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صحتك

الشاي األخضر لعالج تجاعيد الوجه

40 دودة في أنف امرأة

جهاز بـ 15 يورو يكشف لصوص المنازل 

سعودي يغلق مدرسة لعدم سداد اإليجار

حبس باكستاني 6 سنوات لتغريره بالنساء

الڤنزويلية هينللي 
ملكة جمال 

القارات

مشى أثناء نومه فسقط من الثامن
القاهرة � د.ب.أ: لقي طفل مصري مريض بالس���ير أثناء النوم 

حتفه بعد سقوطه من شرفة شقة أسرته في الطابق الثامن.
ونقلت صحيف���ة »اجلمهورية« املصرية امس أن احلادث وقع 
عندما كانت األم تقوم بأداء صالة الفجر وفوجئت بأن جنلها )10 
سنوات( املريض باملشي أثناء النوم يخرج من غرفة نومه فجأة 

ويسير وهو نائم في اجتاه الشرفة.
وأضافت الصحيفة ان األم خرجت من صالتها وصرخت حتى 
يفيق الطفل من نومه وتلحق به إلنقاذه لكنه كان أسرع منها وأدت 
شدة اندفاعه للسقوط من الش���رفة للشارع ليسقط على شجرة 

أسفل العمارة ويسقط على األرض جثة هامدة.
وأكد الوالد الذي اس���تيقظ على صرخات زوجته، أن احلادث 
قض���اء وقدر وأن ابنهما أكبر اخوته أصيب مبرض املش���ي أثناء 
النوم منذ فترة وسبق أن قاما بإنقاذ حياته قبل ذلك أكثر من مرة 

أثناء املشي وهو نائم.

التشاؤم.. أحدث وسيلة لتخفيف الوزن!

هامبورغ � د.ب.أ: ق���ال فريق من الباحثني األملان إن 
خليطا م���ن عالج بالباعث الضوئ���ي الثنائي ومحلول 
مصنوع من خالصة الشاي األخضر هو أكثر فاعلية في 

إزالة جتاعيد الوجه من أساليب العالج التقليدية.
ووفقا لنتائج دراسة نشرت في مجلة كريستال جروث 
أند ديزاين فإن اجلمع بني تسليط ضوء عالي الكثافة من 
الباعث الضوئي الثنائي ومحلول مصنوع من خالصة 
الشاي األخضر يعمل أسرع مبعدل عشر مرات من وسائل 
العالج املشابهة ملكافحة التجاعيد التي تستخدم الصمام 

الثنائي الضوئي فقط.
وكتب الباحثان أندري سومر ودان تشو أن الباحثني 
استخدموا العالج الضوئي ألكثر من 40 عاما للمساعدة 

في التئام اجلروح.
وفي السنوات األخيرة استخدم العلماء الضوء عالي 
الكثافة وهو مشابه للضوء املستخدم في أضواء خلفية 
السيارة والكمبيوتر للمساعدة في تقليل جتاعيد اجللد 

عند استخدامه مبعدل يومي لعدة شهور.

نيودلهي � يو.بي.آي: استخرج األطباء في مدينة مومباي الهندية 
40 دودة صغيرة من أنف سبعينية عانت أليام من نزيف دماء من 
أنفها. وذكرت صحيفة »تاميز أوف إنديا« الهندية ان النكسميباي 
)70 س���نة( شكت من نزيف في أنفها في البداية ولم يرع أحد األمر 

أي اهتمام إلى أن لوحظ ان الدماء لم تنقطع طوال 5 أيام.
ونقلت املرأة إلى مستشفيني تعذر على أي طبيب فيهما حتديد 
س���بب حالتها الغريبة فانتقلت إلى مستش���فى ثالث حيث توصل 
األطباء إلى التشخيص الصحيح وهو ان في أنفها ديدانا. ولم يتمكن 
األطب���اء من معرفة مصدر الديدان في األنف إال أن املرأة تذكرت ان 
ذبابة دخلت أنفها قبل يوم واحد من بدء النزيف. وقال د.مصطفى 
كباديا وهو جراح في مستش���فى »سيون«: وضعت الذبابة بيوضا 
في أنف املرأة واستخرجنا بالفعل 40 دودة صغيرة كانت قد بدأت 
تتغذى من اللحم املوجود في األنف ما تسبب في النزيف واأللم«.

