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منح التراخيص الالزمة الستحداث لقاحات إنفلونزا الخنازير 
ألستراليا والصين وأميركا وقريبًا لليابان وبعض الدول األوروبية 

االسترالية امس أنه على الرغم 
من ذلك أوصت منظمة الصحة 
العاملية مبراقبة األش���خاص 
أصحاب املناعة الضعيفة عن 
كث���ب ترقبا لظه���ور أعراض 
املرض عليهم، وإعطائهم العقار 
املضاد لالنفلونزا فور ظهورها 

عليهم.
وكان���ت منظم���ة الصحة 
العاملي���ة قد أعلن���ت بأن عدد 
املصابني بالڤيروس حتى االن 
وصل الى 318925 مصابا و3916 

حالة وفاة.

العاملية من استخدام  الصحة 
العق���ار املض���اد لالنفلونزا 
)تاميفلو( بشكل وقائى ضد 
ڤيروس انفلون���زا اخلنازير، 
وذك���رت املنظم���ة أن اخلطر 
من أن ال يعمل العقار بش���كل 
جيد يعد أكبر عندما يتناوله 
األشخاص قبل اإلصابة بأعراض 
إنفلونزا اخلنازير، مشيرة إلى 
أن 12 حالة من أصل 28 حالة 
أظهرت مقاومتها للعقار كانت 
لها صلة باستخدام العقار بشكل 
وقائي.  وذكرت هيئة اإلذاعة 

الڤيروس اجلائح جديد، فإن 
هناك جتارب س���ريرية وغير 
سريرية جترى من أجل احلصول 
على معلومات أساسية بشأن 
االستجابة املناعية واملأمونية. 
وتشير حصيلة التجارب حتى 
اآلن إلى أن اللقاحات املضادة 
للجائحة تضمن الدرجة نفسها 
من مدى االم���ان التي تكفلها 

لقاحات االنفلونزا املوسمية.

تحذير من الـ »تاميفلو«

من جهة اخرى حذرت منظمة 

تقريبا عرضة للعدوى بڤيروس 
جديد وسريع العدوى. واجلدير 
بالذكر أن الطاقة العاملية إلنتاج 
لقاح���ات االنفلونزا تتس���م 
أنه يتعذر  مبحدوديتها كم���ا 

رفعها بسهولة.

اللقاح آمن وفعال 

الوطنية  تبحث السلطات 
لتنظيم األدوية بدقة املخاطر 
واملنافع املعروفة واملش���تبه 
فيها املرتبط���ة بكل لقاح قبل 
ل���ه. وحيث إن  الترخي���ص 

عواص���م � وكاالت: منحت 
السلطات التنظيمية التراخيص 
الالزمة الستحداث لقاحات ضد 
انفلونزا اخلنازير في  مرض 
أس���تراليا والصني والواليات 
املتحدة األميركية، وستمنح تلك 
التراخيص في القريب لليابان 
وعدة بلدان أوروبية، وتتوقف 
الفترة التي تستغرقها عملية 
املوافقة على عوامل مثل اإلجراء 
التنظيمي لكل بلد ونوع اللقاح 
الذي يتم ترخيصه ومدى سرعة 
صانعي اللقاح���ات في تقدمي 
املعلومات الالزمة للس���لطات 

التنظيمية.

 5 مليارات جرعة

وقد أشارت تقديرات منظمة 
الصحة العاملية في مايو 2009 
إلى أن قدرة العالم اإلنتاجية 
س���تناهز، في أفضل األحوال، 
خمس���ة ملي���ارات جرعة في 
العام تقريبا. ومتت، منذ ذلك 
التاريخ، إتاحة معلومات أفضل 
بشأن املردود اإلنتاجي وتركيبة 
اللقاح املناسبة. أما التقديرات 
الراهنة للمنظمة فتشير إلى أن 
قدرة إنتاج اللقاحات املضادة 
للجائحة في جميع أنحاء العالم 
تناهز ثالث���ة مليارات جرعة 
في العام تقريبا. ومع أن هذا 
الرقم أقل مما كان متوقعا، فإن 
البيانات األولية املستقاة من 
التجارب السريرية تشير إلى أن 
جرعة واحدة من اللقاح ستكون 
الالزمة  املناعة  كافية لضمان 
لدى البالغني واألطفال األصحاء، 
مما سيمكن من مضاعفة عدد 
األشخاص الذين ميكن حمايتهم 

باإلمدادات الراهنة.
ولن تك���ون تلك اإلمدادات 
كافية لتغطية مجموع سكان 
العالم البالغ عددهم 6.8 مليارات 
نسمة والذين سيصبح كل منهم 

