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اإلدمان على اإلنترنت يسبب االكتئاب
لندنـ  يو.بي.آي: وجد علماء نفس بريطانيون 
رابطـــا قويا بني االفراط في اســـتخدام االنترنت 

واالكتئاب.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
ان دراسة جديدة أظهرت ان 1.2% من املستطلعني 
الـ 1319 كانوا »مدمنني على االنترنت« وغالبيتهم 
يشكون من االكتئاب، لكن فريق جامعة ليدز املعد 
للدراسة شدد على انه ال ميكن القول ان االنترنت 
يتســـبب في االكتئاب او العكـــس وأوضحوا ان 
غالبية مستخدمي االنترنت لم يشكوا من امراض 

عقلية.
يشار الى انه طلب من املستطلعني الذين تتراوح 
اعمارهم بني 16 و51 سنة االجابة عن استمارة عبر 
االنترنت وسئلوا عن مدى استخدامهم لالنترنت 

وألي اسباب.
كمـــا طرحت على املســـتطلعني مجموعة من 
االسئلة لتقييم ان كانوا يشـــكون من االكتئاب 

ام ال.
ووجد معدو الدراسة ان عددا قليال من مستخدمي 
االنترنت استبدلوا حياتهم االجتماعية الواقعية 

بغرف الدردشـــة االلكترونيـــة ومجتمع مواقع 
االنترنت.

واشـــاروا الـــى ان 18 مســـتطلعا او 1.2% من 
املســـتطلعني يصنفون على انهم »مدمنون على 

االنترنت«.
وقال املسؤول الرئيسي عن الدراسة د.كاتريونا 
موريسون ان »االنترنت يلعب اآلن دورا كبيرا في 
حياتنـــا املعاصرة لكن فوائده تترافق مع جانب 

مظلم«.
واضاف موريسون »فيما يستخدم عدد كبير 
منا االنترنت لدفع الفواتير والتســـوق وتوجيه 
الرســـائل ثمة شريحة صغيرة جتد من الصعب 
الســـيطرة على املدة التي يجـــب متضيتها على 
االنترنت لدرجة يتداخل هذا االمر مع النشاطات 

اليومية«.
وتبني في الدراســـة ان املدمنني على االنترنت 
كانـــوا أكثر اكتئابا من مجموعة غير املدمنني اي 

5 مرات اكثر.
لكن نقاد هذه الدراسة قالوا انه ال ميكن تشخيص 

االدمان على االنترنت بشكل موثوق.

فتوى بتحريم الدخول إلى »الفيس بوك«
عواصــــم ـ وكاالت: أصدر 
الداعية عبداحلميد األطرش 
رئيس جلنة الفتوى السابق 
في األزهر فتوى فقهية بحرمة 
الدخول على املوقع االجتماعي 
»فيس بوك« بعد زيادة معدالت 
الطــــالق وانتشــــار اخليانة 

الزوجية بني املصريني.
وقال األطرش: إنه »ال يجوز 
الدخول على املوقع بعد تفشي 
ظاهرة الفســــاد األخالقي بني 
الشباب واستخدامه في هدم 

البيوت«.
وأضاف: »املوقع وغيره من 

وسائل االتصال سواء الفضائيات التلفزيونية، 
سالح ذو حدين مثل سكني املطبخ، إذا استخدمت 
في مكانها حتقق الغرض منها، أما إذا استخدمت 

خارجه صارت فسادا«.
وأوضح أن »درء املفاســــد مقدم على جلب 
املصالح، وهذه قاعدة فقهية البد من تفعيلها 
في هذا األمر«، مشيرا إلى أن من يدخل على هذا 

املوقع آثم، والذي يعني عليه آثم أيضا«.
وقالت صحيفة »الراية« القطرية التي نشرت 
اخلبر امس ان دراســــة أجراها املركز القومي 

للبحوث االجتماعية واجلنائية 
أكدت ان حالة من كل 5 حاالت 
طالق تعود الكتشاف شريك 
احلياة وجود عالقة مع طرف 
آخر عبر اإلنترنت من خالل 

