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الرئيس االميركي باراك اوباما تدفعه عاطفته دائما للتخلي 
عن وقار الرئاس���ة وفي الصورة يفتح ذراعيه الستقبال ابنته 

ساشا ويحتضنها بحنو بالغ )أ.پ(

أوباما األب

إبر خياطة  في قلب صينية

فأر في رسالة

شوكوال  بطعم.. اللحم

بك���ن � يو.بي.آي: جنح االطباء ف���ي مقاطعة هنان الصينية في 
سحب 3 ابر خياطة عالقة في قلب امرأة منذ 23 عاما. وافادت صحيفة 
»شاينا دايلي« الصينية ان جيانغ )44 عاما( تعشق اخلياطة لكنها 
لم تكن تعلم ان االبر عالقة في قلبها طوال هذه السنوات. واوضحت 
الصحيفة ان االطب���اء حملوا االبر الثالث التي يبلغ طول كل منها 4 
سنتيمترات عندما خضعت جيانغ لفحص طبي اجرت خالله صورة 
روتينية للقلب في الشهر املاضي. واشارت الى ان االطباء ذهلوا من 

وجود االبر وقرروا اخضاعها للجراحة التي تكللت بالنجاح.

جوليي���ت � يو.بي.آي: ذعر زوجان من والية ايلينوي االميركية 
عندما وصال ليال الى منزلهما ليكتشفا ان شخصا ما وضع فأرا حيا 

في مغلف وادخله في صندوق البريد الذي يخصهما.
وافادت صحيفة »جولييت هيرالد نيوز« االميركية ان ريتشارد 
وس���تيفاني زيك وصال ال���ى منزلهما ليال ليج���دا مغلفا متآكال في 

صندوق البريد.
ويس���عى احملققون ملعرفة ما اذا كان القارض داخل املغلف عند 
احض���اره. وورد في تقرير الش���رطة ان الرجل يعتبر ان ما حصل 
مصدر »تهديد كبير« رغم ان الشرطة طمأنته بالقول ان االمر قد ال 
يعدو مجرد دعابة. واطلق الزوج الفأز ساملا معافى قائال »ال احتاجه 

في منزلي ففي االنابيب ما يكفي من الفئران«.

نيوزيلن���دا � يو.بي.آي: ابتكرت خبيرة كيميائية متخصصة في 
الطعام نوعا جديدا من الشوكوال بطعم اللحم.

ونقل تلفزيون نيوزيلندا »تي في ان زي« ان صانعة احللويات 
واخلبيرة الكيميائية املتخصصة في  الطعام د.هانا فريدريك ابتكرت 
ش���وكوال بطعم اللحم لتقدمه الى العش���رات من عشاق اللحوم في 
مؤمتر رابطة صناع اللحوم الذي س���ينعقد في اوكلند يومي االحد 

واالثنن املقبلن.
وحتتوي هذه احللوى اجلديدة على مزيج من الشوكوال الداكنة 
واللح���م املجفف اململح وهي على ش���كل قطع نقانق صغيرة تترك 

طعما لذيذا يشبه طعم السالمي.
وقالت فريدريك »اظن ان بعض االشخاص سيقولون انه من الغريب 

مزج اللحم مع الشوكوال غير انهما ينسجمان معا بشكل رائع«.

200 حالة وفاة في الهند وارتفاع عدد المصابين في مصر إلى 886

مفتي مصر: إلغاء موسم الحج بسبب إنفلونزا الخنازير جائز وقد سبق تعطيله 30 مرة
عواصم � وكاالت: أفتى د.علي جمعة، مفتي 
مصر بجواز الغاء موس����م احلج هذا العام، إذا 
انتشر ڤيروس N1H1 املعروف باسم »انفلونزا 

اخلنازير« بصورة كبيرة.
وقال جمعة في كلمته، مساء أمس األول، في 
ندوة مبكتبة مصر اجلديدة: »لو انتشر ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير بص����ورة كبيرة يتم وقف 
احلج فورا، ويكون حراما على أي فرد الدخول 

أو اخلروج من البالد املوبوءة باملرض«.
واضاف جمعة - حسب ما نشرته »املصري 
اليوم« - »حدث قبل ذلك ان عطلت مصر موسم 
احل����ج 30 مرة على مدار تاريخها اإلس����المي، 
سواء بسبب انتشار األوبئة أو لوجود قطاع 

طرق أو للغالء«.

