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مكة املكرمةـ  أ.ش.أ: توفيت حاجة مصرية 46
تدعى نادية محمد ابراهيم )58 عاما( وهي 
من حجاج اجلمعيات االهلية نتيجة لتوقف 
عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية.

وقال أسامة جميل رئيس البعثة الطبية 
للعام احلالــــي إن عدد حاالت الوفاة بلغت 
حتــــى اآلن بعد احلالة التي توفيت امس 8 

حاالت منهم أربع من اجلمعيات وثالث من 
القرعة وواحدة من الســــياحة، مؤكدا أنها 
كلها حاالت وفاة طبيعية سواء جلطات في 
القلب او توقف في عضلة القلب. وأضاف أن 
هناك في املدينة املنورة عشر حاالت حتت 
العالج منهم 8 في »االنصار« وحالتان في 
»امللك فهد« وفي مكة املكرمة هناك 5 حاالت 

في مستشــــفى النور و4 مبستشفى امللك 
عبدالعزيز وحالة في مستشفى حراء وال 
توجد أي حاالت غير عادية وأغلب احلاالت 
جلطات أو التهاب في الزائدة الدودية. وأشار 
إلى أن هناك أربع حــــاالت وفاة بانفلونزا 
اخلنازير فقط بني احلجاج من جميع الدول 

وهم من أربع دول مختلفة.

وفاة مصرية بمكة المكرمة لتوقف في عضلة القلب

حياتهم تبدأ بعد غروب الشمس

حيث كانت تغطي جســـدها 
بأكوام من االقمشة وعينيها 
بنظارات كبيرة لتحتمي من 
أشعة الشمس، لتفقد الرؤية 
بإحدى عينيهـــا في النهاية، 
أنها كانت تعاني  وأوضحت 
كثيرا بسبب مظهرها الغريب 
وسخرية بعض الناس منها.

إنه الوحيد من نوعه في املغرب، 
وتعد الفتاة »أسماء املهداوي« 
ذات التسعة عشر ربيعا أشهر 
اطفال القمر، وهي تعمل مدرسة 
متطوعة في القســـم. وروت 
أسماء لـ »العربية« كيف أنها 
اضطرت للمخاطرة بحياتها 
حتى نالت الشهادة الثانوية، 

أحد األشخاص املصابني باملرض

)ا.ف.پ(رجال االنقاذ يسحبون جثة احد الضحاية وفي االطار راكبة تستنجد احدى الراكبات بعد انقاذها

)رويترز(صينية اثناء تطعيمها باللقاح

املغـــرب ـ العربية: أطفال 
القمر في املغرب هم مجموعة 
من اثني عشر طفال غالبيتهم 
من اإلناث، تشكل الشمس خطرا 
على حياتهم لذلك يبدأ يومهم 
الدراسي مع غروب الشمس 
القمر، والسبب في  وصعود 
ذلك يعود ملرض وراثي نادر 
يجعل لديهم حساسية جلدية 
شـــديدة من أشـــعة الشمس 
وهم يعانون حتى من اإلنارة 

العادية.
وأوضح د.هاشم الدالي أن 
ذلك املرض مت اكتشافه ألول 
مــــرة ســــنة 1870، وهو يهدد 
باالصابة بسرطان اجللد ويظهر 
هذا النوع عنــــد املصاب منذ 
الشهور األولى للوالدة متمثال 
في حساسية شديدة ألشعة 
الشمس مما ينتج عنها ظهور 
بقع حمــــراء على الوجه وفي 

العنق وتقرحات جلدية.
ويتابـــع »أطفـــال القمر« 
دراســـتهم في قســـم دراسي 
مبدينة »العيون« بالصحراء 
الغربية، ويقول القائمون عليه 

مدرسة مغربية لمساعدة »أطفال القمر«

صور الـ »فيس بوك« حرمتها من راتبها!
كندا ـ يو.بي.آي: تسببت صور نشرت ملريضة 
كندية تعانــــي من االكتئاب علــــى موقع التواصل 
االجتماعــــي »فيس بوك« بــــدت فيها في حالة مرح 
واسترخاء خالل حفلة عيد ميالد في توقف شركة 
التأمني عــــن دفع مخصصاتها ومســــاعدتها املالية 
الشهرية. وذكر موقع أن ناتالي بالنكارد )29 سنة( 

من كيبك الكندية التي تعمل لدى شركة »آي بي ام« 
في برومونت توقفت عن العمل منذ نحو عام ونصف 
بعدما قال األطباء إنها تعاني من حالة اكتئاب شديدة. 
وظلت بالنكارد من إيسترن تاونشيبس حتصل على 
مخصصاتها املالية من شركة التأمني »مانيو اليف« 

حتى اخلريف املاضي.

