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شركات األدوية لن تتجاوز 3 مليارات جرعة سنويًا

منظمة الصحة العالمية تنتقد تراجع إنتاج لقاح »إنفلونزا الخنازير«
40% من األميركيين يرفضون تطعيم أوالدهم ضد الوباء

عواصمـ  وكاالت: ادى الڤيروس 
»اتش1 ان1« الى وفاة 3917 شخصا 
على االقل في191 بلدا منذ ظهور 
الڤيروس وفق ما اعلنته منظمة 

الصحة العاملية أمس.
وهـــذا يعنـــي ان احلصيلة 
ارتفعت 431 وفاة اضافية باملقارنة 
مع احلصيلة التي نشرتها املنظمة 

االسبوع املاضي.
واليزال هذا الڤيروس االكثر 
انتشارا اذ ان نسبته شكلت %76 
من حاالت االنفلونزا اجلديدة التي 
اعلن عنها بني 6 و12 ســـبتمبر، 

وفقا ملا اوضحته املنظمة.
وكشـــفت املنظمة فـــي بيان 
ان عـــدد االصابات التـــي اكدتها 
الى  الفحوصات املخبرية وصل 
300 الف اال ان »هذا الرقم ادنى من 
الرقم احلقيقي نظرا الى البلدان 
التي لم تعـــد حتصي االصابات 

الفردية، السيما احلميدة منها.
القـــارة االميركية  والتـــزال 
االكثر تأثرا مع وفاة حوالى ثالثة 
آالف شخص وتسجيل 130 الف 

اصابة.
وفي ذات السياق أعلنت املنظمة 
ان القـــدرة اإلنتاجية لشـــركات 
األدوية العاملية من لقاح إنفلونزا 
اخلنازير لن تتجاوز ثالثة مليارات 
جرعة ســـنويا، وهو أقل بكثير 
ممـــا كان متوقعا، حيث كان من 
املفترض أن يتم انتاج خمســـة 
مليارات جرعة لقاح سنويا، إال 

أن املنظمة أكـــدت أن األمر الذي 
يدعـــو للتفاؤل هو أن الڤيروس 
إلى اآلن يبدو معتدال، وأن الكثير 
من األشخاص الذين أصيبوا به 
قد متاثلوا الشفاء بسرعة، األمر 
إلى  الذي يشير بحسب املنظمة 
أن الكثيرين ميكنهم مقاومة هذا 
الڤيروس مـــن دون احلاجة الى 

لقاح.
اعلنـــت وزارة  من جهتهـــا، 
الصحة البريطانية امس ان هيئة 
العقاقير االوروبية أعطت الضوء 
االخضر إلنتـــاج لقاح بريطاني 

مضاد النفلونزا اخلنازير.

وذكر متحدث باسم الوزارة في 
تصريح صحافي ان جلنة اخلبراء 
اقرت تناول البالغني واالطفال فوق 
االشهر الستة والنساء احلوامل 
للقاح »باندميريكس« الذي تنتجه 
شركة )غالسكو سميث كالين( 
واشترت منه بريطانيا 60 مليون 

جرعة.
ويأتـــي القـــرار ليزيح عقبة 
كبيرة امـــام اطالق برنامج طبي 
لتقوية املناعة رغـــم انه اليزال 

بحاجة إلصدار ترخيص.
اال ان هناك اشارات متضاربة 
حول لقاح »سيلفابان« الذي تنتجه 

شركة باكســـتر دون ان يحصل 
على املوافقة حتى اآلن.

وهذا يعني ان بريطانيا متلك 
مخزونا يصل الى 132 مليون جرعة 
ما يعني ان كميته تكفي لتغطي 

جميع السكان في البالد.
وقال املتحدث ان »هذه خطوة 
ايجابيـــة نحـــو اصـــدار جميع 
التراخيص اخلاصة باللقاح من 

اجل حماية الشعب«.
وأظهـــرت بيانـــات التجارب 
املناعة  االولية اســـتجابة جهاز 
بشـــكل طيب بعد احلصول على 

جرعة واحدة فقط من اللقاح.

