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صحتك

حركة العين تكشف الجلطات
بالتيمورـ  يو بي أي: توصل باحثون 
أميركيون إلى اختبار بسيط ال يستغرق 
أكثر من دقيقة واحدة يساعد في الكشف 

عن اجللطات اجلديدة عند املرء.
واكتشف د.ديڤيد نيومان توكر من 
كليــــة الطب في جامعــــة جون هوبكنز 
وزمالؤه من جامعة إيلينوي في بيوريا 
أن فحصا بسيطا حلركة العني كان أفضل 
من التصوير بالرنني املغناطيسي عندما 
تعلق األمر باكتشاف حدوث جلطة جديدة 
في اجلسم.وقال الباحثون ان من يصابون 
بجلطة يشكون من تغير في حركة العني 
الــــذي يصيب بعض  مرتبط بالتضرر 
مناطق الدماغ وهذه التغيرات في حركة 
العني تختلف عن تلك التي حتصل عند 

اإلصابة بأمراض أذن حميدة.
واشاروا الى أن بعض املرضى على 
سبيل املثال ال يستطيعون تثبيت وضعية 
عينهم مباشــــرة في حال حركوا رأسهم 
في أحد االجتاهــــات أو أنهم يختبرون 
حــــركات عني متقطعة فيمــــا يحاولون 
التركيز على اصبــــع الطبيب املتحرك.
يشار الى ان نتائج الدراسة نشرت في 
مجلة »ستروك« )جلطة( وتبني أن هذا 
الفحص السريع وغير املكلف قادر على 
الكشــــف عن عدد اكبر من اجللطات من 

التصوير بالرنني املغناطيسي. 

جوليا روبرتس تمنع 
الهنود من الصالة

لوس انجيليسـ  د.ب.أ: تسببت 
االجراءات االمنية المشــــددة التي 
أحاطت بالنجمة األميركية جوليا 
أثناء تصويرها فيلم جديد بإحدى 
الواليات الهندية، في منع المصلين 
من الذهاب إلى المعبد، كما أفادت 
صحيفة »صن« البريطانية الشعبية 
بأن استعانة روبرتس )41 عاما( 
بـ 350 فرد أمــــن لحمايتها هناك، 
أدت أيضا إلى إثارة غضب السكان 
المحليين. ونقلت الصحيفة عن أحد 
المزارعين الهنود قوله إن أفراد االمن 
يمنعونهم من زيارة معبدهم حيث 
يتم تصوير أحدث أفالم جوليا الذي 

يحمل اسم »إيت، براي، الف«

ميشيل فكرت في التخلي عنه لكن مرض ساشا جمعهما من جديد 

أوباما وزوجته أوشكا على االنفصال قبل سنوات

إعدام 3 أشخاص في تنزانيا لقتلهم سيدة

هندي يقطع لسانه  أماًل في وظيفة!

رمضان في الجزائر .. 16 مليون رغيف خبز

دار الســـالم ـ أ.ش.أ: قضت محكمة في 
تنزانيا بإعدام ثالثة أشـــخاص شنقا بعد 
ادانتهم بتهمة قتل ســـيدة تعاني من املهق 
)بياض الشعر وفقدان األصباغ في اجللد( 
الستخدام اجزاء من جسدها في اعمال السحر.
وذكر راديو هيئة االذاعة البريطانية »بي.

بي.سي« ان املتهمني الثالثة قاموا باالعتداء 
على السيدة القتيلة وتقطيع اعضاء جسدها 
الستخدامها في اعمال السحر، ليصل بذلك 
عدد األشخاص الذين يعانون من املهق الذين 
قتلـــوا منذ عام 2007 فـــي تنزانيا الى 40 

شخصا.

نيودلهي ـ يو.بي.آي: قطع هندي عاطل 
عن العمل لسانه في أحد املعابد ببلدة اهلل 
آباد الهندية أمال في رضوان اإلله »شـــيفا« 
ليباركه ويساعده في العثور على وظيفة. 
ونقلت وصحيفة »تاميز أوف إنديا« الهندية 
عن الشرطة قولها ان مانوج كومار هيال توجه 
إلى املعبد واستخدم شفرة لقطع لسانه ثم 
قدمه إلى اإلله »شيفا«. وقال محقق الشرطة 

راهوراج غوتام »تلوى هيال من األلم ونزف 
كثيرا وملا الحظ مصلون ذلك سارعوا بإبالغنا 

مبا حدث«.
السكان  وأضاف غومتان »مبساعدة من 
نقلنا هيال إلى مستشفى خاص قريب حيث 
قال األطباء انه قد يشكو من مشاكل في النطق 
بعد فقدان لسانه«. وأكد ان الرجل خرج من 

مرحلة اخلطر ولكنه مازال في املستشفى.

