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مصر قد تمنع حج مواطنيها في أي لحظة بسبب الوباء

عالم مصري: كوب ينسون يوميًا يقي من »إنفلونزا الخنازير«
وجامعة القاهرة تستأجر قناة فضائية لمواجهة انتشار المرض!

»لبنان« اإلسرائيلي يفوز باألسد الذهبي في البندقية

القاهـــرةـ  أ.ف.پ: اكد وزير الصحة املصري حامت 
اجلبلي ان قرارا قد يصدر في اي حلظة مبنع ســـفر 
احلجـــاج املصريني هذا العـــام اذا كان ذلك ضروريا 

للوقاية من انتشار انفلونزا اخلنازير.
 ونقلت صحيفة االهرام احلكومية عن اجلبلي انه 
»ميكن ان يصدر قرار فـــي اي حلظة ملنع احلج لهذا 
املوســـم اذا تطلب االمر ذلك« جتنبا لتفشي ڤيروس 

»اتش1ان1« في مصر.
 وأوضح انه »مت حتذير شركات السياحة املصرية 
وإبالغها بعدم عقد ارتباطات مؤكدة ملوسم احلج هذا 
العام وإبالغ كل شـــخص حجز للحـــج هذا العام انه 
يقوم بذلك على مســـؤوليته الشخصية« النه قد يتم 

منع احلج.
 وقال ان القرار الذي اتخذته احلكومة املصرية قبل 
ايام بتأجيل بدء الدراسة في املدارس واجلامعات من 
26 ســـبتمبر الى 3 اكتوبر اتخذ بالنظر الى ان تاريخ 
عودة املعتمرين من موسم عمرة االيام العشرة االخيرة 
من رمضان هو 20 سبتمبر، مشيرا الى انهم »يضمون 
مدرسني واهالي وطلبة وقد أضيف الى تاريخ العودة 

فترة احلضانة للڤيروس وهي اسبوع تقريبا«.
وفي ذات الســـياق بدأت جامعات مصرية السماح 
لطالبها بتحصيـــل محاضراتهم من خـــالل القنوات 
الفضائية، فيما اتخذت اخرى اجراءات صارمة للحيلولة 
دون انتشار ڤيروس انفلوانزا اخلنازير بني الطالب 
خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تكثر فيه نوبات 
البرد، وهو املوســـم الذي يـــراه خبير في املناعة أنه 

االختبار احلقيقي لقوة الڤيروس وقوة مواجهته.
وتنوي وزارة التربية والتعليم تشجيع نظام التعليم 
التخيلي عن طريق مشاهدة وتسجيل احلصص املدرسية 

من خالل االنترنت، وطرحت دراسة لذلك.
وقال نائـــب رئيس جامعة القاهرة د.عادل زايد لـ 
»العربية.نت« إن اجلامعة في محاولة منها للتخفيف 
من الكثافة داخل احملاضرات، أقرت بدائل تعليمية أخرى 
من بينها بث احملاضرات على القناتني اللتني متلكهما 
اجلامعة على القمر الصناعي نايل ســـات، وستقوم 
خالل االيام القليلة املقبلة باستئجار قناة ثالثة لبث 
محاضرات االنتساب لكليات االداب واحلقوق والتجارة 

وهي الكليات التي تشهد كثافة عالية. 

وأكد زايد أن اجلامعة اتخذت هذا القرار نظرا لكثافة 
عدد الطالب في احملاضرات في هذه الكليات والتي قد 
تصل الى 3 االف طالب في احملاضرة الواحدة، وبالتالي 
»علينا أن نحميهم ولـــك أن تتخيل دخول طالب الى 
محاضرة مبثل هذا الشكل وهو يحمل الڤيروس، وما 
ســـيحدث بعدها من تناقل مســـتمر للڤيروس ولهذا 
اتخذنا القرار حفاظا علـــى صحة أوالدنا الطالب في 
هذا الظرف الطارئ على أن تعود األمور الى ما كانت 

عليه عقب انتهاء االزمة«.
مـــن جهته أكد وزير التربيـــة والتعليم والتعليم 
العالي فـــي األردن وليد املعاني امس عدم وجود نية 
لتعليق الدراسة في املدارس مع تواصل انتشار مرض 

