
حـــــولالعـالم
االربعاء

19  اغسطس 2009

لوس أجنيليسـ  رويترز: قالت صحيفة أميركية امس األول 42
ان والد مايكل جاكســــون قال ان »ملك الپوپ« سيوارى الثرى 
في مقابر في لوس اجنيليس في 29 اجلاري، وهو اليوم الذي 

كان سيوافق عيد ميالده الـ 51.
وأبلغ جو جاكســــون صحيفة »نيويــــورك دليل نيوز« ان 
اللمســــات االخيرة وضعت على خطة الدفن في االيام القليلة 
املاضية.وقالت تقارير لوسائل اعالم االسبوع املاضي ان جاكسون 

الذي توفي بأزمة قلبية في 25 يونيو املاضي دفن في مراســــم 
خاصة في اول اغسطس، لكن تلك التقارير استندت الى مصادر 
لم يكشــــف عنها ولم يؤكدها قط ممثلو عائلة جاكســــون.ولم 
يتســــن على الفور االتصال مبتحدث باســــم عائلة جاكسون 
االثنني للحصول منه على تعقيب على تقرير »ديلي نيوز« او 
متحدث باسم مقابر فورست لون في لوس اجنيليس التي قال 

جو جاكسون ان ابنه سيدفن فيها.

والد جاكسون: ابني سيدفن في عيد ميالده

عبدالعزيز آل الشيخ: ال بأس من لبس الكمامات ومنظمة الصحة العالمية تمدد صالحيات »التاميفلو« من 5 إلى 7 سنوات 

نجم الكرة السعودية سامي الجابر تعافى من إنفلونزا الخنازير

عواصمـ  وكاالت: اكد مدير إدارة الكرة 
بنادي الهالل ســــامي اجلابر ان وضعه 
الصحــــي مطمئن وانه تعافى من مرض 
انفلونزا »ان1 اتش1« )انفلونزا اخلنازير( 

الذي اصابه مؤخرا.
وقال، في حديثه للصحافيني أمس عقب 
نهاية تدريب الفريق، »احلمد هلل تلقيت 
العالج الالزم في اليومني املاضيني وحاليا 
وضعي الصحي يسير بصورة طبيعية، 
واستخدم بعض االدوية التي اشعر معها 
بالتعافي، كما ان االطباء منحوني الضوء 

االخضر للتحسن الذي وجدوه«.
من جانب آخر، كشفت وزارة الصحة أن 
العدد اإلجمالي للحاالت التي مت تأكيدها في 
مختبرات الوزارة بلغ حوالي 2000 حالة 
مصابة مبرض انفلونزا اخلنازير بنسبة 
شفاء بلغت 95% فيما بلغ عدد الوفيات 14 
حالة، مؤكدة ان هذه احلاالت تقع ضمن 
املعدل العاملي املتوسط، وترجع لنظام 

الترصد العالي الذي تتبعه اململكة.
واكد وكيل وزارة الصحة املســــاعد 
د.زياد ميمــــش في مؤمتر صحافي عقد 
امس بالوزارة حول مستجدات الوضع 
عامليا ومحليا بشأن انفلونزا اخلنازير، 

ان الوزارة تقوم حاليا بتطبيق اخلطة 
الوطنية ملكافحة مرض انفلونزا اخلنازير 

وتوصياتها بنسبة %100.
واوضح د.ميمش أن اململكة ستكون 
من اوائل الدول التي حتصل على لقاح 
املرض حني طرحه باالسواق العاملية نظرا 
حللول موسم احلج والعمرة، مشيرا الى ان 
الوزارة وضعت منذ االسبوع االول لظهور 
اول حالة خطة حلماية العاملني الصحيني 
باملستشفيات. مؤكدا انه ال توجد دراسات 
او بحوث في الوقت احلالي لعالج املرض 

وذلك حلداثة الڤيروس املسبب.
من جهته، اجاز مفتي عام السعودية 
ورئيــــس هيئــــة كبار العلماء الشــــيخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ لبس 
الطواف  اثنــــاء  الكمامــــات للمعتمرين 
والسعي وفي الصالة داخل املسجد احلرام 
وغيره واالخذ باالسباب التي تقي الناس 

العدوى.
وقال املفتي ـ ردا على ســــؤال حول 
حكم لبس الكمامات في العمرة والصالةـ  
انه »جائز«، الفتا أن »الكمامات ال تعتبر 
غطاء وجه، فمن يرى احلاجة إلى لبسها 
فال بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها 