موقع الفيس بوك.
وقال مارك كينان من موقع 
»ديفــــورس اونالين« املعني 
بتقدمي معلومات واستشارات 
املالي  حول الطالق والوضع 
بعد الطالق، إن بيانات موقعه 
تشير أيضا إلى أن واحدة من 
كل 5 حاالت طالق تعود إلى 
»الفيس بوك« الذي يكشــــف 
قيام أحد طرفي العالقة بالدخول في دردشــــة 
مســــهبة حول بعض املوضوعات اخلاصة مع 

شخص ثالث.
ويرى خبراء شؤون الطالق ان ارتفاع شعبية 
مثل هذه املواقع يشجع العديد من األشخاص 
على خيانة شريك احلياة حيث ميكن لألزواج 
أو الزوجات الذين يشــــعرون بامللل، العثور 
بسهولة من خالل هذه املواقع على حبهم األول 
وعالقاتهم القدمية ورمبا إعادة شــــعلة احلب 

املاضي.

حالة طالق من كل 5 سببها الموقع

صاعقة برقية أضاءت سماء العاصمة خالل األمطار الرعدية التي شهدتها البالد قبل يومني 

الثلوج اغلقت الطرقات وتسببت في شل حركة السير

الثلج يغطي اسطح منازل فاريا

ميل غيبسون

)محمود الطويل(لبنانيان يسيران حتت العاصفة الثلجية

)أحمد باكير(

الداعية عبداحلميد األطرش

عبداهلل قنيص
حذر العالم الفلكي د.صالح العجيري من ان االمطار الرعدية التي من املنتظر ان تش�هدها البالد خالل 
نهاية االس�بوع املقبل قد تأتي بصواعق برقية ميكن ان تتحول الى صواعق قاتلة، خاصة من املناطق البرية 
املكشوفة، وقال د.العجيري: لم تكن تلك الصواعق في الزمن املاضي تشكل اي خطر يذكر ولم تسجل اي 
حادثة مقتل الش�خاص جراء الصواعق، لكن هذه االيام وفي ظل وج�ود الهواتف النقالة مع املرتادين في 
البر والتي قد تكون س�ببا رئيسيا في جذب الصواعق البرقية، وبالتالي ميكن ان تلحق ضررا بالشخص حامل 

املوبايل ما قد يؤدي الى مقتله او اصابته باصابات خطرة.
واوضح د.العجيري ان االيام اخلمس�ة املقبلة ستشهد هدوءا نس�بيا في الطقس على ان تعود االمطار 
الرعدية املصحوبة بصواعق برقية خالل نهاية االس�بوع املقبل، محذرا مرتادي البر واملناطق املكش�وفة 
من اس�تخدام هواتفهم النقالة خ�الل االمطار الرعدية، واوضح ان حبات املطر خالل تلك الفترة س�تكون 

كبيرة نسبيا وتهطل متفرقة.

احذروا البرق القاتل

دواء »الجمال« يسمم 83 طالبة في تايلند ميل غيبسون: أنا خبز قديم

لبنان يكتسي باألبيض

هامبورغ ـ د.ب.أ: ذكر جنم هوليوود 
الشهير ميل غيبسون أنه يشعر بأنه مثل 
»اخلبز القدمي« بسبب انقطاعه عن املجال 

السينمائي ملدة 4 أعوام.
وقال غيبسون في تصريحات ملجلة 
»تي.في.موفي« األملانية: »أرى أنني فقدت 
القدرة على إمتاع اآلخرين، وأشعر بأنني 

مثل اخلبز القدمي«.
وفـــي املقــــابل، ذكر غيبســــــون ان 
إخفاقاته الشـــخصية، مثـــل من اإلدمان 
وعالجه منه وســـحب رخصـــة القيادة 
والطالق، أعطته املزيد من الدفع، وقال: 
»املهانـــة العامة التـــي عانيتها جعلتني 

قويا«.
وأضاف أن التحدي لكونه أصبح أبا 
للمرة الثامنة جعله يشـــعر بالنضوج، 
وقال: »لـــدي اآلن اخلبرة واحلكمة التي 

كانت تنقصني في املاضي«.
يذكر أن غيبســــون )54 عاما( أجنب 
من زوجتـــه األولـــى، روبيـــن مور، 7 

أطفال.
وقدمت روبني طلبا بالطالق للمحكمة 
في أبريل املاضي بعد زواج دام 28 عاما.

