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هونغ كونغ ـ د.ب.أ: بدأت أمس طفلة )4 أعوام( 54
في التعافي بعد إلقاء أمها لها من الطابق السابع في 
مركز تســــوق بهونغ كونغ، وذلك قبل أن تلقي األم 
بنفسها لتلقى حتفها. وعلقت الفتاة في شبكات أمان 
بعد ثالثة أدوار من الشرفة الداخلية التي ألقيت منها، 
بينما تدحرجت أمها عبر شــــبكات األمان وسقطت 
ميتة في أرضية مركز التسوق. وشاهد شهود عيان 

مرعوبني الطفلة تتســــلق بجهد كبير شبكة األمان 
لتتجاوز الفتحة التي ســــقطت منها أمها قبل إنقاذ 
أحد املتســــوقني لها من شرفة الطابق الرابع. ووقع 
احلــــادث أول من أمس األحد فــــي مركز »دراجون« 
للتسوق في منطقة »شام شوي بو« بهونغ كونغ، 
على ما يبدو عقب نقاش محتدم بني املرأة وزوجها 
بشــــأن إدخال الفتاة للمدرسة. وشاهد شهود عيان 

الزوجــــني يتجادالن خارج مطعم كانا يتناوالن فيه 
الطعــــام مع الطفلة قبل أن تلقي األم بصغيرتها من 
الشــــرفة الداخلية وتقفز خلفها بعد ذلك. يذكر أن 
شــــبكات األمان التي أنقذت حيــــاة الفتاة الصغيرة 
التي أصيبت بالصدمــــة وإن لم تتعرض الصابات، 
كانت قد وضعت في مكانهــــا بعد أن قفز رجل )41 
عاما( من الطوابق العليا ليلقى حتفه العام املاضي 

انتحرت في مركز تسوق ونجت ابنتها

صحتك

دراسة تربط بين المشروبات الغازية وسرطان البنكرياس

الوخز باإلبر لعالج اكتئاب الحمل

واشنطن ـ رويترز: قال 
باحثون أمس ان من يشرب 
مياها غازية محالة مرتني او 
اكثر في االسبوع هو أكثر 
عرضة لإلصابة بســـرطان 
البنكرياس وهو نوع غير 
منتشـــر على نطاق واسع 

لكنه قاتل.
التي  الدراسة  وخلصت 
شـــملت أكثر مـــن 60 الف 
شخص في سنغافورة الى 
العصائر  ان من يحتسون 
بدال من املشروبات الغازية 

ال تهددهم نفس املخاطر.

وقال مـــارك برييرا من 
جامعـــة مينيســـوتا الذي 
أشـــرف على الدراســـة ان 
السكر رمبا يكون مسؤوال 
عن ذلك لكن من اعتاد شرب 
املياه الغازية احملالة هو في 
االغلب له عادات أخرى سيئة 

على الصحة.
وأضـــاف فـــي بيـــان 
»مستويات السكر العالية في 
املشروبــــات الغازية رمبا 
ترفع مستويات االنسولني 
في اجلســـم والتي نعتقد 
انها تســـهم في منو خاليا 

سرطان البنكرياس«.
البنكرياس مادة  ويفرز 
االنســـولــني التـــي حترق 

السكر.
وكتب برييرا وزمالؤه 
فـــي دورية علـــم االوبئة 
والوقايـــة منها انهم تابعوا 
60524 رجال وامرأة على مدار 

14 عامـــا.
وخالل هذه الفترة الزمنية 
أصيب 140 متطوعا بسرطان 
البنكرياس وزادت مخاطر 
االصابة بسرطان البنكرياس 
بنسبة 87% لدى من يشربون 

مياها غازية مرتني او اكثر 
في االسبوع.

