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صحتك

كلما اتسع محيط الخصر انكمش المخ!

فحص الكاحلين يكشف اضطراب 
سريان الدم

نيويورك � أ.ش.أ: »ص���دق أو ال تصدق« انه مع كل 
كيلوج���رام زائد تتراكم معه الدهون في محيط اخلصر 
ويتعرض املخ لالنكم���اش بضعة ملليمترات، وأظهرت 
دراسة طبية حديثة ان كبار السن من البدناء أو مفرطي 
البدانة تتراجع لديهم حجم أنسجة املخ مقارنة باألشخاص 
الذين يتمتعون بوزن معتدل. واشارت األبحاث الى ان 
صور األشعة أظهرت ان مخ كبار السن من مفرطي البدانة 
بدوا أكبر سنا بنحو 16 عاما مقارنة مبخ معتدلي الوزن 
ف���ي الوقت الذي ظهر فيه مخ البدناء أكثر س���نا بنحو 

ثمانية أعوام.
واوض���ح الباحثون ان أغلب األنس���جة التي تراجع 
حجمها تقع في املنطقة األمامية من املخ في اللحاء األمامي 
املسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرار في الوقت الذي لوحظ 
تسارع وتيرة هذا االنكماش مع الوقوع فريسة لعوامل 
التلوث والتدخني وتناول الكحوليات. وتعد هذه الدراسة 
األولى من نوعها التي تكش���ف النقاب عن وجود عالقة 

بني البدانة والتقدم في العمر وتأثيرها على املخ.

تش���ابيل هيل � يو.بي.آي: افادت دراسة جديدة بان 
اختبارا على الكاحلني ال تتجاوز مدته ربع ساعة ميكن 
ان يكشف ما اذا كان املريض يعاني من املرض الشرياني 

احمليطي وهو اضطراب في سريان الدم في الشرايني.
وبحسب الدراسة التي اعدها باحثون في جامعة نورث 
كاروالينا في تشابيل هيل فإن االختبار ميكن ان يكشف 
ما اذا كان املريض مصابا باجللطة الدماغية او فقر الدم 
االحتباسي املوضعي الناجم عن انسداد في الشرايني او 

األوعية الدموية.
وفي هذا السياق قال د.سوفيك سن الذي اشرف على 
فري���ق الباحثني ان اجلهاز املس���تخدم في هذا االختبار 
ال يختلف كثيرا عن جه���از فحص ضغط الدم العادي، 
مضيفا أن تقلص تدفق الدم مؤشر على االصابة مبرض 

الشرياني احمليطي.

مايكل جاكسون

إداريان في احدى مدارس كوريا اجلنوبية يقومان بفحص درجة حرارة الطلبة قبل دخولهم املدرسة في أول يوم دراسي       )رويترز(

طبيب جاكسون حاول إخفاء »جريمة« وفاة ملك البوب 
لوس أجنيليس � أ.ف.پ: أعلن معهد 
التش���ريح الشرعي في لوس اجنيليس 
اجلمعة ان وفاة مايكل جاكسون »جرمية« 
ناجمة في االساس من »تسمم )مبخدر( 

بروبوفول«.
وأوضح املعهد في بيان ان وفاة جنم 
الپوپ الذي قضى في 25 يونيو الفائت في 
لوس اجنيليس عن خمسني عاما، تسبب 
بها »تسمم خطير مبادة بروبوفول«، وهي 
مادة مخدرة بالغة التأثير كان يستخدمها 

جاكسون ملقاومة األرق.
وق���ال املعهد ان »عق���ار بروبوفول 
و)املس���كن( لورازيبام هما املسؤوالن 

األساسيان عن وفاة جاكسون«.
واضاف البيان »مت العثور على أدوية 
اخرى )اثناء التش���ريح( هي ميدازوالم 

وديازيبام وليدوكايني وايفدرين«.
وأشار املعهد الى ان »التقرير النهائي 
للطبيب الش���رعي الذي يتضمن تقرير 
التسمم الكامل سيبقى سريا« بناء على 
طلب من الشرطة واملدعي العام في لوس 
اجنيليس. وتعيد هذه املعلومات اجلدل 
بش���أن مصير كونراد م���وراي الطبيب 

