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41 جنيڤ � »كونا«: أعلنت منظمة الصح���ة العاملية ان عدد احلاالت املصابة بوباء 
انفلون���زا اخلنازير )ان1 اتش1( بلغ 277607 ح���االت مع ما ال يقل عن 3205 حاالت 
وف���اة. وذكرت املنظمة ان منطقة نصف الكرة االرضية اجلنوبي )متثله بلدان مثل 
تشيلي واألرجنتني وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا( تشهد انخفاضا في عدد 
االصابات بشكل مطرد. وأضافت ان الكثير من البلدان في أميركا الوسطى ومنطقة 
البحر الكاريبي تشهد هي االخرى انخفاضا في انتشار العدوى لألسبوع الثاني على 
التوالي. إال ان بلدان املنطقة االستوائية من أميركا اجلنوبية )مثل بوليڤيا واالكوادور 

وڤنزويال( تشهد مستويات متزايدة من أمراض اجلهاز التنفسي. وفي املناطق املدارية 
من آسيا تش���هد أمراض اجلهاز التنفسي انتشارا لكن االجتاه الى تزايد بشكل عام 
في الهند وبنغالديش وكمبوديا. وقالت املنظمة ان املناطق املعتدلة من نصف الكرة 
األرضية الشمالي تشهد نشاطا متغيرا في الواليات املتحدة، حيث يزيد عدد احلاالت 
التي يتم اإلبالغ عنها، خصوصا في واليات اجلنوب الشرقي. اما نشاط العدوى في 
معظم دول أوروبا فهو منخفض او معتدل النش���اط لكن أجزاء من أوروبا الشرقية 

تشهد نشاطا متزايدا في انتشار العدوى وفق تقرير منظمة الصحة العاملية.

»الصحة العالمية«: 277607 إصابات بإنفلونزا الخنازير منها 3205 وفيات

حّذرت من أن التجمعات الطالبية ومباني المدارس لها دور كبير في انتشار الوباء

»الصحة العالمية« تدعو إلى إغالق المدارس لمواجهة إنفلونزا الخنازير
ال توج�د أي تدابي�ر أو إج�راءات يمك�ن اتخاذه�ا ف�ي الوقت الحال�ي لوقف س�ريان الع�دوى في الم�دارس أو الح�د منها

الكوي�ت س�جلت أعل�ى مع�دالت اإلصابة بالڤي�روس بي�ن دول إقليم ش�رق المتوس�ط

 »ديسكفري« يهبط في كاليفورنيا بداًل من فلوريدا
يو.ب����ي.آي:   � واش����نطن 
هبط مكوك الفض����اء األميركي 
أم����س  فج����ر  »ديس����كفري« 
الس����بت في قاع����دة »إدواردز« 
اجلنوبي����ة بكاليفورنيا منجزا 
مهمة اس����تغرقت 14 يوما نقل 
خاللها إمدادات ومعدات مختبر 
وجتهي����زات وجت����ارب جديدة 
يحتاجها رواد الفضاء الس����تة 

في محطة الفضاء الدولية.
الفض����اء  وأف����ادت وكال����ة 
األميركية »ناس����ا« ان الظروف 
ف����ي قاعدة  الس����يئة  املناخية 
كيني����دي ألبح����اث لفضاء في 
فلوريدا استدعت هبوط املكوك 
في قاعدة »إدواردز« اجلوية في 

كاليفورنيا.
املك����وك ريك  وق����ال قائ����د 
س����تاركوف بعد خ����روج رواد 
الفضاء منه وتفحصهم له »نحن 
س����عداء ألننا عدنا إلى األرض 
هنا في كاليفورنيا كانت مهمة 
رائعة ونود أن نش����كر اجلميع 

على دعمهم«.
إلى ان طاقم املكوك  يش����ار 
املؤلف م����ن 7 رواد بينهم تيم 

دبي � العربية.نت: أوقفت االجه���زة االمنية اجلزائرية امامني 
يتزعمان عصابتني للس���رقة في منطقة سطيف، وسط حالة من 
الذهول بني املواطنني، خاصة املأمومني. سقط االمام االول على يد 
كتيبة الدرك الوطني مبنطقة عني آزال. وقالت مصادر »موثوقة« 
لصحيفة »اخلبر« اجلزائرية، أمس ان القضية تعود الى ش���كوى 
تقدم بها مدير الش���ركة الوطنية للنق���ل العمومي، حول تعرض 

