجل األوسكار؟ احلديث ألشهر 

طويلة مع الصحافيني. آمل أن أوفر على نفسي ذلك«.
وتلعب دي���از في الفيلم اجلديد دور أم البنة مصابة بس���رطان 
الدم. وحول رأيها في آراء النقاد بش���أن دورها اجلديد قالت املمثلة 
األميركية إنها ال تهتم كثيرا بهذا األمر وأضافت: »حكم النقاد ليس 

هو ما يحفزني ولكن حبي لعملي هو الذي يفعل ذلك«.

لندن � د.ب.أ: اشترت عارضة األزياء البريطانية احلسناء كاتي برايس 
حصانا جديدا مببلغ 250 ألف دوالر، وذلك لينضم إلى اس���طبل اخليول 
األصيلة الذي متتلكه. وأفادت صحيفة »صن« البريطانية الش���عبية في 
عددها الصادر الثالثاء بأن كاتي الشهيرة ب� »جوردان« )31 عاما( أطلقت على 
احلصان اجلديد الذي اشترته من اسطبل هولندي، اسم »كروس دريسر«. 
وأوضحت الصحيفة أن احلصان هو الرابع الذي تشتريه العارضة املتيمة 
باخليول وسباقاتها، وذلك بعد فشلها في حتقيق جناحات مبهرة بخيولها 
السابقة التي تعتبرها أغلى ما لديها. وتأمل سيدة املجتمع املعروفة بأن 
يساعدها »كروس دريسر« في حتقيق فوز ساحق أثناء »عرض اخليول 

العاملي« واملقرر بالعاصمة البريطانية لندن في ديسمبر املقبل.

كاتي برايسكاميرون دياز

تغير العادات الغذائية عند البريطانيين
 جعل بشرتهم تبيّض قبل نحو 550 سنة

توقيف رجل ترك طفله في السيارة وسط جو حار

لندن � يو.بي.آي: غيرت العادات الغذائية 
بش���رة البريطانيني وجعلته���ا متيل إلى 

الشحوب والبياض قبل نحو 550 سنة.
ويعتقد علم���اء أن التغير املفاجئ في 
األطعمة التي كان يتناولها البريطانيون خالل 
تلك احلقبة والتي كان مصدرها األساسي ما 
يصطادونه من طيور وحيوانات وحتولها 
إلى أغذية أخرى مصدرها الزراعة رمبا هو 
الذي غير لون بشرتهم بسبب عدم حصولهم 
على كمية كافية من ڤيتامني »الذي يطلق 

عليه البعض ڤيتامني الشمس«.
وميك���ن احلصول على ه���ذا الڤيتامني 

في بعض املأكوالت وعند التعرض ألشعة 
الشمس، ذكرت صحيفة »الدايلي مايل« ان 
العلماء في جامعة أوسلو يعتقدون أن هذا 
التغير في العادات الغذائية رمبا جعل بشرة 
البريطانيني القدامى والتي كانت س���مراء 

تتغير إلى بشرة أكثر شحوبا مع الوقت.
وربطت دراسات سابقة بني لون البشرة 
وڤيتامني »د« والتعرض ألش���عة الشمس 
وأشارت الى أن بش���رة البريطانيني بدأت 
متيل إلى البياض بشكل تدريجي من أجل 
انتاج ڤيتامني »د« وأنه كلما بتعد هؤالء عن 
خط االستواء كان تعرضهم ألشعة الشمس 

أقل وأن بشرة االسكندينافيني كانت سمراء 
أيضا. وفي هذا السياق، قال الباحث يوهان 
من معهد العلوم الفيزيائية في استوكهولم 
»تغيرت طبيعة االطعمة بشكل سريع خالل 
الفترة ما بني 5200 و5500 سنة ألن الناس 
لم يأكلوا السمك بشكل كاف وهو أحد مصادر 
الڤيتامني وهذا أدى إلى تغير سريع في لون 

بشرتهم وميلها إلى الشحوب«.
ويربط الباحثون بني النقص في ڤيتامني 
»د« واالصابة مبرض الس���رطان ومشاكل 
العظام ومرض الس���كري من النوع االول 

ومرض التصلب املتعدد.

� يو.ب���ي.  أس���كونديدو 
آي: ألقت الش���رطة في والية 
كاليفورنيا األميركية القبض 
على والد ترك طفله داخل سيارة 

مقفلة وسط جو حار.
ونقل���ت صحيفة »س���ان 
دييغو يونيون تريبيون« عن 

الرقيب مايك كريسر من شرطة 
مدينة أسكونديدو في والية 
كاليفورنيا قوله إن الطفل قد 
وجد وحده داخل سيارة مقفلة 
بعد ظهر يوم االحد املاضي، ما 
دفع أحد عناصر الشرطة إلى 
كسر زجاج أحد النوافذ إلنقاذ 

الطفل. وأضاف أن الطفل الذي 
رآه أحد امل���ارة كان يتصبب 
عرقا ويبكي داخل الس���يارة 

احلارة.
ونقل الطفل إلى املستشفى 
حيث تلقى العالج بينما أوقف 
الوالد الذي تركه في السيارة 

وذه���ب للتبضع وق���د اتهم 
بتعريض حياة طفل للخطر.

وقد أشار كريسلر إلى أن 
احلرارة في مدينة أسكونديدو 
في ذلك اليوم بلغت 35 درجة 
إل���ى 38 درجة في  ووصلت 

بعض ساعات النهار.