انفلونزا اخلنازير بني الطلبة.
وقـــال املعاني »ما يحدث في املدارس األردنية أمر 
طبيعي موجود في كل املدارس في العالم، ال نية لتعليق 
الدراسة حاليا« غير أنه قال إن اتخاذ مثل هذا القرار 
ال يعود لوزارة التربية فقط بل أيضا لوزارة الصحة 

التي ترصد املرض.
 وفي ســـياق متصل أكد د.ســـعيد شـــلبي أستاذ 

الباطنة والكبد باملركز القومي للبحوث وعضو جمعية 
املاكروبيوتيك العامليـــة بايطاليا أن تناول كوب من 
الينســـون املغلي يوميا قبل اخلروج من املنزل يقي 
االنسان من االصابة مبرض انفلونزا اخلنازير حيث 
ان عقار »التاميفلو« املستخدم حاليا في عالج املرض 

مستخرج من الينسون.
 وقال د.سعيد شلبي في تصريح له أمس إن تناول 
كوب الينسون مينح اجلسم جرعة وقائية مركزة من 
هذا العقار يوميا وبأقل األثمان، مشيرا الى أن نظريات 
علم املاكروبيوتيك )علم احلياة..دواء وغذاء واسلوب 
حياة( في مجال الوقاية والعالج من األمراض املختلفة 
تعتمد على ضبـــط تركيز أيون الهيدروجني في الدم 
بحيث يوفر بيئة غير مناسبة لتكاثر الكائنات احلية 

املسببة لالمراض.
 وأضاف أنه بتطبيـــق هذه النظريات على مرض 
انفلونـــزا اخلنازيـــر فانه ميكن الوقايـــة من املرض 
بتناول ملعقة صغيرة من مادة بيكربونات الصوديوم 
)البيكربوناتو( املذابة في املاء قبل اخلروج الى األماكن 
املزدحمة واألماكن التي يتواجد بها املرضى، مشـــيرا 

الى ان هذه املادة تساعد في ارتفاع قلوية الدم وبذلك 
يصبح وسطا غير مناسبا لتكاثر ڤيروسات االنفلونزا 

بصفة عامة.
 ودعا د.سعيد شلبي الى االقالل من تناول األغذية 
التي تؤدي الى زيادة حموضة الدم مثل اللحوم احلمراء 
والدواجن ومنتجات األلبان والسكر والشاي األحمر 
والقهوه التركي في هذا الوقت الذي ينتشر فيه مرض 
انفلونزا اخلنازير واســـتبدال القهوه بقهوة الشعير 
والشاي األحمر بالشاي األخضر والسكر بسكر املالتوز 
غير املخمر وتناول األسماك والبقوليات )مثل الفول 
والعدس واللوبيا والفاصوليا واحلمص( كبدائل للحوم 

احلمراء والدواجن.
 وأكد اهمية ممارســـة الرياضة بقدر املســـتطاع، 
خاصة لدورها في تخليص اجلسم من الطاقة الزائدة 
خاصة إذا كانت طبيعة العمل قليلة احلركة، الفتا الى 
انه كبديل لتمرينات التنفـــس التي يجريها البعض 
لتحســـني مقاومة اجلسم فأنه يفضل اخلروج للهواء 
الطلق والنهوض مبكرا وتنفس هواء الصباح النقي 

الغني باألوكسجني.

البندقية ـ ســـي.ان.ان: حقق 
الفيلم االسرائيلي »لبنان« مفاجأة 
كبيرة بفوزه بجائزة االسد الذهبي 
في الدورة السادسة والستني من 
مهرجان البندقية السينمائي، الذي 

اختتم انشطته مساء السبت.
الهجوم  الفيلم يتناول فترة 
االســـرائيلي علـــى لبنـــان في 
1982، ويعالـــج قضية اجلنود 
الذين حاربوا من  االسرائيليني 
داخل الدبابات، والتجارب البشعة 
التي عاشوها خالل تلك الفترة.