100 ألف حاج

وقال: »حتى عام 1956 لم يزد عدد احلجاج 
على 100 ألف حاج، وكان املس����عى بن الصفا 
واملروة ضيقا جدا ثم حدثت التوسعة األولى في 
عام 1956 وبعد ذلك متت الزيادات السنوية في 
أعداد احلجاج حتى وصلت الى 3 مالين اآلن، 
مما يجعل انتش����ار أي وباء أو ڤيروسات أمرا 
س����هال«. وفي رده على سؤال حول مشروعية 
اخراج الزكاة عل����ى فوائد األموال املدخرة في 
البنوك، قال جمعة: »اخراج الزكاة على فوائد 
األموال املودعة في البنوك واجب شرعا كما يجب 
شرعا اخراج الزكاة على أسهم املضاربات في 

البورصة ويتم حسابها مبعرفة سعر األسهم 
واخراج 2.5% من قيمتها«.

بينما رفض جمعة اخراج الزكاة على املال 
املدخر للزواج، قائال: ال يجب اخراج الزكاة على 
املال املدخر للزواج ألن الزواج من األساسيات 
فال يجوز اخراج الزكاة عنه، كما قال بذلك اإلمام 

»الكرخي« في مذهب احلنفية.

لقاح جديد

من جهة اخرى وافقت إدارة الغذاء والدواء 
األميركية على استخدام لقاح مصنع خصيصا 
للحماية من ڤيروس «إيه/إتش1إن1« املعروف 
باسم إنفلونزا اخلنازير، معربة عن أملها في 

توفير هذا اللقاح في البالد خالل شهر.
وقال����ت اإلدارة األميركية إن أول دفعة من 
اللقاح، الذي تنتجه أربع شركات أدوية مختلفة، 
س����تصل إلى الواليات املتحدة خالل األسابيع 

األربعة املقبلة.
ويعمل هذا اللقاح على إكساب اجلسم مناعة 
ضد ڤيروس إنفلونزا اخلنازير في غضون ما 

يتراوح بن ثمانية وعشرة أيام بعد احلقن.
اكتشف ڤيروس »إيه/إتش1إن1« في املكسيك 
في الربيع، وأثار مخاوف من حدوث وباء، مما 
دفع الباحثون إلى اإلسراع في تطوير لقاح مضاد 
للڤيروس. يذكر أن ما يربو على 1380 شخصا 
نقلوا إلى املستش����فيات للعالج إثر إصابتهم 
بالڤيروس، فيما قضى 593 ش����خصا نحبهم 

جراء إصابتهم بهذا املرض.
وقد تبن����ت املفوضي����ة االوروبية وثيقة 
استراتيجية لدعم جهود دول االحتاد االوروبي 
في مواجهة مرض انفلونزا اخلنازير بطريقة 

ناجعة.

مؤتمر صحافي

وقالت املفوضة االوروبية للشؤون الصحية 
اندروال فاسيليو في مؤمتر صحافي ان الدول 
االوروبية محتاجة باستمرار لتنسيق جهودها 
في مواجهة انفلونزا اخلنازير واالستعداد له 

اكثر قبل حلول فصل الشتاء.
انفلونزا  ان ڤي����روس  وذكرت فاس����يليو 
اخلنازي����ر مازال مس����تقرا اال ان����ه اصبح من 

ڤيروسات االنفلونزا الطاغية في العالم.
واوضحت املسؤولة االوروبية ان الوثيقة 
االستراتيجية تؤكد اهمية اللقاحات والتطعيم 
معتبرة »ان هذا االمر من افضل الطرق الفاعلة 
ملنع انتش����ار ه����ذا املرض ونح����ن ندعو الى 
التركي����ز على جهود تطوي����ر لقاح فاعل ضد 

هذا املرض«.
وذكرت ان الوثيقة االستراتيجية تؤكد اهمية 
دعم ومساعدة دول العالم الثالث في مواجهة 

انفلونزا اخلنازير ومنع انتشاره.
وقد وصل عدد االشخاص الذين توفوا في 
الهند إلى 200 بينما وصل عدد املصابن باملرض 

في مصر إلى 886 شخصا

انتشار املرض يثير الرعب في العالم

صحتك

نيويورك � أ.ش.أ: تشير األبحاث احلديثة 
الى ان بعض العقاقير املعاجلة للسكر قد 
تلعب دورا في مكافحة سرطان الثدي وهو 
ما يفت����ح الطريق ملزيد من طرق احلماية 
والوقاية من هذا املرض اللعن. واوضحت 
األبحاث ان عقاري »جلوكوفاج« و»فورمتات« 
املستخدمن في عالج السكر تتزايد األدلة 
العلمية والطبية حولهما عن دورهما في 
تخفيف فرص االصابة بس����رطان الثدي. 
واش����ارت التجارب األولية املعملية التي 
أجريت على فئ����ران التجارب حول تأثير 
هذين العقارين الى خفض فرص االصابة 
بسرطان الثدي حيث لوحظ جناحهما في 

خفض فرص االصابة بنحو %12.