اجلزائر ـ أ.ش.أ: كشـــف 
رئيـــس االحتادية الوطنية 
للخبازيـــن فـــي اجلزائـــر 
يوســـف قلفاط النقاب عن 
ان اجلزائريني استهلكوا 16 
مليونا و500 ألف رغيف خبز 

يوميا خالل شـــهر رمضان 
املبـــارك. قال قلفـــاط ـ في 
تصريح له ـ ان االحصاءات 
اظهرت استهالك اجلزائريني 
للخبـــز )املطلوع( نوع من 
اخلبز يشبه اخلبز الصعيدي 

املصري وخاصة بالنســـبة 
لربات البيوت. 

واضاف انه مت خالل شهر 
رمضان غلق نحو 30% من 
املخابز بسبب نقص االيدي 

العاملة.

ـ يو.بي.آي: كشف  شيكاغو 
كتاب جديد  أن الرئيس األميركي 
بارك أوباما شارف على االنفصال 
عن زوجته فيما كان يعمل جاهدا 

لبناء حياته السياسية.
وأفادت صحيفة »شـــيكاغو 
تريبيـــون« األميركية أن كتابا 
جديـــدا يحمل عنـــوان »باراك 
وميشـــيل أوباما: صورة زواج 
أميركي« عرض للبيع ابتداء من 
أول من أمس وهو يســـتعرض 
ما عايشـــه الرئيـــس األميركي 
وزوجتـــه من مشـــاكل إلى أن 
ظهرا يوم انتخابه رئيسا ليكونا 
»الزوجني األولني ليس في أميركا 
وحسب وإمنا في العالم بأسره 

من دون منازع«.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن 
مؤلـــف الكتاب هـــو األميركي 
أندرسون والناشر  كريستوفر 
هو وليام مارو وهو يباع مقابل 

25.99 دوالرا في أميركا.
ويصف املؤلف تردد السيدة 
أوباما ومللها من البقاء وحيدة 
فيما يسعى زوجها وراء النجاح 

بطموح كبير.

أوباما  أندرسون إن  ويقول 
فكرت في التخلي عن زوجها بعد 
8 سنوات من الزواج لكن مرض 
ابنتهما ساشا وإصابتها بالتهاب 
السحايا جمع بينهما من جديد. 

ويستعرض أندرسون معاناة 
الديـــون باإلضافة  العائلة من 
إلى كيفية تعاملها مع الفشـــل 

في السياسة عند البداية.
الكتاب  ويستند املؤلف في 

إلى مصادر لم يعرف عنها وينقل 
رحلة أوباما الزوجية طوال 17 
سنة والتقلبات صعودا ونزوال 
إلـــى حـــني وصوله إلى ســـدة 

الرئاسة.

اوباما وعائلته

منع القذافي من نصب خيمته الشهيرة
 في إحدى ضواحي نيويورك

نيويورك ـ د.ب.أ: حــــاول الزعيم الليبي معمر 
القذافــــي نصب خيمة في إحدى ضواحي نيويورك 
غير أن مسؤولني في املدينة حالوا دون ذلك، وذكرت 
شــــبكة »إيه بي سي نيوز« اإلخبارية األميركية أن 
القذافي الذي يشتهر باإلقامة في خيمة بدوية ضخمة 
خالل زياراتــــه اخلارجية ، كان ينصب اخليمة في 
مدينة بيدفورد على قطعة أرض ميلكها امللياردير 
األميركي دونالد ترامب.لكن مسؤولي املدينة أوقفوا 
عملية نصب اخليمة على أساس أن ذلك يخالف قوانني 
املدينة، ولم يتضح ما إذا كان الزعيم الليبي قد خطط 

أساسا لنصب خيمته لإلقامة في بيدفورد.
وقد يكون ترامب أقرض األرض دون قصد لليبيا، 

وقالت شركته في بيان إنه «قد تكون هناك عالقات 
تربطه بالقذافي ورمبا ال«، وإنها )الشركة( تبحث 
األمر.وكان مرافقو القذافي منعوا من قبل من نصب 
خيمته في متنزه سنترال بارك في نيويورك وعلى 
قطعة أرض تتبع السفارة الليبية في إحدى ضواحي 
نيو جيرســــي، وحتاول ليبيا جاهدة العثور على 
مكان إلقامة الزعيم الليبي خالل زيارته لنيويورك 
حيث من املقرر أن يلقي كلمة أمام اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة هذا األسبوع.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة األولى التي يقوم بها 
الزعيم الليبي للواليات املتحدة منذ توليه السلطة 

عام 1969.