وعقب ذلك بـ 6 أسابيع أكد غيبسون في 
برنامج تليفزيوني أميركي أنه ينتظر طفال 
من صديقته الروسية أوكسانا جريجوريفا، 
والتي وضعت االبنة الـ 8 له في نوفمبر 

املاضي.
جتدر اإلشـــارة إلى أن الفيلم اجلديد 
لغيبسون »إيدج أوف داركنس« سيعرض 
في دور العرض الســـينمائي اعتبارا من 

11 مارس املقبل.
ويلعب غيبسون في هذا الفيلم دور 

شرطي في مهمة شخصية. 

ضبط يمني يتزعم عصابة
لبيع أعضاء اليمنيين في مصر

حبة فلفل أسود لحرق السعرات

صحتك

.. وطريقة جديدة لحرق الدهون

بانكوك ـ د.ب.أ: ذكرت وســـائل إعـــالم محلية امس أن 83 من 
الطالبات في مدرســـة ثانوية تايلندية نقلن إلى مستشفيات بعد 
تناولهن جرعات كبيرة من دواء مثبط للكحة اعتقدن أنه سيجعلهن 

أكثر جماال وأكثر مناعة لأللم وسيزيد بشرتهن بياضا.
وذكرت صحيفة »بانكوك بوست« أنه مت نقل طالبات مدرسة »وات 
ثا فرا«، اللواتي تترواح أعمارهن بني 10 و12 عاما، سريعا لثالثة 
مستشفيات قريبة، بعد أن ظهرت عليهن أعراض تسمم تضمنت 

الغثيان وضربات القلب غير املنتظمة والصداع الشديد.
ووجد أنهن تناولن كميات كبيرة من دواء »ديكستروميثورفان« 
املهدئ للكحة والذي إذا مت تناول جرعة زائدة منه يؤدي إلى حالة 

من الهلوسة.
وقالت الطالبات للسلطات إنهن قمن بشراء حبوب الدواء من 
محـــل أللعاب الكمبيوتر قريب من املدرســـة اعتقادا منهن أن هذا 
الدواء ســـيزيد مناعتهن ضد األلم ويزيـــد نضارتهن في الفصل 

وحتى يزيد بشرتهن بياضا.
واعترف صاحب محل ألعاب الكمبيوتر ببيع الدواء للطالبات 

والذي قال إنه يستخدمه ليشعر بتجديد شبابه.
ووجهت الشرطة له تهمة بيع دواء دون وصفة طبية.

بيـــروت ـ كونا: انهمرت الثلـــوج على اجلبال 
الواقعة في سلســـلتي لبنان الشـــرقية والغربية 
وتكللت اجلبال والبلدات بالثلوج مبا يؤشـــر الى 
ربيع معتدل احلرارة وتفجر املياه العذبة من الينابيع 

املنتشرة في كل مكان.
وتأثر لبنان منذ الليلة املاضية مبنخفض جوي 
محمل باالمطار والثلوج التي تساقطت بغزارة في 
املناطـــق اجلبلية والداخلية في البقاع والشـــمال 
وجبل لبنان ابتداء من ارتفاع 800 متر عن سطح 

البحر وما فوق.
وتدنت درجات احلرارة بشكل ملحوظ في كل 
املناطـــق من جراء الكتل الهوائية القطبية الباردة 

املصاحبة للعاصفة.
وقالت مصلحة االرصاد اجلوية في ادارة الطيران 
املدني في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
»ان منخفضـــا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة 
وعواصف رعدية ورياح ناشطة يؤثر على احلوض 

الشرقي للبحر االبيض«.
وتوقعت مصلحة االرصاد ان تستمر العاصفة 
حتى اليوم، حيث ستصل سرعة الرياح الى نحو 
80 كيلومترا في الساعة مع انخفاض ملحوظ في 
درجات احلـــرارة وخصوصا في املناطق اجلبلية 
والداخلية. واضافت ان الثلوج تتساقط حاليا على 
ارتفاع 900 متر فوق سطح البحر وما فوق ما ادى 
الى تكلل جبال الشـــيخ وصنني والباروك واملكمل 
واالرز واملرتفعـــات االخرى بالثلوج حتى وصلت 
سماكتها في بعض االحيان الى متر ونصف املتر.

