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صحتك

عصير التوت البري مفيد للقلب

إيطاليا: احذروا المضاد الحيوي »الجنتاميسين«

التحذير من عقار للتخسيس في بريطانيا

لندنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة بريطانية 
جديدة ان عصير التوت البري يساهم في خفض 

ضغط الدم وحتسني صحة القلب.
وقــــارن الباحثون من جامعة امللكة ماري 
في لندن بني قدرة كل من عصير التوت البري 
والكاكاو والشاي األخضر على حماية القلب 
ووجدوا أن مادة أوليغوميرك بروســــياندين 

موجودة في كوكتيل عصيــــر التوت البري 
اخلفيف والعادي.

وأثبت الطبيب روجر كوردر أن هذه املادة 
املوجودة في التوت البري حتسن صحة القلب 
من خالل وقف انتاج مادة »اندوثيلني 1« وهي 
مادة موجودة في الشرايني تؤدي إلى اإلصابة 

بأمراض القلب.

لندنـ  كونا: دعت الوكالة الوطنية املعنية 
بصحة املريــــض األطباء واملمرضني الى أخذ 
احليطة عند إعطاء األطفال املضادات احليوية 
بعد ظهور أرقام تشير الى إعطائهم اجلرعات 
اخلطأ. واملضاد املقصود هنا هو اجلنتاميسني 
الذي يعطى ملعاجلــــة التهابات متعددة منها 
صعوبات في التنفس خالل األيام االولى من 
والدة األطفال. وأصدرت الوكالة الوطنية تنبيها 
جديدا بعد نشر أكثر من 500 تقرير تتضمن 

األضرار باألطفال التي تسبب بها األطباء خالل 
الـ 12 شهرا املاضية وصوال الى مارس.

وقالت الوكالة في التقارير ان املضاد احليوي 
تسبب بأضرار متوسطة لـ 23 طفال في حني 
لم يصب بأضرار متدنية نحو 483 طفال مبينة 

ان حالة واحدة كانت حرجة جدا.
وذكرت ان بعض األطفال عانوا مشكالت في 
السمع كاآلثار اجلانبية للمضاد منها الغثيان 

والتقيؤ والتحسس اجللدي.

واشنطنـ  يو بي آي: أعلن مسؤولون أميركيون ان ما ال يقل 
عن 225 شـــخصا في 44 والية وفي مقاطعة كولومبيا أصيبوا 
باملرض جراء التقاط جرثومة الســـاملونيال املوجودة في فلفل 
أسود مستورد. ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
عن مراكز السيطرة على املرض والوقاية منه ان شركة »دانيال 
إنترناشونال« في رود آيالند استخدمت الفلفل في تصنيع نقانق 
إيطالية وشرائح سالمي. وسحبت الشركة من األسواق أكثر من 

544 ألف كيلوغرام من الســـالمي في يناير املاضي بعدما تردد 
ان منتجاتها تتسبب في انتشار الساملونيال.

واستمر سحب املنتجات حتى 4 فبراير احلالي ليشمل كمية 
أخرى. وأكدت مراكز السيطرة على املرض والوقاية منه انه لم 
تسجل أي وفيات وان 26% من اإلصابة استدعت دخول املريض 
إلى املستشفى. وأوضحت الشـــركة انها غيرت الشركات التي 

تزودها بالفلفل.

الفلفل األسود يصيب 225 أميركياً بالسالمونيال

لندنـ  أ.ش.أ: حذرت هيئة أوروبية ملراقبة 
الدواء بضرورة سحب عقار للتخسيس يتناوله 
اآلالف مــــن البريطانيني ألنه رمبا يؤدي إلى 
مخاطر متزايدة لالصابة باألزمة والســــكتة 

القلبية.
وتوصلت مراجعة قامت بها وكالة الدواء 
االوروبية إلى أن عقار ســــبوترامني واسمه 

التجاري رديوســــتيل ينطوي على خطورة 
وأنــــه ينبغي على املرضــــى إيجاد بديل آخر 

النقاص الوزن.
يذكر أنه مت تسجيل حوالي 330 ألف وصفة 
دوائية لهذا العقار، املخصص للحد من الشهية، 
ملرضى مصابني بالبدانة أكلينكيا في بريطانيا 

في عام 2008.