السعودية توّزع 600 ألف كمامة و 1.2 مليون معّقم للحجاج مجانًا

التطعيم.. الطريقة األكثر فاعلية  لمواجهة إنفلونزا الخنازير
لنـــدن ـ كونا: اكد مســـؤول 
اململكة املتحدة  صحي بارز في 
امـــس ان التطعيم هو الطريقة 
انفلونزا  األكثر فاعلية ملعاجلة 
اخلنازير. وحث مدير مركز مراقبة 
األمراض املعدية د.روالند ساملون 
في بيان الناس على التطعيم بعد 
تأكيد اصابة خمسة مرضى في 
مستشفى في مدينة )كارديف( 
مبرض انفلونزا اخلنازير )اتش 1 
ان 1( حيث مت تشخيص حالتهم 
بانهم مصابون بڤيروس من ساللة 

مقاومة لعقار تاميفلو.
وقال د.ساملون ان التطعيم هو 
األداة األكثر فاعلية لدينا في مجال 
منع انفلونزا اخلنازير وأنا أحث 
من يعتبرون عرضة للخطر على 
العيادات  القيام بالتطعيم لدى 

الطبية.
واضاف ان احلاالت املصابة 
باملرض في ويلز تراجعت على 
الرغم من تأكيـــد اصابة خمس 
حـــاالت بانفلونزا اخلنازير في 

مستشفى جامعة ويلز.
واشـــار الى توقف او تراجع 
قليل في اعداد األشخاص الذين 
يتصلـــون باملمارس العام ممن 
لديهم اعـــراض االنفلونزا على 

مستوى ويلز بشكل عام.
وحذر من انه على الرغم من 
ذلـــك اليزال مـــرض االنفلونزا 
ينتشـــر وبالتالي فإننا نواصل 
التأكيد على أهمية أن نكون على 
وعي بأعراض انفلونزا اخلنازير 
اتخاذها  التي ميكن  واخلطوات 

ملنع انتشار املرض.
واوضح انه مت اختبار لقاح 

مادة معقمة مجانا على احلجاج 
في مكة واملشاعر املقدسة ملواجهة 
انفلونزا ضمن األعمال الوقائية 

التي تشرف عليها.
وذكرت وكالة االنباء السعودية 
الرسمية ان توزيع هذه الكمامات 
واملواد املعقمة للحجاج سيبدأ 
قبيل تصعيدهم من مكة املكرمة 
إلى منى ثم عرفات وخالل العودة 
من النفرة إلى مزدلفة ومنى ثم 
مكة عبر أكثر من 37 كشكا توزعت 
في منطقة املشاعر وطرق املشاة 

املؤدية إليها.
ويســـتهدف مشروع توزيع 
الكمامات واملـــواد املعقمة الذي 
يتم تنفيـــذه ألول مرة في حج 
هذا العام بسبب موجة انتشار 
االنفلونزا فـــي العالم والدعوة 
إلى اتخـــاذ التدابير واإلجراءات 
أكثـــر من 3  الصحيـــة لوقاية 
ماليني حاج. وقال عضو جلنة 
الســـقاية والرفادة د.محمد بن 
عبود العمودي »إن فكرة مشروع 
توزيع الكمامات واملواد املعقمة 
التي وضعت فـــي علب مغلفة 
وحتتوي كل علبة على 3 كمامات 
و12 مادة معقمة جاءت في إطار 
توجيهات احلكومة السعودية 
من أجل أن يـــؤدي حجاج بيت 
اهلل احلرام مناســـك حجهم في 
صحة تامة وفي يسر وسهولة 

وأمن وأمان«.
العمـــودي أن تصنيع  وبني 
هـــذه الكمامـــات روعيـــت فيه 
أسس ومعايير وضوابط حتقق 
أقصى درجات اجلودة والنظافة 

الصحية.