أولى«.
وعــــن معنى حديــــث »ال عدوى وال 
طيــــرة«، قال مفتي عام الســــعودية »ال 
عدوى وال طيــــرة وال هامة وال صفر«، 
يعنى نفى أن تكون العدوى تنتقل بنفسها 
إمنا هي سبب ولهذا قال »ففر من املجذوم 
فرارك من األسد«، وليس في ذلك تناقض 
فنحن ننفى العدوى بنفسها، لكن نأخذ 

باألسباب التي تقينا شر العدوى.
هذا وأعلنت الســــلطات الصحية في 
مالطا امس عن تسجيل أول حالة وفاة 

جراء االصابة بأنفلونزا اخلنازير.
وقالت السلطات الصحية ان احلالة 
املتوفاة تعود المرأة )82 عاما( وكانت 
ضمن مجموعة من الناس الذين صنفوا 
على انهم اكثر عرضة لالصابة باملرض، 
حيث انها كانت تعانى من أمراض بالقلب 

ومشاكل باجلهاز التنفسي.
وقال املســــؤولون ان املــــرأة ادخلت 
للمستشفى اجلمعة املاضية لكنها توفيت 

بسبب حدوث مضاعفات.
في الســــياق ذاته، اكدت اندونيسيا 
تسجيل رابع حالة وفاة باملرض، واكد 
مديــــر إدارة مكافحة االمــــراض بوزارة 

الصحة االندونيسية جاندرا اديتاما ان 
طفال يبلغ من العمر 5 ســــنوات توفي 
متأثرا باصابته بڤيروس إيه »اتش1 ان1« 
ليرتفع بذلك اجمالي املتوفني الى اربعة 

اشخاص.
وأعلن املتحدث الرسمي باسم منظمة 
الصحة العاملية غريغوري هارتل أمس ان 
وكالة تقييم األدوية األوروبية مددت فترة 
صالحية كبسوالت عالج مرض انفلونزا 
اخلنازير )التاميفلو( من 5 سنوات الى 

7 سنوات.
وأضاف هارتل خالل مؤمتره الصحافي 
الذي يعقده مرتني أســــبوعيا انه وفقا 
النتشار وباء انفلونزا اخلنازير حاليا، 
أشــــارت الوكالة الى انه مــــن املالئم ان 
ينطبق بأثر رجعي على مخزون األدوية 

احلالي.
وأوضح هارتــــل ان املنظمة ترى ان 
متديد فترة صالحية األدوية هو قضية 
السلطات التنظيمية الوطنية قائال: »في 
الواقع اذا سمحت السلطات السويسرية 
كما فعلت الوكالة بتمديد فترة صالحية 
األدوية فإن ذلك يتوافق متاما مع نظرة 

املنظمة«.

»خراطيم صحية« للشيشة خوفًا من »إن 1 اتش 1«
التحذيرات من  العربية: 
الخنازير  انفلونــــزا  مرض 
مازالت مستمرة في األردن 
ورافقــــت تلــــك التحذيرات 
اجراءات وجهــــود صحية 
امتدت إلى بعض الممارسات 
االجتماعية التي تساعد على 
انتقال المرض مثل التقبيل 
والعناق وشرب القهوة من 

فنجان واحد. 
وتلــــك الجهود تصطدم 
بمــــزاج ال يكترث بخطورة 
هذه االمراض التي من الممكن 
أن تنتقل عن طريق تدخين 
الشيشــــة مثــــال، لذلك جاء 
»الخرطــــوم الصحي« الذي 
يستخدم مرة واحدة ليتلف 

بعدها.
احــــد مرتادي  ويقــــول 
المقاهــــي في عمــــان مبررا 
اســــتخدامه ذلك الخرطوم 
البالستيكي: هناك امراض 
معديــــة وهــــذا الخرطــــوم 
يســــتخدم مــــرة واحدة ثم 
يرمى أو يحتفظ به صاحبه 

لوحده.
ويرى آخر أن استخدام 
تلك الخراطيم البالستيكية 
لمرة واحــــدة فكرة جديدة 
وجيدة ألن ذلك الخرطوم خال 
من الجراثيم وال يتنفس أحد 

آخر فيه على حد قوله.
غير أن األطباء ال يرون 
جدوى من هــــذه الخراطيم 
باعتبارها ال تقي من المرض، 

وفي هذا الصدد يقول مدير 
دائرة السالمة الصحية في 
وزارة الصحة األردنية د.مالك 
الحباشنة: إن تغيير المبسم 
أو الخرطوم ال يعني شيئا 
وال يفيد بشيء ألن المشكلة 
في رذاذ مستخدم الشيشة 
الذي تتواجد فيه الجراثيم 
والڤيروســــات والتــــي من 
الممكن ان تبقى حية لمدة 
تصــــل إلى 4 ســــاعات بعد 
انتهاء الشخص من استخدام 