عبارة »يحيا هتلر«
على مسجد وسط فرنسا

3 قتلى في تحطم مروحية بأريزونا

ســــان اتيانـ  أ.ف.پ: جتمع ما بني 500 و 600 شــــخص االحد في 
املسجد الكبير في سان اتيان في وسط فرنسا احتجاجا على كتابات 

عنصرية كتبت فجر الثامن من فبراير على جدرانه.
وقام املعتدون برسم صلبان معقوفة على جدران املسجد وكتابات 

مثل »فرنسا للفرنسيني«، و»ال نريد العرب هنا«، و»يحيا هتلر«.
وجتمع مســــلمون ونواب من مختلف االنتماءات وناشــــطون في 
جمعيــــات مناهضة للعنصرية وممثلون عــــن مختلف الطوائف في 
املسجد. وقال محمد موسوي رئيس املجلس الفرنسي للديانة املسلمة 
»جنتمــــع وقلبنا ينفطر حزنا لكنه مملوء باالمل والثقة الكاملة بقيم 

اجلمهورية«.
ووجه موســــوي »حتية الى الروح املســــؤولة للطائفة املســــلمة 
في فرنســــا« مؤكدا انها ســــتتجاوز »هذه احملنة بكثير من الشجاعة 

والهدوء«.
وقال مســــؤول الطائفة اليهودية في منطقة رون-االلب مرسيل 
دريفــــوس ان الطائفة اليهودية »حزنــــت وفجعت مبا حصل في هذا 
املســــجد. وقال اســــقف ســــان اتيان دومينيك لوبرين »هذه االعمال 

جمعتنا اليوم«.
 وانتهكت حرمة العديد من مساجد ومقابر املسلمني في فرنسا خالل 
السنوات املاضية وخصوصا في مقبرة نوتر دام دو لورات العسكرية 

في الشمال والتي دمرت قبورها وخربت ثالث مرات منذ 2007.

سكوتســـدايل ـ يو.بي.آي: قتل 3 أشخاص لدى حتطم طائرة 
مروحية واشـــتعالها قـــرب مدينة سكوتســـدايل بوالية أريزونا 

األميركية.
وذكرت صحيفة »ذي أريزونا ريبابليك« األميركية ان الضحايا 

هم راشدان وطفل واحد ولم يتم نشر اسمائهم.
وأعلن املتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية ايان غريغور ان 

املروحية حتطمت على بعد 16 كيلومترا شمال سكوتسدايل.
وتخص املروحية مجموعة خدمات أميركا وهي الشركة األم لشركة 
»خدمات أغذية أميركا« التي توزع املنتجات الغذائية ملجموعة كبيرة 

من الزبائن ومن بينها مطاعم ومدارس ومستشفيات وفنادق.

دراسة: ال تصدقوا المسلسالت الطبية

طفل يقتل زميله في مدرسة كاثوليكية
سيدني ـ د.ب.أ: لقي صبي استرالي )12 عاما( 
مصرعه امس متأثرا بجرح أصيب به خالل شجار 

في فناء مدرسة كاثوليكية مبدينة بريسبان.
وزعم أن الصبي تلقى طعنة سكني في الصدر 
 مـــن زميل لـــه )13 عامـــا( فنقل إلى املستشـــفى

لتلقـــي العـــالج نظـــرا إلصابته بجـــرح أقل في 
اخلطورة.

وقال ميشيل كارول مدير مدرسة القديس باتريك 
»رغم أنه ليس بإمكاني مناقشـــة تفاصيل حول 
كيفية إصابـــة التلميذ، ميكنني تأكيد عدم تورط 
تلميذ آخر من املدرســـة في احلـــادث وأن تلميذا 

آخر يساعد الشرطة اآلن في حتقيقاتها«. وأضاف 
»ندعـــو جلميع املتضررين من املأســـاة املروعة، 

السيما والدي الصبي القتيل«.
ولقي الضحية حتفه بعد وقت قصير من نقله 
إلى املستشـــفى. واحلادث الذي وقع في مدرســـة 
القديس باتريك هو ثاني جرمية طعن بالســـكني 
تقع في مدرســـة كاثوليكية للذكور في بريسبان 

خالل 10 أيام.
وكان صبي قد طعن في ساقه في مدرسة القديس 
جوزيف القريبة من هذه املدرسة وجتري محاكمة 

تلميذ من مدرسة أخرى بهذا الشأن.