وتعمل جرافات وزارة االشـــغال العامة والنقل 
على فتح الطرقات التي اقفلتها الثلوج في املناطق 

اجلبلية املرتفعة.
وحـــذرت دائرة االرصاد اجلويـــة من الصقيع 
واجلليد اللذين تشـــكال على الطرقات اجلبلية في 
معظم املناطق الليلة جراء انخفاض درجة احلرارة 

الى ما دون الصفر.

صنعاءـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة مينية أن أجهزة البحث اجلنائي 
اليمنية توصلت الى خيوط شبكة دولية لالجتار باألعضاء البشرية 
من بني ضحاياها نحو 200 ميني، وان عمليات استئصال تلك األعضاء 
تتم في مستشفى مبصر. ونشرت أسبوعية »احلوادث« اليمنية في 
عددها الصادر أمس حتقيقا يتضمن اعترافات أحد افراد الشبكة الذي 
مت ضبطه في مطار عدن، وهو ميني اجلنسية ويدعى توفيق، وأقر بأن 
زعيم الشبكة أردني يدعى رامي خلف جودة ويكنى »أبو ثائر« ومعه 

زوجته وشركاؤهما مصريون ومينيون جراحون وسماسرة.
وبحســــب اعترافات املتهم كان يتم نقل الضحايا إلى القاهرة عن 
طريق سماســــرة في اليمن مقابل 1000 دوالر عن كل شخص، مشيرا 

إلى انه مت استدراج أكثر من 200 ميني إلى مصر وباعوا كالهم.
وأكد أن بيع األعضاء البشرية ال يقتصر على الكلى فقط، بل يشمل 
قرنية العني وفص الكبد والركبة والسائل املنوي. واكد املتهم توفيق 
ان زعيم العصابة بدأ نشاطه منذ العام 2005 واستقطب مئات الضحايا 
من سورية واألردن والسودان وفلسطني واليمن، الفتا إلى أن ضحايا 

عصابة األعضاء البشرية من اجلنسني ذكورا وإناثا.

نورمانـ  يو.بي.آي: ميكن حلبة دواء يجري علماء 
في جامعة أوكالهوما في الواليات املتحدة جتارب 
عليها أن حترق ســـعرات حرارية توازي ما يحرقه 

املرء خالل 20 دقيقة من املشي.
وقال د.جول كرامير وهو أستاذ مساعد في طب 
الفيزيولوجيا الرياضية إن باحثني من مراكز التغذية 
العامة وجــامعة أوكالهوما سوف يختبرون مدى 
فاعلية احلبـــة التي حتتوي على الفلفل األســـود 
والكافيني ومادة الكابساســـني التي جتعــل الفلفل 

األحمر حارا.
وأضاف كرامير إن الدراسة أظهرت أن استخدام ما 
بني 3 و6% من هذه املواد لصنع حبة الدواء  يساعد 

على خفض الوزن.
وقـــدم الباحثون في الدراســـة هـــذه احلبة إلى 
متطوعـــني يريدون خفض أوزانهـــم ثم طلبوا من 
مجموعة أخرى تناول حبوب ال قيمة طبية لها على 
سبيل املقارنة ثم سجلوا مستوى األوكسجني وثاني 
أوكسيد الكربون عند املتطوعني من أجل معرفة معدل 

االستقالب لكل مجموعة بعد تلقي العالج.

نيويورك ـ يو.بي.آي: يعتقد علماء أميركيون إنهم 
رمبا اكتشفوا طريقة جديدة للتخلص من الدهون في 

اجلسم وبالتالي جتنب البدانة.
وقال علماء في كلية ألبرت أينشتاين للطب وعلوم 
األعصاب إن تناول الفئران ملادة كيميائية معينة يقضي 
على نشاط انزمي اسمه »فني كيناسي« ويجعل اجلسم 

يحرق وبشكل فوري تقريبا الدهون بداخله.
وأوضحت كلير باستي وهي مساعدة أستاذ في الكلية 
والتي قادت فريق البحث أنه »عندما يكون هناك عدم 
توازن بني ما نأكل وما نحرق تكون النتيجة البدانة« 
مضيفة »إن هذه آلية جديدة تساعد اجلسم على حرق 

الطاقة الزائدة«.


