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تفشي بكتيريا »إي كوالي« في أملانيا 
أخطر وباء من نوعه يشهده العالم

باريسـ  أ.ف.پ: أفاد مسؤول 
في معهد باستور الباريسي بان 
الذي تسببه  االســـهال املعوي 
بكتيريا اي كوالي املتفشية في 
شمال أملانيا ميثل اكبر وباء عرفه 
العالم في تاريخه احلديث ملتالزمة 
الفشل الكلوي املصاحب النحالل 
الدم الناجم عن هذه البكتيريا، 
وشدد فرنســـوا-كزافييه فيل 
مسؤول املركز الوطني املرجعي 
ايشـــيريكيا كوالي  لبكتيريـــا 
)اي كوالي( في معهد باســـتور 
على ضرورة التعرف على ناقل 

العدوى.
وقال »مادمنا لم نتعرف على 
العنصر املسؤول ولم نسحبه من 
التداول، فسنستمر في تسجيل 
حاالت مرضيـــة«، وحول هذه 
البكتيريا اجاب فرانسوا عن كل 
ما يتعلق بها قائال: عالم اجلراثيم 
عالم معقد، وفي تطور مستمر، 
صحيح ان نسخة »0104: اتش4« 
هي نسخة نادرة، وانه مت التعرف 
عليها من قبل مـــرة واحدة في 
كوريا، واالن، وهذا يعد كثيرا النها 
كانت في املكان اخلطأ في الوقت 
اخلطأ، على طعـــام مت توزيعه 
مـــن دون طهي، ولكـــن جدولة 
الوراثية )املجني( في  مكوناتها 
مختبر صيني لم تقارن ســـوى 
مبعلومات مجينات كاملة، ولدينا 
عدد قليل جـــدا منها في قواعد 
البيانات: مت في االجمال جدولة 
مكونـــات 50 اي كوالي بصورة 
كاملة، ومن بينها اقل من 10 اي 
كوالي مسببة للنزف املعوي من 

اصل 70 سجلت اوصافها.
وهكـــذا متـــت املقارنـــة مع 
مجموعة محدودة من املجينات، 

 مدريــــد ـ أ.ف.پ: الوديان 
االندلسية التي تلفحها أشعة 
الشــــمس جتعل من اسبانيا 
الزيتون في  أول منتج لزيت 
العالم اال ان املزارعني يعانون 
منذ ســــنوات قليلة من وضع 
صعب مع انهيار األسعار الذي 

ال ينجحون في جلمه.
في بلــــدة خيمينا احملاطة 
بتالل تكسوها أشجار الزيتون 
يقوم مانويل الفونسو توريس 
غونزاليس مدير الشركة العائلية 
»ال بوريســــيما« التي أسست 
العام 1893 بحســــاباته قائال: 
»السعر الوسطي لكيلوغرام 
الزيتون باجلملة هو 1.80 يورو 
راهنا في مقابل 2.60 يورو قبل 

أربع سنوات«.
ويضيــــف خوســــيه ماريا 
بينكــــو املهندس في اجلمعية 
االسبانية للمدن املنتجة للزيت 
ان »متوسط كلفة اإلنتاج في 
بساتني الزيتون التقليدية وهي 
األكثر انتشارا في اسبانيا يبلغ 
2.40 يــــورو للكيلوغــــرام اي 
نحن نخســــر 60 سنتا في كل 

كيلوغرام، هذا امر رهيب«.
في هذه الفترة من الســــنة 
موسم قطف الزيتون في املنطقة 
التي توفــــر 80% من الزيوت 

والفشل الكلوي.
ميكن نقل الدم، وغسل الكلى، 
وفي اســـوأ احلاالت يتم تغيير 

البالزما.
في احلـــاالت األقل خطورة، 
تعالج أعراض اإلسهال من خالل 
تعويـــض الســـوائل واملراقبة، 
ولكـــن ال ينبغـــي على اإلطالق 
إعطاء املريض مضادات لإلسهال 
النه ينبغي مســـاعدة اجلســـم 
علـــى التخلص مـــن البكتيريا 