 نيويورك ـ رويترز: قالت 
دراسة كندية ان الفرق الطبية 
في مسلسالت تلفزيونية مثل 
غرفة طـــوارئ )إي.ار( ومثل 
د.هاوس قد تهرع النقاذ حالة 
طارئة لكن االطباء واملمرضني 
في هذه املسلســـالت يقضون 
نحو نصف أوقاتهم يتصرفون 

بشكل خاطئ.
الباحثـــون مـــن   ودرس 
جامعة دالهاوزي في هاليفاكس 
مبقاطعة نوفا سكوتيا الكندية 
عددا من املسلسالت التلفزيونية 
احملبوبة مثـــل غرفة طوارئ 
ود.هاوس والتشريح للدكتور 
اناتومـــي(  جـــراي )جرايـــز 
وممارســـة خاصة »برايفيت 
براكتيس« بقصد معرفة ما اذا 
الطبية  كانت هذه املسلسالت 
تساعد املشـــاهد على الدراية 

ممرضون او أطباء.
 لكن الدراسة رصدت ممارسات 
خاطئة منها االمساك باملريض 
بقوة في محاولة ملنعه من القيام 
باي حركات مفاجئة او الدخال 
شيء في فمه وذلك في 25 حالة 

من بني نحو 46 حالة.

او كيفية  باالسعافات االولية 
التعامل مع حاالت الطوارئ.

 ووجد الباحثون انه خالل 
327 حلقـــة حدثـــت 59 حالة 
طوارئ منهـــا 51 حالة حدثت 
في املستشـــفى وان نحو كل 
االســـعافات االولية قـــام بها 

لقطة جماعية ألبطال مسلسل )إي.ار(

مخرج أميركي يهاجم شركة طيران 
منعته من الركوب بسبب بدانته

أوكالند ـ يو.بي.آي: هاجم 
املخرج األميركي كيفن سميث 
شركة طيران »ساوث ويست« 
األميركية بعدمـــا أجبر على 
مغادرة إحدى رحالتها في والية 

كاليفورنيا ألنه بدين جدا.
وأفادت محطة »كاي تي إكس 
إل« األميركية بان املخرج جلأ 
إلى موقع »تويتر« االجتماعي 
الطيران معلنا  ليندد بشركة 
انه أجبـــر على مغادرة رحلة 
متجهة من أوكالند إلى بوربانك 
بعدما قال قائد الطائرة ان وزنه 
ال يتماشى مع سياسات شركة 

الطيران. يشـــار إلى ان شركة الطيران تقضي بأن على كل ركابها 
أن يجلســـوا في كرسي من دون ثني إحدى سناداته وفي حال لم 
يتمكن من ذلك فعليه شـــراء تذكـــرة للحصول على مقعد ثان أو 

مغادرة الطائرة للقيام بتدابير تسمح بسفره.
وأصر سميث )39ســـنة( على ان وزنه ال يتطلب تطبيق هذا 

القانون عليه ألنه متكن من إبقاء سنادتي الكرسي في مكانهما.
وقال »أنا بدين ولكن بدانتي ليست مفرطة« رافضا الكشف عن 

وزنه قائال: »لم أخرق أي قانون«.
وأضـــاف »هل تريدون أن تقولوا لي ان حجمي ال يســـمح لي 
باالرتفاع إلى الســـماء حذار يا أصدقاء: إذا كنتم تبدون مثلي فقد 

متنعون من ركوب طائرات خطوط ساوث ويست للطيران«.
وأشارت احملطة إلى ان تعليقات املخرج دفعت شركة الطيران 

إلى االعتذار منه على موقع »تويتر«.

