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لندنـ  يو.بي.آي: باستطاعة األزواج الذين أمضوا معا 58
أكثر من 50 سنة قراءة أفكار بعضهم بسهولة رمبا ألنهم 
سمعوها مرارا من قبل. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن 
الدراسة التي أعدتها الباحثة البريطانية واالختصاصية في 
علم النفس ماجنيت أوبهي وجدت أنه من غير املستغرب 
أال يتحــــدث الزوجان ألكثر من ثالث دقائق خالل تناول 
وجبة عشاء قد تدوم قرابة الساعة. وبينت الدراسة التي 

أعدتها أوبهي أن الزوجني بعد احتفالهما باليوبيل الذهبي 
اخلمسني يجلسان صامتني حوالي 57 دقيقة وبعضهما ال 
ينطق بأكثر من 150 كلمة فقط خالل تناول وجبة طعام 
على عكس العاشــــقني اليافعني الذين يتشاركون الكثير 
من االهتمامات والعادات والهوايات وال يكتفون مبجرد 
الطلب من اآلخر أن يناوله »قارورة الكاتشب« في محاولة 

لكسر حاجز الصمت خالل تناول الطعام.

50 سنة تكفي لقراءة أفكار  األزواج

وزير الصحة السعودي  يعلن وفاة
التوأمتين السياميتين الفلسطينيتين

بحث: أعراض مرض حرب الخليج حقيقة.. 
لكن أسبابه مجهولة

انتقاماً من والده.. رمى أطفاله في نهر الفرات!

نهر الفرات وفي اإلطار األب مع أبنائه نقال عن موقع »عكس السير«

التوأمتان الفلسطينيتان امللتصقتان

الرياضـ  أ.ف.پ: أعلن وزير 
الســـعودي د.عبداهلل  الصحة 
الربيعة أمس عن وفاة التوأمتني 
السياميتني الفلسطينيتني »ريتال 

وريتاج« 
وكان الوزيـــر قـــد صـــرح 
بعـــدم إمكانية إجـــراء عملية 
فصل التوأمتني املوجودتني في 
الرياض، اللتصاقهما عند القلب. 
وقال الوزير الذي يرأس الفريق 
الطبي واجلراحي لعمليات فصل 
التوائم السيامية »اتضح لنا ان 
الطفلتني مهددة باخلطر  حياة 
واحلاالت التي تشبه هذه احلالة 
ال تستطيع االستمرار في احلياة 
والفريق الطبي شرح ذلك أمام 

والدي التوأمتني«.
واضاف اثر زيارته الطفلتني 
امللك  ريتال وريتاج في مدينة 
عبدالعزيـــز الطبيـــة للحرس 
الوطنـــي بالرياض انـــه »منذ 
وصولهما للريـــاض قبل عدة 
أيام وظروفهمـــا الصحية غير 
مستقرة ومت تشكيل فريق طبي 
وجراحي متعدد التخصصات 
وأجريت فحوصات دقيقة ألماكن 

دمشقـ  يو.بي.آي: أقدم رجل في العقد 
الثالث من عمـــره على رمي أطفاله الـ 4 
في سد الفرات شمال شرق سورية وذلك 

بقصد االنتقام من والده.
ونقل موقع »عكس السير« اخلاص عن 
مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة متكنت 
من القبض على األب الذي يدعى »زكريا. 
ض« وهو مـــن قرية املنكوبة التي تتبع 
محافظة حلب والقريبة من سد الفرات.

واعترف األب بإقدامه على إغراق أبنائه 
الـ 4 في السد وهم صبيان وبنتان أكبرهم 
طفلة في اخلامسة من عمرها وأصغرهم 

طفل لم يكمل عامه األول بعد.
وقال األب انه قام برميهم تباعا حيث 
بـــدأ بابنته الكبرى وأتبعها بأبنائه الـ 3 
وانتظر حتى تأكد من غرقهم قبل أن يعود 

إلى سيارة أجرة ويرجع إلى قريته.
وأعاد سبب إقدامه على ارتكاب اجلرمية 
إلى »خـــالف وقع بينه وبني والده حول 
عداد ماء فأراد أن يتخلص من أبنائه كنوع 

من العقاب لوالده كونه يحبهم«.
وعثرت عناصر اإلطفاء والدفاع املدني 
على جثث األطفال الــــ 4 وقد بدت على 

أجسامهم بقع زرقاء.
ونقل املوقع عن مصدر مطلع قوله ان 
األب القاتل يعمل في فرن آلي وال يعاني 

من أي مشكلة عقلية أو عصبية.