واستدرك د.ساملون بالقول 
انه مع ذلـــك فان عددا قليال من 
االشخاص قد تتطور مضاعفات 
املرض لديهم كما اننا النزال نشهد 
حاالت وفاة جراء االصابة مبرض 
انفلونزا اخلنازير في ويلز متاما 
كما كان يحدث لدينا في معظم 
السنوات السابقة جراء االصابة 

باالنفلونزا املوسمية.
من جهـــة اخرى قامت جلنة 
سعودية بتوزيع أكثر من 600 
ألف كمامـــة ومليون و200 ألف 

وأقســـام احلـــوادث والطوارئ 
والصيدليات ما لم يتم نصحهم 
بذلك االمر الذي يساعد أيضا على 

احلد من انتشار العدوى.
وحث ساملون االفراد اذا ساءت 
التي يعانون منها أو  االعراض 
من لديهم مشـــاكل صحية على 
االتصال باملمارس العام مضيفا 
ان معظم االشخاص يتماثلون 
للشفاء الكامل من مرض انفلونزا 
اخلنازير دون احلاجة الى دخول 

املستشفى أو استدعاء طبيب.

ضد انفلونزا اخلنازير واملوافقة 
عليه ويجـــري اآلن عرض هذا 
اللقاح على معظم االشـــخاص 
ممن هم عرضـــة خلطر حدوث 
مضاعفات بسبب الڤيروس وكذلك 
العاملون في املجال الصحي وفي 

مجال الرعاية االجتماعية.
 ونصح مـــن لديهم اعراض 
تشبه االنفلونزا بالبقاء في املنزل 
ومراقبة جهازهم التنفسي جيدا 
كما حثهم على احلرص على نظافة 
اليديـــن واالبتعاد عن العيادات 

قفاز مايكل جاكسون بـ 350 ألف دوالر
نيويورك ـ رويترز: بيع قفاز أبيض شهير ارتداه مايكل جاكسون 
مقابل 350 الف دوالر في مزاد تذكاري اول من امس الســــبت إرتفاع 
كبير عن تقديرات قبل البيع فيما بيعت ســــترة سوداء ارتداها خالل 

جولة عاملية في 1989 مقابل 225 الف دوالر.
وكانت تذكارات جاكسون محور مزاد ضم مئات من االغراض التي 
ترتبط باملوســــيقى الشعبية »روك اند رول« وبينها أشياء ال ترتبط 

بـ »ملك البوب«.
وكان كثيــــرون قد توقعوا أن يباع القفاز بســــعر أكبر بكثير من 

التقدير االولي قبل البيع البالغ نحو 50 الف دوالر.

جاكرتــــا ـ أ.ش.أ: قال ناطق أمنى اندونيســــي إن 26 شــــخصًا لقوا 
مصرعهم بينما انقذ 178 آخرون في حادث غرق سفينة قبالة السواحل 
الغربية جلزيرة سومطرة )بغرب اندونيسيا( وعلى متنها حوالي 260 

شخصا.
وأضاف رئيس الشرطة في رياو )الواقعة بجزيرة سومطرة والتي 
غرقت السفينة قبالة سواحلها( اجلنرال بوجي هارتانتو في تصريحات 

للصحافيني امس أن جهودا تبذل حاليا للبحث عن املفقودين رغم االحوال 
اجلوية السيئة وارتفاع االمواج. وأشار إلى أن السفينة املنكوبة غرقت 
خالل رحلة داخلية نتيجة ســــوء االحوال اجلوية بعد تســــعني دقيقة 
فقط من إقالعها من ميناء باتام )بغرب اندونيسيا(، وأن السفينة كانت 
حتمل على متنها حوالي 260 راكبا رغم ان عدد الركاب املسجلني بقوائم 
السفينة بلغ 228 راكبا من بينهم 15 طفال. من جانبه، قال الناطق باسم 

الشرطة في رياو ياســــني قصاصة إن تسع سفن وعشرات من قوارب 
الصيد تشــــارك حاليا في جهود البحث عــــن املفقودين مبديا أمله في 
العثور على املفقودين في اقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن سفينة اخرى 
حتمل على متنها 278 راكبا شــــطحت على االرض قبالة سواحل مورو 
)بجزيرة سومطرة( خالل رحلة داخلية نتيجة سوء االحوال اجلوية، 

إال انه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة احلادث.