وأعرب برييرا عن اعتقاده 
بـــان النتائج التي خلصت 
اليها الدراسة تسري أيضا 

على دول اخرى.
وقال »سنغافورة دولــــة 
غنية وبها نظـــام ممتـــاز 
للرعاية الصحية. أوقـــات 
املتعـــة فيها هــــــي أوقات 
االكـــل والتســـوق ولذلك 
يســــــري ما توصلت اليه 
الدراســـة على الدول الغربية 

االخرى«.

اوســـن ـ يو.بـــي.آي: 
وجد باحثـــون أميركيون 
ان عالج الوخـــز باإلبر قد 
يعالج بفعالية االكتئاب الذي 

يواكب احلمل.
وقال باحثون من كلية 
الصيدلة في جامعة تكساس 
مبدينة أوســـن األميركية 
ان حوالي 10%من النســـاء 
احلوامل يعانني من االكتئاب 
احلاد و20%مـــن عوارض 

مختلفـــة لالكتئاب مماثلة 
ملعـــدالت اكتئاب النســـاء 
غير احلوامل في نفس الفئة 
العمرية لكن الفارق هو ان 
اســـتخدام األدوية املضادة 
لالكتئاب يثير مخاوف جلهة 

تطور اجلنني.
وقالت روزا شناير من 
كليـــة الصيدلة ان »نتائج 
دراستنا تظهر ان عالج الوخز 
باإلبر الذي اختبرناه ميكن 

أن يكون خيارا فعاال لعالج 
االكتئاب خالل احلمل«.

وأجرت شناير وزمالؤها 
االختبار على 150 امرأة حامل 
يعانني من االكتئاب احلاد 
وخضعن إما لعالج الوخز 
باإلبر املخصص لالكتئاب 
خالل 8 أسابيع أو عالجني 
مختلفني آخرين هما التدليك 
أو الوخز باإلبر املسيطر على 

بعض العوارض.

وتبني ان النساء اللواتي 
تلقـــني العـــالج األول كن 
املستفيدات األكبر إذ تراجعت 
عندهـــن حالـــة االكتئاب 
بشكل أكبر من املجموعتني 

األخريني.
ان نتائـــج  إلى  يشـــار 
فـــــي  الدراســـة نشـــرت 
االجتمـــاع السنوي جلمعية 
طــــــب األم واجلنـــني في 

شيكاغـــو.

ُخمس البالغين يفضلون قضاء عيد الحب مع حيواناتهم
نيويورك ـ رويترز: اشــــار استطالع عاملي 
مشترك لرويترز وابسوس الى ان خمس البالغني 
يفضلون قضاء عيد احلب )عيد ڤالنتني( مع 
حيواناتهم األليفة وليس مع شركائهم على الرغم 
من ان الفرنسيني مازالوا يتصدرون قائمة اكثر 
الشــــعوب رومانسية. ووجد االستطالع الذي 
شــــمل 24 ألف شخص في 23 دولة ان 21% من 
البالغني يفضلون قضاء عيد احلب في 14 فبراير 
مع حيواناتهم األليفة على اقرانهم على الرغم 
من ان الفرنسيني هم االقل احتماال ان يفضلوا 
حيوانا اليفا على انسان مع قول 10% فقط انهم 

يفضلون ذلك. ولكن االستطالع وجد ان السن 
والدخل عامالن حاســــمان اكثر من اجلنسية 
عندمــــا يتعلق االمر بالرومانســــية مع زيادة 
احتمال ان يختار االشخاص االصغر سنا واالقل 
ثــــراء قضاء عيد احلب مع حيواناتهم األليفة. 
وقال جون رايت وهو نائب رئيس ابسوس ان 
25% من االشخاص الذين تقل اعمارهم عن 35 
عاما اختاروا حيواناتهم األليفة مقابل 18% ملن 
تراوحت اعمارهم عن بني 35 و54 عاما و14% ملن 
هم في سن 55 فأكثر. وانقسم الرجال والنساء 
بشكل متساو بشأن هذا السؤال. وعلى اساس 

