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شيكاغوـ  رويترز: قال باحثون أميركيون االثنني املاضي 
إن الناجني من مرض الســــرطان الذيــــن تعرضوا للعالج 
باالشــــعاع وهم اطفال يتضاعف لديهم خطر االصابة بداء 

السكري عند البلوغ.
وقال الباحثون إن االطفال الذين تلقوا عالجا بتعريض 
اجلسم بالكامل لالشعاع او االشعاع اجلوفي ملكافحة ظهور 
مرض السرطان ترتفع لديهم مخاطر االصابة بداء السكري 
بغض النظر عن ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم 

او احلفاظ على وزن طبيعي.
وقد حتسنت فرص النجاة من سرطان االطفال بعالجات 
افضل، لكن عددا من فرق البحث اكتشف ان بعض العالجات 

متثل مخاطر على الصحة فيما بعد.
وقارنت د.ليليان ميتشــــم من جامعــــة اموري باتالنتا 
وزمالؤها معدالت السكري في حوالي 8600 ناج من سرطان 
االطفال مت تشخيصهم بني عامي 1970 و1986 وحوالي ثالثة 

آالف من اقاربهم الذين ال يعانون من مرض السرطان.
وبعد مراعاة عوامل اخلطر االخرى مبا في ذلك مؤشــــر 
كتلة اجلســــم ـ نسبة الطول والوزن ـ اكتشفوا ان الناجني 
من سرطان االطفال عموما اكثر عرضة لالصابة بالسكري 

مبقدار 1.8 مرة.
وكلما زاد استخدام االشعاع زاد خطر االصابة بالسكري، 
ويرتفع خطر االصابة بالسكري إلى سبعة اضعاف للذين 
تلقوا عالجا بتعريض اجلسم بالكامل لالشعاع وهو عالج 
يستخدم غالبا قبل زرع النخاع لعالج سرطان الدم )اللوكيميا( 

في االطفال.
ويعاني بالفعل الناجون من مرض السرطان من مخاطر 
اعلى لالصابة بامراض القلب والكلى. وكشفت دراسة العام 
املاضي أن االطفال الناجني من السرطان يرتفع لديهم خطر 
االصابة وهم في سن الشــــباب بامراض القلب مبقدار من 

خمس إلى عشر مرات مقارنة بأقرانهم االصحاء.

عالج سرطان األطفال 
قد يزيد خطر اإلصابة بالسكري

3 توائم برخصة قيادة واحدة

مفتي األردن يجيز الطالق عبر اإلنترنت

الصني ـ يو.بي.آي: القي القبض على شــــاب يقود شــــاحنة محملة 
بالبضائع في مقاطعة زهيشــــيانغ الصينية بعدما تبني انه يســــتخدم 
رخصة قيادة تخص اخاه االكبر، ولكن املفاجأة كانت في اكتشــــاف ان 
الرجل هو احد 3 توائم متطابقني يستخدمون جميعا الرخصة نفسها. 
وذكرت صحيفة »شــــاينا دايلي« الصينية ان عدم ثقة سو وي بنفسه 
عندما اوقفه عناصر الشرطة كانت سبب استجوابه وكشفه مع أخويه. 
واوضحت ان يدي سو كانتا ترجتفان وسرعان ما اعترف بأنه يستخدم 
رخصة قيادة اخيه، كاشــــفا انه واخاه سي هايونغ يستخدمان رخصة 

قيادة اخيهما االكبر سو هايشانغ.

عمــــان ـ يو.بي.آي: أجاز مفتي األردن نوح ســــلمان القضاة الطالق 
عبر اإلنترنت. ووفق صحيفة »الدســــتور« في عددها الصادر أمس فقد 
اشــــترط ســــلمان القضاة جلواز هذا النوع من الطالق إثبات أن الزوج 
هو الذي أرسل رســــالة الطالق عبر اإلنترنت. وبحسب الصحيفة فإن 
املفتي اســــتند في فتواه هذه الى فتوى سعودية سابقة أجازت الطالق 

عبر اإلنترنت.