قلوب األميركيين 
في خطر

الشتائم في بريطانيا
كل 5 دقائق

اتالنتا � يو.بي.آي: يهدد داء 
الدم  السكري وارتفاع ضغط 
والبدانة باعاق���ة التقدم الذي 
القلب  حتقق في مجال صحة 

في الواليات املتحدة. 
وذكرت دراسة نشرت في 
مجلة الرابطة االميركية للقلب 
ان واحدا من اصل 12 راش���دا 
اميركيا اي ما يعادل 8.3% فقط 
من االميركيني اظهروا عوارض 
قليلة اخلطورة تتعلق باالصابة 
بأمراض القلب والشرايني خالل 
الفترة املمتدة بني عامي 1994 

و2004. 
م���ن جهته، ق���ال الطبيب 
ايرل فورد من مركز السيطرة 
على االمراض واحلماية منها 
في مدينة اتالنتا »حتى بداية 
التسعينيات كنا نسير باجتاه 
ايجابي ولكنن���ا اخذنا بعدها 
منعطف���ا واجتهن���ا بطري���ق 

سلبي«.
يشار الى ان اعمار الراشدين 
الذين ش���ملتهم هذه الدراسة 

تتراوح بني 25 و74 عاما.

لندن � يو.بي.آي: أظهر استطالع 
جديد ان ثلث البريطانيني يسمعون 
شتيمة واحدة على االقل كل خمس 
دقائق. وقد اجرت شركة »أونالين 
اوبينيان« استطالع رأى نشرته 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
تبني فيه ان واح����دا من اصل كل 
ثالثة بريطانيني قال انه يس����مع 
شتيمة واحدة على االقل كل خمس 
دقائق. ويقول معظم االشخاص 
م����ن اجلنس����ني انهم يس����معون 
املنزل  النابي����ة في  الكلمات  هذه 
والعمل والشارع، غير ان اغلبية 
البريطانيني ال يزالون يعتبرون 

هذه التعابير غير مقبولة.
الراش����دين  واعت����رف معظم 
البريطانيني بأنهم يس����تخدمون 
الشتائم من وقت الى آخر ولم يدع 
اال واحد من اصل عشرة بريطانيني 
انه لم يستخدم كلمات نابية قط. 
انهم  البريطانيني  وقال اغلبي����ة 
يسمعون الش����تائم على التلفاز، 
بينما اشار بعضهم الى اصدقائهم 
ذوي اللغ����ة النابية والم البعض 

اآلخر افراد عائلتهم.

طبيب مصري سردها وأثارت استحسان البعض وغضب اآلخرين

القاهرة � وكاالت: »الكرسي« كلمة من 6 أحرف، لكنها تعني الكثير 
عن���د بعض الطامحني إليه، وهو هن���ا يعني »املنصب« ايا كان 

مكانه، املهم ان تكون على رأس القائمة في مؤسسة ما كبرت 
هذه املؤسسة أم صغرت.

وفي برنامج 48 س���اعة على قناة احملور استضافت 
املذيعة هناء سمري د.عبداحلميد اباظة احد القيادات 
الهامة في وزارة الصحة مبصر، الذي كتب مقاال يتضمن 
عشر وصايا لالحتفاظ بالك���رسي، وقد الق���ت هذه 
الوصايا استحسان البعض وغضب البعض اآلخر، 
اال اننا لس���نا بصدد احلكم عليها استحس���انا او 
اس���تهجانا لكننا نورد الوصايا العشر كما سردها 

د.عبداحلميد اباظة.
أولها: أن حتاول ارضاء من ميلك القرار واسعاده 
حتى بالكذب والنفاق وتنفيذ تعليماته مهما كانت 

ضد املبادئ والقواعد.
ثانيها: أال تهتم بزمالئك ومن هم حتت ادارتك فكلهم 

خدم في فريق عمل هدفه جتمي���ل صورتك، وابقاؤك 
على الكرسي.

ثالثها: اال تبتس���م، وان تلبس وجه���ا جامدا متحجرا 
وتستخدم ألفاظا عنيفة ونابية لتخويف من حولك.

رابعها: ان جتمع حولك بطانة من االصدقاء واملعارف واالقارب ان 

امكن، وتضع سكرتارية فظة وسيئة اخللق تفرض حولك سياجا من 
حديد، وحتيطك بهالة من الرهبة متنع وصول اآلخرين إليك.

خامسها: عليك ان تشتري إعالما مأجورا يشيد بأعمالك 
واجنازاتك غير احلقيقية.