وتشير االرقام الى ان االصابات 
اجلديدة بانفلونزا اخلنازير قد 
تضاعفـــت تقريبا فـــي اجنلترا 
خالل االيـــام الســـبعة املاضية 
لتصل الى تسعة آالف حالة بينما 
تظهر االحصائيات االســـبوعية 
في اسكوتلندا ارتفاعا بسيطا في 
معدل االصابات من 6180 حالة الى 

7034 حالة.
أثبت  فـــي ســـياق متصـــل 
مســـح أميركي رفـــض 40% من 
األميركيني تلقيح أوالدهم انفلونزا 

اخلنازير.
وأجرى مستشـــفى »موت« 
لألطفـــال بالتعـــاون مع جامعة 
ميتشيغن مسحا وطنيا شمل 1678 
والدا في أغسطس املاضي بغية 
اســـتطالع مواقفهم فيما يتعلق 

بڤيروس »اتش 1 ان1«.
وأشـــار 56% من األهل الذين 
رفضوا تلقيح أوالدهم إلى أنهم 
يخافون من آثار اللقاح اجلانبية 
بينما أفاد 46% منهم بأنهم غير 
قلقني مـــن أن يصـــاب أوالدهم 
باملـــرض في حـــني رأى 42% أن 
األدوية كافية للعالج من األنفلونزا 
ويعتقد 25% من املستطلعني أن 
اللقاح غيـــر إلزامي في املدارس 

واحلضانات.
وأبدى 23% قلقهم من أن يكون 
اللقاح مرتفع الثمن واعتبر %20 
آخرون أن الڤيروس »ليس مرضا 

خطيرا«.

موظفا بنك في هونغ كونغ يرتديان االقنعة الورقية الواقية كاجراء وقائي فرضه البنك ملواجهة انفلونزا اخلنازير             )أ.پ(

اختار أن يبقى بال جنسية عدة سنوات.. ويدفن مع السالطين

وفاة آخر ورثة اإلمبراطورية العثمانية
عالمة سعودية تكشف تقنية

 تخترق الجسم بال عمل جراحي
العاملة  العربية: كشــــفت 
السعودية بجامعة كاليفورنيا 
األميركية غادة املطيري بعض 
تفاصيل جناحها في اختراع 
تقنية متكن من إجراء عمليات 
طبية داخل اجلسم البشري عبر 

الضوء ودون أي أضرار.
وكانت البروفيسورة غادة 
مطلق عبدالرحمن املطيري )32 
عاما( حصلت منذ يومني على 
جائزة اإلبداع العلمي من أكبر 
منظمة لدعم البحث العلمي في 
 NIH الواليات املتحدة األميركية
وقيمتهــــا ثالثة ماليني دوالر 

ومتنح ألفضل مشروع بحثي من بني 10 آالف باحث وباحثة.
ويقوم بحثها على معدن صغير ميكن أشعة الضوء من الدخول إلى 
جســــم اإلنسان في رقائق تسمى الفوتون، ثم الدخول إلى اخلاليا دون 

احلاجة إلى عمليات جراحية.
وشرحت الدكتورة تفاصيل االختراع اجلديد، وقالت إنه »يساعد على 
التحكم بأعضاء داخل اجلسم دون الدخول إليه، كما يتحكم أيضا بوقت 
العملية وذلك من خالل اســــتخدام نوع من الضوء من أسهل وأرخص 

أنواع األشعة يدخل إلى اجلسم واألعضاء لكن اجلسم ال ميتصه«.
وأضافت »إذا كان هناك شـــخص ما لديه سرطان ميكن عبر هذه 
االشعة الدخول إلى منطقة املرض والقضاء على السرطان دون فتح 
اجلســـم، بال ضرر، وميكن التحكم بها والتحكم باملكان الذي يجب 
أن تخترقه، وهذا الضوء الذي أحتدث عنه ال ميتصه أي شـــيء يقع 
في مداه وإمنا فقط املكان الصغير الذي نريد معاجلته، بينما أشعة 
الليزر أي شـــيء في طريقها ميتص هذه األشعة كما يحرق املصاب 

وغير املصاب«.