االلتصاق شملت القلب واجلهاز 
الهضمي والتنفس والكبد«.

الطبية  وتابع »الفحوصات 
أوضحت ان حالتهما غير جيدة 
وتعانيان من التهابات بكتيرية 
حادة والتهاب بالصدر وتوجد 
مشـــكلة كبيرة بالقلب، حيث 
وجد ان لديهما قلبني مشتركني 
ويعمالن كقلب واحد وفيه عيوب 
خلقية كبيرة تعيق احلياة إضافة 

الى االشـــتراك بالكبد واجلهاز 
الهضمي«. وكانت ريتال وريتاج 
أبوعاصي وصلتا الثالثاء املاضي 
الى املدينة الطبية التي تعد من 
أبرز املراكز املتخصصة في فصل 
التوائم السيامية. وكان قد سمح 
للتوأمتني مبغـــادرة غزة عبر 
مصر الثالثاء املاضي ونقلتا الى 
السعودية برعاية امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.

دبيـ  سي.إن.ان: األعراض املرضية التي يعاني 
منها بعض قدامى احملاربني ممن شاركوا في حرب 
اخلليـــج األولى في 1991 هـــي مرض حقيقي دون 
ريب، إال أن مسبباته والعالجات الالزمة والشافية 
له مازالت مجهولة، هذه هي خالصة تقرير جديد 

أعدته جلنة طبية أميركية.
ويقول اخلبراء من »معهد الطب«: إن التكنولوجيا 
الطبية احلديثة مبا في ذلـــك القدرة على فحص 
ودراســـة الطفـــرات اجلينية، قد تكـــون املدخل 
األساسي لكشـــف ســـر املرض الذي أصاب ثلث 
قدامى احملاربني املشـــاركني فـــي تلك احلرب على 

مدى عقدين كاملني.
وذكر رئيس اللجنة الطبية د.ستفني هوسر ـ 
رئيس قسم طب األعصاب بجامعة كاليفورنيا أن 
اللجنة توصلت إلى أن األعراض املتعددة املزمنة 
التي يشار إليها أحيانا باسم »مرض حرب اخلليج« 
هي مجموعة أمراض ترتبط بشكل واضح بنشر 

اجلنود.
ووفقـــا للتقرير الذي صدر عن املعهد ونشـــر 
في موقعه اإللكتروني اجلمعة، فإن املشـــاركة في 
حرب اخلليج اقترنت، ولفترة طويلة، باضطرابات 
اجلهاز الهضمي مثـــل أعراض القولون العصبي، 
فضال عن سوء استخدام املهدئات وإدمان املخدرات 
والكحول فضال عن املعاناة من اضطرابات نفسية 

مثل القلق.
وباإلضافة إلى ذلك، يرتبط املرض بالشـــكوى 
من آالم مزمنة بجميع أنحاء اجلســـم، وصعوبات 

مرتبطة باجلنس.
ودعا فريق اخلبراء إلى ضرورة إجراء املزيد من 

البحوث لفهم األسس البيولوجية لهذه األمراض 
بهدف تطوير عالجات أفضـــل »وللحيلولة دون 

مزيد من اإلصابات به مستقبال«.
وكان تقرير نشر عام 2008 أشار إلى أن تعرض 
اجلنود، أثناء املعارك، إلى »مواد كيميائية محددة« 
منها مبيدات احلشـــرات، وأدوية أخرى تستخدم 
كدرع حلمايتهم من غاز األعصاب، رمبا تســـببت 

في تلك األعراض املرضية.
إال أن اللجنة العلمية استبعدت تلك املسببات، 
وقال هاوســـر: »لـــم نتمكن من حتديـــد أي عقار 
خاص أو مواد ســـامة أو أخرى تستخدم للوقاية 
والتحصني ميكننا القول وبثقة إنها املسؤولة عن 

هذه األعراض«.
وأضاف »اننا ال نفهم املسببات.. وال نفهم متاما 
ما إذا كانت هذه مشكلة طبية قائمة بذاتها أو عدة 
مشاكل مترابطة، ال نفهم العالقة بني مرض حرب 
اخلليج وغيرها من األعراض املرضية املتعددة«.