وسمومها.
 وهـــل هي نســـخة مقاومة 

للمضادات احليوية؟
الســـيطرة  يجيب: من اجل 
على مخزون هذه البكتيريا، في 
الهضمـــي للمجترات،  االنبوب 
تستخدم مضادات االلتهابات لدى 
احليوانات، هذه نسخة شديدة 
املقاومة ملضادات االلتهابات، ولكن 
ليس لكل املضـــادات، مضيفا: 
وهي تنتقل عادة عن طريق حلم 
العجل املفروم واالجبان واحلليب 
النىء، وهنا يشتبه في وجودها 
في اخلضار، الن هذا ما قاد إليه 
التي  التحقيق بشأن األطعمـــة 
تناولها املرضى األوائل في املانيا 
مقارنة مع أشخاص غير مرضى 
يعيشون في املكان نفسه، ومت 
االشتباه بثالثة عناصر: اخلس 
والطماطم واخليار، وهذا يتــوقف 

على السكان املصابني.
هذا هو الطعام املسؤول عن 
تفشـــي البكتيريا بصورة غير 
اعتيادية بني نساء بالغات: %80 
بالغون، 70% نساء، وفي العادة 
يصاب اطفال دون الثالث سنوات 
باملرض، وتتساوى النسبة بني 

االوالد والفتيات.

االســــبانية، قد انتهى، وتزين 
نقاط متناهية الصغر خضراوية 
اللون أغصان األشجار املعمرة 
أحيانا، معلنة املوســــم املقبل 

الذي يقطف في أكتوبر.
الزيت »الذهــــب األخضر« 
يشهد استهالكه ازدهارا كبيرا 
في فــــورة مختلفة عن الفورة 
العقارية التي تلف بقية ارجاء 
البالد، ويقول انريكي ديلغادو 
االمني العام لالحتاد االسباني 
الزيت »هنــــا بدال  ملصنعــــي 
من بناء املنــــازل، رحنا نزرع 
االشجار«. وتوفر اسبانيا %50 
من زيت الزيتــــون في العالم 

وهو من أهم صادراتها.
ويقول توريس »قبل عشر 
ســــنوات كانت اسبانيا تنتج 
700 ألف طن ســــنويا واليوم 
تنتج 1.4 مليون طن« من بينها 
800 الف طن تصدر للخارج. 
ويعتمد 200 الف منتج و300 
بلدة على هذا النشاط »لذا فان 
انعاكسات  تراجع األسعار له 
كبيرة على االقتصاد األندلسي 
بالنظر خصوصا الى مستوى 
البطالة املرتفع جدا في املنطقة« 
والــــذي يصل الى 30% تقريبا 
على ما يشدد مانويل باراس 

روسا رئيس جامعة خاين.

البكتيريا مبضاد االلتهاب نقوم 
التوكسينات )سموم(  بتحرير 
املوجودة بداخلها واملســـؤولة 
عن تدمير خاليا االوعية الدموية 
الدقيقة، وبذلـــك نزيد من حدة 
متالزمة الفشل الكلوي املصاحب 

النحالل الدم.
ويقوم العالج على التعويض 
عن القصور الذي يســـببه سم 
البكتيريا: انخفاض عدد كريات 
الدم احلمر، والصفائح الدموية، 

فهم لم يقوموا على سبيل املثال 
بجدولة مجني النسخة الكورية، 
والصحيح ان الوباء احلالي هو 
اوسع وباء ملتالزمة الفشل الكلوي 
املصاحب النحـــالل الدم يعرفه 
العالم، لكل نسخ هذه البكتيريا 

مجتمعة«.
وحول ســـؤال عـــن امكانية 
معاجلة املرضى قال: ال ينصح 
باعطـــاء املرضـــى مضـــادات 
لاللتهابـــات الننـــا عندما ندمر 

اخليار االسباني الذي اثار ازمة

زيت الزيتون االسباني

خبير صحة أممي يرجح أن تكون  اللحوم 
مصدر عدوى بكتيريا »إي كوالي«

 ساللة بكتيريا جبارة جديدة تظهر في أوروبا

إسبانيا.. املنتج األول لزيت الزيتون في مواجهة تراجع األسعار

 لندنـ  سي ان ان: قال العلماء 
إنهم اكتشـــفوا وجود ساللة 
جديدة وقوية من البكتيريا التي 
ال تنفع معها العقاقير العادية، 
من فئـــة العنقوديات الذهبية 
الحيوية  المقاومة للمضادات 
MRSA، ورصدوا وجودها لدى 
البشر، وكذلك منتجات حليب 
األبقار غير المبستر في أوروبا، 
وإن كان حجم انتشارها الفعلي 