الشيشة.
وكان تقرير رسمي ذكر 
في وقت ســــابق أنه خالل 
الفترة مــــن يونيو الماضي 
وحتى ما قبل منتصف الشهر 

الجاري، بلغت حاالت اإلصابة 
بمــــرض إنفلونزا الخنازير 
111 حالة، قدمت معظمها من 

خارج البالد.
وقالــــت وزارة الصحة 
األردنيــــة، في تقرير لها إن 
50% من اإلصابــــات تعود 
ألشخاص قدموا من الواليات 
المتحدة، ومصر والسعودية 
ولبنان وإسبانيا مشيرة إلى 
أن أعمار المصابين تتراوح 

ما بين 10 و40 عاما.
وأوضح البيان أن األعمار 
ما بيــــن 10 و14 عاما كانت 
األكثر تأثــــرا بالمرض، ثم 
األعمار ما بين 15 و19، ويليها 

20 فأكثر.

اخلراطيم يتم استعمالها ملرة واحدة

صحتك

االختناق أثناء النوم يرفع خطر الوفاة

األنسولين لم يعد الخيار األخير

واشنطن ـ رويترز: قال باحثون أميركيون ان االختناق 
اثناء النوم يرفع خطر الوفاة مبكرا بنسبة 46% لكن الباحثني 
أوضحوا ان األشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفس غير 

حادة اثناء النوم ال يدخلون ضمن هذه الفئة.
وذكر الباحثــــون االثنني املاضي ان األشــــخاص الذين 
يعانون من اضطرابات شديدة في التنفس أثناء النوم تزيد 
احتماالت وفاتهم ألســــباب عدة مقارنة مبن ال يعانون من 

مثل هذه االضطرابات خالل النوم.
وخلص ناريش بوجنابي من جامعة جون هوبكينز في 
بالتيمــــور وزمالؤه الى ان املخاطر تبدو اكثر وضوحا في 

األشخاص الذين تتراوح اعمارهم بني 40 و 70 عاما.
وينتــــج االختناق اثناء النوم عن حدوث ارتخاء اجلزء 

العلوي من ممر الهواء اثناء النوم.
وميكن ان يكون الغطيط القوي من األعراض لكن العرض 

األهم  لالختناق حدوث تقطع متعدد قصير للتنفس.
ويرتبط االختناق اثناء النوم بالبدانة وارتفاع ضغط الدم 
والفشل في وظائف القلب واجللطة الدماغية لكن الباحثني 
عجزوا عن ان يحددوا بشــــكل واضح الى أي مدى يحتمل 

بصورة كبيرة ان يتسبب في وفاة الشخص.
وأجرى فريق بوجنابي الدراسة على 6400 رجل وامرأة 

ملدة ثماني سنوات في املتوسط.

داالسـ  يو.بي.آي: نصحت دراسة جديدة املرضى واألطباء 
باستخدام األنسولني كخيار عالجي أول بدال من أن يلجأوا 

إليه كخيار أخير.
ويحاول املرضى املصابون بالسكري من النوع 2 عادة 
تفادي استخدام االنسولني خوفا من ازدياد الوزن وعيش 
حياة صعبة أو املعاناة من نسبة سكر منخفضة في الدم.

إال أن باحثني أميركيني أشاروا إلى أن معظم هذه املخاوف 
ال أساس لها.

ونصح الباحثون في املركز الطبي التابع جلامعة »تكساس 
ثاوث وســــترن« في الواليات املتحــــدة األميركية األطباء 
واملرضى الذين يعانون من الســــكري الذي ال يعتمد على 
األنسولني باستخدامه كخيار عالجي أول بدال من أن يلجأوا 

إليه كخيار أخير.
وقال املعد الرئيسي للدراسة د.الديكو لينغفاي »وجدنا 
أن املرضــــى الذين حصلوا على حقن أنســــولني في بداية 
املرض أبلوا مثل املرضــــى اآلخرين، ال بل أفضل، ما يعزز 
نظرية أن األنســــولني هو خيار آمن وجيد للمرضى حتى 

في بداية املرض«.
وقارن الباحثون نســــبة املطاوعة والرضى والفاعلية 
والسالمة ونوعية احلياة بني املرضى الذين اختيروا عشوائيا 
للحصول علــــى عالج عادي بالفم أو على األنســــولني مع 
املتفورمني وهــــو دواء يأخذ فمويا يضبط معدل الســــكر 

في الدم.
وكشفت الدراسة التي من املقرر نشرها في مجلة »ديابيتس 
كار« األميركية أن املرضى الذين يتناولون األنســــولني مع 
املتفورمني لم يظهروا نســــبة منخفضة من السكر في الدم 

وكسبوا وزنا أقل وكانوا راضني عن عمل األنسولني.

