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صحتك

 مضادات االكتئاب غير مؤثرة
 واشنطنـ  أ.ش.أ: فشلت مضادات االكتئاب في مساعدة 

ما يقرب من نصف األشخاص الذين يلجأون إليها.
وأفادت دراسة حديثة بأن معظم مضادات االكتئاب، ومنها 
العقاران الشائعان »بروزاك« و»زولوفت«، تعمل على زيادة 
مادة الـ »سيروتونني« الكيميائية التي حتمل الرسائل من 
املخ ويجري إنتاجها في عمق وسط الدماغ من خالل خاليا 

تعرف باسم خاليا »راف العصبية«.
وقال باحثون باملركز الطبي جلامعة كولومبيا في نيويورك 
إن فئرانا معدلة وراثيا أبدت استجابة أقل ملضادات االكتئاب 
بعد إعطائهــــا كمية كبيرة من نوع واحد من مســــتقبالت 

السيروتونني في عمق وسط الدماغ.
وقــــال »رينيه هني« من جامعة كولومبياـ  الذي نشــــر 
دراســــته في دورية »نيورون ألمراض اجلهاز العصبي« ـ 
إن مستقبالت الـ »سيروتونني« تثبط نشاط خاليا تعرف 
باسم خاليا راف العصبية املنتجة لـ »السيروتونني« وأن 
وجود كمية كبيرة من هذه املستقبالت يثبط هذه اخلاليا 

بشكل كبير.
وأشار »هني« إلى أن هذا االكتشاف رمبا يكون مفيدا في 
إعطاء األطباء فكرة عن مدى اســــتجابة املرضى ملضادات 

االكتئاب.

السيدة ومولودها الذي وضعته بعد إنقاذها                   )أ.پ(  مراسل الـ »سي إن إن« الثاني من اليمني أثناء إجراء العملية 

مراسل »سي إن إن« يشارك في إجراء عملية جراحية لطفلة من هاييتي

سيدة تضع مولودها على مروحية بعد إنقاذها من بين األنقاض
بورت أو برينس )هاييتي(ـ  سي.ان.ان: لم يتوان 
صحافيو شبكة »سي إن إن« الذين يقومون بتغطية 
الكارثة الطبيعية في هاييتي، عن تقدمي يد العون، في 
أكثر من مجال، غير أن احلدث األبرز كان بطله كبير 
املراسلني الصحيني والطبيني في الشبكة، ساجناي 
غوبتــــا. وعندما نقول يد العــــون.. فهي بالفعل يد، 
وليست مجرد مساعدة عادية. ففي أثناء وجوده في 
هاييتي، بحث املسؤولون عن غوبتا نظرا ألنه جراح 

األعصاب الوحيد الذي كان موجودا في املنطقة.
أما ســــبب بحثهم عن غوبتــــا، فهو حاجتهم إليه 
إلجــــراء عملية جراحية عاجلــــة لطفلة من هاييتي 
في الثانية عشــــرة من عمرهــــا، كان حرس احلدود 
األميركي قد أنقذها من بني من مت إنقاذهم في أعقاب 
الهزة األرضية العنيفة التي ضربت هاييتي، والتي 
أسفرت عن سقوط ما يزيد على 100 ألف قتيل، عدا 
اجلرحى واملشردين. وتبني أن الطفلة تعاني من وجود 
شظية أسمنتية اخترقت رأسها، واخترقت دماغها، 

ومت نقــــل الطفلة إلى منت حاملة الطائرات األميركية 
»كارل فيسون«.

وعلى الفور قاد ساجناي غوبتا الفريق اجلراحي، 
وجنح في إخراج الشــــظية من رأس الطفلة، وعقب 
العملية اجلراحية، قال غوبتا »إن الفتاة اآلن بحالة 

جيدة«.
ومن املنتظــــر أن يتم نقل الفتــــاة للمتابعة إلى 
املستشــــفى العائم التابع للبحرية األميركية، فيما 

تقوم السلطات بالبحث عن أسرتها.
يذكر أن اإلدارة األميركية اجلديدة كانت قد عرضت 
على الدكتور غوبتــــا، منصب كبير األطباء، غير أن 

األخير رفض ذلك.
مــــن جهة أخــــرى، كتب اهلل النجاة لســــيدة من 
هاييتي كانت حامال في شــــهرها األخير حيث ظلت 
حتت األنقاض قرابة الـ 72 ساعة حتى جنحت فرق 
اإلنقاذ من انتشــــالها وأثناء نقلها على مروحية الى 

املستشفى وضعت مولودها الذكر.