غير معروف بعد.
وأعرب العلمــــاء عن قلقهم 

حيال هذه الساللة.
 خاصة أن االختبارات العادية 

ال تظهر وجودها.
 وهو ما أكده الطبيب مارك 

هولمز، رئيـــس دائرة الطب 
البيطري في جامعة كمبريدج 
البريطانية، الذي قال إن وسائل 
الكشـــف الحديثة ال يســـعها 
رصد »مجموعـــات كبيرة من 
البكتيريا«، ما يؤثر على فهم 

.MRSA تطور سالالت
وأضــــــاف: »إذا رغبنا في 
أن نحد مـــن تواجد هذا النوع 
المجتمعات  البكتيريا في  من 

البشرية وفي المستشفيات.
انـــه علينا أن  ووأوضـــح 
نتمكن من فهم آليات تشكلهــــا 
ووجودها، ولكننا حتى الساعة 
نعجـــز عـــن رؤيـــة الصورة 

كاملة«.

 روما ـ د.ب.أ: رجح خبير في 
منظمة الصحة العاملية أن يكون 
مصدر العدوى البكتيرية النزيفية 
»إي كوالي« في اللحوم أكثر من 
اخلضروات، وقال اخلبير دوناتو 
جريسو في تصريحات لصحيفة 
»ال ريبوبليكا« اإليطالية الصادرة 
امس الســــبت: »العنصر املسبب 

للمرض ميكن العثــــور عليه في 
أمعاء األبقار، وبالتالي في اللحم 
النيء مثل التارتار أو الهامبورجر 
غير املطهي جيدا«. وذكر جريسو 
أنه لم يتمكن حتى اآلن من إثبات 
وجود مثل هذا النوع من البكتريا 
اخلطيرة في اخلضروات أو الفاكهة، 
وأضاف جريسو أنه إذا كانت حلوم 

األبقار هي مصدر هذه البكتريا، فإن 
ذلك من املمكن أن يكون له عالقة 
بجرعات املضادات احليوية الكبيرة 
التي يتم وضعها في أعالف األبقار، 

حيث تزيد من مقاومة البكتريا.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة 
العاملية، ظهرت بكتيريا »إي كوالي« 
في 12 دولة، وهي أملانيا والنمسا 

والتشــــيك والدمنارك وفرنســــا 
وهولنــــدا والنرويج واســــبانيا 
والسويد وسويســــرا وبريطانيا 
والواليــــات املتحدة، وكان معظم 
املصابني في تلك الدول قادمني من 
أملانيا، ولم تظهر في إيطاليا حتى 

اآلن أي إصابات.
ويرجح معظم العلماء أن عدوى 

»إي كوالي« تنتقل من خالل تناول 
خضروات ملوثة، خاصة اخليار، 
ومن أبرز أعراضها اإلسهال الدموي 
والقيء وارتفــــاع درجة احلرارة، 
وتســــبب هذه البكتيريا الفشــــل 
الكلوي، وتؤدي للوفاة بعد فترة 
من اإلصابة، خاصة ألصحاب املناعة 

الضعيفة.

وأول إصابة محتملة ملواطن لبناني ببكتيريا اإلي كوالي
 بيروت ـ أ.ش.أ: كشفت صحيفة »اللواء« أمس 
عن أول إصابة محتملة ملواطن لبناني ببكتيريا 

االيكوالي جراء تناوله بعض اخلضار ومنها 
اخليار وان هذا املواطن الذي لم تكشف عن اسمه 

أوضحت انه يعالج حاليا في إحدى املستشفيات 
في بيروت دون صدور بيان رسمي عن هذه 

احلالة. وتأتي إصابة املواطن اللبناني متزامنة مع 
القرار الوزاري الذي اصدره وزير الزراعة اللبناني 

د.حسني احلاج حسن أمس بحظر استيراد 
اخلضراوات من الدول األوربية كإجراء احترازي 

من اجل احلفاظ على صحة املواطنني اللبنانيني 
ورغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذه البكتيريا 

املعوية، ومعلنا منع دخول أي شحنات من 
اخلضار بعد هذا القرار حيث ال يعرف بعد حجم 
األخطار الناجمة عن هذه البكتيريا املعوية ومدى 

انتشارها حتى في البالد األوروبية.