شاحنات شركته للسرقة من طرف مجهولني.
على االثر، باش���رت الكتيبة حترياتها وقامت بإقامة حاجزين 
على الطرق املش���بوهة مبنطقة بوطال���ب، الواقعة اقصى جنوب 
والية سطيف، ومت االيقاع بشخصني. وبعد التحقيق معهما، اقرا 
بالس���رقة، واكدا انهما تبعا الشاحنة املسروقة ملدة شهر تقريبا، 
ليقوما بوضع كمني للس���ائق بوضع قضي���ب حديدي في طريق 
الشاحنة، ومتت عمليتهما بنجاح، حيث متكنا من سرقة الشاحنة 
وساقا سائقها وتخلصا منه حيا مبنطقة عني جاسر التابعة لوالية 
باتنة، فيما تخلص اللصوص من مقطورة الشاحنة مبنطقة التلة 

ليقعوا في نهاية املطاف ببوطالب.
لكن املفاجأة وقعت عندما مت التعرف على زعيم هذه العصابة 
املكونة من 4 افراد، حيث اتضح انه امام مسجد يقع مبشتة اوالد 
ثام���ن ببلدية بيضاء ب���رج. وقد مت حتوي���ل العصابة إلى وكيل 

اجلمهورية الذي اودعهم احلبس املؤقت.
وف���ي قضية اخرى، ال تقل غرابة م���ن االولى، متكنت مصالح 
الدرك الوطني ببلدية بازر س���كرة، من وضع حد لنشاط عصابة 
اخرى يتزعمها امام آخر، لكن نشاطها يختلف، اذ تختص في سرقة 
املواشي بدل الشاحنات. وتتكون هذه العصابة من 5 أفراد، رأسهم 

املدبر امام خطيب مبسجد مبركز بلدية بيضاء برج.

توقيف إمامين جزائريين 
يتزعمان عصابتين للسرقة

MTV جاكسون.. هذا هو« وثائقي يعرض على شاشة«

وهو نفس املخرج الذي عمل مع جاكس����ون إلخراج 
جولته الغنائية األخيرة التي كانت مقررة في لندن، 

والتي كانت ستحمل اسم »هذا هو«.
ويقول أورتيغا: »عندما بدأنا بجمع املادة الفيلمية 
التي مت تصويرها إلنتاج الفيلم الوثائقي، أدركنا أننا 
قمنا بتصوير أشياء خارقة، وفريدة ومميزة جدا، إنه 

شيء مميز لرؤية عالم شخص مبدع«.
ويرى أورتيغ����ا، أن احلفلة الت����ي كانت مقررة 
جلاكسون، كانت ستكون أعظم حفلة موسيقية في 

التاريخ، لكن لم يوفق أحد مبشاهدتها.

لوس اجنيليس � سي.إن.إن: سيكون بإمكان عشاق 
النجم الراحل ملك البوب مايكل جاكس����ون، اإلطالع 
عل����ى بعض تفاصيل آخر 3 أش����هر من حياة النجم 
األميركي، من خالل فيلم وثائقي س����يتم عرضه في 

مهرجان جوائز MTV للموسيقى عام 2009.
وأعلن تلفزيون MTV أن النجمة جانيت جاكسون 
شقيقة الراحل مايكل، ستقوم بافتتاح العرض، دون 
إعطاء املزيد من التفاصيل، فيما سيحمل الفيلم اسم 
»مايكل جاكسون.. هذا هو«. ويأتي هذا اإلعالن بعد 
 AEG« حوالي 4 أسابيع من قيام شركة تنظيم احلفالت
Live« بتسليم شركة »سوني بيكتشرز« حوالي 100 
ساعة من تصوير الڤيديو، مت التقاطها جلاكسون في 
الفترة من إبريل إلى يونيو أثناء حتضيرات جاكسون 

حلفالته التي كان ينوي القيام بها في لندن.
وسيستطيع محبو الفنان الراحل، الذين تفوتهم 
مشاهدة الفيلم الذي سيتم عرضه على شاشة MTV في 
التاسعة مساء بالتوقيت احمللي يوم األحد، من مشاهدة 
www.thisisit-movie. الفيلم عبر املوقع اإللكتروني