الذي كان  الشخصي ملايكل جاكس���ون 
اقر بانه حقن جاكس���ون صباح وفاته 

بعقار بروبوفول.
وكانت تقارير قضائية االثنني أشارت 
الى وجود جرعة قاتلة من مادة بروبوفول 

في جسم جاكسون.
وبحس���ب هذه الوثيقة التي صاغها 
محقق في شرطة لوس اجنيليس فصل 
التحقيق في وفاة جاكسون فان موراي 
أكد للشرطة انه عالج ارق املغني بعقار 
بروبوفول خالل ال� 6 اسابيع التي سبقت 
وفاته وكان يحقنه كل مساء ب� 50 ملغ من 
هذا العقار. وقد يكون الطبيب حاول إزالة 
أثر العقار من جاكسون من خالل إعطائه 

مسكني لورازيبام وميدازوالم.
وأثن���اء الليل���ة التي س���بقت وفاة 
جاكسون في 25 يونيو قد يكون الطبيب 
أعطى جاكسون فاليوم عند الساعة 1.30 
صباحا ثم في الساعات املوالية مسكني 

لورازيبام وميدازوالم.
وعند الساعة 10.40 وبطلب ملح من 
جاكسون أعطى الطبيب املغني 25 ملغ 

من عقار بروبوفول.

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مؤسسة دبي لإلعالم ستجري استفتاء جماهيريًا لمعرفة الفائز

محمد بن راشد يخصص 
مليون دوالر ألفضل عمل درامي

القاهرة � د.ب.أ: أعلنت مؤسس���ة دبي 
لإلعالم ع���ن إطالق جائزة دب���ي للدراما 
العربية لتشجيع الدراما احمللية واخلليجية 
والعربية على شبكة قنواتها والتي تبلغ 
قيمتها 4 ماليني درهم إماراتي مبا يعادل 
مليون دوالر أميركي. وقال أحمد عبداهلل 
الش���يخ املرافق اإلعالمي للش���يخ محمد 
بن راش���د آل مكتوم حاكم دبي والعضو 
املنتدب ملؤسسة دبي لإلعالم إن املؤسسة 
ستجري استفتاء جماهيريا حول برامجها 
ومسلسالتها في شهر رمضان ملعرفة أفضل 
عمل درامي تابعه اجلمهور العربي ليحصل 

على اجلائزة.
وأوضح أن اجلائزة التي قرر حاكم دبي 
تخصيصها، هدفها حتفيز الفنانني وصناع 
الدراما العربية على جتويد أعمالهم واختيار 
أفضل األعمال التي متس شرائح واسعة 

من اجلمهور العربي.
وأضاف أن جائزة دبي للدراما العربية 
»رس���الة ش���كر جلميع األعمال الدرامية 
واملسلس���الت التي تعرض على شاشات 
قنوات مؤسسة دبي لإلعالم خالل رمضان 
كما أنها دعوة للجمهور للمشاركة بفاعلية 
في اختيار العم���ل الدرامي األفضل الذي 

سيحظى بأعلى نسب مشاهدة.
ويتنافس على جائزة دبي للدراما العربية 
12 مسلسال تعرض حاليا على قناتي دبي 
وسما دبي بينها املسلسل املصري »خاص 
جدا« للنجمة يسرا واملسلسل السوري »زمن 

العار« بطولة تيم حسن وبسام كوسا ومنى 
واصف واملسلسل اخلليجي »غشمشم 4« 
بطولة فهد احليان وهيا الشعيبي واملسلسل 
التاريخي »بلقي���س« بطولة صبا مبارك 
وغسان مسعود واملسلسل البدوي »جمر 
الغض���ا« بطولة الميت���ا فرجنية ومنذر 

رياحنة.