وذكر أن أعـــراض املرض لم تظهر على قدامى 
احملاربني األميركيني فحسب، بل على زمالئهم في قوات 

اململكة املتحدة والدمنارك وكندا واستراليا.
وتوصل تقرير موســـع نشر في 2008 إلى أن 
مرض حـــرب اخلليج هو حقيقة، يعاني منه ربع 
اجلنود األميركيني السابقني، ممن شاركوا في حرب 
اخلليج عامي 1990 و1991، والبالغ عددهم اإلجمالي 

700 ألف جندي.
وخلص التقرير إلى وجود أدلة علمية، تثبت 
أعراض مرض حرب اخلليج، حيث مت تشخيصها 
على أنها ناجتة عن التعرض ملواد كيمياوية تعد 

سامة.

شعبان عبدالرحيم

واضاف انه كان قد كلف كاتب 
الكلمات إسالم خليل الشاعر بكتابة 
أغنية عن البرادعي، باعتباره من 
أعالم مصر الذين عملوا في احملافل 
الدوليــــة على مدار أكثر من ربع 
قرن، وشرفوها باحلصول على 
جائزة »نوبل« في الســــالم عام 

2005، وتابــــع بالعامية: »راجل 
معروف للدنيــــا كلها ومصاحب 

الرؤساء«.
لكنــــه تراجع عن نيته نزوال 
على نصيحــــة من »جماعة والد 
حالل«، قالوا لي: »انت لو عملت 

األغنية دي« مش هتاكل عيش.

قالوا له: »كل عيش وأنت ساكت«

شعبوال: كنت هاغني للبرادعي.. لكن والد الحالل حذروني!
كشف املطرب الشعبي شعبان 
عبد الرحيم عن مفاجأة حيث أكد 
أنه تراجع في اللحظة األخيرة عن 
الغناء حملمــــد البرادعي الرئيس 
الســــابق لوكالة الطاقــــة الذرية 
وذلــــك بعد ان علم بأن البرادعي 
غير مرغوب فيه، وأنه ليس كما 
الرئيس  أقــــارب  كان يعتقد من 

مبارك.
وأضــــاف، حســــب صحيفة 
العربــــي«، أن بعض  »القــــدس 
أصدقائه من املثقفني قالوا له إن 
الســــابق  املدير  البرادعي  محمد 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية يريد 
أن يستولي على منصب الرئيس، 
وعلى الفور اتصل باملؤلف إسالم 
الذي يكتب أغنياته وقال  خليل 
له »اكفي ع اخلبــــر ماجور« ثم 
اضــــاف ان البرادعي عاوز ينزل 

قدام الرئيس في االنتخابات.
واعترف شــــعبوال بــــأن من 
بـــــ »أوالد احلالل« من  وصفهم 
املثقفــــني اللي »بيقــــروا جرايد« 
حذروه حينما علموا أنه يعتزم 
الغنــــاء للبرادعي وقالوا له »كل 
عيش وانت ساكت يا شعبوال انت 

عارف مني البرادعي؟«.

باميال تدعو لحسن 
معاملة الحيوانات

النجمة  على خطى 
بريجيـــت باردو التي 
تقود حمالت واسعة 
للرأفـــة باحليوانات، 
تســـير النجمة باميال 
اندرسون التي حضرت 
حفـــال فـــي هوليوود 
العـــداد اول كوكتيل 
النباتي  من احلليـــب 
بصفتها املتحدثة بلسان 
جمعية تدعو ملعاملة 
احليوانـــات بصورة 

أخالقية. )أ.ف.پ(

للشعور بالسعادة.. انظر إلى السماء
هولنداـ  يو.بي.آي: نصحت باحثتان هولنديتان 
الراغبـــني في االســـترخاء واســـتحضار الذكريات 
اجلميلة برفع رؤوســـهم نحو الســـماء والتحديق 
فيها. وربطت الباحثتان دانيال كاساسانتو وكاتينكا 
دجكســـترا من معهد ماكس بالنك لعلم اللغويات 
النفسية في جنيميجني بهولندا بني العاطفة وتأمل 
الســـماء ومساحاتها الشاســـعة ملا لذلك من عالقة 

بذكرياتهم.
وطلبت الباحثتان، في الدراسة التي نشرت في 
دوريـــة »اإلدراك«، من بعض الطالب رفع مجموعة 

حصى من الزجاج والرخام إلى أعلى أو أســـفل ثم 
وضعها في صناديق من الورق املقوى بكلتا اليدين 

وفي وقت وإيقاع متزامنني.
ثم طلبتا من هؤالء خـــالل التجربة اإلجابة عن 
الســـؤال التالي »متى آخر مرة شعرت بها بالفخر 
بنفســـك؟« أو »متى آخر مرة شعرت فيها باخلجل 
من نفسك؟«. والحظت الباحثتان أن الطالب الذين 
كانوا يرفعون احلصى إلى أعلى كانوا أســـرع في 
التعبير عن عواطفهم اإليجابية من نظرائهم الذين 

كانوا ينزلونها إلى أسفل.