سادس���ها: أال تهتم بإرضاء من حتت رئاس���تك وال 
حتقيق مطالب اآلخرين، أو تنفيذ االجندة العامة ألي 
موضوع وان تعمل حلس���اب اجندتك اخلاصة فقط 

ماليا وادبيا.
سابعها: عليك اال تكترث بأي نقد، وضْع في اعتبارك 
ان اصحابه حاقدون وش����امتون وحاسدون، واملهم ان 
حترص على جتميل صورتك امام رؤسائك وان يكونوا 

راضني عنك.
ثامنها: جتسس على زمالئك، وانقل اخطاءهم وساعد 
في تنفيذ هواية ذبح الكفاءات حتت مس����مى التطوير، 
وأحب من يحبه رؤس����اؤك واكره من يكرهونه وضعهم 

في القائمة السوداء.
تاس����عها: اغدق األموال على بطانتك لتضمن والءهم.. 
وال تخش اجله����ات الرقابية مادمت حريصا على اس����تيفاء 

اوراقها.
الوصية العاشرة: نفذ األجندات اخلاصة ألصحاب الكلمة املسموعة 

ألنهم الضمان الستمراريتك.

الوصايا العشر لالحتفاظ بالكرسي

بعد أن قالت عن الحجاب: »ربنا ما يكتبه علّي« وكررتها ثالث مرات

إي����الف: تعتبر   � بيروت 
املخرجة إيناس الدغيدي من 
األسماء الفنية التي تثير اجلدل 
دائما حولها، سواء عبر أفالمها 
التي تقدم فيها قضايا شائكة 
أو عبر تصريحاتها الصحافية 
التي حتمل كثيرا من اجلرأة 
والتحدي. وخصوصا موقفها 
الفنانات  من احلجاب وم����ن 
احملجب����ات حي����ث صرحت 
س����ابقا بأنها ترف����ض العمل 
معهن. وكان آخر انتقاد وجه 
لها بسبب التصريح الذي أدلت 
ب����ه برنامج »ملاذا« مع طوني 
خليفة الذي عرض في رمضان 
على قناة »القاهرة والناس« 
حني س����ألها متى س����ترتدي 
احلج����اب؟ فقال����ت »ربنا ما 
يحكم علي بيه«. مضيفة ان 
شكلها وهي ترتدي احلجاب 
يش����به الفنان علي الشريف. 
األمر الذي أثار استياء رجال 
الدين وطالبوا مبنع ظهورها 
على شاشات التلفزيون وإنزال 
أشد العقوبات بها ألنها تخالف 
تعاليم اإلسالم. بينما مت عمل 
حملة على »الفيسبوك« حتمل 

حملة على »الفيسبوك« تطالب بإيقاف إيناس الدغيدي

.. وأميركية تقاضي متجرًا للمالبس دفاعًا عن حجابها
دبي � سي.إن.إن: قامت هيئة املساواة بالتوظيف 
األميركية األسبوع املاضي برفع قضية، بالنيابة 
عن مواطنتها املسلمة، س����مانثا العوف، ضد 
سلسلة محالت مالبس Fitch&Acrombie، بتهمة 
التمييز ضدها وعدم توظيفها نظرًا الرتدائها 
احلجاب، مما يعتبر إخالال باملساواة واحلرية 
الدينية التي يضمنها قانون البالد. وورد في 
أوراق الدعوى، ان السلسلة الشهيرة بدعاياتها 
التلفزيونية ذات الطابع اجلنس����ي، »رفضت 
توظيف العوف، بسبب ارتدائها احلجاب، زاعمة 
أن ارتداء غطاء للرأس ممنوع بسبب سياستها 
املتعلقة بشكل وهيئة املوظفني لديها«. وأضافت 

عريضة الدعوى، بحسب مجلة التامي األميركية، 
ان Fitch&Acrombie، »فشلت في تقبل معتقدات 
العوف الدينية عبر وضع استثناء لقاعدة شكل 
وهيئة موظفيها، وتشكل هذه األفعال متييزا 

ضد اآلنسة العوف على أساس الدين«.
ووفقا للجنة التي رفعت القضية، فإن العوف، 
ذات اخلبرة في العمل باملتاجر، قد تقدمت بطلب 
للعمل مبتجر لألطفال تابع للسلسلة البارزة، 
مبدينة تولسا في والية أوكالهوما األميركية في 
يونيو 2008، وأثناء املقابلة كانت ترتدي حجابا 
أسود، علما أن إحدى صديقاتها حذرتها من أن 

غطاء رأسها قد يؤدي خلسارتها الوظيفة.