.MTV اعتبارا من ليل األحد وفقا ملا أعلنته com
كما أعلنت شركة »سوني بيكتشرز« عن أن الفيلم 
سيتم عرضه على شاشات السينما حول العالم ملدة 
أس����بوعني، اعتبارا من 28 أكتوبر، فيما سيتم البدء 

بعملية بيع التذاكر في 27 اجلاري.
وسيكون الفيلم فرصة للمعجبني ملشاهدة نظرة 
أعمق حول النجم الراحل وقدراته كموسيقي وراقص 
وصانع أفالم وعبقري، وسيخرج الفيلم كيني أورتيغا، 

كوبرا ال����ذي كان ف����ي احملطة 
الدولية س����ينتقلون إلى قاعدة 
جونسون الفضائية في هيوسنت 
اليوم، فيما يقوم التقنيون في 
مركز «درايدن« لألبحاث في ناسا 
بتجهيز املكوك كي يقوم برحلة 

العودة إلى مركز كينيدي. وكانت 
ناسا قد أجلت إطالق ديسكفري 
م����رات عديدة بس����بب الطقس 
وألسباب فنية أخرى كما تأجل 
هبوطه بسبب رداءة الطقس من 

يوم اخلميس إلى فجر امس.

محدودة للغاية اذا ما مت غلق املدارس في 
مرحلة متأخرة جدا من انتشار املرض بني 

افراد املجتمع احمللي.
ويجب ان تش����مل السياسات اخلاصة 
بغلق املدارس التدابير الرامية الى احلد من 
نسبة اختالط الطالب خارج املدارس، ذلك 
انهم سيواصلون نشر الفيروس اذا جتمعوا 
في مكان آخر، مما يؤدي الى احلد بش����كل 
كبير من منافع غلق املدارس، بل ابطالها 

في بعض االحيان.

التكاليف االقتصادية واالجتماعية

يج����ب عل����ى املس����ؤولني الصحيني 
والسلطات املدرسية، لدى اتخاذ القرارات، 
ادراك التكاليف االقتصادية واالجتماعية 
التي ميكن ان تكون عالية بشكل مفرط عند 

املوازنة بينها وبني املنافع احملتملة.
وتنجم التكلفة الرئيس����ية عن تغيب 
العامل����ني من اآلباء او اولياء االمور الذين 
يضطرون الى البقاء في بيوتهم لالعتناء 
بأطفالهم، وتش����ير الدراسات الى ان غلق 
املدارس قد يؤدي الى تغيب 16% من القوى 
العاملة، فضال عن املستويات العادية للتغيب 
النمطي والتغيب بسبب املرض، غير ان تلك 
التقديرات ستشهد تفاوتا كبيرا بني البلدان 
وفق عوامل عدة منها هيكل القوى العاملة. 
ومن مفارقات االمور انه على الرغم من اسهام 
غلق املدارس في احلد من الطلب على نظم 
الرعاية الصحية اثناء مرحلة الذروة، فإن 
بامكانه ايضا عرقلة عمليات توفير خدمات 
الرعاية الصحية االساسية، ذلك ان كثيرا 
من االطب����اء واملمرضني هم كذلك من آباء 
اطفال املدارس. والبد للقرارات ان تراعي 
ايضا قضايا الرعاية االجتماعية، فيمكن ان 
تتعرض صحة االطفال وعافيتهم للخطر 
اذا مت وقف البرامج االجتماعية املدرسية 
ذات املنافع الكبرى، مثل توفير الوجبات 
الغذائي����ة، او اذا ترك صغ����ار االطفال في 

بيوتهم دون مراقبة.

بالتالي، من تخفيف ذروة االصابات بالعدوى. 
وتكتسي تلك املنفعة اهمية خاصة عندما 
يرتفع عدد االش����خاص الذين يحتاجون 
عناية طبية في ذروة اجلائحة الى مستوى 
يتهدد باستنفاد قدرات الرعاية الصحية 
أو اجهادها. وميكن ايضا، بخفض وتيرة 
انتشار املرض من خالل غلق املدارس، كسب  
بعض الوق����ت لتمكني البلدان من تكثيف 
جهود التأهب أو تعزيز امدادات اللقاحات 
أو االدوية املضادة للڤيروسات أو غير ذلك 