السعودية تعثر على ألماني وزوجته
بعد يومين من اختفائهما في الصحراء

الرياضـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير ســـعودية أن سكان قرية رحبة 
احلسني )محافظة خيبر( الواقعة غرب اململكة عثروا على سائح 
أملانـــي وزوجته، بعد يومني من اختفائهمـــا في الصحراء، كثفت 
فيهما اجلهات األمنية عمليات البحث مبســـاندة طائرة مروحية 
تابعة للدفاع املدني.وقالت صحيفة »عكاظ« امس إن أجهزة األمن 
الســـعودية مشطت املنطقة البرية الواقعة بني محافظة احلناكية 
ومنطقة حائل على مســـاحة تقدر بنحو 400 كيلومتر، بحثا عن 

السائحني اللذين كانا في طريقهما إلى محافظة العال )غربا(.
ووجد سكان القرية الســـائح وزوجته يستقالن سيارة جيب 
قرب قرية العشـــاش التابعة حملافظة خيبر )60 كم شمال املدينة 
املنورة(، إذ عاد األملاني أدراجه عندما وجد طريقا معبدا، مكنه من 
أن يسلك الطريق الصحيح. وأوضح الناطق اإلعالمي في مديرية 
الدفاع املدني في منطقة حائل الرائد عادل اخلريضي ان السائحني 
خرجا من املدينة املنورة وعبرا طريقا صحراويا أفقدهما الطريق 
الصحيح، إذ تلقت اجلهات األمنية بالغا يفيد بفقدهما في منطقة 
صحراوية قرب املدينة املنورة. وأبلغ سكان قرية رحبة احلسني 
قسم الشرطة، بوجود ســـيارة حتمل لوحات أوروبية، يستقلها 
رجل وامرأة، وحتركت فور البالغ فرقة من شرطة محافظة خيبر 
إلى املوقـــع وحتققت من هوية الســـائح وزوجته، واصطحبهما 
رجال األمن إلى مقر الشـــرطة، إذ استدعي فريق طبي لتشخيص 
حالتهما الصحية، وتبني أنهما بحالة جيدة. وقال السائح األملاني 
إنه »كان ضمن مجموعة سياحية استكشافية، جاءت برا من أملانيا 

إلى اململكة، مخترقني طرقا برية وصحراوية«.
وتابع بالقول إنه »لدى رغبتهم في االجتاه من محافظة احلناكية 
إلى منطقة الرأس األبيض في حرة خيبر )فوهة بركانية كلســـية 
ذات لون أبيض(، فقد إشارة االتصال بزمالئه في املجموعة، وحاول 
اخلروج من املأزق باستخدام أجهزة املالحة، حتى وصل إلى قرية 

رحبة احلسني.

أمل جديد ألصحاب فصيلة الدم النادرة

.. والموجات فوق الصوتية لعالج الورم الليفي

باريسـ  أ.ش.أ: ألول مرة يتوصل باحثون 
فرنســـيون في بنك الدم إلـــى حتويل جني 
يساعد على نقل الدم ألصحاب فصائل الدم 

النادرة.
وجنح الفريق في استخدام اخلاليا اجلذعية 

املأخـــوذة من دم »احلبل الســـري« التي مت 
أخذها بعد عملية الوضع مباشـــرة إلنتاج 
نوعيات الدم ألصحاب فصيلة الدم النادرة 
الذين يحتاجون إلى عمليات نقل الدم، وال 

توجد فصيلتهم في البنوك.

باريـــس ـ أ.ش.أ: توصل البروفيســـور 
الفرنسي »مارات ـ بروتوتو« إلى استخدام 
املوجات الصوتية املركزة في تدمير األوعية 
الدموية الصغيرة التي تغذى الورم الليفي 
دون احلاجـــة إلجراء عمليه جراحية إلزالة 
هذا الورم. وقد أثبتت جناحها بنسبة %85 
دون املساس بالرحم، وبالتالي يسمح للمرأة 

التي ترغب في اإلجناب  بتحقيق ذلك. وجاءت 
النتائج اإليجابية بعد ستة شهور من تطبيقها 
على 57 مريضة شعرت 50% منهن بتحسن 
كبيـــر. ويحتاج الطبيب إلى عدة جلســـات 
لتدمير هذه األوعية دون حتذير حيث يدمر 
ما بني 50 و70% مـــن حجم الورم ما يجعل 

املرأة تشعر بتحسن كبير.

صحتك


