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لقاحات انفلونزا اخلنازير ال تزال آمنة

السفارة الفنلندية بالرياض تنفي تصريحات نسبت لوزيرة الصحة تحّذر من خطورة لقاح إنفلونزا الخنازير

محاورة القاعدة عبر اإلنترنت

 اعتقال ابنة كيري بتهمة القيادة تحت السكر

رئيس برنامج السكينة التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية السعودية 
عبداملنعم املش���وح يتابع أحد مواق���ع اإلنترنت اخلاصة مبواقع 
متشددين إسالميني، وذلك بهدف التواصل معهم من اجل احلوار 
م���ع معتنقي الفكر التكفيري واقناعه���م عبر تصحيح مفاهيمهم 
وفق الرؤية اإلسالمية املعتدلة لعدد من القضايا، وكشف املشوح 
ان البرنام���ج جنح في محاورة 1600 م���ن اتباع املذهب التكفيري 
املنح���رف وان تلك احملاورات جنحت في اقن���اع عدد كبير منهم 
بتغيي���ر قناعاتهم التكفيرية، موضح���ا ان »القاعدة« كان ميتلك 
أكثر من 3000 موقع وأغلبها مواقع يديرها أو يكتب فيها أشخاص 
متعاطفون مع القاعدة إال ان هذه املواقع تراجعت بشكل كبير في 
الفترة األخيرة.                           )أ.پ(

لوس أجنيليس � رويترز: اعتقلت امس الكساندرا االبنة الكبرى 
للسناتور األميركي جون كيري في هوليوود التي جذبت االنظار 
اليها في مهرجان كان الس���ينمائي قبل خمس س���نوات بارتدائها 
مالبس شفافة بشكل كبير، لالش���تباه بأنها كانت تقود السيارة 
حتت تأثير الس���كر. وقالت متحدثة باسم شرطة لوس اجنيليس 
ان املخرجة الطموحة البالغ عمرها 36 عاما اوقفتها الشرطة قبل 
الس���اعة الواحدة صباحا )الساعة التاس���عة بتوقيت جرينتش( 
واعتقلت لوقت قصير التهامها بارتكاب جنحة القيادة حتت تأثير 
السكر وافرج عنها في وقت الحق بغرامة قدرها خمسة آالف دوالر، 

وقالت انه ال تتوافر تفاصيل اخرى على الفور.

عواصم ووكاالت: نفت س���فارة 
فنلندا باململكة العربية السعودية 
صحة م���ا تناقلته بع���ض املواقع 
االلكترونية من حتدث وزيرة الصحة 
الفنلندية  والش���ؤون االجتماعية 
على موق���ع اليوتي���وب وإطالقها 
لعب���ارات حتذيرية م���ن اخذ لقاح 
انفلونزا اخلنازير )إتش1 إن1( وأن 
هذا اللقاح غي���ر معروف تأثيراته 
وإصابته باألمراض بعد 5 سنوات 
أو رمبا 20 عاما. وقالت نائبة سفير 
جمهورية فنلندا بالرياض أوال مايا 
نيفاالينن - في تصريح نش���رته 
صحيفة »الرياض« السعودية في 

عددها الصادر أمس - ان الس���يدة 
التي ظه���رت على موقع اليوتيوب 
ليس���ت بوزيرة الصحة الفنلندية 
وأنها غير معروفة لديهم وال يوجد 
أي حتذيرات رسمية صدرت من قبل 
الس���لطات الصحية في جمهورية 
فنلن���دا.  وأضافت ماي���ا نيفاالينن 
أنه بالعكس ف���إن فنلندا بدأت في 
إعطاء اللقاح لألطفال وكبار السن 
عن طريق املراكز الصحية، مؤكدة 
على أن »كل ما جاء على لسان تلك 
الس���يدة يعبر عن وجه���ة نظرها 

الشخصية فقط«.
 م���ن جانبهم ح���ذر مختصون 

س���عوديون في الطب النفسي من 
اإلنصات ألشخاص مجهولي الهوية 
وغير معروفني وغير مختصني تكتظ 
املواقع اإللكترونية والقنوات  بهم 
الفضائية املختلفة ويتحدثون حول 
خطورة اللقاح داعني الى ترك االمر 
لالختصاصي���ني في ه���ذا اجلانب 
إليضاح املزيد م���ن احلقائق حول 
تكوين ه���ذا اللقاح وبث املزيد من 

التطمينات حول سالمة التطعيم.
من جهتها تعهدت الصني بعقاب 
ص���ارم ألي مس���ؤولني يضبطون 
بالتستر على وفيات بسبب انفلونزا 
»اتش1 ان1« بعد ان قال خبير طبي 

ان حاالت مشتبها بها رمبا حجبت 
من جانب حكومات محلية.