خيمته الشهيرة معمر القذافي

جوليا روبرتس

بشرى صينية للعالم: نجاح لقاح إنفلونزا الخنازير 
عواصم وكاالت: زفت السلطات 
الصينية بشرى إلى دول العالم 
بإعالنها أن أول دفعة ممن حصلوا 
علـــى اللقاح املضـــاد لڤيروس 
أنفلونزا اخلنازير لم تعان أي 

أعراض جانبية خطيرة.
وكانت الصني بدأت االثنني 
املاضي حملـــة تلقيح جماعي 
شملت نحو 100 ألف طالب في 
بكني، فيما يعد أول تلقيح جماعي 
الوباء، وأعلنت  العالم ضد  في 
إدارة مكافحة األمراض في مكتب 
الصحة ببكني أن حملة التلقيح 
ناجحـــة، وأن اللقاح الذي ثبت 
أنـــه آمن وفعال فـــي التجارب 
اإلكلينيكية قد يسبب ردود فعل 
جزئية مثل االلتهاب واحلمى، 

ولكن ذلك ال ميكن جتنبه.

النتائج األولية

وفي أميركا تبني من النتائج 
إنفلونزا  األولية الختبار لقاح 
اخلنازيـــر انه فعال بالنســـبة 
إلـــى األوالد متامـــا كمـــا على 

الراشدين.
وقال مســـؤولون في املعهد 
الوطني للحساسية واألمراض 
املعدية التابـــع ملعاهد الصحة 
الوطنية في أميركا ان التحليل 
األولي لعينات من دم مجموعة 
صغيرة من املشاركني أظهر ان 15 
ميكروغراما من اللقاح غير املركز 
يولد ردة فعل مناعية حتمي من 
تتراوح أعمارهم بني 10 و17 سنة 

ملدة 10 أيام بعد تلقي اجلرعة.
وقال مديـــر املعهد د.طوني 
فوسي »هذه أخبار مشجعة جدا، 
وكما أملنا فإن التفاعل مع لقاحات 
إنفلونزا »إتش 1 إن 1« شبيه مبا 
نشـــهده من تفاعل مع لقاحات 

اإلنفلونزا املوسمية«.
يشـــار إلـــى ان ردات الفعل 
املناعية كانت األقوى عند الفئة 
العمرية 10ـ  17 سنة حيث لوحظت 
عند 76% ممـــن تلقوا جرعة 15 

ميكروغراما من اللقاح.
أمـــا ردة الفعل املناعية عند 
من يبلغون من العمر 9 سنوات 
وأدنى فلم تكن بالقوة نفسها ألن 
نسبتها بلغت عند 25 ولدا تتراوح 
أعمارهم بني 3 و9 سنوات %39 
وعند 20 طفال تتراوح أعمارهم 

بني 3 و6 أشهر %25.

 عاشر وفاة

مـــن ناحية اخرى ســـجلت 
كوريا اجلنوبية امس عاشـــر 
وفاة بڤيروس انفلونزا اخلنازير 

ونقلت وكالـــة األنباء الكورية 
اجلنوبية »يونهاب« عن وزارة 
الصحة أن رجـــال في الـ 71 من 
العمر يعاني من مشاكل صحية 
مزمنة توفي امس بعد إصابته 
باملرض، وبهـــذه الوفاة يرتفع 
مجموع الوفيات في البالد إلى 

.10
وأوضحت الوزارة أن الرجل 
أدخل املستشفى في 16 سبتمبر 
اجلاري وبقـــي حتى وفاته إثر 
إصابته مبضاعفات ناجمة عن 
قصور كلوي وارتفاع في ضغط 

الدم.
وبلغ مجموع اإلصابات في 
كوريا الشمالية مبرض »إنفلونزا 
اخلنازيـــر« 15 ألف إصابة تأكد 

ثلثها األسبوع املاضي.

الكورية  وكانت احلكومـــة 
اجلنوبيـــة قالـــت إنها تخطط 
لتلقيح 13.4 مليون شخص أي 
27% من مجمل السكان من اآلن 

حتى فبراير املقبل.