من التدخالت.
ويكتسي توقيت غلق املدارس اهمية 
حاسمة، وتشير دراسات النمذجة الى ان 
غلق املدارس يعود بأكبر املنافع عندما يتم 
في املراحل املبكرة جدا من انتشار املرض، 
ومن االنسب القيام بذلك قبل ان يطال املرض 
1% من السكان، وميكن لتلك العملية، عندما 
تتم في الظ����روف املثلى، احلد من الطلب 
على خدمات الرعاية الصحية في مرحلة 
ذروة اجلائحة بنسبة 30% الى 50%، غير 
ان نسبة احلد من انتشار املرض قد تكون 

للقيام بذلك قرارات معقدة تعتمد اعتمادا 
وثيق����ا على الظ����روف احمللية. وال ميكن 
ملنظمة الصح����ة العاملية تقدمي توصيات 
محددة في هذا اخلصوص ميكن تطبيقها في 
جميع االماكن. غير ان ثمة بعض االرشادات 
العامة املستقاة من التجارب التي مرت بها 
اخيرا عدة بلدان في نصفي الكرة الشمالي 
واجلنوبي على حد سواء ومن عملية وضع 
النماذج الرياضية واخلبرة املكتسبة من 

أوبئة االنفلونزا املوسمية.
وميكن مباشرة غلق املدارس كتدبير 
استباقي يرمي الى احلد من سريان املرض في 
تلك املباني وانتشاره منها الى املجتمع احمللي 
عموما. كما ميكن ان يكون غلق املدارس من 
تدابير االستجابة عندما يتم غلق تلك املباني 
او تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات 
تغيب الطالب والعاملني الى درجة تتعذر 

معها مواصلة اعطاء الدروس.
وتتمث����ل املنفعة الرئيس����ية من غلق 
املدارس بشكل استباقي في امكانية خفض 
وتيرة انتشار الفاشية في منطقة ما والتمكن، 

الوضع الوبائي احملل����ي واملوارد املتاحة 
وال����دور االجتماعي الذي تؤديه كثير من 
املدارس. وتوجد السلطات الوطنية واحمللية 
في احسن مركز التخاذ قرارات بشأن تلك 

التدابير وكيفية تكييفها وتنفيذها.
والتزال املنظمة توصي الطالب واملدرسني 
وغيرهم من العاملني في املدارس بضرورة 
البقاء في بيوتهم اذا ما ش����عروا بتوعك 
صحي. وينبغي وض����ع اخلطط الالزمة 
وتهيئة املس����احات الكافية لعزل الطالب 
والعاملني الذي����ن يصابون باملرض اثناء 

وجودهم في املدارس.
وينبغي للمدارس الترويج ألهمية نظافة 
االيدي واخالقيات التنفس وتخزين االمدادات 
املناسبة. كما يوصي بتنظيف املساحات 
وتهويتها بشكل سليم وتنفيذ ما يلزم من 

تدابير للحد من التكدس.

غلق المدارس وتعليق الدراسة

متثل القرارات اخلاصة بإمكانية غلق 
املدارس اثناء اجلائحة والتوقيت املناسب 

دع����ت منظم����ة الصح����ة العاملية الى 
اغالق املدارس قبل أن يطول وباء ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير 1% من الس����كان، وذلك 
كتدبير استباقي ملواجهة الوباء واحلد من 
انتشاره، مشيرة في تقريرها الى ان غلق 
املدارس من شأنه ان يخفض وتيرة انتشار 
املرض، ما يكسب االجهزة الطبية في البلدان 
املوبوءة وقتا اطول لتكثيف اجلهود ملواجهة 

انتشار الوباء.
وشددت املنظمة في مذكرتها االعالمية 
العاش����رة التحذيرية من ڤيروس )اتش 1 
ان1( التي اصدرتها مساء اول من امس على 
ان املدارس لها دور كبير في زيادة انتشار 
الڤيروس في عموم البالد، موضحة انه ال 
توجد اي تدابير او اجراءات ميكن اتخاذها 
في الوقت احلالي لوقف سريان العدوى في 

املدارس أو احلد منها.
وجاء في نص املذكرة االعالمية العاشرة 
التي أصدرتها املنظمة بخصوص اجلائحة 
)اتش 1 ان1( ان التوصيات التي ميكن اتخاذها 
للحد من اثر جائحة االنفلونزا )اتش 1 ان1( 
تستند الى التجارب التي عاشتها عدة بلدان 
في اآلونة االخيرة والى دراسات اجريت من 
اجل تبني العواقب الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية الناجمة عن غلق املدارس. وقد 
تولى االضطالع بتلك الدراسات اعضاء شبكة 
منظمة الصحة العاملية غير الرسمية املعنية 