الدول كان ســــكان تركيا االرجــــح في اختيار 
حيواناتهم االليفة على اقرانهم او شــــركائهم 
بنسبة 49%. وجاء في املركز الثاني الهند بنسبة 
41% ثم اليابان بعد ذلك بنســــبة 30% والصني 
بنســــبة 29% ثم الواليات املتحدة بنسبة %27 
ثم استراليا بنسبة 25%. وعلى اجلانب اآلخر 
جاءت فرنســــا في املركز االول من بني الدول 
التي يقل فيها احتمال ان يفضل الناس قضاء 
عيد احلب مع حيواناتهم االليفة على اقرانهم 
وذلك بنسبة 10% وتلتها املكسيك بنسبة 11% ثم 

هولندا بنسبة 12% فاملجر بنسبة %12.

يثقبون أجسادهم 
بحثًا عن الوظائف

معمرة نيويورك عاصرت 
19 رئيسًا أميركيًا

تقاطر مئــــات اآلالف من الهندوس 
إلى مداخل كهف »باتو« الواقع شمالي 
العاصمة املاليزية، كواالملبور لالحتفال 
مبهرجان »تايبوسام« السنوي، تتقدمهم 
فرق من قارعي الطبول الذين يقدمون 
مراســــم خاصــــة »لطلب رضــــا اإلله 
موروغان« واحلصــــول على الصحة 

اجليدة والسالم طوال العام.
ويشهد املهرجان الذي يتابعه آالف 
السياح ممارسات ترمي للوفاء بالنذور 
عبر ضرب األجسام والوجوه بالسكاكني 
والقطع املعدنية، إلى جانب ثقب اجللد 
وربطه بكالبات خالل تســــلق األدراج 
الشاهقة التي توصل إلى معابد مقدسة 
موجودة داخل الكهف. ويجري االحتفال 
بـ »تايبوسام« سنويا خالل اكتمال القمر 
في شــــهر يناير أو فبراير، ويقصده 
الهندوس لطلب الشفاء من األمراض 
أو التوفيق في العثور على وظائف، 

وما إلى ذلك من أمنيات. 

ـ يو.بي.آي: اشار  نيويورك 
تقرير الـــى ان أكبر معمرة في 
مدينة نيويورك امرأة تدعى جاين 
غيلسنان تبلغ 111عاما من العمر 
وعاشت في 3 قرون وعاصرت 19 

رئيسا أميركيا.
وأفادت صحيفة »نيويورك 
بوست« بأن غيلسنان ولدت في 
نيويورك في العام 1898 عندما 
كان الرئيـــس تيودور روزفلت 
يقود معركة في احلرب األميركية 

ـ االسبانية.
ونقلت عن املرأة املسنة قولها 
»أنا محظوظة ألنني عشت طوال 
هذه الفترة وال دخل لي في األمر 

وإمنا متنوا لي ذلك«.
وتذكر غيلســـنان أمورا منذ 
كانـــت في العاشـــرة من العمر 
يـــوم تعلمـــت التزحلـــق على 
اجلليد متمسكة بسياج كنيسة 

منهاتن.
كما تذكر كيف كانت احلياة 
خالل فترة الكساد العظيم وكيف 
خدم اخوتها في احلرب العاملية 

الثانية.
وأشـــارت الصحيفة إلى ان 
غيلســـنان لم تتزوج ألنها »لم 
تلتق يوما بالشـــاب املناسب« 
وعملت ســـكرتيرة في مكتب 
قانوني إلى حـــني تقاعدها في 
بداية ثمانينيات القرن املاضي. 
يشار إلى ان في العالم 3 أشخاص 
أكبر من غيلسنان، واألكبر هي 
امرأة يابانية تدعى كاما شينن 

في الـ 114 من العمر.