وكان املخرج صاموئيل ماعوز، 
كاتب سيناريو الفيلم ايضا، قد 
عاش هذه التجربة في 1982 حلظة 
بلحظة، وقرر الكتابة عنها منذ 
25 عاما، لتصبح فيلما سينمائيا 
في النهاية، بحســـب ما قاله في 
مؤمتر صحافي اقيم على هامش 

حفل توزيع اجلوائز.
الشـــرق االوسط  ان  ويبدو 
حصل على قـــدر ال بأس به من 
اجلوائـــز في دورة هـــذا العام، 
وبخاصة تلك االفالم التي عاجلت 
النزاعات السياســـية، كالفيلم 
االيراني »نساء بال رجال«، والذي 
حصلت مخرجته شيرين نشأت 

على جائزة افضل مخرجة.
ويتنـــاول فيلم »نســـاء بال 
أربع ســـيدات  رجـــال« قضية 
الى طبقات مختلفة في  ينتمني 
املجتمع االيراني خالل عام 1953، 
ويعالج حاالت التغير السياسي 
التي طرأت على البالد خالل تلك 

الفترة.
اما جائزة افضل ممثلة فكانت 
من نصيب الروســـية ســـينيا 
 La Doppia رابوبورت، عن فيلم
Ora، وتلعب فيه شخصية نادلة 
تلتقي بشرطي سابق في موعد 

غرامي سريع.
وذهبـــت جائزة افضل ممثل 
للبريطاني كولن فيرت، عن فيلم 
A Single Man ويلعب فيه فيرث 
شخصية استاذ جامعي يعيش 
حالة حزن على موت صديقه بعد 

فترة حب طويلة.
التحكيم  وقد قدمت جلنـــة 
انغ لي، جائزة  برئاسة املخرج 
التحكيم اخلاصة للمخرج التركي 
 Soul ـ االملاني فاحت اكني، عن فيلم
Kitchen، وهو فيلم رومانســـي 
كوميدي يدور حول احد املطاعم 
في أملانيا، التي ميلكها رجل أملاني 

ـ يوناني.
وقد بدا على معظم افالم هذا 
العام التوجه السياســـي املثير 
للجدل، كان ذلك على مســـتوى 
النجوم  االفـــالم أو توجهـــات 

الذين شـــاركوا فـــي املهرجان، 
خصوصا انه تزامن مع مقاطعة 
كبار النجـــوم االميركيني لفقرة 
خاصة فـــي مهرجـــان تورنتو 
الســـينمائي تتناول مدينة تل 

ابيب االسرائيلية.

ورغم ان املشـــاركة العربية 
تعتبر هـــذا العام االكبر مقارنة 
بالســـنوات املاضية، اال انها لم 
تقدر حتى اآلن على املنافســـة 
البندقية،  على جوائز مهرجان 
رغم جودة االعمـــال املطروحة 

هذا العام، بحسب مراقبني. يذكر 
ان الفيلم االيطالي »باريا« كان 
فيلم االفتتاح لهذا العام، لتعود 
الســـينما االيطالية وتطل على 
املهرجان بعـــد فترة طويلة من 

الغياب.

طفل صيني يتلقى لقاح االنفلونزا املوسمية العادية ضمن حملة صحية صينية ملواجهة انفلونزا اخلنازير               )أ.پ( سيدتان فلسطينيتان ترتديان االقنعة الواقية ملواجهة انفلونزا اخلنازير في املسجد االقصى           )أ.ف.پ(

املخرجة االيرانية شيرين نشأت حلظة تسلم جائزتها               )أ.ف.پ(

الينسون ملواجهة الوباء

صاموئيل ماعوز يحمل جائزة األسد الذهبي                )أ.ف.پ(

موت »إوزة المستشار شرودر« بسبب مشكالت في »الكبد«

سرقة سيارة موزع الطحين تغلق مخابز بلدتين أردنيتين

38 قتيال في حريق بمركز إدمان في كازاخستان

نجا الكلب وماتت صاحبته

برلني ـ د.ب.أ: ماتت اوزة املستشار األملاني 
السابق جيرهارد شرودر التي كانت في وقت 

من األوقات »االوزة األشهر في أملانيا«.
ونقلــــت صحيفة »بيلد« األملانية واســــعة 
االنتشار في موقعها االلكتروني أمس عن الطبيب 
البيطري فولفغانغ شارمان من جمعية »احلياة 
مع احليوانات« في برلني قوله إن االوزة الشهيرة 
ماتت في معهد أمراض الطيور في جامعة برلني 