ثور.. مصمم
ترك هذا الثور جميع املشاركني في مهرجان جري 
الثيران ووضع قرنيه في هذا الشاب اإلسباني الذي 
كافح ألكثر من دقيقتني قبل ان يتخلص من الثور، 
وكان مهرجان ج���ري الثيران قد انطلق امس من 
مدريد.               )رويترز(

انتحر بعد 6 ساعات من محاوالت الشرطة لمنعه

.. حاول بيع مجوهرات مسروقة إلى صاحبها

األطفال..  مهووسون بالجسد المثالي

لندن � يو.ب���ي.آي: لم تنجح محاوالت بذلتها 
الشرطة لست س���اعات في اقناع رجل بريطاني 
بعدم االنتحار، فقفز عن جسر مرتفع مطل على 
احد الطرق العامة الس���ريعة في بريطانيا ولقي 
حتفه. وذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
أمس )السبت( ان الشرطة بذلت جهودا مضنية 
النقاذ حياة الرجل الذي ذكر انه في حوالي اخلمسني 
من العمر لكنها لم تستطع اقناعه بعدم رمي نفسه 
عن جسر افرمناوث املطل على الطريق السريع »ام 
فايف«، واضطرت الشرطة خالل ذلك الى اغالق 
الطريق السريع ام فايف حلوالي ست ساعات وادى 
ذلك الى ازدحام خانق علق خالله آالف السائقني 

في مساحة امتدت حلوالي 48 كيلومترا.
الى ذلك، قالت الش���رطة في مقاطعة افون آند 
سومرس���ت ان الرجل الذي لم تعرف حتى اآلن 
دوافعه لالنتحار قفز عن اجلسر وفور ذلك هرعت 

فرقة اسعاف ونقلت اجلثة من املكان.
من جهة اخرى، قال السائق غاري وايت الذي 
امضى ساعات وهو يراقب املشهد ويتابع محاوالت 
الشرطة إلثناء الرجل عن االنتحار »ال اصدق انه 

قفز بعد كل هذا الوقت«.
واضاف »اعتقدت ان الش���رطة اقنعته بعدم 
االنتحار، االمر محزن جدا، حاول شرطي االمساك 

به لكن افلت منه وقفز ومات«.

� يو.بي.آي: حكم  الس���ويد 
على رجل بالسجن وعلى آخر 
بالبقاء حتت املراقبة بعدما حاوال 
ال���ى صاحبها  بيع مجوهرات 

االصلي.
وافادت وكالة االنباء السويدية 
)تي.تي( بأن رجال في التاسعة 
واالربعني من العمر أدين بسرقة 
املجوهرات وحكم عليه بالسجن 

ملدة 9 اشهر فيما حكم على رجل 
آخر في ال� 54 من العمر بالبقاء 
حتت املراقبة حملاولته بيع تلك 

املجوهرات املسروقة.
واش���ارت الصحيفة الى ان 
الذي  كارل فردريك فورس���يل 
ميلك متج���را للمجوهرات في 
الس���ويد  مدينة فالكنبرغ في 
تعرف فورا عل���ى املجوهرات 

التي احضرها الرجل الى متجره 
وحاول بيعها له، اذ عرف انها 
مجوهرات زوجته التي سرقت 

في الليلة املاضية.
وق���د طل���ب فورس���يل من 
البائع ان يترك املجوهرات عنده 
ليتفحصها مدعيا امامه انه لم 
يتعرف عليه���ا، وعندما غادر 

الرجل اتصل بالشرطة.

بوسطن � يو.بي.آي: يتعرض الفتيان والفتيات 
الذين تتراوح اعمارهم بني 10 و11 سنة الى كثير 
من الضغوط ليحافظوا على جس���د مثالي، وقد 
وجد باحثون اميركيون وكنديون صلة مباشرة 
بني الرضا عن اجلسد والوزن املثالي عند االوالد 

الذين ينتمون الى هذه الفئة العمرية.
وبينت الدراس���ة الكندية املنشورة في مجلة 
»بي ام س���ي بابلك هيلث« ان الفتيات يش���عرن 
بس���عادة اكبر حني يكن نحيفات بينما يش���عر 
الفتيان بالتعاس���ة حني يكونون نحيفني جدا او 