كيفن سميث

)سعود سالم(الفنانة وردة متحدثة خالل مؤمترها الصحافي الذي عقدته في مطار الكويت أمس 

عشرات القتلى في تصادم قطارين في بلجيكا

وردة الجزائرية: أتمنى عمل دويتو مع حسين الجسمي
تعشق فضل شاكر ونفت خالفاتها مع ميادة الحناوي

بروكسلـ  أ.ف.پ: قتل عشرات االشخاص 
االقل امس في حادث تصادم قطارين في هال 
في الضاحية اجلنوبية الغربية من بروكسل، 
على ما نقلت وســـائل اعالم بلجيكية عن 

رئيس بلدية املنطقة.
العام  التلفزيـــون »الفالمندي«  ونقل 
ووكالة انبـــاء بلغا عن رئيـــس البلدية 
ديرك بيتريس قوله »هناك 20 قتيال على 

االقل«.
ولم تؤكد شركة السكك احلديد الوطنية 

وال الشـــركة التي تدير شـــبكة القطارات 
»انفرابيل« على الفور احلصيلة.

بيد ان فاني شاربانييه املتحدثة باسم 
انفرابيل قالت لوكالة »فرانس برس« ان 
»الشرطة قدرت احلصيلة املرجحة للحادث 

بعشرة قتلى على االقل«.
واضافت ان »التصادم كان على ما يبدو 
عنيفا ومباشرا وقد انحرفت احدى العربات 

عن »خط السكة«.
وبحسب آن فويني املتحدثة باسم شركة 

السكك احلديد فإن »القطارين تصادما قبيل 
الســـاعة 8.30 عند مخرج محطة هال في 

اجتاه بروكسل«.
ويقل القطاران ركابا متوجهني الى العمل 
 في بروكســـل او آتني منها. ووقع احلادث

فـــي ســـاعة ذروة علـــى خـــط مونس ـ 
بروكسل.

وقالت الشـــركتان ان حركة القطارين 
الســـريعني الدوليني تاليس ويوروستار 

توقفت انطالقا من بروكسل.

الفنانة الكبيرة وردة والزميل عبداحلميد اخلطيب

حلظة انتشال جثة ضحية من احد القطارين

رجل أمن يحمل طفلة أصيبت في حادث التصادم

القطاران اصطدما وجها لوجه

عبدالحميد الخطيب
وصلــــت الى الديرة مســــاء أمس الفنانة الكبيــــرة وردة اجلزائرية 
للمشاركة في احلفل السادس واألخير ملهرجان »ليالي فبراير« الذي يقام 
يوم اجلمعة املقبل مبشــــاركة فنان العرب محمد عبده والفنانة أسماء 
املنور. وردة عّبرت خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته اللجنة املنظمة 
للمهرجان بحضور مدير عام تلفزيون »الوطن« أحمد الدوغجي ورئيس 
جلنة احلفــــالت امللحن عبداهلل القعود عن ســــعادتها بزيارة الكويت، 
خصوصا ان لها فترة جتاوزت العشــــرين سنة لم حتضر إليها ملمحة 
إلى انها ستغني للجمهور مجموعة من أغانيها القدمية وقالت: اجلمهور 

الكويتي سّميع وأمتنى ان أقدم له كل ما يحبه.
وعن تعاقدها مع شــــركة »روتانا« قالت: بدأنا التحضيرات لأللبوم 

األول، حيث أجنزنا أربع أغنيات ولم تبق إال أربع، مشيرة الى انها تتمنى 
عمل دويتو مع املطرب اإلماراتي حســــني اجلسمي واشترطت ان يكون 
من أحلانه، ويشــــبه األغنيات التي يقدمها. وأضافت: كما أعشق فضل 
شــــاكر فهو صاحب صوت جميل وحساس مشددة على انه ال صحة ملا 
نشر مؤخرا حول خالفات وتصريحات متبادلة بينها وبني الفنانة ميادة 
احلناوي. وقالت وردة ان وليد ســــعد أشبه امللحنني احلاليني بالراحل 
بليغ حمدي، مؤكدة ان وجود املايســــترو الشاب ماجد سرور معها في 

وصلتها أشعرها بالسعادة.
وعن غنائها باللهجة اخلليجية قالت: لقد قدمت أغنيات وأنا صغيرة 
ملمحــــة الى ان هناك اتصاال كان بينها وبني امللحن يوســــف املهنا وقد 

يجمعهما تعاون قريبا.

وردة متوسطة مدير عام تلفزيون »الوطن« أحمد الدوغجي والزميل ياسر العيلة