أحد الهندوس ثقب جسده بعشرات اخلطاطيف الصغيرة ضمن مهرجان »تايبوسام«  )رويترز( 

 ..ويحطم الرقم القياسي ببلع السيوف الـ 18 دفعة واحدة

 هولتجرن ممسكا بسيوفه الـ 18 قبل بلعها

سارة بالنياملالحظات املكتوبة كما بدت على يد سارة

كما بدت على غالف مجلة »بيبول« بعد العملياتهايدي برات قبل العمليات العشر

ابتلع 18 سيفًا ليحطم الرقم القياسي
جنــــح  د.ب.أ:  ـ  ســــيدني 
األسترالي تشني هولتجرن أمس 
االثنني في كسر الرقـــم القياسي 
العاملي املسجل باسمه في »بلع 
السيوف«. وأمام مجموعة كبيرة 
من املشاهدين املذهولني، ابتلع 

الشاب األسترالي )31 عاما( 18 
سيفا أدخلها جميعا الى بلعومه. 
وأرجــــع هولتجرن الذي قضى 
نصف حياته في التدريب على 
الى  الســــيوف، جناحه  ابتالع 
التدريب الشاق. وقال هولتجرن 

بعد رقمه القياسي اجلديد: »هذا 
بالتأكيد أحد أهم اجنازاتي حتى 
اآلن« وأضاف: »ال أزج بـ 18 سيفا 
في حلقي بهذه البساطة ولكن 
يجب على املرء التدريب واعداد 

نفسه بالشكل اجليد«.

سارة بالين »تغش« من يدها
وتترشح للرئاسة عام 2012

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: أظهرت صور حلاكمة والية االسكا السابقة 
واملرشــــحة الســــابقة ملنصب نائب الرئيس االميركي سارة بالني أنها 
دونت مالحظات على يدها اليسرى الستخدامها في اإلجابة عن أسئلة 
احلاضرين في مؤمتر »حفل الشاي« الذي ألقت خالله خطابا هاجمت 

فيه إدارة الرئيس باراك أوباما.
وذكر موقع »ذا إكزامينر« أن بالني التي انتقدت أوباما الســــتخدامه 
جهاز تلقني في خطاباته استخدمت مالحظات دونتها على يدها لإلجابة 

عن فقرة األسئلة. وكانت بالني قد جددت انتقادها إلدارة اوباما وقالت 
ان الواليــــات املتحدة جاهزة لثورة جديدة في مؤمتر »حفل الشــــاي« 

الوطني في مدينة ناشفيل السبت املاضي.
وقد تقاضت مبلغ 100 ألــــف دوالر إللقاء خطابها في املؤمتر الذي 

يستمر 3 أيام والذي بلغ سعر التذكرة فيه 549 دوالرا.
كمــــا قالت بالني في مقابلة مع قناة »فوكــــس نيوز« انها تفكر في 

الترشح ملنصب الرئيس في االنتخابات املقبلة العام 2012.

نجمة الواقع أجرت 10 عمليات تجميل في يوم واحد!

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: شــــكت جنمة تلفزيون 
الواقع األميركية هايدي بــــرات من اآلثار اجلانبية 
لعمليات التجميل العديدة التي خضعت لها، وقالت 

إنها صارت »هشة« بعد هذه العمليات.
وكانت تعتقد هايدي أن األمور ســــتكون أسهل 
بكثير، حيث خضعت الشــــابة التي لم تتجاوز 23 
عاما لعشــــر عمليات جتميل في يوم واحد، وقالت 
إنها كانت تعتقد أنها ســــتتحول إلى »إنسان آخر« 

بعد هذه اجلراحات.
ولكن أتت الرياح مبا ال تشــــتهي السفن، حيث 
ان اآلثــــار اجلانبية للعمليــــات اجلراحية العديدة 
والتي شــــملت تغييرا في شكل احلاجب وتصحيح 
لوضع األنف وشد اجلبهة وتصحيح في األذن وحقن 
بالبوتوكس في اجلبهة وحقن دهون في الشــــفتني 
واخلدود وغيرها كانت أقســــى مما تخيلت النجمة 
الشابة. وقالت برات التي خضعت قبل 11 أسبوعا لهذه 