روسية تلقي بفنجان شاي على »الموناليزا« 

الجيش اللبناني طالب اليونيفيل بتحمل مسؤولياتها ونقلها من حيث أتت

رفض دفن بقرة إسرائيلية في األراضي اللبنانية
ازدادت في الفترة األخيرة 
ظاهرة عبور البقر اإلسرائيلي 
اللبنانية  الى داخل األراضي 
إال ان مـــا حدث مطلـــع هذا 
األســـبوع بدا طريفا وغريبا 
في الوقت ذاته عندما اكتشفت 
اليونيفيل ان احد رؤوس البقر 
اللبنانية ولم  دخل األراضي 
يغادرهـــا، بل ســـلك طريقه 
غربا بعمـــق جتاوز 500 متر 
عن خط االنسحاب، وبحسب 
اللبنانية  صحيفة األخبـــار 
تبني ان حالة البقرة الصحية 
على غير ما يرام، ما استدعى 
حضـــور الطبيـــب البيطري 
الذي  الهندية  التابع للكتيبة 
اجرى كشـــفا وقدم عالجا لم 
يلق جتاوبا، الـــى ان فارقت 

البقرة احلياة.
لكن عملية الدفن في هذه 
املنطقة الواقعـــة على نقطة 
معقدة في اجلغرافيا والسياسة 
ليست بسهلة، حتى بالنسبة 
الى رأس بقر، هكذا تطلب األمر 
اتصاالت على أعلى املستويات 
بني القيـــادات املختلفة، فبدأ 
إعداد احلفرة بإشراف قوات 
اليونيفيل الدولية التي دفعت 
بجنودها الـــى املكان، بعدها 
ســـلكت االتصـــاالت طريقا 
طويال تطلـــب وقتا بانتظار 
رد القيـــادة اللبنانيـــة، التي 
أرســـلت أمرا يقضـــي مبنع 

البقر اإلسرائيلي ضمن  دفن 
األراضي احملررة، وعلى قوات 
اليونيفيل ممارسة دورها في 
هذا الشأن ودفن البقرة خلف 

خط االنسحاب.
هذا القرار ســـبب مفاجأة 
التي  الهندية  الكتيبة  جلنود 
أرســـلت فريقا مـــن جنودها 
أحضـــروا معهم نحـــو 100 

كيلوغرام من امللح، ومستلزمات 
الدفن األخـــرى وفق العادات 
البقر،  التي تقـــدس  الهندية 
لكنهـــم عـــادوا ادراجهم بعد 
تباحث ميداني مـــع الكتيبة 
اإلسبانية، حيث لم يستطيعوا 
التوصل الـــى نتيجة في ظل 
رفض اجليـــش الصارم دفن 
البقرة في األراضي اللبنانية 

احملررة.
ويطالب اجليش اليونيفيل 
بتحمل مسؤولياتها ونقل البقرة 
أتـــت، وباالنتظار  من حيث 
مازالت البقرة في املكان الذي 
نفقت فيه، على أمل أال تتحلل 
جثتها حتـــت أنف اليونيفيل 
واجليش بانتظار حل مشكلة 

دفنها.

عمال إنقاذ ينقلون مجموعة من مواطني إقليم كاجنان بـ »تراكتور« بعد فيضانات إعصار »موراكوت«            )أ.پ(
طريق سريع في وسط اليابان تصدع جراء الزلزال )أ.پ(

تايوان تواصل جهود اإلغاثة للعثور
على ناجين من إعصار »موراكوت«

تايبيهـ  أ.ش.أ: يواصل رجال االنقاذ في تايوان 
جهودهم في العثور علـــى مئات املواطنني الذين 
تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات العارمة التي 
اجتاحت البالد مؤخرا جراء إعصار »موراكوت«، 
فيما تسببت موجة الطقس التي تعد األسوأ التي 
تعصف باملنطقة منذ ما يقرب من نصف قرن مضى 
في مقتل 12 شـــخصا في تايوان وفقدان ما يزيد 
عن خمســـني آخرين، فضال عن مقتل 20 شخصا 
في الفلبني.  وقد أسفرت االنهيارات االرضية التي 
خلفها االعصار عن توقف حركة السكك احلديدية 

واملواصالت، فضـــال عن قطع الكهرباء واملياه في 
العديد من املناطق.