وقالت وزارة الصحة ان الصني 
تبنت اسلوب احصاء جديد بالنسبة 
ملرض »اتش1 ان1« في وقت سابق 
من هذا الش���هر، فاذا تأكدت اصابة 
اي شخص مبرض »اتش1 ان1« ثم 
توفي يتعني ابالغ احلالة على انها 
وفاة من »اتش1 ان1« سواء كان هناك 
حالة اخرى ام ال. وقال دينج هايونا 
املتحدث باسم وزارة الصحة في بيان 
بث امس اجلمعة على موقع وزارة 
الصحة الصيني���ة على االنترنت: 
االشخاص املسؤولون سيعاقبون اذا 

حجب اي اعالن عن وفيات بڤيروس 
الكذب بشأنها  »اتش1 ان1« وجرى 

أو تأخرت.
واعلنت الصني – وهي اكبر دولة 
في العالم من حيث عدد السكان – عن 
28 حالة وفاة جديدة بسبب انفلونزا 
»اتش 1 ان1« في االس���بوع املاضي 
خالل موجة برد عبر اجزاء كبيرة 
من البالد كما ذكرت وزارة الصحة 
في موقعها على االنترنت، واشارت 
احدث محصلة وفيات من هذا املرض 
على املستوى الوطني والتي صدرت 
يوم االثنني على نفس املوقع على 

االنترنت الى 53 حالة وفاة.

هنود يطالبون بحمايتهم من زوجاتهم

مولود سوري بأربع أرجل ينتظر عماًل جراحيًا لفصله
دبي � العربية.نت: وضعت سيدة في مدينة حلب السورية مولودا 
بأربع أرجل وبصحة جيدة، وإن لم يتم التأكد من جنس���ه. ويتابع 
أطباء مستش���فى األطفال بحثهم ملعرفة جنسه ومدى حالة التوأمة 
في تكوينه ملباش���رة إجراء جراحة فصل ل���ه، كما أوردت صحيفة 
»البيان« في عددها أمس نقال عن املوقع اإلخباري الس���وري احمللي 

»أخبار سورية« )سيريا نيوز(. 
وأشار مدير مستشفى األطفال بحلب د.أحمد الشيخ إلى ان املولود 
»توأم ثنائي توقف منوه في مرحل���ة تصنع احلوض نتيجة خلل 
جيني، فاقتصر النمو على اجلزء السفلي من اجلسم، بينما لم يكتمل 
منو اجلزء العلوي، ما أدى لوجود أربعة أطراف سفلية مرتكزة على 
حوض«.  من جانبه أكد منير عروق رئيس قسم اجلراحة أن احلالة 
تس���مى توأمة غير كاملة بأربعة أطراف ونسبة وقوعها نادرة جدا، 
وأوضح أنه مت إجراء فح���ص طبقي محوري للدماغ الذي تبني أنه 

سليم، وكذلك بقية األعضاء األخرى. 
من جانبه قال والد الطفل شادي حجاح إن األطباء املشرفني على 
احلمل توقعوا وفاة اجلنني بسبب التشوه »ولم يتم بحث األمر مع 
اختصاصي اجلراحة واآلن نتمنى تضافر اجلهود واخلبرات، حلسم 

جنس املولود وإجراء اجلراحات الالزمة إلنقاذ حياته«. 
وأضاف: »أريد أن أسمي املولود خليال في حال كان ذكرا، وسارة 
لألنثى، وأرجو من املعنيني في الصحة إعطاء األمر ما يستحقه من 

اهتمام«.