العمليات، في تصريحات نقلتها عنها مجلة »بيبول« 
األميركية: »أشعر بأني صرت هشة للغاية« وأضافت: 

»حالتي ليست على ما يرام في الوقت احلالي«.
وتســــببت هذه اجلراحات في مشــــكلة عائلية 
لبرات بينها وبني والدتها التي لم تعلم شــــيئا بأمر 
هذه العمليات إال بعد أن ظهرت ابنتها على شاشــــة 

التلفزيون وحتدثت عنها.
وحول جتربتها مع هذا الكم الكبير من اجلراحات 
التجميلية، قالت برات: »كان األلم شــــديدا والبكاء 
والضغط الشديد تسبب في تأخير عملية شفائي«. 
وعلى الرغم من األلم الشديد ومن تصريحها بأنها 
تشعر وكأنها »مضروبة على جسدها«، إال أن النجمة 
الشقراء قالت إنها غير نادمة على شيء وأكدت: »كنت 

على علم أني سأمر بكل هذا«.
وأضافت: »أنا سعيدة للغاية بشكل غير مسبوق 

في حياتي«.

ليبيا تمنع »اليوتيوب« 
لتخفيف الضغط على اإلنترنت!

بعد تونس، انضمت ليبيا الى الدول التي حجبت »يوتيوب« موقع 
الڤيديو االكثر شهرة في العالم، واعترفت شركة »ليبيا لالتصاالت« 
في بيان نشرته صحيفة »املنارة« الليبية باالسباب التي دفعتها الى 
ذلك، وجاء في البيان: »قال مصدر مطلع في شركة ليبيا لالتصاالت 
ان السبب الرئيسي حلجب موقع يوتيوب عن املتصفحني داخل ليبيا 
هو تخفيف الضغط على شبكة االنترنت.. وتوفير سعة في الشبكة 

لاليفاء بشروط اخلدمة مع مستخدمي اخلطوط املخصصة«.
وفي احلال، اطلق قرابة 100 مدون ليبي مجموعة »ال حلجب يوتيوب« 
في ليبيا واصدروا بيانا اعربوا فيه عن انزعاجهم الشــــديد الستمرار 
حالة العداء التي تظهرها دوائر الدولة املفرطة في احلساسية من دون 
داع حيال حرية استخدام االنترنت في ليبيا، وذلك منذ احتكارها عملية 
تنظيم املواقع االلكترونية وحجبها، والزام كل شــــركات االتصاالت 

ومزودي خدمات االنترنت بحجب املواقع التي متس الشأن الليبي.
وكما هــــو احلال مع مختلف وســــائل االعالم، تتعــــرض املواقع 
االلكترونية في ليبيا لرقابة مشــــددة علــــى مضمونها، اذ حتتل هذه 
الدول االفريقيــــة املرتبة الـ 160 من 173 في التصنيف العاملي حلرية 
الصحافة لعام 2009 الذي اعدته جمعية »مراسلون بال حدود«، ووفق 
التقرير االخير لـ »الشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان« ومقرها 
القاهرة، فإن ليبيا بدأت منذ عام 2008 مشروعا لنشر خدمة انترنت 
عالية السرعة ADSL بسعة اجمالية تصل الى 200 الف خط، معتمدة 
احدث التقنيات، وحتى اآلن، لم يتجاوز عدد املشاركني في هذه اخلدمة 

سوى 36 الف مشترك.
ومن اجــــل خنق اآلراء املعارضة، تشــــمل عمليات احلجب جميع 
املواقع التي تعبر عن وجهات نظر مخالفة للنظام، وتوزع الســــلطة 
منشورات على اصحاب مقاهي ومحال االنترنت بأسماء املواقع التي 

يحظر دخول املواطنني اليها.