مصرع 26 شخصًا في حادث غرق سفينة إندونيسية

خالف حاد بين أبو شهاب وعمايري

دمشق - هدى العبود
نشب خالف حاد بني املمثلني الســـوريني عبداملنعم عمايري 
وســـامر املصري في ردهات حفل توزيـــع جوائز ادونيا للدراما 
الســـورية اخلميس الفائت على خلفيـــة تعليق للمصري بحق 

زوجة عمايري الفنانة امل عرفة.
واحتدم النقاش بني الفنانني، وعال صراخهما في وجه بعضهما 
البعض الى ان وصل االمر الى ابعد من ذلك، واستمر اخلالف الى 
ان تدخل املخرج واملمثل رامي حنا والصحافي نبيل صالح اللذان 

كانا موجودين في اخلارج وقاما بالتدخل بني الطرفني.
ويرجع سبب اخلالف الى ان املصري وهو مقدم احلفل قال »انه 
لو لم تكن امل عرفة ممثلة لكانت »بيبي ســـيتر« قبل صعودها 
للمســـرح لتســـلم جائزتها وهو االمر الذي اثار حفيظة كل من 

عرفة وعمايري.
ولدى اعتالء امل عرفة املنصة قالت وتبدو عليها عالئم الغضب 
»لي الفخر ان اكون بيبي سيتر الوالدي« قبل ان ينشب اخلالف 
وراء الكواليس بني املمثلني الســـوريني ويصـــل الى حد تبادل 

السباب والشتائم.
وقـــام بكتابة نص احلفـــل الذي قدمه ابو شـــهاب الصحافي 

السوري لقمان ديركي.

فرنسية تنافس أميركا في أزياء الكالب!
ان يكون هناك مصممو ازياء للرجال او النســـاء 
امر عادي ومألوف، لكن ان تكون هناك مصممة ازياء 

للكالب فهذا هو الغريب والطريف ايضا.
فقد تخصصت سيلني بولود مصممة االزياء الفرنسية 
في تصميم ازياء للكالب فقط وذلك في متجرها اخلاص 
في مدينة ليون الفرنسية، وقد دفعها الى امتهان هذه 
املهنة حســـب قولها ان أميركا هـــي املتفوقة في هذا 
املجال، لذلك تريد سيلني ان تنافس األميركان في طرح 
صيحات جديدة ومجنونة في عالم ازياء الكالب كي 
تنتشـــر هذه الظاهرة في فرنسا لسحب البساط من 
حتت اقدام أميركا في هذا املجال. وفي الصور سيلني 
تأخذ املقاســـات لكلب من نوع شيواوا وتلبسه الزى 
كبروفة قبل ان تضع ملساتها االخيرة عليه لتسليمه 
للزبون... الكلب!          )أ.ف.پ(

صحتك

6 وجبات غذائية يوميًا 
للحفاظ على صحة طفلك

القاهرةـ  وكاالت: 
د.أشــــــرف  قـــال 
أستاذ  عبدالعزيز 
التغذيــــة بكليــــة 
االقتصــــاد املنزلي 
بجامعـــــة حلوان 
املصريـــــــــــة ان 
الدراسات احلديثة 
املهتمــــة بتغذيــــة 
الطفل توصلت الى 

ان وجبات »السناك« ضرورية لصحة الطفل ومنوه، بحيث 
يتم تناول الطعام على 6 وجبات بدال من 3 كما هو متعارف 
وفي مواعيد منتظمة، وذلك يســــاعد العصارات الهضمية 
للعمل بفاعلية وتليها عملية الهضم واالمتصاص مما يجعل 

اجلسم يستفيد من الطعام بأقصى درجة ممكنة.
وحســــب جريدة اليوم السابع يشــــير د.أشرف الى ان 
الوجبات تقسم إلى »افطار« ثم وجبة بني اإلفطار والغداء،  
ثم وجبة بني الغداء والعشاء، والعشاء وآخر وجبة تكون 
بعد تناول العشــــاء وتكون كوبا من الزبادي أو من اللنب، 
والوجبات الثالثة الرئيسية يتم تناولها بالشكل املعتاد ولكن 
الوجبات التي بينها »السناك« يجب أن تكون عالية الطاقة 
ألن هذا هو الهدف من تناولها لبناء جسم الطفل في مراحل 
منو مختلفة والذي يحتاج لتغذية سليمة وسعرات حرارية 
تساعده في بناء ومنو خاليا اجلسم املختلفة، باالضافة الى 
ان اللعب والنشــــاط الزائد لدى األطفال يحتاج في املقابل 

لوجبات غذائية ذات سعرات حرارية عالية.

سامر املصريعبداملنعم عمايري