لوكن���او )الهند( � رويترز: 
طالبت مجموع���ة من األزواج 
الهنود الذين سئموا مضايقات 
زوجاته���م بتش���كيل جمعية 
حلماية حقوق الرجال لدراسة 

مظاملهم.
الذين  الرج���ال   وارت���دى 
يقولون إنهم نالهم ما يكفيهم 
م���ن زوجاته���م »اللحوحات« 
مالبس العرس التقليدية وجابوا 
أنحاء مدينة لوكناو الشمالية 
هذا األسبوع للمطالبة بتشكيل 

جلنة وطنية للرجال.
 وق���ال س���وبهاش دوب���ي 
الطبيب الذي يصف نفسه بأنه 
الزوج الضحية »نطالب بحقوق 
متساوية نريد من يستمع إلى 

مصائب الرجال«.
وذكر اين���دو باندي رئيس 
جلنة عموم الهند لسالمة الرجال 
إن اإلحص���اءات تظهر انتهاكا 
لبند من قانون العقوبات الذي 
النساء من  يس���تهدف حماية 

إس���اءة اس���تغالل القان���ون، 
وقضايا املهر مع تقدمي نس���اء 
وعائالتهن الدعاءات مزيفة عن 
تعرضهن ملضايقات من أزواجهن 
أو عائالتهم بس���بب عدم قيام 

الزوجات بدفع مهور كافية.
 وفي الهن���د مينح والدا أو 
عائلة العروس العريس مهرا، 
هو قدر من املال أو املجوهرات 
أو غيرها من األصول، وحظر 
قانون صدر عام 1961 هذا التقليد 
ولكن حتى اليوم فإن دفع املهور 
أمر شائع، وإذا لم يكن العريس 
أو أسرته راضني عن املهر فإنهم 
عادة ما يسيئون معاملة الزوجة 

بدنيا ومعنويا.
 وتتلقى الش���رطة الهندية 
مئات الشكاوى يوميا من نساء 
عن سوء معاملة يتعلق باملهور 
ويطلب منها التحقيق في موت 
سيدات خالل سنوات قليلة من 
الزواج باعتبارها حاالت وفاة 

مرتبطة باملهور.

أزواجهن.
 وأردف »رفعت الكثير من 
املطالب لتعدي���ل هذا القانون 

مرارا، وبالتال���ي نعارض هذا 
إنه  بان���دي  القان���ون«. وقال 
جرى الربط بني معظم حاالت 

واشنطن � أ.ش.أ: اعلنت الشركة املنتجة لبرنامج »اوبرا وينفري 
شو« احلواري الشهير الذي تقدمه املليارديرة السمراء واحدى واكثر 
الس���يدات نفوذا في الواليات املتحدة ان البرنامج سيسدل ستار 

النهاية عام 2011 وذلك بعد مرور اكثر من عقدين على انطالقه.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( امس ان املتحدث 
باسم شركة »هاربو« لالنتاج رفض االفصاح عن سبب اتخاذ ذلك 
القرار، لكنه قال ان وينفري ستتحدث عنه خالل حلقة اليوم من 

البرنامج.
ومن املتوقع ان يعود السبب الى رغبة وينفري � اغنى سيدة 
س���وداء في العالم � في التركيز على اط���الق القناة التلفزيونية 

اخلاصة بها.

اوبرا وينفري
جانب من إحدى مسيرات األزواج الهنود

طفل بأربع أرجل 

المحاصيل المعدلة 
وراثيًا شر البد منه

لندن � أ.ش.أ: أشارت دراسة أجراها فريق من 
العلماء لدى أكبر اكادميية علمية بريطانية إلى 
ان العالم يحتاج الى احملاصيل الزراعية املعدلة 
وراثيا من اجل زيادة االنتاج الزراعي واحلد من 

تأثير الزراعة على البيئة.
وذكرت اجلمعية امللكية في تقرير لها ان العالم 
يواجه »حتديا كبيرا« إلطعام 2.3 مليار شخص 
آخرين بحلول عام 2050 وفي الوقت نفسه احلد 

من التأثير البيئي للقطاع الزراعي.
وقالت منظمة االمم املتحدة لالغذية والزراعة 
في وقت س���ابق انه يجب على العالم ان يزيد 
انتاجه من الغذاء بنسبة 70% واستثمار 83 مليار 
دوالر سنويا في الدول النامية بحلول منتصف 

القرن احلالي.
وقال ديڤيد بولكومبي من جامعة كيمبردج 
املس���ؤول عن تقرير اجلمعية امللكية »املشكلة 
مزمنة، ان نفعل ذلك بش���كل مس���تدام دون ان 
جنرف التربة او نس���تخدم املخصبات بصورة 