اسم »أوقفوا إيناس الدغيدي« 
يطالب أصحابها بوقف املهزلة 
التي حتدث في رمضان وغيره 
من الشهور. وجاء فيها: »نحن 
ال نتهم الناس بالباطل. واآلن 
حان الوقت حتى تتوقف هذه 
املهزلة. املهزل����ة التي حتدث 
في شهر رمضان وغير شهر 

رمضان، فعندما تخرج إيناس 
الدغيدي املسلمة وتقول في 
برنامج على شاشات التلفزيون 
وعلى غير شاشة التلفزيون 
أوقفوا احلج����اب. وتهاجمه 
وتهاج����م املمثالت احملجبات 
فيج����ب ان نق����ول كفى لهذه 

املهزلة.

بريتني سپيرز تدخل »غينيس« من جديد
لوس اجنيليس � يو بي آي: 
اس���تحقت املغنية األميركية 
بريتني س���پيرز الدخول مرة 
الى موسوعة غينيس  جديدة 

لألرقام القياسية.
وذك���رت مجل���ة »أوك���ي« 
االميركية ان اسم سپيرز أدرج 
مرة ثانية في موسوعة غينيس 
باعتباره���ا أول مغنية حتقق 
5 ألبوم���ات خاصة بها جناحا 
هائال يخوله���ا احتالل املراكز 
األولى بني األلبومات املوسيقية 

األخرى.
يشار إلى ان سپيرز عانت 
فترة من التقلب قبل س���نوات 
وإمنا ع���ادت وانطلقت بقوة 
هذه الس���نة من خ���الل البوم 
اع���دت له  الذي  »س���يركس« 
جولة ترويجية عاملية حققت 
بدورها جناحا كبيرا وتغلبت 
سپيرز على مشاكلها وبخاصة 
العائلية منها وأصدر القاضي 
مؤخرا قرارا يسمح لها بتقاسم 
الوصاية على ولديها مناصفة 

مع طليقها كيفن فدرالين.

صحتك

نيوي����ورك � د.ب.أ: ذكرت تقارير 
إعالمية أن املمثلة األميركية الكندية 
الشهيرة باميال اندرسون على عاتقها 

ديون تزيد على مليون دوالر.
وذكرت مجلة »بيبول« األميركية 
استنادا إلى وثائق محكمة في مدينة 
لوس أجنيليس األميركية أن النجمة 

الشقراء )42 عاما( مدينة ب� 1.1 مليون 
دوالر لشركات بناء مختلفة ولسلطات 
الضرائب. ووفقا للوثائق حركت خمس 
شركات بناء دعوى حجز على منزل 
أندرس����ون مبدينة ماليبو في والية 

كاليفورنيا األميركية.
وتوضح الوثائق أن اجلزء األكبر 

م����ن الديون لتلك الش����ركات تتعلق 
بحس����اب غير مدفوع ألعمال ترميم 
ومواد بناء لڤيالته����ا يزيد عن 674 
ألف دوالر. وذكرت املجلة أن النجمة 
احلس����ناء مدينة لسلطات الضرائب 
بغرامات وضرائب عن عام 2007 تبلغ 

قيمتها نحو 252 ألف دوالر.

ديون باميال مليون دوالر

الفاكهة والخضراوات أكثر فائدة من اللحوم

أوت����اوا � أ.ش.أ: أكد تقرير أع����ده فريق من الباحثني 
الكنديني من جامعة »دالهوس����ي« الكندية في هاليفاكس 
أهمية تناول الفاكهة واخلضراوات بدال من اللحم ألهميتها 

في احلفاظ على صحة اإلنسان.
وأوضح التقرير ان تناول عدة كيلوغرامات من الفاكهة 
واخلضراوات مينح اإلنسان فائدة كيلوغرام واحد من اللحم 
ما يوضح أن التقليل من تناول اللحوم يعطي لالنس����ان 

فرصة للشعور بالراحة وتالفي ظاهرة سوء الهضم.

كلينتون 
وبراد پيت 

والقمة الخيرية

واش���نطن � وكاالت: كرمت القمة السنوي�ة 
ل� »مبادرة كلينتون« اخليرية، التي عقدت هذا 
الع���ام بالتزامن مع اجتماعات اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة، النجم االميركي براد پيت، مؤسس 
جمعية Make it Right التي ساهمت بدورها في 

اعادة انشاء حي جديد ملتضرري اعصار كاترينا، 
الذي اجتاح والية نيو اورليانز االميركية عام 

.2005
فبعد اربعة اعوام من هبوب االعصار، اليزال 
احلي اجلديد يكافح للبقاء.             )أ.ف.پ(

تالميذ في كوريا يرتدون القناع الواقي               )أ.پ(

ايناس الدغيدي وطوني خليفة

بريتني سپيرز