تسعة أشهر على فشل عائد الى 
خلل في جهاز جتفيف.

وقال احــــد املصممني بيتر 
مادســــن لتلفزيون »تي في 2 
نيوز« الذي نقل عملية اإلطالق 
مباشرة »األمر اشبه بصاروخ 
فعلي لقــــد حلــــق فوقنا على 
ارتفــــاع كيلومتريــــن تقريبا، 
انه امر اليصدق«، واحتاج هذا 
الى  الرجل الشغوف بالفضاء 

إطالق ناجح ألول صاروخ دمناركي يدوي الصنع

 السعودية تفوز بعضوية املجلس 
التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد

اعتقال 11 شخصًا في أملانيا بعد دعوة 
عيد ميالد على »الفيس بوك«

الرياض ـ أ.ش.أ: أعلنت اململكة العربية 
السعودية عن فوز مرشحها د.سعد احمللفي 
بعضوية املجلس التنفيذي للمنظمة العاملية 
لألرصاد بالتزكية في انتخابات املجلس مع 
كل من اليابان والصني وفرنسا وأميركا وكندا 
وهي املرة األولى التي تتم فيها تزكية دولة 
آسيوية إلى هذا املنصب أسوة بالدول املتقدمة. 
العـــام لألرصاد وحماية  الرئيس  وأوضح 
البيئة بالســـعودية األمير تركي بن ناصر 
بن عبدالعزيز أن املنظمة العاملية لألرصاد 
وافقت على أن تقوم اململكة بإنشـــاء مركز 
عاملي لنظم املعلومات لتكون اململكة املركز 
الـ 13 عامليا كما وافقت على إنشـــاء اململكة 

للمركز اإلقليمي للمناخ جلنوب غرب آسيا 
مشيرا إلى أن بالده خاضت هذه املنافسة مع 

عدد من الدول اآلسيوية.
يذكـــر أن منظمة األرصاد العاملية ـ التي 
تتخذ من مدينة جنيڤ- السويسرية مقرا 
لها تضم في عضويتها 184دولة من جميع 
القارات تقوم بدور اجلهة التشـــريعية لكل 
ما يتعلق باجلوانب االرصادية سواء منها 
اجلوية أو الزراعيـــة والتغير املناخي كما 
تقوم بتوفير الدراســـات والتدريب والدعم 
للدول النامية والفقيرة لرفع مستوى أدائها 
في مجال األرصاد وتخدم هذه املنظمة جميع 

الدول املنتسبة لها. 

 هامبورغـ  د.ب.أ: ذكرت الشرطة األملانية 
أمس أن حوالي 1600 شخص حضروا حفل 
عيد ميالد لفتاة أكملت عامها السادس عشر 
بشمال أملانيا بعد أن سجلت الفتاة عن غير 
قصد دعوات على موقع التواصل االجتماعي 
)فيس بـــوك( وجتاهلت أن جتعلها دعوات 
»خاصة«. ووضعت تيسا تفاصيل عن حفلتها 
في منزل والديها في هامبورغـ  برامفيلد في 
موقع التواصل االجتماعي، وبدأ احلفل بشكل 
هادئ لكن مع مرور الساعات خرج املدعوون 
إلى الشوارع وهم ثملون خارج منزل األسرة 

وحدث نزاع مع الشرطة.

وكانوا يغنون تيســـا أو تيسا ال نعرفك 
لكن هذا ال يهم جئنا لنشرب املسكرات أثناء 
احتفالنا بعيد ميالدك« وهم يحملون الفتات 
مكتوب عليها «نحبك يا تيسا«، وبدأ املدعوون 
في إضرام النار في صناديق القمامة وحرق 
ســـقيفة حديقة وتدمير السيارات املتوقفة، 
وقال متحدث باسم الشرطة: »ألقيت حجارة 
وزجاجات وألعاب ناريـــة، ودمر الضيوف 
واجهات احلدائق وسحقوا األسيجة وأصيب 
ضابط شرطة بإصابات طفيفة بينما اعتقل 
11 شابا، وألغت أسرة تيسا احلفل واستعانت 

بشركة أمن خاصة. 

