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التوتر »بوابة« اإلصابة بالسرطان
إيالف: اكتشف العلماء أن التوتر العاطفي اليومي بوابة 
اإلصابة بالسرطان وقد يحفز على منو األورام السرطانية، 
إذ إنهم توصلوا إلى أن أي نوع من الصدمات سواء كانت 
جسدية أو عاطفية قابل ألن يكون املمهد جللب التحوالت 

السرطانية معا ضمن تشكيلة فاتكة للمصاب.
وضمن هذا السياق قال البروفيسور تيان اكسو عالم 
املورثات في جامعة يال لصحيفة الديلي تلغراف اللندنية 
إن شروطا كثيرة مختلفة مثل التوتر اجلسدي والعاطفي 
واإلصابة بااللتهابات واالحتقانات تعطي الضوء األخضر 

للخاليا كي تبدأ بالنمو املنفلت واملدمر للجسد. 
وقاد البروفيسور أكسو فريقا من الباحثني للتحقيق 
في الشروط التي حتفز على اإلصابة في السرطان ونشرت 
مجلة »نيتش����ر« العلمية في عددها األخير دراس����ة هذا 
الفريق التي تعد األولى من نوعها من حيث النتائج التي 

توصلت إليها. 
وأضاف أكس أن »تقليص التوتر أو جتنب ش����روط 

التوتر هو دائما نصيحة جيدة«.
ويؤمن العلماء حتى اآلن بأن حتوال س����رطانيا يجب 
أن يب����دأ من خلية واحدة لغرض حتول����ه إلى أورام في 

اجلسد.
لكن زمالء البروفيسور اكسو في جامعة يال والذين 
عملوا على ذباب الفاكهة أظهروا أن التحوالت قادرة على 
تعزيز السرطان حتى حينما تكون موضوعة في خاليا 

مختلفة. وهذا ألن التوتر يفتح طريقا بينها. 

أملانيا � د.ب.أ: تسبب »فأر جائع ويشعر 
بالبرد« في قطع التيار الكهربي عن مئات 

املنازل في شمال أملانيا لعدة ساعات.
فلم يجد الفأر مأوى من الطقس شديد 
البرودة سوى محطة لتوزيع الكهرباء في 
والية شلزفيج هولشتاين شمالي أملانيا.

ورجحت مصادر شركة »ايون« للكهرباء 

أن يك���ون الف���أر الصغير ب���دأ في قرض 
الوصالت داخل احملطة حيث جرى اكتشاف 

»آثار عض« في األسالك.
وتسبب الفأر في قطع التيار الكهربي عن 
مئات املنازل في منطقة جيتورف واملناطق 
احمليطة بها لنحو خمس س���اعات تقريبا 

قبل أن يتم اصالح العطل.

»فأر جائع« يقطع الكهرباء في ألمانيا

)أ.پ( معرض األزياء املصنوعة من القمامة  

قمامة الفلبين.. أزياء فاخرة!
مانيال � د.ب.أ: اعتادت ميلني فيروتشيو وهي أم لسبعة كسب 
قوت يومه���ا بالتنقيب في أطنان من قمامة مانيال بحثا عن خردة 

ثم تقوم ببيعها حملالت اخلردة.
لم تكن االموال التي تكسبها من هذه العملية كافية أبدا بيد انه 
ل���م يكن لديها خيار بينما كانت تكاف���ح لتربية أطفالها من مقلب 

للقمامة في حي توندو الفقير القذر.
وبعد مرور أكثر من 10 س���نوات التزال فيروتشيو )39 عاما( 
تكس���ب قوتها من القمامة لكن هذه املرة من صنع اكسس���وارات 

لالزياء صارت مطلوبة بشدة في اخلارج.
وتقول فيروتش���يو »لم اكن اريد وقتها أن أكون جامعة قمامة 
لكني اضطررت الى ذلك فقد كانت احلياة صعبة وكنا نحتاج إلى 

املال، ما اعمله االن أفضل بكثير، اكسب اكثر والعمل لطيف«.
تقوم فيروتش���يو بصنع القالئد التي تزين اعناق الس���يدات 
والس���وارات التي تلف املعصم واألقراط م���ن االوراق املنتجة من 
صفحات املج���الت املصقولة وذلك منذ ع���ام 1998 عندما التحقت 
ببرنامج للتدريب على كسب العيش من مؤسسة الكنيسة الفلبينية 

وهي مجموعة خيرية.
وهي تكس���ب ما يصل الى 600 بي���زو )13 دوالرا( في اليوم أي 
اكثر من 6 أضعاف ما تكس���به من عمله���ا في مقلب القمامة حيث 

كانت جتمع قطعا من البالستيك واملعادن.

أطباء يساعدون عجوزًا
بريطانية على اإلنجاب! 