أغرب حالة حمل..أميركية حامل بطفلين ليسا توأمين
األول سيولد نهاية 2009 والثاني بداية عام 2010

أركنساسـ  يو.بي.آي: فاجأت امرأة من 
والية أركنساس األميركية األطباء بعد أن 

تبني أنها حامل بطفلني ليسا توأمني.
وكشفت شبكة »أي بي سي« األميركية 
أنه بينما كان األطباء يجرون صورة صوتية 
جلنني تود وجوليا غروفنبرغ الذي تبني 
أنه فتاة سيدعونها جيليان اكتشفوا جنينا 

آخر اصغر ينمو إلى جانبها.
وأشــــار األطباء إلى إمكانية أن تكون 

جوليا قد حملت بطفل آخر بعد أسبوعني 
ونصف من حملها بجيليان.

وقالــــت الطبيبة كارين بويل من مركز 
بالتيمور الطبي في مقابلة مع برنامج على 
قناة »أي بي سي« إن التقارير الواردة حول 
حمل جديد خالل احلمل األساسي قليلة جدا 
إذ لم تتمكن من إيجاد اكثر من 10 حاالت.

في حني اشار طبيب جوليا إلى إمكانية 
ان تكون هذه حالة نادرة من »احلمل خالل 

احلمل« بسبب الفرق في حجم اجلنينني غير 
أنه أفاد بأنه ال ميكن التأكد من ذلك قبل والدة 

الطفلني وإجراء حتاليل الكروموزم.
وفي حال ثبــــت أن احلالة التي تعاني 
منها جوليا هي حالة نــــادرة من »احلمل 
خالل احلمل« فسيولد كل من الطفلني في 
اوقات مختلفة إذ قد تولد جيليان في نهاية 
العام 2009 بينما يولد شــــقيقها في بداية 

العام 2010.

صورة السونار التي كشفت احلمل الغريب األميركية احلامل بجنينني ليسا توأمني تتحدث لقناة »ايه بي سي«

أ.ف.پ:  إســــطنبول – 
توفــــي األميــــر عثمــــان 
ارتوغرول، كبير الساللة 
العثمانيــــة وآخــــر ورثة 
االمبراطوريــــة العثمانية 
املندثرة أمس اجلمعة عن 
عمــــر ناهــــز 97 عاما بعد 
معاناته من مرض طويل 
أكبــــر  وأرتوغــــرول كان 
أحفاد السالطني العثمانيني 
الذيــــن أخرجوا من تركيا 
عام 1924. وبعد ذلك بعام 
اعلنت اجلمهورية التركية 
العلمانية علــــى ما تبقى 
من أراضي االمبراطورية 

العثمانية. 
ولو قدر له ان يتولى 

السلطة في االمبراطورية التي استمرت اكثر من 600 عام، ألصبح يعرف 
باسم ارتوغرول االول او عثمان اخلامس. 

ولد أرتوغرول في إسطنبول عام 1912 وهو حفيد السلطان عبداحلميد 
الثاني. وبعد طرد عائلته من تركيا عاش في النمسا ثم في الواليات املتحدة. 

وانتقل الى نيويورك في عام 1940 حيث عمل في قطاع النفط. 
ورغم أن قانونا صدر في عام 1973 يسمح للذكور من افراد العائلة 
االمبراطورية باحلصول على اجلنسية التركية، اال انه اختار ان يبقى 

من دون جنسية عدة سنوات. وفي عام 2004 اصبح مواطنا تركيا. 
وستتم مواراة جثمان ارتوغرول التراب اليوم السبت في اسطنبول، 
عاصمة االمبراطورية العثمانية في ضريح عثماني يرقد فيه العديد من 

سالطنة الساللة، حسب مسؤولني محليني.