قرصان يسرق أرقام 130 مليون بطاقة ائتمان

أوباما تقدم في الجامعة بطلب
 لتعديل درجته وأستاذه مازال يرفض

تحدثت صحيفة »التايمز« 
البريطانية في عددها أمس 
الرئيس األميركي  عن لقاء 
باراك اوباما مؤخرا بأستاذه 
في الجامعة البروفيســـور 
روجر بويش فقد كان بينهما 

امر مؤجل منذ عام 1981.
ففـــي ذلك الوقـــت قدم 
بـــاري »اوباما«  الطالـــب 
التماســـا الى بروفيســـور 
العلوم السياسية طالبا منه 
تعديل درجته في مادته وقد 
كان منحه درجة جيد ورفض 

بويش التماسه.
وعقب اللقاء قال بويش 
ان اوباما مازال يتذكر وبعد 
مرور 28 عاما، وهو مازال 

يرفض هذا التقدير.
البروفيســـور،  ولكـــن 
بحســـب الصحيفة، مازال 
مصمما فرغـــم ان زوجته 
وابنته استمتعتا بصحبة 
اوباما في المكتب البيضاوي 
اال ان األستاذ مازال يرفض 
الذي  تعديل تقدير تلميذه 
بـــات رئيســـا للواليـــات 

المتحدة.

واشنطن ـ د.ب.أ: وجهت السلطات األميركية 
االثنني املاضي االتهام ألحد ســـكان مدينة ميامي 
بســـرقة أرقام 130 مليون بطاقة ائتمان وخصم، 
فيما وصفته وزارة العدل األميركية بأكبر سرقة 

بيانات تشهدها الواليات املتحدة في تاريخها.
ووجهت االتهامات أللبرت جونزاليس )28 عاما( 
وشخصني آخرين من مخترقي أجهزة احلاسوب 
)هاكرز( لم يتم الكشف عن هويتهما الستخدامهم 
تقنيات اختراق متقدمة لســـرقة بيانات بطاقات 

ائتمان عن طريق استغالل شبكات احلاسوب.
ووفقا لالئحة االتهام فإن جونزاليس وزميليه 
املتورطني في تلك املؤامرة بدأوا ممارسة عمليات 
االختراق والقرصنة ألجهزة احلاسوب في أكتوبر 
عام 2006 وأرســـلوا البيانات التي سرقوها إلى 
خوادم حاسوب )سيرفرز( يديرونها في كاليفورنيا 

وإيلينوي والتفيا وهولندا وأوكرانيا.
ومن بني الشركات التي وقعت ضحية لعمليات 
النصب التي ســـرقت خاللها أرقام البطاقات كل 
من »هارتالند بامينت سيستمز« و»سفن اليفن« 

و»هانفورد براذرز«.
وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه في حال 
إدانته سيواجه جونزاليس عقوبة السجن التي قد 

تصل إلى 20 عاما بتهمة التآمر بغرض االحتيال 
على شبكة اإلنترنت و5 ســـنوات أخرى بتهمة 
التآمر باإلضافة إلى غرامة قدرها 250 ألف دوالر 

عن كل تهمة.

ألبرت جونزاليس

سامي اجلابراندونيسيا تشدد اجراءاتها في املطارات بعد تسجيلها حالة الوفاة الرابعة بانفلونزا اخلنازير امس                )أ.ف.پ(

بريطانيا تكشف عن المزيد من ملفات »األطباق الطائرة«

لندنـ  سي إن إن: كشفت وزارة 
الدفاع البريطانية االثنني املاضي 
عن دفعة جديدة من ســـجالتها 
السرية، وحتوي 4 آالف صفحة، 
عن مشـــاهدات ألجسام غريبة 
الفتـــرة من 1981  طائرة، خالل 

إلى 1996.
وفي مشروع مدته 3 سنوات، 
بدأت الوزارة من العام املاضي نقل 
سجالتها إلى »األرشيف القومي« 
وإتاحة املعلومات أمام اجلمهور 

في الشبكة اإللكترونية.
ولعل من أبرز تلك املشاهدات 
حادثـــة »روزويـــل بريطانيا« 
ـ في إشـــارة حلادثـــة روزويل 
املشـــهورة بالواليات املتحدة ـ 
وزعم خاللها عناصر من سالح 
الطيران األميركي مشاهدة سلسلة 
الغامضة في غابة  من األضواء 
»ريندلشـــام« وتقع في محيط 
دائرة قاعدة جوية أميركية في 