عالج السرطان بعقاقير السكر

كلب جيسيكا سيمبسون حّطم قلبهااالحتباس الحراري يهدد غذاء طائر البطريق
اك���د  � ا.ش.ا:  باري���س 
الباحث���ون ف���ي جامع���ة 
الفرنسية ان  ستراسبورغ 
التغيرات املناخية واالحتباس 
احل���راري ميثالن مش���كلة 
اساس���ية في غ���ذاء طائر 
ارتفاع  ان  البطريق حي���ث 
درجة احلرارة يحدث خلطا 
بن املياه على السطح واملياه 
في االعم���اق مما يعجل من 
هروب الفريسة وهي االسماك 
الت���ي يتغ���ذى عليها طائر 

البطريق.
كما ان فترة التكاثر لدى 
طائ���ر البطريق تعتمد على 
درجة حرارة املياه على السطح 
خالل فترة الشتاء والتي عادة 
ما تكون بن شهري سبتمبر 

ونوفمبر من كل عام.

لوس اجنيليس � د.ب.أ: كش����فت املمثلة 
واملغنية األميركية جيس����يكا سيمبون )29 
عاما( أنها تعيش حالة من احلزن وأن قلبها 
محطم، ولكن ليس بسبب انفصالها مؤخرا 
عن صديقها العب ك����رة القدم توني رومو. 
وأوضحت جيسيكا على صفحتها في موقع 
التواصل االجتماعي االلكتروني »تويتر دوت 
كوم«، أن السبب وراء حتطم قلبها هو فقدانها 
لكلبها الصغير الذي خطفه كلب ضخم آخر 
»جائع« أمام عينيه����ا في منطقة قريبة من 
منزلها مبدينة ل����وس اجنيليس األميركية. 
وقالت جيسيكا: »قلبي محطم الن كلب ضخم 
خط����ف كلبها الغالي )دي����زي( أمام عيني.. 
إننا نقوم بالبحث عنه وكلنا آمال، أرجوكم 
املساعدة«. ووصفت املغنية الشقراء تفاصيل 
مالم����ح كلبها الرقيق، حي����ث قالت إن لونه 
سمني وأنه خليط بن فصيلتي ال� »بودل« 

جيسيكا سيمبسونوال� »مالطي«.

سيدني � د.ب.أ: أوقفت شرطة مرور في مدينة سيدني االسترالية قائد سيارة 
ملخالفته قواع���د املرور وطلبت منه رخصة القيادة ليكتش���ف ان الرجل يقود 
سيارته في كبرى مدن البالد دون ترخيص طوال 50 عاما، ووجهت للرجل تهمة 

عدم احترام اشارات املرور.
ومن املقرر ان ميثل الرجل أمام احملكمة الشهر املقبل ليشرح للقاضي أسباب 
عدم محاولته اجتياز اختبار القيادة منذ ان كان روبرت مينزيس رئيسا لوزراء 

استراليا وكان دوايت ايزنهاور رئيسا للواليات املتحدة.

محاكمة أسترالي قاد سيارته لمدة 50 عامًا دون رخصة

»إيكمو« لعالج المصابين بإنفلونزا الخنازير الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي
لندن � كونا: كشفت دراسة طبية انه يجب اعطاء املصابن بانفلونزا 
اخلنازير والذين يعانون مشاكل مزمنة في اجلهاز التنفسي عالج 
االغشية اخلارجية من االوكسجن )ايكمو(. وقالت الدراسة التي 
نشرتها صحيفة )النسيت( الطبية ان »املصابن الذين يعانون من 
مشاكل مزمنة في اجلهاز التنفسي ميكن تعافيها يجب ان يتلقوا 
عالج )ايكمو( خاص بالرئة وهو يش����مل نشر دم املريض خارج 
جسده واضافة االوكسجن اليه بشكل صناعي«. واكدت الدراسة 
ان »العالج يضمن حتس����ن انعاش اجلهاز التنفسي دون التسبب 

في إعاقات مزمنة«، مشيرا الى ان العالج ينقذ حياة شخص واحد 
من بن س����تة اشخاص مصابن باملرض مقارنة بالعالج التقليدي 
للمرضى بحالة حرجة. وفي هذا الصدد، توقع د.غيلس بييك من 
وحدة عالج االغشية اخلارجية من االوكسجن )ايكمو( في مستشفى 
»غلينفيلد« البريطانية ان يكون عالج )ايكمو( سالحا جوهريا في 
عودة انتشار انفلونزا اخلنازير في الشتاء املقبل. واشار بييك الذي 
قاد الدراسة الطبية الى »امكانية ارتفاع الطلب على عالج )ايكمو( 

عند دخول الوباء في مرحلته الثانية في موسم اخلريف«.