جليد على سطح المريخ طيار أميركي يطارد عشيقته السابقة من الجو

صينيان تبرعا بقرنتيهما يوم قرانهما
يو.بـــي.آي:  ـ  واشـــنطن 
أعلنت وكالة الطيران والفضاء 
األميركية »ناســـا« أن مركبة 
االســـتطالع اخلاصة باملريخ 
كشفت عن وجود مياه متجمدة 
حتت خطوط العرض الوسطى 

على سطح الكوكب األحمر.
وأوضحت الوكالة في بيان 
نشر على موقعها اإللكتروني أن 
العلماء الذين يتحكمون مبركبة 
االستطالع وجدوا ثلجا براقا 
في 5 مواقع هي حفر أحدثتها 
النيازك ويتـــراوح عمقها بني 

نصف متر ومترين ونصف.

وأشـــارت الوكالـــة إلى أن 
احلفـــر لم تكـــن موجودة في 
صور التقطت في وقت سابق 

لهذه املواقع.
وأظهرت الصور اجلديدة أن 
بعض هذه احلفر تضم طبقة 
رقيقة من اجلليد البراق فوق 

مادة داكنة.
وتبني أن لـــون هذه احلفر 
حتول من الفاحت إلى الداكن بعد 
مرور أسابيع على املالحظات 
األولية إذ تبخرت طبقة اجلليد 
الغالف  املكتشـــفة حديثا في 

اجلوي الرقيق للمريخ.

وأوضحت الوكالة أن مركبة 
االســـتطالع رصدت في إحدى 
احلفر كميـــة كبيرة من املواد 
البراقة كانت كافية للتأكد من 

أنها جليد مائي.
وقال شون بيرن من جامعة 
آريزونا »ان هـــذا اجلليد من 
مخلفـــات مناخ أكثـــر رطوبة 
يعود إلى آالف الســـنني على 

األرجح«.
يشار إلى أن »ناسا« أعلنت 
اخلميس عن وجود مياه على 
سطح القمر بكميات أكبر مما 

كان يعتقد سابقا.

سي.إن.إن: ألقت شرطة كاليفورنيا اخلميس، القبض على مشتبه 
به، قام بالتحليق فوق منزل عشيقته السابقة بطائرة، وألقى منشورات 

حتتوي على كالم جارح بحقها، وفقا ملصادر في الشرطة.
وكانت شـــرطة كاليفورنيا قد بدأت منذ أســـابيع التحقيق في 
احلادثة عندما تلقت اتصاالت من أهالي أحد األحياء الســـكنية في 
نيويورك، حول وجـــود طائرة حتلق على ارتفاع منخفض، وتنثر 

بعض املنشورات فوقه.
وقال مصدر في الشرطة: »املنشورات كانت حتمل اسم الشخص، 
كما كانت حتوي كلمات جارحـــة، وبعد التحقيق في األمر تبني أن 

سبب إقدام الرجل على هذا التصرف هو فشل عالقة عاطفية«.
ووصلت التحقيقات إلى أن الشخص املشتبه به هو رجل يبلغ من 
العمر )51 عاما(، ميلك رخصة طيار، قام بقيادة طائرة خاصة على 
ارتفاع منخفض كما أكد األهالي ذلك، وقام بثماني جوالت بطائرته 

فوق احلي الذي تسكنه عشيقته السابقة.
وبعـــد الوصول إلـــى املعلومات، قامت عناصر الشـــرطة بإلقاء 
القبـــض عليه، وتبني لهم أن الرجل كان قد كلف مبهمة في طائرته، 
لكنه خالف املهمة واجته بالطائرة إلى منزل عشيقته ليعبر لها عن 

سخطه وغضبه بسبب فشل عالقتهما.

الصني - يو.بي.آي: تعهد عروســـان صينيـــان في يوم زفافهما 
بالتبرع بقرنتيهما ولكن بعد وفاتهما.

وذكرت صحيفة »شـــاينا دايلي« الصينية أن العروســـني وانغ 
دي وليو شيوجوان من مقاطعة هيلونغ جيانغ الصينية وهما من 
مواليد العام 1980 توجها مباشـــرة بعد عقد قرانهما إلى مستشفى 

محلي ومألا استمارات للتبرع بقرنتيهما.
وقال وانغ إن الســـبب وراء قرارهما هذا هو معرفتهما قبل فترة 
وجيزة بأن عددا كبيرا جدا من الصينيني بحاجة لقرنيات ولذا أرادا 

أن يقدما شيئا ملموسا.