بدينني جدا.
وافاد باحثون ف���ي جامعتي ادموند وهارفرد 

ف���ي الواليات املتحدة ان الفتيات اللواتي ينتمني 
الى هذه الفئة العمرية واللواتي يقمن في املناطق 
الريفي���ة هن اكثر عرضة الظه���ار عوارض عدم 

الرضا عن اجلسد.
وقد يشير ذلك الى ان الضغوط املتعلقة بالشكل 
ترتفع في املناطق الريفية او الى ان الفتيات في 
املدن يستفدن اكثر من البرامج الهادفة الى احلماية 

من تدهور الرضا عن اجلسد.
وقال الباحث براين اوستني من جامعة هارفرد 
»ثمة عالقة مثبتة بني عدم الرضا عن اجلسد وتزايد 
مخاطر االضطرابات الهادفة الى التحكم بالوزن 

من بينها التقيؤ واالمتناع عن الطعام«.

المستشفيات ستواجه إقامات مرضى طويلة ومكلفة.. ونوعية الخدمات ستنقذ المصابين

الصحة العالمية: 15٪ ممن يصابون  بإنفلونزا الخنازير بحاجة إلى عناية مركزة
جنيڤ � أ.ف.پ:  حذرت منظمة 
الصحة العاملي����ة اجلمعة من ان 
ڤيروس +اتش1 ان1+ الذي تسبب 
بنحو 2200 وفاة في 177 بلدا، أصبح 
ڤيروس االنفلونزا املهيمن في العالم 
ليحل مكان االنفلونزا املوسمية.

وقالت منظمة الصحة العاملية 
في مذك����رة ان أماكن مختلفة من 
العالم تفشى فيها الوباء »أظهرت 
ان الڤيروس الوبائي »اتش1 ان1« 
انتشر بسرعة وبات نوع االنفلونزا 
املهيمن في معظم انحاء العالم«. 
وكانت املنظمة تعتبر حتى اآلن ان 
هيمنة »اتش1 ان1« أمر »محتمل« 

في االشهر املقبلة.
وأوضح عالم البيولوجيا نيغل 
دميوك من جامعة وارويك لوكالة 
فرانس برس ان هذا األمر »كان من 
التساؤالت الكبرى« لدى اخلبراء، 
معربا عن دهشته من السرعة التي 
توصلت به����ا منظمة الصحة الى 

هذا االستنتاج.
وقال »الب����د ان تكون مرتكزة 
)املعطيات التي جمعت( في النصف 
اجلنوبي من الكرة االرضية حيث 
يحل فصل الش����تاء، ألن األنواع 
املوسمية ليست موجودة« اال في 

هذا الفصل.

وفي مجمل األحوال، فان حلول 
الڤيروس الوبائي مكان االنفلونزا 
املوسمية كما كانت عليه احلال في 
1957 و1968، يعني انه س����تكون 
هناك حاجة للقاحني وان املختبرات 
سيكون بإمكانها التركيز على لقاح 
انفلونزا »اتش1 ان1«، كما كش����ف 
البروفيسور دميوك. وهو وضع 
قد يبدو مفيدا بالنظر الى ضعف 
انتاج النوع املزروع حاليا النتاج 

اللقاح الوبائي.
ألن����ه ان كان م����ن الواض����ح 
ان »غالبي����ة عظم����ى من املرضى 
التزال مصابة بن����وع غير خطر 
من املرض«، فإنه يتوقع ان تكون 
املوجة الثانية للڤيروس كبيرة في 
النصف الشمالي من الكرة األرضية 
الذي يضم نحو خمس سكان العالم 

بحسب منظمة الصحة العاملية.
ولفت����ت املنظمة الى ان »عددا 
كبيرا ج����دا من األش����خاص في 
جميع البلدان قد يصابون« بهذه 
االنفلونزا، ما قد يكون له عواقب 
أكبر من تلك التي لوحظت خالل 

موجة الربيع.
التي تتوقعها  ومن املش����اكل 
منظم����ة الصحة، الع����بء الثقيل 
الذي ستتحمله اخلدمات الصحية 