احلرة بسبب مشكالت في الكبد.
وكان من املفترض أن تتناول أسرة شرودر 
االوزة »دوريتا« التي حصلت عليها كهدية على 
مأدبة عشاء احتفاالت أعياد امليالد )الكريسماس( 
عام 2000، بيد أن ابنة زوجة شرودر طلبت منه 

العفو عن االوزة.
واستجاب شرودر ملطلب ابنة زوجته وعفا 
عن االوزة وقال إنه سيتحمل مصاريف طعامها، 
وكان شرودر يحول مبلغا سنويا لرعاية االوزة 
الــــى ان ترك منصبه كمستشــــار لتتولى بعد 
ذلــــك جمعية »احلياة مــــع احليوانات« رعاية 
االوزة التي نقلت بعد ذلك الى احدى دور رعاية 
املسنني. وعقب متحدث باسم املركز الصحافي 
االحتــــادي على األمر قائــــال: مبزيد من احلزن 
واألسى وصلنا خبر موت »اوزة املستشار«، إنه 
ألمر محزن للغاية بالنسبة لسكان دار مسنني 
برلني الذين قدمت لهم االوزة صحبة جيدة في 

الفترة األخيرة.

عمانـ  يو.بي.آي: فوجئ سكان بلدتني اردنيتني 
باغالق االفران ابوابها وعندما استفسروا عن 
السبب كانت االجابة عدم وجود طحني لصناعة 

اخلبز الن سيارة املوزع سرقت.
واوردت صحيفة »العرب اليوم« االردنية في 
عددها الصادر امس ان سيارة موزع الطحني 
على املخابز في بلدتي الشونة اجلنوبية ودير 
عـــال في منطقة االغوار غرب االردن تعرضت 

للسرقة.

ونقلـــت الصحيــــفة عـــن مدير الصناعة 
والتجارة في منطقة البلقاء سامر خوري قوله 
ان ســـيارة موزع الطحــــني على املنطقتــني 
سرقت ما تســـبب بتأخر وصول الطحني الى 

املخابز.
واضاف خوري انهم قاموا بتحميل كميات 
الطحني بسيارة املديرية وتوزيعها على املخابز 
التي باشرت إنتاج اخلبز قبل ساعات من موعد 

االفطار.

املاتي ـ ا.ف.پ: قتل 38 شــــخصا االحد في 
كازاخســــتان في حريق اندلع في مركز لعالج 
املدمنــــني على املخدرات قرب املاتي كما اعلنت 

وزارة االحوال الطارئة.
ولم تعرف اســــباب احلريق الذي اندلع في 
مدينة تالديكورغان لكن السلطات احمللية اشارت 
الى ان النيران امتدت سريعا النه لم يتم ابالغ 

رجال االطفاء في الوقت املناسب.
واعلنت الوزارة الكازاخســــتانية في بيان 
»بحســــب معلوماتنا االولية فان 38 شــــخصا 
قتلوا في احلريق بينهم 36 مريضا واثنان من 

موظفي القطاع الصحي«.
واضاف البيان ان »النيران امتدت ســــريعا 

النه لم يتم ابالغ رجال االطفاء في وقت مبكر« 
عن اندالع احلريق.

لكن رجال االنقاذ متكنوا من انقاذ 40 شخصا 
من املرضــــى واملوظفني كما اعلنــــت الوزارة، 

واستغرق االمر عدة ساعات الخماد النيران.
ودعا رئيس الوزراء الكازاخســــتاني كرمي 
ماسيموف الى تشكيل جلنة حتقيق حكومية 
في اســــباب احلريق كما جاء في  بيان اصدره 

مكتبه االعالمي.
وغالبــــا ما تتكــــرر احلرائــــق الكبرى في 
السابقة حيث ان  الســــوفييتية  اجلمهوريات 
مراكز املسنني او املؤسسات من هذا النوع تكون 

قدمية جدا عادة.

أوغسبورغـ  د.ب.أ: دفعت امرأة في املانيا حياتها 
ثمنا حملاولتها انقاذ كلبها.