صحتك
الزبيب يقي األسنان من التسوس

وللعنب فوائد جمة

هيلوـ  يو.بي.آي: وجد باحثون أميركيون 
بديال صحيا عــــن الوجبات اخلفيفة الغنية 
بالســــكريات وهو الزبيب الذي يقولون إنه 

قد يقي األسنان من التسوس.
وقال الباحثون إنه باإلضافة إلى ما يحتويه 
الزبيب مــــن حامض الكربوليــــك واحلديد 
والفالفونويد )مجموعــــة مركبات عضوية 
قابلة لالنحالل في املاء( فهو يحتوي أيضا على 
مضادات للجراثيم ميكن أن تقضي على أمراض 
األسنان. وأوضحوا أن حمض األوليانوليك 
املوجود في الزبيب أظهر فاعلية في القضاء 

على أمراض غشاء األسنان.
ووجد الباحثون أن الزبيب يساهم بشكل 
إيجابي في إعادة املعادن إلى جذور األسنان 
املتضررة ومن املمكن أن يكون عامال طبيعيا 
في عالج التسوس. وافترض الباحثون أن 
الزبيب يحتوي على مواد كيميائية مضادة 
للميكروبات قادرة على التخلص من اجلراثيم 
املوجودة في الفم والتي لها عالقة بالتسوس 
أو بأمراض اللثة، وبالتالي فهو مفيد لصحة 
الفم. يشار إلى أن نتائج الدراسة مفصلة في 

ملحق خاص في مجلة »التغذية«.

هيلو ـ يو.بي.آي: أقر باحثون أميركيون 
بأن للعنب فوائد صحية جمة، لكنهم أصروا 
علــــى حتديد كيفية عمل املــــواد الكيميائية 
املوجودة في هذا النوع من الفاكهة لتحسني 

الوضع الصحي.
وقال د.جون بيزوتو عميد كلية الصيدلة 
بجامعة هاواي في هيلو »في العنب واملنتجات 
التي يســــتخدم فيها ثمة طبقات كيميائية 
من املركبات الطبيعية التي ميكن أن تلعب 

دور الوســــيط في ردود الفعل البيولوجية 
للجسم«.

وأضاف »عند التدقيق مبســــألة ارتباط 
العنب بالصحة البد من أن تؤخذ العناصر 
الكيميائيــــة بعني االعتبار ومن بينها حركة 
البيولوجي واالمتصاص  األيض والتوزيع 
بغية التوصل إلى تفســــير شامل ومتماسك 
للدور الذي يلعبه في حتســــني ودعم صحة 

البشر«.

الجمال الڤنزويلي يغزو العالم
السمراء ماريليسا غيبسون حلظة تتويجها ملكة جمال ڤنزويال       )رويترز(

توجت الحسناء الســـمراء ماريليسا 
غيبسون )20 عاما( ملكة جمال ڤنزويال 
للعام 2009 وذلك في المسابقة التي عقدت 
فـــي كاراكاس أمس، وتحظى المســـابقة 
بأكبر نسبة مشاهدة في ڤنزويال، حيث 
فاق عدد المشـــاهدين من ڤنزويال ودول 
أميركا الجنوبية الماليين. هذا وستمثل 

ماريليســـا بلدها في مسابقة ملكة جمال 
الكون لهذا العام والتي ســـبق أن فازت 
بها حسناوات ڤنزويال 6 مرات، كما سبق 
لملـــكات جمال ڤنزويال ايضا الفوز ب 4 
القاب في مســـابقة ملكة جمـــال العالم، 
وذلك اكثر من أي بلد في العالم في تاريخ 

المسابقتين العالميتين.

صورتان التقطتهما مركبة استطالع ناسا تبينان طبقة من اجلليد الرقيق على املريخ

األمير عثمان ارتوغرول

غادة املطيري