باريس � أ.ش.أ: يبدو أن لصوص املنازل سيجدون انفسهم مجبرين 
على البحث عن مهنة اخرى غير سرقة املنازل بعد أن جنحت شركة 
فرنسية في انتاج جهاز قادر على إنذار أصحاب املنازل عبر تلفوناتهم 
احملمولة بوجود زائرين غير مرغوب فيهم في منازلهم مقابل 15 يورو 

فقط في الشهر.
وذكرت مجلة »لونوفال اوبسرفاتور« الفرنسية ان شركة »رينليج« 
الفرنس����ية اعلنت عن انتاج جهاز قادر على إنذار صاحب املنزل لدى 
تعرض منزله للس����رقة مت تزويده بڤيديو يكشف له تفاصيل كل ما 

حدث في منزله منذ ان تسلل اللصوص اليه.
ولكن قبل ان يتم استئجار هذا اجلهاز يتعني اوال على صاحب املنزل 
ان ميتلك تلفونا محموال مزود بخاصية الدخول على شبكة االنترنت 
واس����تقبال الڤيديو. ويتكون اجلهاز الذي اطلق عليه »فيزيدوم« من 
كاميرا او عدة كاميرات حسب رغبة العميل يتم زرعها في املنزل وهي 
كاميرات شديدة احلساسية تبدأ مهمتها في التصوير مبجرد حدوث 
حركة في املنزل في الوقت الذي يتولى فيه جهاز مركزي ال يزيد حجمه 
على حجم جهاز املودمي متص����ل بالكاميرات في اطالق صافرة إنذار 

لصاحب املنزل عبر تلفونه احملمول املتصل بشبكة االنترنت.

الرياض يو.بي.آي: أغلق مواطن س���عودي في محافظة رنية 
جنوب غرب الرياض مدرسة ابتدائية ميتلك مبناها بعدما توقفت 

وزارة التربية والتعليم عن دفع اإليجار.
ونقلت صحيفة »عكاظ« تأكيد مصدر مسؤول في إدارة تعليم 
الطائف »أن املشكلة نشبت بس���بب تأخير تسليم املقاول املبنى 
اجلديد الذي كلف ببنائه في احلي ذاته حيث لم تدفع اإلدارة اإليجار 

على أساس االنتقال إلى املبنى اجلديد«.
وأوضحت مصادر في مدرس���ة اإلمام الترم���ذي االبتدائية في 
حي اجلدر أن مالك املدرسة استغرب جتمع املعلمني أمام املدرسة 
صباح أول أيام العام الدراسي السبت املاضي وطلب مالك املبنى 

من املعلمني عدم الدخول وسريعا أقفل بوابات املبنى.

الرياض � يو.بي.آي: أصدرت احملكمة اإلدارية السعودية حكما 
شرعيا على باكس���تاني بالسجن 6 س���نوات وجلده 1000 جلدة 
وتغرميه 30 ألف ريال إلى جانب التشهير به في صحيفتني متعددتي 
االنتش���ار وذلك لترويجه الرذيلة وتغريره بالنساء ومعاكستهن 
بغ���رض اإليقاع بهن. وأوضح بيان إلدارة الس���جون في الطائف 
نشرته صحيفة »عكاظ« امس أن اجلهات األمنية ضبطت الوافد أمام 
برج قلب الطائف وبحوزته مقاطع خليعة له مع امرأة يستخدمها 
للتغرير بالنساء إضافة إلى نشر الرذيلة بني أفراد املجتمع ومعاكسة 
النس���اء لإليقاع بهن. وقال البيان ان الوافد سيرحل خارج البالد 
عقب انتهاء محكوميته علما أن تنفيذ حكم اجللد سيتم في املوقع 

نفسه الذي ضبط فيه أمام احلضور.

يب���دو ان ڤنزويال 
اصبحت املصدرة األولى 
للجمي���الت وامللكات، 
فقبل أس���بوع توجت 
احلسناء السمراء ماريليا 
غيبس���ون ملكة جمال 
ڤنزويال 2009، وأمس 
الڤنزويلية  مت اختيار 
هينلل���ي كونتر ملكة 
جم���ال الق���ارات ف���ي 
التي شهدتها  املسابقة 
مدين���ة مينس���ك في 

بيالروسيا.
كم���ا س���بق مللكات 
الفوز  جم���ال ڤنزويال 
ب� 4 ألقاب في مسابقة 
ملكة جمال العالم وذلك 
ف���ي أكثر م���ن بلد في 

العالم.