القرصنة حول العالم
ارتفعت حوادث القرصنة املبلغ عنها في العالم في عام 2009 

الى 406 حوادث قرصنة وسطو مسلح على السفن
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المباحث عثرت في عيادته على أكثر من »CD« تحوي أوضاعًا مخلة

 طبيب أسنان في القاهرة يعتدي على مريضاته 
القاهرةـ  وكاالت : ألقت اإلدارة 
العامة ملباحــــث اآلداب بالقاهرة 
القبض على طبيب أسنان، يقوم 
مبمارســــة الرذيلة مع مريضاته 
املترددات على عيادته مبنطقة عني 
شمس، وتصويرهن باستخدام 
كاميرا غير مرئية دون علمهن، 
وبتفتيــــش عيادتــــه عثر على 
»2CD« يحوى أفالما جتمعه مع 
مريضاته أثناء ممارسة الرذيلة 
معهن. تفاصيل الواقعة حســــب 
ما نشرته جريدة »اليوم السابع« 
بدأت بتلقي اللواء فاروق الشني 
مدير اإلدارة العامة ملباحث القاهرة 

معلومات من مصادره الســــرية تفيد بقيام »ع. ع« )45 سنة( طبيب 
أســــنان، ميارس الرذيلة مع املريضات املتــــرددات عليه داخل عيادته 

مبنطقة عني شمس.
وبإخطار اللواء إسماعيل الشاعر مســــاعد أول الوزير ومدير أمن 
القاهرة، أمر بتكثيف التحريات للتوصل إلى صحة املعلومات، ومن خالل 

حتريات اللواء هشــــام الصاوي 
مديــــر مباحــــث اآلداب، تبينت 
صحة املعلومــــات، وأن الطبيب 
يقوم بتصويــــر املريضات أثناء 
ممارســــته للرذيلة معهن دون 
علمهن، باســــتخدام كاميرا قام 
بتثبيتها على كرسي العالج والذي 
الرذيلة مع جميع  ميارس عليه 
مريضاته. وعلى الفور مت استهداف 
العيادة عقب اســــتئذان النيابة، 
في مأمورية أسفرت عن ضبطه، 
العيادة عثر بداخلها  وبتفتيش 
على جهــــاز كمبيوتر، باإلضافة 
إلى عدد »2CD« محمل عليها أفالم 
جنسية جتمعه مع عدد 9 من املريضات املترددين على عيادته في أوضاع 
مخلة أثناء ممارسته الرذيلة، وعثر على الكاميرا التي يستخدمها في 
تصوير أفالمه مثبته في مكان غير مرئي. كما كشــــفت التحقيقات أن 
من بني ضحاياه »س.م« )24 سنة( املمرضة اخلاصة به، والتي اعترفت 

عليه بأنه وراء فقدها لعذريتها وفض غشاء بكارتها. 

عيادة طبيب األسنان بعد إغالقها

إعدام سعودي قتل 
زوجته وابنه

الريـــاض ـ يو.بي.آي: نفذت 
السلطات السعودية امس حكم 
اإلعدام بحق مواطن ســـعودي 
وذلـــك بضرب عنقه بالســـيف 
إلدانته بقتل زوجته وابنه. وقالت 
وزارة الداخلية السعودية في بيان 
أن »سلطان بن علي بن عبداهلل 
القحطاني سعودي اجلنسية أقدم 
على قتل زوجته وابنه ومهاجمة 
أحد األشخاص وابنه وإطالق النار 
عليهمـــا وعلـــى منزلهما بقصد 
قتلهما ودخـــول منزلهما عنوة 
وترويع مـــن بداخله«. وحذرت 
الوزارة »كل من تسول له نفسه 
اإلقدام على مثل ذلك بأن العقاب 
الشرعي سيكون مصيره«. وهذا 
هو حكم اإلعدام الرابع الذي تنفذه 
الســـلطات السعودية منذ بداية 
العام احلالي بعدما نفذت العام 
املاضي أحكام اإلعدام بنحو 67 
شخصا مقابل 104 في 2008 و153 

في 2007.

بريطانيا توقف بناء مسجد قرب موقع األلعاب األولمبية

سقط من الطابق الخامس وإصابته بسيطة!

لندنـ  أ.ف.پ: اوقفت السلطات احمللية في مدينة 
لندن االثنني املاضي خططا لبناء مســـجد ضخم 
بالقرب من الستاد الذي ستقام فيه االلعاب االوملبية 
عام 2010 بعد ان قالت ان اجلماعة االسالمية التي 
ترغب في بنائه لم تتقدم بطلب البناء في الوقت 
املطلوب. وترغب »جماعة التبليغ« التي لها جذور 
في الهند، في بناء مجمع يتسع لنحو 12 الف مصل 
في شرق لندن يكون مركزا للمشاركني في االلعاب 

االوملبية والزوار القادمني ملشاهدة االلعاب.
اال ان اجلماعة لم تتقدم رسميا بخططها للبناء 
الى السلطات احمللية في لندن في املوعد النهائي 

هذا الشـــهر، وتلقت انذارا باغالق مسجد مؤقت 
تديره اجلماعة في املوقع.

واثارت خطط اجلماعة بناء املســـجد والتي 
اعلنت عنها عـــام 2007 احتجاج املجتمع احمللي 
حيث وقع 48 الف شـــخص عريضة قدموها الى 

احلكومة ملنع بناء املسجد.
وقد ظهرت جماعة التبليغ في الهند خالل احلكم 
البريطاني، وتقول انها جماعة غير سياســـية، 
اال ان املعارضني خلطة بناء املســـجد اعربوا عن 
قلقهم حيال املذهب املتشـــدد من االســـالم الذي 

تتبعه اجلماعة.