أمراض القلب

وفي نفس السياق، اوضحت 
خبيرة صحية انـــه من املمكن 
لإلنفلونزا املوســـمية منها أو 
إنفلونزا »إتش 1 إن 1« التسبب 
بأزمة قلبية أو بالوفاة بســـبب 
تصلب األوعية الدموية وشرايني 
القلب عند املرضى الذين يشكون 

من أمراض القلب.
وارن  شـــارلوت  وقالـــت 
غاس من جامعة »معهد لندن« 
وزمالؤها في دراسة جديدة إنه 

من املعروف جيدا أن اإلنفلونزا 
مرتبطة بتعقيدات القلب، ولكن 
مازال من غير الواضح أي دور 
التســـبب  الڤيروس في  يلعبه 

بأزمة قلبية.
وأوضحت وارن غاس في بيان 
أنه يعتقد أن اإلنفلونزا تسبب 
األزمات القلبية من خالل تأثير 
التي تفقد الصفائح  االلتهابات 
املتصلبة استقرارها مما يتسبب 
بحدوث انســـدادات في األوعية 
والشرايني فيســـفر عن أزمات 
قلبية.وأجرى الباحثون مراجعة 
على 42 وثيقة تصف 39 دراسة 
أجريت بني األعوام 1932 و2008 
وذكر في املراجعة التي نشرت 
في مجلة »ذي النست إنفكشوس 
ديزيزس« أن الدراسات التي أخذت 
بعني االعتبار وجدت ارتباطا بني 
وقت تنقل ڤيروسات اإلنفلونزا 
وزيادة الوفيات بسبب أمراض 

الشرايني واألوعية.
وأضافت وارن غاس »نظن 
أنه البد من التشجيع على تلقي 
لقـــاح اإلنفلونزا وبخاصة عند 

املصابني بأمراض القلب«.

إصابة ٤ معتمرين

وفي مصر، أكد مصدر مسؤول 
في وزارة الصحة ثبوت إصابة 
انفلونزا  4 معتمرين بڤيروس 
اخلنازير نقلوا إلى مستشـــفى 
حميات العباسية لتلقي العالج، 
وقال املصدر لـ »املصرى اليوم« 
إن احلجر الصحي مبطار القاهرة 
مستمر في رفع حالة االستعداد 
إلى الدرجة القصوى حتى يوم 
29 سبتمبر اجلاري، وهو املوعد 
احملدد النتهاء موسم الذروة في 

عودة املعتمرين.

أحد الطالب الصينني اثناء حقنه باللقاح             )رويترز(

ريچيم خاص لقط سمين الستعادة رشاقته
لندنـ  د.ب.أ: اضطر قط سمني 
يزن اكثر مــــن 10 كيلوغرامات 
في بريطانيا الــــى التخلي عن 
وجبتــــه املفضلة مــــن »اجلنب 
التي يتناولها  املقلي«  والبصل 
مرتني يوميا، التباع حمية غذائية 

صارمة.
وافادت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية الشعبية بأن صاحبة 
القط قررت اصطحابه الى طبيب 
بيطري التباع احلمية الغذائية 
بعد ان صار وزنه اكثر من ضعف 
وزن امثاله من القطط. وأوضحت 
الصحيفة ان قرارها جاء بعد ان 
وصل »سقراط« الذي يبلغ من 
العمر خمس سنوات الى مرحلة 
ال يستطيع احلراك فيها. حيث 
كان القــــط النهم يبدأ في املواء 
مبجــــرد ان  يحل موعد االفطار 
طلبا لطعامه مع مشروبه املفضل 

من »الشاي«.
واشــــارت الصحيفة الى ان 
االمـــر اختلــف اآلن بالنسبــة 
لـ »سقراط« بعد اتباعه للحمية 
الغذائية الصارمــــة التي بدأها 
في ناد صحي خيري مخصص 
للحيوانات االليفة والذي خصص 
له نحو نصف كمية الطعام التي 

كان يتناولها من قبل.
ومنح النادي الصحي للقط 
املثير للجدل فترة مدتها 100 يوم 
للوصول لوزنه املثالي وهو 4.5 

كيلوغرامات. املمرضة البيطرية ال تقدر على حمل القط

اشحن جوالك.. 
بجسمك

دبيـ  سي.إن.إن: تعكف مجموعة 
من العلماء األميركيني على تصنيع 
أجهــــزة هواتف جوالة تتمكن من 
شحن نفسها عبر الطاقة املتولدة 
من حركة جســــم اإلنسان، بحيث 
ميكن لشخص ما أن يحرك إصبعه 
أو يطبع على لوحة مفاتيح كمبيوتر 
كي ميأل جهازا بالطاقة الكهربائية 
عبــــر ما يعــــرف باســــم »تقنية 
النانومتر«، التي يعتبرها اخلبراء 
وســــيلة أكثر فعالية وأقل ضررا 
بالبيئة. ولصنع مثل هذه الهواتف 
الباهرة، يقوم العلماء باستخدام 
»تقنية النانومتر«، بحيث يعملون 
على بناء أجهزة تعمل على وحدة 
قيــــاس »النانومتر«، الذي يعادل 
واحدا على مليار من املتر العادي، 
وبذلك ميكن تغيير بنيتها واستغالل 

