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39 أعلنت شركة »بانداسيكيوريتي« اإلسبانية 
لألمن املعلوماتي أن قراصنة اس���تغلوا الضجة 
التي أثيرت حول انفلون���زا اخلنازير لتطوير 
ڤيروس يسمح بالوصول إلى البيانات السرية في 
الكمبيوترات اخلاصة، وبحسب ما نقلت صحيفة 
البالغ اإللكترونية في عددها أمس األول أن طريقة 
العمل هي أن يتلقى املس���تخدم الڤيروس على 

شكل بريد إلكتروني مرسل من عنوان مجهول 
يفيد بأن انفلونزا »اتش1 إن1« مؤامرة اقتصادية 
محتملة حاكتها مختب���رات صيدلة ويدعو إلى 
االطالع على ملف مرفق بالرس���الة يكشف عن 
»املكيدة«، ويعمل الڤيروس عبر فتح امللف املرفق 
به ما يس���مح بالوصول إلى املعلومات السرية 

املتوافرة على جهاز الكمبيوتر.

»إنفلونزا الخنازير« يصيب الكمبيوترات أيضًا

ر من إغالق المدارس وفرنسا تغلق 22 مدرسة المفوضية األوروبية تحذِّ

خادم الحرمين يأمر بتأجيل الدراسة بسبب إنفلونزا الخنازير لحين استكمال االستعدادات 
عواص����م � وكاالت: ق����ررت 
الدراسة في  الس����عودية تأجيل 
املرحلتني املتوس����طة والثانوية 
إلى 10 أكتوبر املقبل، وفي املرحلة 
االبتدائية وري����اض األطفال إلى 
السابع عشر من الشهر نفسه وذلك 
كي تكتمل االستعدادات ملواجهة 

وباء انفلونزا اخلنازير.
األنب����اء  وكال����ة  وذك����رت 
الس����عودية الرسمية »واس« ان 
العاهل الس����عودي امللك عبداهلل 
ب����ن عبدالعزي����ز اص����در أمس 
اخلميس أمرا بتأجيل الدراس����ة 
حت����ى يكتمل برنام����ج التدريب 
للمعلم����ني واملعلم����ات املعنيني 
امل����دارس بجميع  بذلك وجتهيز 
التوعوية والوقائية من  اللوازم 
وباء انفلونزا اخلنازير. كما أصدر 
امللك أمرا لوزير الصحة بش����راء 
ستة ماليني جرعة إضافية للقاح 
الطلبة والطالبات والفئات األكثر 
عرضة للمرض بعد صدور تقارير 
إيجابية عن نتائج اللقاح الواقي 

النفلونزا اخلنازير.
وفي س����ياق متص����ل أكدت  
السلطات الس����عودية جاهزيتها 
الستقبال احلجاج الذين يتجاوز 
عددهم مليوني نسمة كل سنة. 
الوطنية  العلمية  اللجنة  وأكدت 
لألمراض املعدية انه »لم تسجل 
اي حال����ة وف����اة وال توج����د اي 
حاالت تنومي باملستشفيات حاليا 
للمعتمري����ن والزوار وان جميع 
املرضى املعتمري����ن والزوار مت 
شفاؤهم«. وذكرت اللجنة في بيان 
نشرته وكالة االنباء السعودية 
االثن����ني ان هذا االم����ر »اكد عدم 
انتشار املرض بشكل وبائي وان 

الوضع الصحي مطمئن متاما«.
وق����ال االكادميي الس����عودي 
طارق مدني انه على احلجاج اخذ 
لقاح ضد االنفلونزا املوسمية في 
بلدهم قبل 10 ايام من وصولهم الى 
السعودية. وتوقع مدني في مداخلة 

على قناة العربية ان تنخفض اعداد 
احلجيج هذه السنة.

الش����ارقة  وتزامنا مع إعالن 
إغالق مدرستني خاصتني جديدتني 
اكتشف فيهما حاالت إصابة مبرض 
انفلونزا اخلنازير بحسب ما نقلت 
البي����ان اإلماراتية أمس  جريدة 
أصدرت وزارة الصحة املصرية 
قرارا بإغالق املدارس واجلامعات 
األجنبية حتى الثالث من أكتوبر 
في إطار تدابير الوقاية من انفلونزا 
اخلنازير ومن املفترض أن تغلق 
املدارس األجنبية أبوابها اخلميس 
بعد أن استأنفت غالبيتها الدروس 
في األس����ابيع األخي����رة املاضية 
وكانت احلكومة الفرنسية قررت 
اغالق عدد اكبر من املدارس امام 
تصاعد اعداد املصابني بانفلونزا 
اخلنازير وحاالت الوفاة الناجمة 
عنه����ا. وأعلن����ت وزارة التربية 
الفرنسية في بيان صحافي صدر 
امس األول اغالق 22 مدرسة متاما 
اضافة الى اغالق 46 فصال بشكل 
جزئي بس����بب ظهور اكثر من 3 
اصابات باملرض في الفصل الواحد. 