وكذلك املصابون بالبدانة.
وبالنتيجة، دعت املنظمة مرة 
التي مازالت  جديدة دول الشمال 
عموما ف����ي منأى، لتك����ون على 
استعداد الرتفاع مفاجئ في عدد 

االصابات.
ويبدو حاليا ان انتشار الوباء 
على نطاق واس����ع جت����اوز أعلى 
مستوى للنشاط في غالبية البلدان 
املعتدلة في النصف اجلنوبي من 
الك����رة مثل تش����يلي واألرجنتني 

ونيوزيلندا واستراليا.
وتش����ير املعطي����ات األخيرة 
ملنظمة الصحة العاملية التي نشرت 
اجلمعة الى ان انفلونزا »اتش1 ان1« 
تسببت مبقتل »ما ال يقل عن 2185 
شخصا اضافة الى 209438 مريضا 
بحسب تقديرات متدنية في أكثر 

من 177 بلدا«.
من جهة أخرى، اعربت منظمة 
السياحة العاملية اجلمعة عن متنيها 
بان يحصل العاملون في وسائل 
النقل الذين هم على اتصال مباشر 
مع السياح باالولوية على اللقاحات 
ضد انفلونزا »اتش1 ان1« بسبب ما 
يحظى به القطاع من ثقل حاسم 
في االقتصاد العاملي. وقال املسؤول 
في منظمة السياحة العاملية التي 

مقرها في مدريد جيفري ليبمان 
للصحافيني »في حال انتشار الوباء 
على نطاق واسع، فان خطط التلقيح 
التي تضعها احلكومات ينبغي ان 
تضم العاملني في الس����ياحة ألن 
هذا القط����اع مهم جدا القتصادات 

جميع  الدول«.
وفي السياق ذاته توقعت وزارة 
الصحة املكسيكية اجلمعة اصابة 
مليون شخص بانفلونزا اخلنازير 
في املكسيك الشتاء املقبل واعلنت 
تسجيل خمس وفيات جديدة في 
األيام الثالثة األخيرة ما رفع إجمالي 

الوفيات في املكسيك الى 184.
وتبلغ حاالت االصابة بڤيروس 
ايه »اتش1ان1« في املكسيك 21264 
اصابة وقال وزير الصحة خوسيه 
انخيل كوردوفا في بيان »نتوقع 
ان تزيد لتبلغ نح����و مليون في 
الشتاء«. ومثلت املكسيك  موسم 
بؤرة انفلونزا اخلنازير في ابريل 
ومايو املاضيني وفي مصر أصيب 
23 ش����خصا مؤخرا بڤيروس ايه 
»اتش1 ان1« في مصر ليرتفع مجمل 
عدد االصابات في هذا البلد الى اكثر 
م����ن 700، وفقا ملا أفاد به الناطق 
باسم وزارة الصحة لوكالة الشرق 

األوسط الرسمية اجلمعة.

احل����االت  بس����بب  خصوص����ا 
اخلطيرة.

ومن بني هذه احلاالت نس����بة 
كبيرة تتعلق بالشبان ولكن أيضا 
األشخاص الذين يتمتعون بصحة 
جيدة، ما يختلف الى حد كبير عن 

االنفلونزا املوسمية.
واشارت منظمة الصحة العاملية 
ال����ى ان في بعض م����دن النصف 
اجلنوبي من الكرة االرضية، %15 
الى  الذين نقلوا  من االش����خاص 
املستش����فى كانوا بحاجة لعناية 

مركزة. واوضحت املنظمة ان انقاذ 
حياة اش����خاص اصابتهم خطرة 
العالية  النوعية  »سيتوقف على 
جدا خلدمات العناية املركزة« التي 
ستواجه »اقامات طويلة ومكلفة 
جدا«. الى ذلك، ذكرت املنظمة أن 

االشخاص املعرضني مازالوا اولئك 
الذين ضعفت مناعتهم.

وفي طليعة الالئحة احلوامل 
وحتى األشخاص الذين يشكون 
من مش����اكل في أوعي����ة القلب 
واملصابون بالربو والس����كري 