هذا األمر للحصول على الطاقة.
وأوضح قائد فريق البحث »زي.
إل. وانغ«، أنــــه عبر هذه التقنية 
ميكــــن »جعل مكونــــات األجهزة 
الكهربائية، مثل الهواتف اجلوالة، 
صغيرة وحساسة وذات أداء عال«. 
وللتمكن من احلصول على الطاقة 
عبر حركة احليوانات، قام فريق 
وانغ باســــتغالل آثــــار »الكهرباء 
االنضغاطية«، والتي تشــــير إلى 
قدرة مواد معينة على توليد كمون 
كهربائي عندما يتم الضغط على 
أجزاء من األجهزة التي جترى عليها 

التجارب.

الحائز جائزة نوبل للسالم يؤكد: المنظمة نجت من كارثة 

خيبة أمل تسيطر على المثقفين المصريين 
بعد هزيمة فاروق حسني في معركة اليونسكو

القاهرةـ  أ.ف.پ: ابدى عدد من المثقفين 
المصرييـــن خيبة أملهم بعـــد انتخاب 
المرشحة البلغارية ايرينا بوكوفا لرئاسة 
منظمة اليونســـكو معتبرين ان هزيمة 
المرشح المصري فاروق حسني سببها 
»اللوبي اليهودي« و»الحركة الصهيونية«، 
وقـــال رئيس اتحاد الكتـــاب المصريين 
ورئيس اتحاد الكتاب العرب محمد سلماوي 
ان »هذه النتيجة هي مثل نتيجة اية مباراة 
يمكن إلنســـان أن يفوز بها أو يخسرها 
ولكن المقلق في هذا الموضع تســـييس 
هذه االنتخابات لهـــذه المنظمة الدولية 

للمرة األولى في تاريخها«.

اللوبي اليهودي

واعتبر أن ذلك راجع إلى »المعركة التي 
خاضها اللوبي اليهودي في الغرب وانتزاع 
اقوال للوزير واخراجها من سياقها وفتح 

معركة سياسية من خاللها«.
من جانبه، قال خطار ابو دياب الباحث 
في العلوم السياسية في جامعة باريس 
3 في تصريح للتلفزيون المصري »من 
المؤسف ان تحدث انقسامات بهذا الحجم 
في مثل هذه المنظمة الدولية« معتبرا ان 
على »الدول العربيـــة واالفريقية ودول 
العالـــم الثالث ان ترى فـــي ذلك تحديا 

مباشرا لها«.
من جانبه اعتبر جابر عصفور مدير 

المركز القومي للترجمة ان هذه النتيجة 
»امر طبيعي الن اسرائيل لن تسمح بذلك 
وهي على ابواب العمل الجاد لتهويد القدس 
العربية لذلك لن تسمح الي مرشح عربي 
ان يتولى موقع المدير العام لهذه المنظمة 

الدولية«.

كارثة

من ناحية اخرى اعلن ايلي فيزل الحائزة 
جائزة نوبل للســـالم ان اليونسكو التي 
انتخبــت البلغاريـــة ايرينا بوكوفا في 
منصب المديــر العـــــام للمنظمة نجت 
من كارثــة باستبعادها الــوزير المصري 
فاروق حسني الذي ارتبط اسمــه بقضــايا 
مثيــرة للجدل خصــوصا عمليــة احتجــاز 
رهــائن على ســـفينة اكيلـــي الورو في 

.1985

فضيحة

 وقال فيزل في تصريح الذاعة فرانس 
انتـــر »لقد تجنبت اليونســـكو فضيحة 
وكارثـــة اخالقية، مضيفا لم يكن فاروق 
حسني جديرا بهذا المنصب وهذا الشرف. 
لم يكن شخصية تستحق في رأيي حتى 

الترشح لهذا المنصب«.
وقد أعربت الحكومة االلمانية في بيان لها 
امس عن سعادتها بفوز المرشحة البلغارية 

ايرينا بوكوفا برئاسة اليونسكو.

ايرينا بوكوفافاروق حسني