زائدة هو حتد كبير«.
وأضاف: »من احملتمل أن تظهر مشكلة امدادات 
الغذاء بعد 10 او 20 او 30 عاما من اآلن«، مشيرا 
الى ان هذا ال يترك أمام العالم كثيرا من الوقت 
علما ان البحث العلمي يحتاج الى وقت لتطوير 

محاصيل جديدة.
واحل���ل س���يكون مجموعة م���ن التوجهات 
التكنولوجي���ة منها احملاصي���ل املعدلة وراثيا 
بتكنولوجيا متطورة واللجوء الساليب اقل تطورا 
مثل بذر العشب حول الذرة البعاد احلشرات كذلك 
احلف���اظ على تنوع الطبيعة وأنواع احملاصيل 

البرية.
علما ان الزراعة غير املباشرة مبا فيها ازالة 
الغابات تسبب ثلث الغازات الضارة باالضافة 
الى أن استخدام املزيد من املخصبات الزراعية 
والتي تعد اكبر مصدر لغاز االوكس���يد النتري 

يلحقان الضرر األكبر بالبيئة.

صحتك
بصيص أمل لمعالجة التثلث الصبغي

� رويترز: قالت ش����رطة  ليما 
بيرو يوم اخلمي����س انها اوقعت 
بعصابة يقال انها قتلت عش����رات 
الى  االش����خاص وباعت دهونهم 
مشترين يستخدمونها في صنع 
مس����تحضرات جتمي����ل، واعتقل 
اربعة من مواطني بيرو لالشتباه 

في ضلوعه����م في اخلطف والقتل 
واالجتار في دهون البشر. وخزنت 
العصابة الدهون التي جمعتها في 
زجاجات مياه غازية وزجاحات مياه 
مستعملة والتي عرضتها الشرطة 
امام الصحافيني، وقال قائد الشرطة 
اجنيل تولدي����و »لدينا معتقلون 

أعلن����وا ووصفوا كيف انهم قتلوا 
اناسا بهدف استخراج دهونهم في 
مختبرات بدائية وبيعها«، وقالت 
الى  انها تبحث اضافة  الش����رطة 
ه����ؤالء الذين اعتقلوا، عن آخرين 
اش����تروا الدهون من العصابة أو 

رمبا استخدموها.

عصابة تقتل البشر لتبيع دهونهم في بيرو

واشنطن � أ.ف.پ: يحتمل ان تسمح جتارب 
ناجحة اجري���ت على الفئران بالتوصل الى 
عالجات لتحسني االمكانيات االدراكية لدى 
االطفال املصابني بالتثلث الصبغي، على ما 
اظهرت دراسة جديدة، وعند الوالدة ال يكون 
هؤالء األطفال مصابني بتخلف ذهني بل تتطور 
لديهم مع الوقت اضطرابات ادراكية مرتبطة 
مباش���رة بضعف الذاكرة الناجت عن تثلث 
الصبغي 21 أو ما يسمى ايضا مبتالزمة داون، 
وركزت ابحاث العلماء من جامعة ستانفورد 
في كاليفورنيا على اآللية العصبية املسؤولة 
عن ضعف الذاكرة، مم���ا قد يتيح حل هذه 

املشكلة باالدوية.
وبعد التحكم بچين���ات الفئران جلعلها 
شبيهة باالطفال املصابني بالتثلث الصبغي 
اتضح ان حتفي���ز انتاج الناق���ل العصبي 
)النورادرينالني( ال���ذي يؤمن االتصال بني 
الذهنية.  القدرات  اخلاليا العصبية يحسن 
وقال املش���رف على الدراسة احمد صاحلي 
انه »اذا حصل التدخل في وقت مبكر ميكن 
مساعدة االطفال املصابني بالتثلث الصبغي 

على حفظ املعلومات واستخدامها«.
من جهة اخرى قال استاذ طب االعصاب في 
جامعة كاليفورنيا في سان دييغو وليام موبلي 
انه على الرغم من االنحالل املتقدم الذي يصيب 
اخلاليا العصبية في النواة حتت القشرية 
لدى الفئران الحظنا اننا متكنا من حتسني 