� س����ي.إن.إن:  أتالنت����ا 
ضاقت خيارات اخلبراء بحثا 
عن وس����يلة إليقاف زحف 
املتفشية  الظاهرة  السمنة، 
ف����ي جميع أرج����اء العالم، 
ووجد آخر تل����ك األبحاث 
العملية في التشاؤم حمية 

صحية إلنقاص الوزن.
ويزعم علماء يابانيون أن 
السلوك الشخصي واملزاج قد 
يؤثران سلبا أو إيجابا في 
أحجامنا. وكشفت الدراسة 
عن أن اإلفراط في التفاؤل 
يضر بقدراتنا في االلتزام 
بحمية محددة، على نقيض 
اإلحساس بالسلبية الذي قد 

يكون له تأثير إيجابي في تغير منط سلوكياتنا. وتابع الباحثون أثناء 
الدراسة نحو 101 شخص مصاب بالسمنة يخضعون لبرنامج سريري 
لتخفيف الوزن ومن ثم عرضوا الختبار في ش����كل استبيان لتحديد 
الهوية الشخصية لكل منهم قبيل وبعد البرنامج. وشمل برنامج خفض 
الوزن استشارات نفسية وحمية غذائية وتدريبات بدنية في »عيادة 
عالج البدانة« التابعة ملستشفى كانساي اجلامعي لفترة دامت 6 أشهر 

تبني بعدها أن التشاؤم سبب رئيسي لتخفيف الوزن.

ستوكهولم � يو.بي.آي: أظهرت دراسة سويدية 
أن األمهات الالتي يتقاضني رواتب عالية يرضعن 
أطفالهن ملدة أطول مم����ن يتقاضني رواتب اقل. 
وأفادت صحيفة »ذ لوكال« السويدية بأن الدراسة 
التي أجرتها جامعة »أوبساال« في السويد على 
12000 طف����ل توصلت إل����ى أن هنالك عالقة بني 
فترة الرضاعة والعوامل االقتصادية التي تؤثر 

على األمهات املرضعات. وتبني للدراس����ة بعد 6 
اشهر من املراقبة أن ثالثة أرباع األطفال مازالوا 
يرضعون وأن األمهات املدخنات هن األقل إرضاعا 
ألطفالهن. كما تبني أن هنالك اختالفا في فترات 
اإلرضاع لدى األمهات بحس����ب مداخيلهن فكلما 
ارتفع املدخول كلما كانت الفرصة أكبر لألمهات 

ليرضعن أطفالهن أكثر من 6 اشهر.

رواتب األمهات العالية مفيدة لألطفال الرضع 

عقد قران نجل ملك البحرين على كريمة حاكم دبي
دبي � العربية.نت: احتفلت دبي 
واملنامة مس����اء امس بعقد قران 
جنل ملك البحري����ن على كرمية 
حاكم دبي، حيث جرت حتضيرات 
واسعة في املنامة ودبي استعدادا 

للحفل.
ومن املقرر أن تتم في البحري��ن 
خالل العشرة أيام القادم��ة مراسم 
الشي��خ  االحتفال بزواج س����مو 
ناص��ر ب��ن حمد آل خليفة جنل 
ملك البحرين، على ابنة سمو الشيخ 
محمد بن راش����د آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، في حفلني ضخمني بعد 
القران، خصص  أسبوع من عقد 
أحدهما للنساء بالرفاع حيث مت 
نصب خيمة ضخمة تتسع آلالف 
املدعوين، وخصص احلفل اآلخر 
لضيوف البحرين ومدعوي حفل 
الزواج في قصر الصخير، حيث 
من املتوقع ان تش����هد تلك الليلة 
احتفاال بحريني����ا امارتيا مميزا، 
بحس����ب تقرير نشرته صحيفة 

»األيام« البحرينية.
وسيصب���ح الشيخ ناصر بن 

حم����د آل خليفة الصه���ر اجلديد 
للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وعديال للشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ش����ؤون الرئاسة، وللشيخ 
محمد بن حمد الشرقي ولي عهد 
الفجيرة املتزوج��ني من كرميت���ي 

الشي��خ محمد.

وحسب الس����يرة الذاتية فإن 
الش����يخ ناصر هو النجل الرابع 
للعاه����ل البحريني، ومن مواليد 
1987، ومت اختياره رئيسا للجنة 
األوملبي����ة البحرينية في يونيو 
2009، كم����ا عني رئيس����ا ملجلس 
أمناء املؤسس����ة اخليرية امللكية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةبقرار ملكي عام 2007.

أقارب أول ضحية إلنفلونزا اخلنازير في ڤيتنام أثناء مراسم تأبينها                     )أ.ف.پ(

هينللي في الوسط حتيط بها الوصيفات اجلميالتهينللي سعيدة بفوزها باللقب              )ا.پ(

صورة أرشيفية جتمع بني عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة وحاكم دبي 
كورتني الفسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هوغو شاڤيز

إجراءات سعودية للتعامل مع مرض إنفلونزا الخنازير قبل موسم الحج

تزويد مطار جدة بـ 20جهاز استشعار لفحص حرارة الحجاج 
وزيادة عدد العاملين الطبيين بنسبة ٪20