لندن � د.ب.أ: يعتزم أطباء بريطانيون مساعدة 
امرأة في ال� 59 من عمرها في حتقيق رغبتها في 

اإلجناب، مرة أخرى.
ووفقا لصحيفة »ميل أون صنداي« في عددها 
الصادر امس، ستكون العجوز البريطانية أكبر 
مريضة في البالد من املمكن أن حتمل عن طريق 

التلقيح الصناعي.
وعادة م���ا توافق املستش���فيات اخلاصة في 
بريطانيا على عالج النس���اء بهذه الطريقة حتى 
اخلمسني، فيما يسمح نظام التأمني الصحي التابع 
للدولة بإخضاعهن للعملية حتى 40 عاما فقط.

وأعطى األطباء بأحد املستشفيات اخلاصة في 
لندن الضوء األخضر إلخضاع املريضة سوزان 
تولفس���ن التي س���تكمل عامها ال� 60 في أكتوبر 
املقب���ل، لهذه العملية أمال في حتقيق رغبتها في 

اإلجناب.
ونقلت الصحيفة عن س���وزان، وهي معلمة 
متقاعدة: »مازلت بصح���ة طيبة،  وحيوية، وال 

أرى سببا مينع من خضوعي للعالج«.
يذكر أن سوزان أم لطفل)عامان( أجنبته بعد 

عملية تلقيح صناعي في مستشفى روسي.
كانت امرأة إجنليزية أثارت الكثير من اجلدل 
العام املاضي بعد أن وضعت طفلها األول وهي في ال� 
66 من العمر نتيجة لعملية تلقيح صناعي أجرتها 

سوزان تولفسنفي أوكرانيا باستخدام بويضة من متبرعة.

هيالري كلينتون أثناء املؤمتر الصحافي

طفل أثناء العالج بعد ان بُترت ذراعه في الزلزال

تدافع شديد على املعونات

رسالة من تحت األنقاض: أنقذوني.. مازلت على قيد الحياة
امرأة بعثت بها عبر المحمول بعد 5 أيام من زلزال هاييتي

ٍ وس�تعودوناألم�م المتحدة تؤكد مص�رع هادي عناب�ي رئيس بعثتها ف�ي هاييتي كلينت�ون ألهال�ي الجزيرة: لق�د تعرضت�م الختبار قاس

مواطنني سوريني اثنني زوجا 
وزوجته قت���ال نتيجة زلزال 
املدم���ر وجرح ثالثة  هاييتي 
اثن���ان منهم الى  آخرون نقل 
الواليات املتحدة للعالج في حني 
أجريت عملية جراحية للثالث 
العاصمة ووضعه اآلن  خارج 

مستقر.

كلوني مذيعا من أجل الضحايا

يعتزم جنم هوليوود جورج 
كلوني تقدمي برنامج طويل في 
التلفزيون األميركي »إم تي ڤي« 
بغرض حث الناس على التبرع 
اآلثار  باملال وغيره الحت���واء 
الناجمة عن الزلزال الذي ضرب 

هاييتي األسبوع املاضي.

كلينتون السبت شعب هاييتي 
الواليات املتحدة ستعمل  بأن 
مع حكومته لضمان ان تخرج 
البالد »بشكل أقوى وأفضل« 
وأوضحت كلينتون في مؤمتر 
أو  صحافي في مط���ار بورت 
برنس »سنكون هنا اليوم وغدا 
وخالل الوقت املقبل«، قائلة انها 
رغبت في التحدث مباشرة مع 
شعب هاييتي بعد اجتماع مع 
رئيسهم رينيه بريفال، وقالت 
»لقد تعرض���م الختبار قاس، 
لكن اعتق���د ان هاييتي ميكن 
ان تعود بل أقوى وأفضل في 

املستقبل«.
من جهة اخرى قالت صحيفة 
الس���ورية امس ان  »الثورة« 

عواصم � وكاالت: بعد خمسة 
ايام من وق����وع الكارثة حتاول 
فرق اإلنقاذ الوصول إلى امرأة 
من هاييتي بعثت برسالة هاتف 
محمول قصيرة من حتت األنقاض 
تقول فيها إنها على قيد احلياة 

وبخير.
وذكرت شبكة تلفزيون »سي.

إن.إن« األميركية أن فرق اإلنقاذ 
تسابق الزمن للوصول إلى املرأة 
التي بعثت بهذه الرسالة مساء 
السبت من حتت أنقاض بنك في 

العاصمة بورت أو برنس.
وقد اعلن بان كي مون األمني 
العام لالمم املتحدة السبت ان هادي 
عنابي رئيس بعثة االمم املتحدة 
في هاييتي قتل في الزلزال، وأكد 
بان ايض����ا في بيان مقتل نائب 
عنابي البرازيلي لويس كارلوس 
دا كوس����تا والقائم بأعمال قائد 
شرطة االمم املتحدة في هاييتي 

الكندي دوج كوتس.
وعنابي هو اول رئيس لبعثة 
االمم املتحدة ميوت اثناء اخلدمة 
منذ مقتل البرازيلي س����يرجيو 
فييرا دي ميل����و مع 14 آخرين 
من موظفي االمم املتحدة عندما 
انفجرت شاحنة ملغومة خارج 
مقر االمم املتحدة في بغداد في 

عام 2003.
من جه����ة اخرى وحس����ب 
تقديرات منظمة الصحة العاملية 
امس اوقع الزلزال ما بني اربعني 

وخمسني الف قتيل.
وتتطاب����ق ه����ذه االرقام مع 
آخر حصيلة ادلت بها السلطات 
الهايتية واش����ارت الى خمسني 
الف قتي����ل، فضال عن 250 الف 
جريح ومليون ونصف مليون 
مشرد وانتشال اكثر من 25 الف 

جثة.