دمشقـ  د.ب.أ: ذكرت صحيفة 
سورية امس أن فتى سوريا في 
الـ 15 من عمـــره جنا من موت 
محقق إثر سقوطه من الطابق 
اخلامس في ورشـــة للبناء في 
العاصمة  مدينـــة قريبة مـــن 

السورية دمشق.
وقالت صحيفة »تشـــرين« 
احلكومية ان الفتى، الذي يعمل 

في البناء، ســـقط مـــن الطابق 
اخلامس على األرض.

ونقلت الصحيفة عن مدير 
املشفى الذي أسعف الفتى قوله 
ان اإلصابة كانت بسيطة مقارنة 
مبا يحدث جراء مثل هذا السقوط 

من ارتفاع شاهق.
وتبني مـــن الفحص األولي 
إصابة الفتـــى بالرأس والبطن 

)ارجتاج في الدماغ وآالم دفاعية 
في البطن( وكسر مع جرح في 
الفخـــذ األمين متـــت خياطته 

وترميمه.
وبعد املراقبة بالعناية املركزة 
ملدة 24 ســـاعة أصبح املصاب 
بحالـــة عامـــة مســـتقرة وكذا 
احلالة العصبية التي مالت إلى 

االستقرار.

الشبان الصوماليون يتقاطرون
 على االنضمام إلى القراصنة

مقديشوـ  أ.ف.پ: في الوقت الذي تفاخر 
فيه قوات البحرية العاملية بـ »جناح« مهمتها 
في مواجهــــة القراصنة الصوماليني، فان 
العديد من املسؤولني واملختصني في شؤون 
القرصنة يعربون عن مخاوفهم من تزايد 

عدد املجندين اجلدد لدى القراصنة.
وفي 10 ديسمبر جمعت القوة األوروبية 
ملكافحة القرصنــــة »اتاالنت« ابرز قادتها 
لالحتفال بـ »عام من النجاح« في التصدي 

للقراصنة.
اما بالنسبة للقراصنة فان شهر ديسمبر 
شهد تواصل توسيع منطقة عملياتهم في 
احمليط الهندي وصوال الى مياه ارخبيل 

السيشيل بعيدا جدا عن خليج عدن.
وقال عبدي يــــاري القرصان في قرية 
هراردير معقل القراصنة وتقع على بعد 
300 كلم شمالي مقديشو، لوكالة فرانس 
بــــرس »ينضم الينــــا الكثير مــــن افراد 
املليشيات يوميا وهذا احد أسباب تزايد 

عدد الهجمات«.
وفي الواقــــع فان القراصنــــة طوروا 
عملياتهم بحيــــث باتوا يحتجزون حاليا 

11 سفينة ونحو 270 بحارا.
وأضاف ياري »ذهب مائة من عناصرنا 

حاليا للصيد« في مياه خليج عدن واحمليط 
الهندي مشيرا الى انه »عدد كبير بالنظر الى 
األحوال اجلوية السيئة هذه األيام وسيزيد 

العدد حني تخف شدة الرياح«.
وحتى ان كانت تقســــم على عشرات 
األشخاص فان الفديات التي تصل أحيانا 
إلى ماليني الدوالرات تثير الكثير من املطامع 
فــــي بلد غارق في حــــرب أهلية منذ 1991 

ويعاني من بطالة وبؤس مزمنني.
وقال محمد عبدولي احد اعيان هراردير 
بقلق »يستمع شبان الى أحاديث عن فديات 
ضخمة يحصل عليهــــا القراصنة وهم ال 
يحتاجون الى دافع أكثر من ذلك« لالنضمام 

اليهم.
وفي 2007 كان يكفي توافر مرساة وبضع 
بنادق الكالشنيكوف وزورق ملهاجمة إحدى 
السفن العشرين الفا التي متر سنويا عبر 
خليج عدن احد اهم طرق التجارة البحرية 

في العالم.
واستدعى التهديد الذي يشكله القراصنة، 
حشــــد قوات كبيرة مــــن 15 بلدا يتمركز 
معظمها في خليج عدن. غير ان القراصنة 
تأقلموا مع الوضع وركزوا هجماتهم في 

احمليط الهندي األبعد في اجتاه الشرق.

أوباما رجل املفاجآت دائما.. ال أحتدث عن السياســـة 
لكنني أحتدث عن اجلانب اإلنساني في شخصية رئيس 
أكبر دولة في العالم، فمرة رأيناه في محل مأكوالت يقف 
في الطابور ينتظر دوره حتى يأخذ أغراضه رغم إصرار 
العاملني في احملل على تلبية طلبه بسرعة، اما هذه املرة 
فقد ذهب أوباما وعائلته الى إحدى اجلمعيات اخليرية 
في واشنطن، وشعار هذه اجلمعية »لكي يأكل اجلميع« 
وأصر أوباما وعائلته علـــى ارتداء مالبس العاملني في 
املطعم وعملوا كجرسونات يلبون طلبات الزبائن بابتسامة 

حلوة مريحة وسط دهشة اجلميع. )أ.پ(

أوباما وعائلته.. جرسونات