ثالث سنوات مبساعدة املهندس 
الناسا كريستيان  السابق في 
فــــون بينغتســــون وجيــــش 
من املتطوعــــني، لتصميم هذا 

الصاروخ وتنفيذه.
ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار 
ووزنه 1.6 طن مع كبســــولته 
الصغيــــرة، وعمليــــة اإلطالق 
التجريبية األولى في سبتمبر 
فشلت بســــبب عطل في جهاز 
جتفيف كان يفترض ان مينع 
احد صمامات احملــــرك من ان 
يتجلد، واجلمعة كادت التجربة 
تفشــــل أيضا عندما لم ينطلق 
نظام اإلقالع االوتوماتيكي، لكن 
بعد عد عكسي جديد جرت األمور 
على ما يرام وانطلق الصاروخ 

من املنصة.
وقال فون بينغتسون »لقد 
جنحنا في إطالق الصاروخ وأظن 
اننا دونا جــــزءا من التاريخ«، 
النموذج  ان  وقال املصممــــان 
االولي لهذا الصاروخ كلف 50 
ألف يــــورو ومولته حوالي 20 

شركة ونحو ألفي فرد.
وفي حــــال جناح ثالث الى 
أربع عمليات اطــــالق متتالية 
من دون اي مشكلة قد يجلس 
مادسن شخصيا داخل كبسولة 
الصاروخ ليصبــــح بذلك اول 

دمناركي يصعد الى الفضاء.

كوبنهاغن ـ أ.ف.پ: جنحت 
عملية إطــــالق صاروخ يدوي 
الصنع صممه دامناركيان من 
منصــــة عائمة قبالــــة جزيرة 
برونهولم فــــي املياه االقليمية 
البلطيق بعد  فــــي  الدمناركية 

الصاروخ اليدوي

ان هذا االستحداث يثير جدال 
في مدينة حيث الســــيارات 

واحلافالت ملكات الساحة.
بلديــــة بوينوس ايريس 
البالــــغ عدد ســــكانها ثالثة 
ماليني نســــمة اعلنت خطة 
لتوسيع املساحات املخصصة 
للدراجات الهوئية لتصل الى 

مائة كيلومتر.
ويقــــول وزيــــر التنمية 
املدنية دانييل تشاين لوكالة 
فرانس برس »خطتنا حتصد 
النجاح السيما في صفوف 

 الدراجة الهوائية حتط رحاها في بوينوس 
آيريس وتثير اجلدل في املدينة

الشباب نحن في خضم مرحلة 
توســــيع املمرات املخصصة 

للدراجات الهوائية«.
واطلقت بوينوس ايريس 
ما ســــمى بـ »باســــينغ« اي 
الدراجة الهوائية التي ميكن 
الشــــارع،  اســــتئجارها في 
شــــأنها في ذلك شأن الكثير 
من العواصم االخرى مع دفعة 
اولى من 500 دراجة صفراء 

متوافرة في 12 محطة.
الوزير »سجلنا  واوضح 
11 الف مستخدم في غضون 
اربعة اشــــهر« فــــي حني ان 
»النزهــــة الكبيرة« األخيرة 
بالدراجــــة الهوائيــــة ضمت 
نحــــو 500 شــــخص، اال ان 
محبي الدراجة الهوائية لديهم 

انتقادات.
ويوضح كارلوس كاياري 
)37 عاما( ببعض التوتر وهو 
ميتطــــي دراجتــــه الهوائية 
»املمر يســــاعد اال ان علينا 
ان نحاول على الدوام جتنب 
املارة والدراجات النارية فهم ال 

يحترمون هذه املمرات«.

بوينوس ايريسـ  أ.ف.پ: 
بدأت الدراجة الهوائية حتتل 
شوارع بوينوس ايريس مع 
65 كيلومتــــرا مــــن املمرات 
املخصصة لها ودفعة أولى 
مــــن 500 دراجة لإليجار إال 

فتاة تقود دراجة هوائية

طوكيو ـ أ.ش.أ: توصل فريق من الباحثني 
اليابانيني إلى معرفة السبب وراء تسوس 

األسنان وهو وجود »إنزمي« يعرف 
باســـم »جلوكان - سكراز« الذي يفرزه 

ميكروب موجود بالفم، ويغطى هذا 

»اإلنزمي« السنة بأكملها وميهد بهجوم 
أحماض البكتريا على مينا االسنان، ومن 
املأمول أن يساعد هذا االكتشاف الباحثني 

على التوصل إلى عالج جديد لتسوس 
األسنان. 

اكتشاف إنزمي مسؤول عن تسوس األسنان
صحتك