 وذكر تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.
بي.سي( امس أن املروحيات العسكرية التي تشارك 
في عمليات االنقاذ لم تتمكن من الهبوط في بعض 
املناطق بسبب االراضي الزلقة، مما اضطر رجال 
االنقاذ الى إلقاء املساعدات الغذائية للناجني عبر 
اجلو. وكان اعصار »موراكوت« قد شـــرد مليون 
شـــخص في الصني وخلف فيضانات تعد األسوأ 

في تاريخ الصني.

املوناليزا

مايكل جاكسون

نتائج تشريح جثة مايكل جاكسون ستبقى سرية
لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: اعلن معهد الطب الشرعي في لوس اجنيليس ان 
نتائج فحوص الســـموم في اطار تشريح جثة مايكل جاكسون باتت جاهزة 

لكنها لن تنشر فورا بطلب من الشرطة.
وفي بيان اوضحت شـــرطة لوس اجنيليس ان االبقاء على سرية النتائج 
»ستساعد على احملافظة على اســـتقامة التحقيقات وسيسمح للمحققني في 
قسم السرقات املسلحة وعمليات القتل« مبواصلة حتقيقهم الى جانب وكاالت 

اخرى.
وهي املرة االولى التي تستخدم فيها شرطة لوس اجنيليس عبارة »عملية 
قتل« في اي من بياناتها او تصريحاتها حول وفاة مايكل جاكسون ولم يوصف 

التحقيق ابدا حتى االن رسميا على انه حتقيق جنائي.
وأوضح معهد الطب الشـــرعي من جهته ان »التحاليل )الســـموم( كانت 

كاملة ومعمقة«.
وأضاف البيان ان شرطة لوس اجنيليس »تواصل حتقيقهات حول الظروف 
احمليطة بوفاة مايكل جاكســـون« وطلبت من املعهد االستمرار في احملافظة 

على »سرية كل الوثائق املرتبطة بالتحقيق«.
وأوضح معهد الطب الشـــرعي ان »شرطة لوس اجنيليس طلبت تاليا ان 

تبقى نتائج التشريح بشأن اسباب الوفاة سرية«.
وكانت نتائج هذا التشريح والفحوصات مرتقبة كثيرا النها ستسمح مبعرفة 
طبيعة األدوية التي تناولها مايكل جاكسون قبل وفاته في 25 يونيو املاضي. 
وقد يكون ادمان ملك البوب املسكنات واحلبوب املنومة القوية املفعول وراء 

االزمة القلبية التي أودت بحياته في سن اخلمسني.
وأوضحت شرطة لوس اجنيليس في بيان ان »التحقيق الذي جتريه شرطة 
لوس اجنيليس شمل عشـــرات اللقاءات مع افراد فضال عن عمليات تفتيش 

داخل والية كاليفورنيا وخارجها«.
واليزال كونراد موراي الطبيب االخير ملايكل جاكســـون محور التحقيق 
بعدما عثرت الشـــرطة في منزل املغني على قوارير من عقار بروبوفول وهو 

مخدر قوي جدا يستخدم في املستشفيات.
وقد مت تفتيش منزل موراي وعيادته في الس فيغاس في االسابيع االخيرة 
من قبل شرطة لوس اجنيليس ومن الوكالة االميركية ملكافحة املخدرات بحثا 

عما قاله محامي الطبيب عن »ادلة حلدوث جرمية قتل«.

قبل ساعات من وصول إعصار إلى المنطقة

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب اليابان ويوقع 81 جريحًا

طوكيو ـ أ.ف.پ: ضرب زلزال عنيف 
بقوة 6.4 درجات، صباح امس وسط اليابان 
وتســـبب مبد بحري خفيف وبإصابة 81 
شـــخصا بجروح، وذلك قبل ساعات من 
وصول اعصار الى املنطقة. وذكر املعهد 
اجليولوجي األميركي أن الهزة األرضية 
وقعت في احمليط الهادي على عمق 26.8 
كلم وعلى بعد 30 كلم قبالة ساحل منطقة 
شيزوكا )وسط(. وقالت وكالة رصد الزالزل 
اليابانية إن الهزة كانت بقوة 6.4 درجات 
على عمق 20 كلم. وأعلنت الوكالة على 