قدرتهم على الفهم بالطريقة القرينية.
ف���ي الواقع تس���تخدم اخلاليا العصبية 
املتلفة )النورادرينالني( من اجل نقل االشارات 
العصبية الى املس���تقبالت في قش���رة املخ 

واحلصني وهما منطقتان في الدماغ مسؤولتان 
عن الذاكرة والتركيز. وعلى الرغم من عدم 
متكن االطفال او الراشدين املصابني بالتثلث 
الصباغي من حفظ املعلومات املرتبطة باملكان 
مثال ما يجعلهم عاجزين عن التنقل وحدهم 
في ش���ارع جديد اال انهم يحفظون بسهولة 
اكبر املعلومات املتعلقة باأللوان واالصوات 
واحلواس بشكل عام باختصار ميكنهم حفظ 
كل املعلوم���ات املرتبطة مبناطق اخرى في 

الدماغ.

األمطار  أغرقت مدينة بريطانية
أدت الفيضانات التي تسبب فيها 
الطقس السيء في بلدة كوكرموس 
البريطانية إلى محاصرة عشرات 
السكان في منازلهم بعد ان تعدى 
منس���وب املياه املت���ر في بعض 
شوارع املدينة ما ادى الى تدخل 
فرق االطفاء إلنقاذ سكان املدينة 
احملاصرين، وفي الصورة عمال 
انقاذ في زورق مطاطي وسط احد 

شوارع كوكرموس أمس.
 من جهة أخرى اعتبر شرطي 
املفقودين  ف���ي ع���داد  بريطاني 
إثر انهيار أحد اجلس���ور نتيجة 
الفيضان���ات العارمة التي غمرت 

منطقة »كومبريا« الواقعة شمال 
غرب اجنلترا بالقرب من احلدود 

مع اسكوتلندا.
 وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.س���ي( امس أن الشرطي 
اعتبر في ع���داد املفقودين بعدما 
انهار جس���ر »نورثسايد« ببلدة 
وركينجتون، األمر الذي تس���بب 
أيضا في قطع إمدادات الغاز عن 

املنطقة.
 وفي بلدة كوكرموس، جرى 
إنقاذ أكثر من 200 شخص حيث 
مت نقل 50 منهم على منت مروحيات 
القوات اجلوية امللكية، بينما جرى 

إنقاذ الباقني عبر القوارب.
 وقالت وكالة البيئة البريطانية 
إن حجم الفيضانات التي ضربت 
ش���مال اجنلت���را وأج���زاء م���ن 
اس���كوتلندا غير مسبوق، بينما 
أعرب رئيس الوزراء عن تعاطفه 
مع املتضررين متعهدا باستمرار 
بذل اجلهود االستثنائية ملساعدة 

أولئك املتضررين.
 م���ن جانبه، قال وزير البيئة 
البريطاني هيالري بن إن الوضع 
»خطير للغاية حيث هطلت كمية 
غير معقولة من االمطار« في فترة 

قصيرة للغاية.

»أوبرا وينفري« ينتهي عام 2011

الڤاتيكان: الصالة عبر شبكة اإلنترنت 
والمحمول بداًل من الكنائس

الڤاتيكان � أ.ش.أ: كش���فت مصادر دولة الڤاتيكان عن إنش���اء 
موقع إلكتروني مخصص للصالة.

وقالت املصادر إنه »منذ اليوم وصاعدا ميكن للمؤمن الصالة 
عبر شبكة االنترنت أيضا، عبر تالوة صالة الوردية املسجلة رقميا 
على الش���بكة االجتماعية اجلديدة املخصصة للصالة، وأضافت 
املصادر ان األمر يتعلق بأسلوب جديد للصالة عبر االرتباط بشبكة 
االنترنت من خالل هاتف محمول أو كمبيوتر، وهي وسيلة جديدة 
أبدعتها مؤسسة »إيورو ديجيتال ايكويبمنت« للبحث والتطوير، 

بالتعاون مع اللجنة البابوية املسؤولة عن مزار لوريتو«.
وقد وصف رئيس أساقفة لوريتو املونسنيور جوفاني تونوتشي 
هذا املشروع ب� »األداة املفيدة للصالة التي ميكنها خدمة األشخاص 
املنعزلني واملرضى وكل من يود الش���عور ب���ان هناك من يصلي 

معه«.