وتؤكد السلطات الفرنسية ان عدد 
حاالت االصابة لديها بلغت نحو 
5 آالف حت����ى اآلن وتتطلب عزال 
تاما في املنزل مل����دة 7 ايام فيما 
بلغت أعداد الوفيات جراء االصابة 

بالڤيروس 5 حاالت.
من جهتها ح����ذرت املفوضة 
األوروبي����ة للش����ؤون الصحية 
أندروال فاسيليو من التعجل في 
إغالق املدارس داخل دول االحتاد 
األوروبي بسبب التخوف من سرعة 
انتشار ڤيروس إنفلونزا اخلنازير 
أو حتوله إلى وباء. وأكدت فاسيليو 
أمس في ستراسبورغ في فرنسا 
أن هذا اإلغالق لن تكون له جدوى 
إال إذا ب����دأ املرض في االنتش����ار 
ب����ني مجموعات  بصورة كبيرة 

من التالميذ.
وأضافت فاسيليو أن األبوين 
ينبغي عليهما، حتى في حال إغالق 
املدارس، أن يراعيا بقاء أوالدهما 
في املنزل أيضا بعد انتهاء أوقات 

املدرسة.
من جهة أخ���رى، نفت مصر 
وجود أي نوع من أنواع األمصال 

املض���ادة لڤي���روس انفلون���زا 
اخلنازير ف���ي مخ���ازن وزارة 
الصحة املصرية طبقا ملا أعلنه 
مرك���ز املعلومات التابع ملجلس 
ال���وزراء وفق ما نقلت صحيفة 
»اليوم الس���ابع« املصرية أمس 
يتوقع أن تقوم ش���ركة أردنية 
دوائية متخصصة بإنتاج مصل 
للڤيروس في غضون أس���ابيع 
حسب ما ذكرت صحيفة الدستور 
في عددها الصادر أمس، وجاء ذلك 
على لسان رئيس قسم األطفال في 
مستشفى امللك املؤسس عبداهلل 
اجلامعي عضو اللجنة الوطنية 
ملجابهة مرض أنفلونزا اخلنازير 
د.وائل هياجنة. في ذات السياق، 
صّدق���ت إدارة األدوي���ة واملواد 
الغذائية األميركية على لقاح جديد 
ملرض انفلونزا اخلنازير تصنعه 
4 شركات أسترالية وسويسرية 
وفرنس���ية وأميركية بحسب ما 

نقل موقع اجلزيرة أمس.
الصح����ة  وزي����رة  وقال����ت 
واخلدمات اإلنس����انية األميركية 
كاثلني س����يبيلوس ان أول دفعة 

من اللقاح ستتوافر خالل األسبوع 
األول من الش����هر املقبل، مشيرة 
إلى أن اللقاحات يجب أن تكون 
متوافرة في 90 ألف موقع في جميع 

أنحاء البالد.
وأضافت خالل جلسة استماع 
للجنة الطاقة والتجارة مبجلس 
الثالث���اء،  الن���واب األميرك���ي 
لق���اح لكل  أنه س���يكون هناك 
فرد، مش���يرة إلى أنه »ستكون 
هناك لقاح���ات كافية ومتوافرة 
للجميع في نهاية املطاف ولكن 
س���تكون األولوية لعالج بعض 
األشخاص املعينني مثل األطفال 
والنساء احلوامل«. ووفقا إلدارة 
الدواء والغ���ذاء فقد مت تصنيع 
اللقاحات من قبل شركة الصيدلة 
األس���ترالية احملدودة »سي اس 
ال ليميتد« وشركة »نوفارتيس 
أي جي« السويسرية للصيدلة 
وشركة »سانوفي أفينتيس اس 
اي« الفرنس���ية لألدوية وشركة 
»أس���ترا زيني���كا بي ال س���ي« 
البريطانية لصناع���ة األدوية. 
وكان املعهد الطبي األميركي قد 
أعلن األسبوع املاضي أن جرعة 
واحدة من اللقاح يبدو أنها تقي 
اليافعني من اإلصابة بالڤيروس 
وأن تأثيرها يبدأ بعد 10 أيام من 
احلقن بها. من جانب آخر، تسعى 
السعودية الى طمأنة مئات اآلالف 
من املسلمني الذين يستعدون ألداء 
مناسك احلج بالرغم من مخاطر 
انتشار ڤيروس انفلونزا اخلنازير 
الذي أودى بحياة 26 شخصا في 
اململكة حتى اآلن. ولكن بالرغم 
من ذلك، تبدي دول حذرها، بينها 
مص���ر التي قال���ت انها قد متنع 
رعاياها من احلج هذه السنة إذ 
ان جتمع مئ���ات اآلالف القادمني 
من س���ائر أنحاء العالم من اجل 
أداء املناس���ك املقدسة قد يشكل 
الڤيروس  أرضا خصبة لتفشي 

على نطاق واسع.
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