وقفزت املرأة )50 عاما( في قناة مائية متجمدة 
في مدينة اوغسبورغ خلف كلبها وهو من فصيلة 
ريتريفر بعد ان دخل الكلب في دوامة مائية، لكن 
املرأة وهي سباحة ماهرة لم تنج من الدوامة التي 

سحبتها هي االخرى، وبعد عدة دقائق متكن املارة 
من اخراج املرأة واســــتدعاء طبيب الطوارئ الذي 
حاول تنشيط عضلة قلبها ونقلها الى املستشفى 
الذي لفظت فيه انفاسها االخيرة ليلة السبت/ االحد 
املاضي. الطريف ان الكلب الذي نزل الى القناة عندما 

كان يلهو جنا من احلادث.

دواء يمنع التفكير 
في  االنتحار 

واشنطن ـ يو.بي.آي: 
قال باحثـــون إن بعض 
األدويـــة التقليدية التي 
توصـــف للذين يعانون 
من الكآبة قـــد ال تعطي 
نتائج إيجابية قبل عدة 
أسابيع على تناولها، لذا 
فهي غير مفيدة ملن يفكر 
في االنتحار خالل فترة 
قصيـــرة وان هناك دواء 
جديدا أثبتـــت التجارب 
أنـــه يهـــدئ املكتئبـــني 
ويصرفهم عـــن التفكير 

في االنتحار.
وذكر موقع »ساينس 
دايلي« أن العقار الطبي 
»كيتامـــني« الذي يعطى 
الوريد واســـتخدم  عبر 
في السابق كدواء مسكن 
لألوجاع أظهـــر فائدته 
كعـــالج للكآبة من خالل 
التـــي أجريت  التجارب 

عليه أخيرا.
وأجرى باحثون جتارب 
على هـــذا العالج ملعرفة 
تأثيره على الذين يفكرون 
في االنتحار ويتناولون 

حبوبا للكآبة.
وذكرت الدراسة التي 
نشرت في مجلة »حتليل 
البيولوجي« ان  النفس 
دواء »كيتامـــني« ُيبعد 
بشكل كبير جدا التفكير 
في االنتحـــار عند الذين 
يعانون من الكآبة احلادة 
وذلك بعد 24 ساعة من 

تناوله عبر الوريد.
كما تبـــني أن تناول 
جرعات متكـــررة خالل 
األســـبوعني عقـــب ذلك 
يخفف أيضـــا من رغبة 

هؤالء باالنتحار.
وقالت الباحثة ريبيكا 
برايس التي أعدت الدراسة 
»إذا انسحبت هذه النتائج 
على جتارب أخرى ملرضى 
يفكرون في االنتحار فإن 
هذا الدواء )كيتامني( قد 
يكون دواء جذابا وخيارا 
التقليدية  بديال لألدوية 
التـــي قد تكـــون بطيئة 
املفعول وتعرض حياة 

املرضى للخطر«.

صحتك

واشنطن يو.بي.آي: قالت أسرة طفلة أميركية رمت زجاجة في احمليط 
األطلســـي قرب مثلث برمودا حتوي رسالة إلى عائلتها ان الزجاجة 

وجدت على بعد أميال من منزلها في والية ماساشوستس.
ونقلت شـــبكة »سي ان ان« األميركية عن دنيز آكوافيفا ان ابنتها 
ميغان بيلودو )8سنوات( رمت الزجاجة خالل رحلة بالباخرة في 18 
يونيو وعثر عليها بعد عشرة أيام طفل يدعى تيدي هيريك )11سنة( 
كان يبحر مع عائلته في احمليط قبالة شـــواطئ ماساشوستس على 

بعد 15 إلى 20 ميال من منزل عائلة ميغان.
وقالت آكوافيفا »وكأن الزجاجة كانت مجهزة بجهاز إرشـــاد إلى 
املنزل« مشـــيرة إلى انها كانت حتمل رســـالة من ميغان إلى عائلتها 

مع عنوانها.
وأشـــارت األم إلى ان ميغان تلقت اتصاال الشهر املاضي من تيدي 
يبلغها انه وجد الزجاجة وفوجئت العائالت باملسافة التي قطعتها.

وقالت ميغان »اعتقدت انها تبعتني إلى البيت«.

رسالة في زجاجة تتبع مرسلتها إلى المنزل


