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طريقة جديدة للتلقيح 
ضد أمراض البرد

طريقة  الســتــخــدام  الــروســيــة  الصحة  وزارة  تخطط 
جديدة لتلقيح طالب المدارس ضد أمراض البرد. 

العلمية  الــبــحــوث  معهد  الــجــديــدة  الــطــريــقــة  واقــتــرح 
واإلنتاج «ميكروجين» التابع لوزارة الصحة الروسية بعد 
سفيردلوفسك،  مقاطعة  مدارس  في  اختبارها  نجح  أن 
ويــكــمــن جــوهــر هــــذه الــطــريــقــة فـــي تــحــضــيــر مــحــلــول 
للفم  المخاطية  الطبقة  على  رشه  ثم  ومن  المستحضر 

واألنف بواسطة البخاخ.
بسيطة  «العملية  المعهد،  في  المسؤولين  أحد  وقــال 
للمستحضر  تــوجــد  وال  قــصــيــرة،  لــفــتــرة  وتــســتــمــر  جـــدا 
على  والكبار  لألطفال  سلبية  أو  جانبية  أعــراض  الجديد 
حد سواء»، وحسب قوله يمكن استخدام هذه الطريقة 
منذ اآلن في المدارس ورياض األطفال، حيث ال يتطلب 

إجراء اختبارات إضافية.
استخدام  نتائج  أن  الروسية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
الــطــريــقــة الــجــديــدة كــانــت انــخــفــاض نــســبــة الــمــصــابــيــن 
انخفض  اللوزتين  والتهاب  النصف  إلــى  البرد  بأمراض 

حطام من الطائرة الماليزيةبنسبة عالية جدا.
 فـي جـزيـرة فلبينية

الشرطة  أعلنت  (وكــــاالت):   - كوااللمبور 
الماليزية أمس األحد أنها تنسق مع نظيرتها 
الفلبينية للتحقق من صحة بالغ بالعثور على 
حطام من طائرة مرسوم عليه علم ماليزيا 

في جزيرة جنوبي الفلبين.
أبو  خالد  الجنرال  الشرطة  مفتش  وقــال 
للتحقق  الفلبينية  بالسلطات  اتصل  إنــه  بكر 
مــن الــبــالغ الـــذي أفـــاد بــأن حــطــام الطائرة، 
والذي يحتوي على رفات بشرية، تم رصده 
في إحــدى الجزر بإقليم تــاوي تــاوي أقصى 

جنوب الفلبين الذي 

يتاخم والية صباح شرقي ماليزيا.
وقــــــال أبـــــو بـــكـــر لــلــصــحــفــيــيــن فــــي مــقــر 
تأكيدا  ننتظر  كوااللمبور:»إننا  في  الشرطة 
يستغرق  ســـوف  الفلبينيين..  نــظــرائــنــا  مــن 
ذلك يوما أو يومين حتى التحقق من صحة 

البالغ».
جالل  صــبــاح،  واليــة  شرطة  رئيس  وقــال 
بالغا  سجل  رجــال  إن  الــرحــمــن،  عبد  الــديــن 
لدى الشرطة في بلدة سانداكان قال فيه إن 
ابــن أخيه الــذي يعيش فــي تــاوي تــاوي رأى 

الحطام.

ــــــة  أرســــــــل لـــــي أحــــــد قــــــــراء زاوي
«مــن الــواقــع» رســالــة، يوضح فيها 
ـــاة الــكــثــيــر مــن  مـــعـــانـــاتـــه، ومـــعـــان
التكدس  ظاهرة  حول  المواطنين، 
داخل  السكنية  والفلل  البيوت  في 
من  وتقسيمها  العائلية،  المناطق 
الــداخــل إلــى عــدة بــيــوت ووحـــدات 
سكنية صغيرة داخل البيت الواحد.
تدمير  شأنه  من  هذا  إن  ويقول 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــنــطــقــة، فــضــالً 
الماء  مثل  الــخــدمــات  تــعــرض  عــن 
إلى   ، والكهرباء  الصحي  والصرف 
ضــغــط وإنـــهـــاك كــامــل ألنــهــا غير 

مهيأة لهذا االستخدام.
تعديًا  ُيعتبر  األمــر،  هــذا  أن  كما 
على القوانين واإلجراءات والقواعد 
الــمــنــظــمــة الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــدولـــة 
ـــمـــســـاكـــن، ويــشــكــل  الســــتــــخــــدام ال
السكوت  يمكن  ال  بالغة  مخالفة 

عليها، أو التغاضي عنها.
سهولة  بــكــل  يمكن  إنـــه  ويــقــول 
اكتشاف هذه التقسيمات المخالفة 
من  الــواحــد،  البيت  داخــل  للقانون 
الــخــارج، من خــالل عــدد السيارات 
الواقفة أمامه، فمن غير المعقول 
أو  ســت  أمــامــه  واحـــًدا  بيتًا  تجد  أن 
سبع سيارات وربما أكثر من ذلك.

تقسيم  مــخــالــفــات  ظـــاهـــرة  إن 
الــــفــــلــــل والــــــبــــــيــــــوت لــــهــــا مـــضـــار 
وانـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة وســيــئــة على 
الـــنـــاحـــيـــة األمــــنــــيــــة واألخــــالقــــيــــة 
وعلى  والــتــنــظــيــمــيــة،  والــخــدمــاتــيــة 

سمعة البالد واقتصادها أيضاً، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب مـــن الــجــهــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة فـــــي الــــــدولــــــة، تــكــثــيــف 
واتخاذ  السريعة،  القوية  حمالتها 
إجراءاتها التي خولها إياها القانون 
الظاهرة  هــذه  ومــنــع  معالجة  فــي 
ــبــعــض  ال ألن  االســــتــــفــــحــــال،  مـــــن 
سمعة  حساب  على  تجارًة  اتخذها 

ومصلحة البالد العليا.
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