منطقة »سفولك« البريطانية.
وســـارعت حكومـــة »املرأة 
احلديديـــة« رئيســـة احلكومة 
البريطانيـــة آنـــذاك، مارغريت 
تاتشـــر، للتقليـــل من شـــأن 
احلادث الذي وقع في ديســـمبر 

عام 1980.
وانتقد رئيس هيئة األركان 
البريطانـــي حينئـــذ تبريرات 
احلكومـــة قائـــال: »القضية لها 
جوانـــب غامضـــة ومزعجة لم 
يجر تفســـيرها بشـــكل مقبول 
على اإلطالق.. ومازالت تشغل 

رأي البعض«.
وقال إنه شاهد بنفسه اآلثار 
التي خلفها هبوط اجلسم الغريب 

على العشـــب، علما أن للحادثة 
موقعـــا إلكترونيا خاصا يحمل 

اسم »الغابة«.
امللفات املنشورة  وتشـــمل 
كذلك حادثة انطالق مقاتالت من 
طراز F-16  تابعة لسالح اجلو 
البلجيكي العتراض أجسام طائرة 
مثلثة الشكل تنبعث منها أضواء 
قوية، وفق عـــدد من البالغات، 
بعضهـــا من رجـــال أمن، خالل 

الفترة من 1989 الى 1990.
في نوفمبـــر 1993، أكد قائد 
العمليات بسالح اجلو البلجيكي، 
اجلنـــرال ويلفرايـــد دوبروار، 
محاوالت اعتراض أجسام طائرة 
مجهولة التقطتها أجهزة الرادار 
وفشل في حتديد ماهيتها حتى 

اللحظة.
هذا وقد كشـــفت مستندات 
عســـكرية في بريطانيا نشرت 
مؤخرا عن تزايد حاد في مشاهدات 
أجسام طائرة مجهولة، األعلى 
منذ 10 سنوات، إذ سجلت 285 
مشـــاهدة العام املاضي، أبرزها 
مشـــاهدة مركبة فضائية تطفو 
في فضـــاء منطقة مقابلة ملبنى 

البرملان.
ومن احلوادث األخيرة مشاهدة 
وميض ينطلق بسرعة شديدة 
أثناء بث مباشر على التلفزيون 

البريطاني.
وتقول وزارة الدفاع البريطاني 
إنهـــا ال حتقق في مشـــاهدات 
األجسام الطائرة الغريبة سوى 
تلك التي قد متثل تهديدا لألمن 

القومي البريطاني.
ومن أبرز 10 مشاهدات ألجسام 

طائرة غريبة، أو ما يطلق عليها 
البعض »أطباق طائرة«:

ـ حادثة حتطم روزويل عام 
1947: زعم فيها »مهووســـون« 
الطائـــرة أن اجليش  باألطباق 
األميركي اعتقل كائنات فضائية 
بعد حتطم مركبتهم الفضائية.. 
وأصبحت احلادثة املثيرة للجدل 
من أبرز األلغاز الغامضة ضمن 

ثقافة »األطباق الطائرة«.
واليزال اجليـــش األميركي 
بأنـــه قام  يتمســـك بتبريـــره 
باســـترداد حطام بالون مراقبة 
يطير الرتفاعات شاهقة يجري 
تطويره ضمن برنامج ســـري 

يدعى »مغول«.
ـ في العام ذاته وقعت حادثة 
آرنولد: وزعم فيها رجل  كنيث 
األعمال األميركي مشاهدة 9 أطباق 
طائرة في حلقة بالقرب من جبل 
»رينيه« بواشنطن، بررها اجليش 

األميركي بالسراب.
ـ التقطـــت أجهزة الرادار في 
3 مطارات أميركية مختلفة في 
واشنطن دي سي أجساما غريبة 
طائرة، فّســـرها سالح الطيران 
األميركـــي بظاهـــرة طبيعيـــة 
تسببت في قراءات خاطئة لتلك 

األجهزة.
ـ حادثة »ميناء شاق« في نوفا 
سكوتيا بكندا، وحتطم فيها جسم 
ضخم بامليناء، وصنفتها وزارة 
الدفاع القومي الكندية »سرية« 
بعد حتقيق شامل فيها، كما عجزت 
»جلنة كوندون«.. املتخصصة في 
األجسام الغريبة الطائرة بجامعة 

كولورادو عن تفسيرها.

االطباق الطائرة ال تزال تثير حيرة العلماء

باراك أوباما