أقسى اختبار

من جهته���ا طمأنت وزيرة 
اخلارجي���ة األميركية هيالري 

)أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز( الزلزال دمر كل شيء وفي اإلطار هادي عنابي 

.. وأميركية خرجت حية
من تحت أنقاض سوبر ماركت

العناية االلهية انقذت هذه املرأة االميركية 
ــذ وقوع  ــت االنقاض من ــد ان ظلت حت بع
ــوبر  ــث كانت تتبضع في س ــزال، حي الزل
ماركت وانهار عليها احملل مبن معها، ويوم 
السبت فقط جنح فريق االنقاذ في الوصول 
ــن املوت احملقق، وخرجت  اليها وانقاذها م
ــد ان كان املوت قاب  ــن حتت االنقاض بع م

قوسني او ادنى منها. )رويترز( االميركية في طريقها إلى املستشفى

ديڤيد بيكام يساعد أطفاله
في حّل الواجبات المدرسية

لوس أجنيليس � د.ب.أ: يستعني العب كرة القدم الشهير 
ديڤيد بيكام بوسائل االتصاالت احلديثة عبر اإلنترنت ألداء 
واجباته األسرية رغم اضطراره االبتعاد عن أطفاله الثالثة، 

بحكم العمل.
فقد ذكر موقع »فيميل فيرست« املعني بأخبار املشاهير 
أن بيكام، املوجود حاليا في إيطاليا، يساعد أطفاله الثالثة، 
الذين يعيشون حاليا في لوس أجنيليس، في أداء واجباتهم 
املدرس���ية عبر موقع »سكايب« الش���هير للمحادثات عبر 

اإلنترنت.
ويستخدم بيكام موقع سكايب لرؤية أطفاله الثالثة يوميا 
واحلديث معهم ومس���اعدتهم في حل الواجبات املدرسية 
حتى يكون متواجدا في حياتهم بأكبر قدر ممكن، رغم بعد 

املسافة.
ويقي���م األطفال الثالث���ة حاليا مع والدته���م فيكتوريا 
بيكام، املغنية السابقة في فريق »سبايس جيرلز« بلوس 
اجنيليس حيث يدرسون هناك، في حني يتدرب األب حاليا 

في إيطاليا.

إعصار يصيب ويشرد اآلالف في إندونيسيا

سعودية تطالب بخلع زوجها 
بعد اكتشافها خيانته لها عبر ال� »فيس بوك«

ألحق أضراراً بالغة بمئات المنازل

جاكرتا � أ.ش.أ: ضرب إعصار قوى املناطق الوسطى 
من جزيرة جاوا بوسط اندونيسيا امس مما أدى إصابة 
شخص واحد على االقل وتشريد آالف االشخاص وهدم 
وإحلاق أضرار فادحة مبئات املنازل وتلف مساحات 

شاسعة من املزروعات.
وقال مدير هيئة مكافحة الكوارث االندونيس����ية 
شمس املعارف ان االعصار الذي صاحبته أمطار غزيرة 

ورياح عاتية أصاب احلياة بالشلل التام في عدد من 
مدن جزيرة جاوا وخاصة شيالتش����اب، وأثار حالة 
واس����عة من الهلع باجلزيرة. أضاف شمس املعارف 
في تصريحات صحافية أنه لم ترد أنباء عن سقوط 
 ضحايا نتيجة االعصار، مشيرا الى أن السلطات املعنية
جت����ري حالي����ا حص����را باخلس����ائر الناجم����ة عن 

االعصار.

الرياض � د.ب.أ: تقدمت سعودية إلى احملكمة 
العام���ة في املدينة املنورة بطلب بخلع زوجها، 
بسبب موقع »فيس بوك« للتواصل االجتماعي 

بعد عشرة بينهما دامت عامني.
ووفقا لصحيفة »عكاظ« السعودية، اشتبهت 
الزوجة في تغير معاملة زوجها واهتمامه مبوقع 
التواصل االجتماعي، وقضاء معظم وقته أمام 
شاشة جهازه احملمول، ما دفعها الختراق صفحته 

في املوقع مبساعدة بعض صديقاتها.

وكان���ت املفاجأة، حيث عث���رت على عبارة 
تبرز اهتمامه بالنساء على الصفحة الرئيسية، 
إل���ى جانب أن أغلب املضافني لديه من العنصر 

النسائي.
طلبت الزوجة التي صدمها املشهد من أسرتها 
مس���اعدتها على الطالق من زوجها واصفة إياه 
ب���� »اخلائن«، وهو ما حدث فعال عندما تقدمت 
الزوجة وأسرتها بطلب إلى احملكمة العامة خللع 

الزوج.