الرياض � رويترز: حثت اململكة العربية السعودية املسلمني من 
املسنني واملرضى والنساء احلوامل واألطفال على إرجاء أداء فريضة 
احلج في إطار اجلهود ملنع انتش����ار انفلونزا اخلنازير على نطاق 
واس����ع. وفيما يلي اإلجراءات التي اتخذتها السعودية ملنع تفشي 
املرض في موسم احلج الذي يحل في نوفمبر حيث يتوقع أن يتدفق 

ثالثة ماليني حاج من اكثر من 160 دولة على مكة.
وقد قررت الس����لطات اتخاذ عدة اجراءات حتسبا النتشار هذا 
الڤيروس منها: تزويد مطار جدة وهو اول محطة تستقبل احلجاج 
الوافدين الى السعودية بعشرين جهاز استشعار لفحص حرارة 
احلجاج. وزيادة العاملني الطبيني في مطار جدة بنسبة 20% عن 
موسم احلج العام املاضي الى 550 شخصا يعملون بالقطاع الطبي 
منهم اطباء وممرضات وفنيو معامل وصيادلة. الى جانب انشاء 
مراكز صحية قرب مطاري جدة واملدينة بسعة تؤهلهما الستقبال 
م����ا يصل الى 500 مريض يرس����لون الى هناك للعالج خالل فترة 
حضانة الڤيروس. كذلك طلبت اململكة شراء عشرة ماليني جرعة 
من لقاح االنفلونزا ومن املتوقع أن تكون متوافرة في أكتوبر املقبل، 
وس����يكون التطعيم به إجباريا لكل احلجاج الذين س����يفدون الى 
السعودية. وذكرت وسائل إعالم محلية أنه حتى اآلن حدث اكثر من 

3500 حالة إصابة مؤكدة في السعودية وقد شفي معظمهم وتوفي 
نحو 26. اوقد فرضت العديد من الدول اإلسالمية قيودا على سفر 
احلجاج الى اململكة العربية السعودية بسبب املخاوف من تفش 
كبير للمرض. ففي مصر تقرر أن يقتصر املعتمرون واحلجاج على 
من فوق 25 عاما ودون 65 عاما. وتعتزم ايضا تطعيم احلجاج ضد 
ڤيروس)اتش1 ان1(. اما تونس فقد الغت رحالت العمرة هذا العام 
وفرضت قيودا صارمة على السفر ألداء فريضة احلج خاصة على 
األطفال واملس����نني. كما نصحت وزارة الشؤون الدينية التونسية 
الناس بإرجاء التوجه الى احلج هذا العام وحتدثت عن املخاوف من 
انتشار ڤيروس االنفلونزا. وفي العراق منعت احلكومة مواطنيها 
من الذهاب الى العمرة ولن تفرض نفس القيود على احلج اال على 
املرضى والنساء احلوامل ومن هم فوق 65 عاما. اما املغرب فتعتزم 
عدم فرض قيود على السفر للحج اذا لم يتدهور الوضع في السعودية 
لكنها قررت أن يكون تطعيم حجاجها الذين يتجاوز عددهم 30 الفا 
ضد اإلنفلونزا إجباريا. ولن تسمح لهم السلطات بالسفر للحج اال 
اذا كانت جوازات سفرهم مختومة من املسؤولني الصحيني إلثبات 
تلقيهم اللقاح. يذكر أن 3900 شخص توفوا باملرض منذ انتشاره 

وآخرهم سيدة ڤيتنامية عمرها 40 عاما.

ال تستبعد إقامة عالقة عاطفية بينهما

كورتني الف معجبة بهوغو شاڤيز

ل����وس أجنيليس � د.ب.أ: كش����فت مغنية الروك 
األميركية كورتن����ي الف ) 45 عاما( عن »إعجابها« 
بالرئيس الڤنزويلي هوغو ش����اڤيز، غير مستبعدة 
احتمال انخراطهما في عالقة عاطفية قريبا. وذكر تقرير 
إخباري امس أن النجمة الشقراء كانت التقت الرئيس 
الڤنزويلي في مدينة نيويورك األميركية االس����بوع 
املاضي أثناء عرض الفيلم الوثائقي »ساوث أوف ذا 
بوردر«، وهو األحدث للمخرج األميركي أوليفر ستون 

)63 عام����ا(. وأوضحت كورتني أنها الحظت إعجاب 
شاڤيز )55 عاما( بها عندما اكتشفت متابعته الدائمة 
لها، مشيرة إلى أنها تبادله االعجاب أيضا النه »رجل 
مثير، لقد دعاني لزيارة بالده وانني أود ذلك«. يذكر 
أن كورتني هي أرملة كورت كوبني مغني فريق الروك 
األميركي »نيرفانا« والذي انتحر عام 1994 عن عمر 
ناهز )27 عاما( بعد إجناب طفلة وحيدة من كورتني 

تدعى فرانسيس بني كوبني )17 عاما(.