الفور عن حتذير بوجود مد بحري مشيرة 
الى ان مستوى البحر قد انخفض حوالى 
60 سم في مرفأ يازو معتبرة ان امواجا 
عاتية سوف تضرب قريبا الشاطئ. ولكن 
حتى اآلن، سجل مد بحري خفيف بارتفاع 
40 سم في مرفأ اومايزاكي القريب، حسب 

الوكالة نفسها.
وقال مسؤول في مدينة ايزو للتلفزيون 
الياباني العام )ان اتش كاي( انه لم يالحظ 

بعد وقوع خسائر.
وتابع اتشوسي امياي »اهتزت االرض 

عموديا وافقيا. انها اعنف هزة اشعر بها 
حتى اآلن«. وأوضح ان »اشياء سقطتعن 
الرفوف ولكن ال توجد مؤشرات حتى اآلن 

عن خسائر جسيمة«.
ومن جهة اخرى، نقل ثالثة اشخاص 
الى املستشفى في مدينة ايزو بعد اصابتهم 
بجروح نتيجة سقوط اشياء ولكن حالتهم 
ليست خطرة، حسب ما اعلن مسؤول في 

املستشفى البلدي.
وشعر سكان العاصمة اليابانية التي 
تبعد 170 كلم، بالهزة حيث اهتزت االبنية 

لعشـــرات الثواني. وفي مدينة شيزوكا، 
كبرى مدن االقليم الذي يحمل ذات االسم 
)وسط(، استمرت الهزة الكثر من دقيقة، 
حسب الصور التي بثتها محطة التلفزيون 

العامة »ان اتش كاي«.
النووية  وتوقف مفاعالن في احملطة 
مبدينة هامواكا التي تقع في املنطقة عن 
العمل، حســـب ما اعلنت شركة »شوبو 
الكتريك باور« التي تديرهما. وقال مسؤول 
في احملطـــة انه لم »يظهـــر اي خلل في 

احملطة«.

باريسـ  د.ب.أ: أثبتت لوحة املوناليزا أنها قادرة على االحتفاظ بابتسامتها الشهيرة مهما 
كانت الظروف. ولم تتضرر لوحة الفنان الشــــهير ليوناردو داڤنشــــي املوجودة في متحف 

اللوڤر في باريس عندما ألقت سائحة روسية بفنجان شاي فارغ عليها قبل أسبوع.
ووفقا لصحيفة »لو بارزيان« الصادرة أمس فإنه لم يعرف سبب هذا »الهجوم« الذي نفذته 

السائحة على اللوحة احملفوظة داخل زجاج مدرع والتي تتم حراستها بشكل مكثف.
ومت القبض على املرأة وفحص حالتها النفسية فيما تقدمت إدارة املتحف بشكوى.

ومن املمكن أن تكون السائحة تعاني من مرض معني يدفع املصابني به إلى االعتداء على 
األعمال الفنية. وكانت امرأة شــــابة قد طبعت قبلة على لوحة بيضاء للفنان األميركي سي 

تومبلي تاركة أحمر شفاهها على اللوحة.

كالي يستعد الستكشاف أصوله اإليرلندية
لـــوس أجنيليـــس ـ د.ب.أ: 
السابق  يســـتعد بطل املالكمة 
محمد علي كالي للقيام برحلة 
إلى البلدة االيرلندية التي ولد بها 
جده، وذلك بهدف »استكشاف« 

أصوله االيرلندية.
وذكر تقرير إخباري أمس أن 
أسطورة املالكمة قبل دعوة لزيارة 
ايرلندا في االول من ســـبتمبر 
بعدما اكتشف باحثون محليون 
مؤخرا وثائق تشير إلى أن أحد 
أجداد كالي كان ولد قبل 160 عاما 
محمد علي كاليفي بلدة إينيس مبقاطعة كلير.

رجال اليونيفيل يحيطون بالبقرة االسرائيلية مثار اجلدل