بوضع النماذج الرياضية للجائحة.
وقد اظهرت التجارب املتاحة حتى اآلن 
دور املدارس في زيادة انتش����ار الڤيروس 
اجلائح، داخل مبانيها وفي عموم املجتمع 
احملل����ي على حد س����واء. وفي حني متثل 
الفاشيات التي تندلع في املدارس، بوضوح، 
جانبا مهما من اجلائحة الراهنة، فإنه ال يوجد 
اي تدبير بإمكانه وقف سريان العدوى في 
املدارس او احلد منها، ما يتيح للڤيروس 

فرصا متعددة لالنتشار.
وتوصي منظمة الصحة العاملية باستعمال 
طائفة من التدابير التي ميكن تكييفها مع 

 »ديسكفري« أثناء الهبوط في قاعدة »إدواردز« اجلنوبية بكاليفورنيا فجر أمس              )أ.پ(

صيدلية في لوس اجنيليس تقدم عرضا لزبائنها لتلقي جرعة تطعيم ضد االنفلونزا           )أ.ف.پ( رئيس الطاقم الطبي البريطاني ليام دونالدسون يغسل يديه مع إحدى تلميذات مدرسة في لندن ضمن حملة توعية ضد إنفلونزا اخلنازير     )أ.ف.پ(

مايكل جاكسون

»روش«: أبلغنا عن 23 حالة »إتش1 إن1« مقاومة لتاميفلو
شيكاغو � رويترز: قالت شركة روش لصناعة األدوية 
اجلمعة انه لم يتم اإلبالغ سوى عن 23 حالة فقط قاوم 
فيها ڤيروس انفلونزا اخلنازير »اتش1 ان1« تأثير عقار 

»تاميفلو« املضاد للڤيروسات.
ويعد عقار تاميفلو الذي تصنعه شركتا روش وجيليد 
ساينسيس احد عقارين اظهرا انهما يعمالن جيدا ضد 

انفلونزا اخلنازير »اتش1 ان1«.
وقال د.ديڤيد ريدي ال���ذي يرأس قوة مهام معنية 
باألوبئة في روش للصحافيني ان هذا العدد يتسق مع 

ما الحظته الشركة في جتاربها السريرية.
وقال ريدي في مؤمتر عبر الهاتف »كلما شهدنا زيادة 

في استخدام العقار، كلما شهدنا مزيدا من هذه احلاالت 
املنعزلة عبر الوقت«. وأضاف انه ال توجد مجموعات 
كبيرة مقاومة للعقار وليس هناك دالئل على ان هناك 
س���اللة مقاومة من الڤيروس تنتش���ر في أي مجتمع 
واحد. وهناك نحو 13 حالة مقاومة حدثت لدى أشخاص 
تعرضوا لڤيروس » اتش1 ان1« اجلديد وكانوا قد تلقوا 

جرعة مخفضة من العقار للوقاية من اإلصابة.
وف���ي مثل هذه احلاالت قال ري���دي انه يتعني على 
األطباء مالحظة املرضى عن كثب ملتابعة عالمات املرض 
ودراس���ة التحول الى جرعة عالجية أقوى اذا اصبح 

املريض معتال بالفعل.

البلد
إجمالي الحاالت 

التي أبلغ عنها 
والمؤكدة مختبريا

إجمالي الوفيات 
التي أبلغ عنها

320أفغانستان
1640األردن

790اإلمارات العربية املتحدة
3282إيران

20باكستان
832البحرين
430تونس

190اجلماهيرية العربية الليبية
70جيبوتي

290اجلمهورية العربية السورية
43423السعودية
40السودان
1721العراق

124110سلطنة عمان
1281فلسطني

231قطر
17975الكويت
7612لبنان
7271مصر
1370املغرب
341اليمن

503121اإلجمالي

الترصد والتنبؤ واالستجابة
أبلغ عن وقوع 9844 اصابة مؤكدة ب� )A H1N1( مختبريا بڤيروس 
االنفلونزا 2009 في اقليم شرق املتوسط. ويوضح اجلدول التالي توزيع 
احلاالت بحسب البلدان التي ظهرت فيها حتى متام الساعة احلادية 

عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة 5 سبتمبر 2009.


