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صحتك

حبة أسبرين واحدة 
أفضل عالج للصداع النصفي

ميلغرام ولذا ف���إن اجلرعة يجب أن تكون 
ثالثة أضعاف ذلك«.

وأظهرت الدراس���ة أن تناول األسبرين 
مع دواء وقف التقي����ؤ »ميتوكلوبراميد« 
مفيد في منع الغثي����ان وفائدته تساوي 
فائدة دواء »سوماتريبان« لعالج الصداع 
النصفي وميك���ن ش���راؤه دون وصفة 

طبية.

� يو.ب���ي.آي: ذكرت  لندن 
دراس���ة ان حبة األسبرين قد 
تك���ون أفضل ع���الج ملاليني 
الذي���ن يعانون  البريطانيني 

من الصداع النصفي.
الدايلي  وذكرت صحيف���ة 
ماي���ل ان الباحث���ني توصلوا 
بعد مراجعة 13 دراسة شملت 
4222 مريضا أن استخدام ما 
ب���ني 900 و1000 ميلغراما من 
الدواء ش���فى بالكامل واحدا 
من بني أربعة أشخاص كانوا 
النصفي  يعانون من الصداع 

خالل ساعتني.
وتبني أن عوارض األلم التي عانى منها 
نصف هؤالء وتراوحت بني »معتدلة وحادة« 

خفت بعد تناول العالج.
وقالت الباحثة شينا ديري التي شاركت 
في إعداد الدراسة من مستشفى جون رادكليف 
في أكس���فورد »ان عددا كبي���را من الناس 
سوف يس���تفيدون من تناول األسبرين«، 
مشيرة إلى أن »عيار احلبة العادية هو 300 

جامعة هندية إسالمية 
تمنح األمير سلمان الدكتوراه الفخرية

نيودلهي � وكاالت: منحت اجلامعة امللية اإلسالمية 
احدى أعرق اجلامعات في الهند صاحب الس���مو 
امللكي األمير س���لمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الرياض الدكتوراه الفخرية وذلك اثناء زيارته للهند 
وكان في استقبال األمير سلمان كبير وزراء والية 
دلهي شيال ديك شيت ومدير اجلامعة البروفيسور 
جنيب جنك وأعضاء هيئة التدريس في اجلامعة 
التي استعدت لهذه املناسبة استعدادا يليق مبكانة 

الضيف الكبير.
وخالل احلف���ل وجه رئي���س اجلامعة خطابا 
مبناس���بة الزيارة، تلتها كلمة االش���ادة من قبل 
مس���جل اجلامعة البروفيسور ساجد، ثم مت منح 

األمير سلمان الشهادة.
وقد ألقى سموه خطابا موجها لطلبة اجلامعة 
وحتدث معهم في امور ثقافية وتعليمية متنوعة 
ويعود إنش���اء اجلامعة امللية اإلسالمية إلى عام 
1920 مبدينة »علي غار« بالهند وحتولت إلى جامعة 
مركزية مبوجب ق���رار صادر من البرملان الهندي 

في عام 1988.

 ناشطة دينية: توم كروز تعاطىالمخدرات 
وأعطيناه مهلة لتطليق نيكول كيدمان

لوس اجنيليس � د.ب.أ: 
قالت ناشطة سابقة في طائفة 
الدينية إن  الساينتولوجي 
املمث���ل األميركي توم كروز 
)47 عاما( أح���د أبرز أتباع 
الطائفة س���بق وان تعاطى 
املواد املخدرة على س���بيل 

التجربة.
وأضافت اميي سكوب في 
كتابها اجلديد »الساينتولوجي: 
انتهاك في القمة« ان الطائفة 
أعطت ك���روز مهلة للطالق 
املمثلة  السابقة  من زوجته 
نيكول كيدمان كما أكدت أن 
الطائفة »جندت« عاملني في 
منزل ك���روز وكانت تتولى 

تنظيم أموره املالية.
من جهته رفض محامي 
ك���روز هذه األق���وال وهدد 
في تصريحات نشرت على 
شبكة اإلنترنت أمس بتقدمي 
دعوى قضائية ولكنه قال إنه 
سينتظر حتى يصدر الكتاب 
وأضاف: »ال أرغب في عمل 
دعاية ال لزوم لها للكتاب«.

منتجع حصن الوزاني في جنوب لبنان 
على احلدود مع إس����رائيل.. حلم حتقق 
خلليل عبداهلل وش����قيقته زهرة، حيث 
حلم االثنان قبل 9 أشهر بإنشاء منتجع 
على مسافة أمتار قليلة من اخلط األزرق 

الذي يفصل بني لبنان وإسرائيل.
وتعتبر القرية السياحية التي سيطلق 
عليها اسم »حصن الوزاني السياحي« من 
أضخم املشاريع السياحية في اجلنوب 
اللبناني واملنطق����ة احلدودية حتديدا. 
وقال مدير املشروع خليل العبدهلل إنه 
ال الدبابات وال الطائرات قادرة على إيقاف 
جناح هذا املشروع الذي هو حق وطني 
مكتسب، فاملياه مياهنا واألرض أرضنا، 

وإن كانت على احلدود.
وأض����اف العبداهلل: »نح����ن اخترنا 
هذا امل����كان ألنه يترابط م����ع األراضي 
الفلسطينية احملتلة واجلوالن السوري 
احملتل ولدينا جغرافي����ة وموقع رائع، 
فلماذا ال نس����تغله ومن الذي سيمنعنا 
أليس حقن����ا؟ من كان صاحب حق فهو 
سلطان وكل هذه التحركات واالستفزازات 
باتت من املاضي ألنن����ا نحن لدينا من 
يحمين����ا وهم بالتأكيد لن يجرؤوا على 
أذيتنا وسيرضخون بالنهاية وسيرون 
بأم أعينهم كيف سيأتي املتنزهون إلى 

هنا دون خوف أبدا«.

بيع الطفلة »روبينا«.. 
بطلة »المليونير المتشرد«!

لندن � أ.ش.أ: نش���ر مؤخرا في جريدة »ني���وز اوف ذو وارلد« 
البريطاني���ة خبر بيع النجمة الس���ينمائية الطفلة  »روبينا علي« 
التي تبلغ من العمر تسع سنوات بطلة فيلم »املليونيرة املتشردة« 

مببلغ 310 االف جنيه استرليني.
وقد اثار هذا اخلبر قلق املهتمني بالفن على هذه النجمة الصغيرة التي 
جذبت انظار العالم بعد ان حصل فيلمها على جائزة االوسكار وظهرت 

مع جنوم السينما العمالقة على البساط االحمر في هوليوود.
ومن املرجح ان يكون والد الطفلة الذي يعانى هو واسرته الهندية 
الفقي���رة قد جلأ الى ذلك النقاذ ابنته من الفقر املدقع وقد باعها الى 

احد شيوخ دبى االثرياء.

دّمر الطرق والعديد من المنازل 

مقتل المئات وإصابة أكثر من 10 آالف شخص
في زلزال ضرب الصين بقوة 7.1 درجات

بكني � أ.ف.پ: قتل 400 ش����خص على االقل واصيب عش����رة االف 
بجروح جراء زلزال قوي ضرب اقليم تش����ينغهاي النائي في ش����مال 

غرب الصني امس كما اعلنت السلطات احمللية.
ونقلت وكالة انباء الصني اجلديدة )شينخوا( الرسمية عن هوانغ 
ليمني حاكم مقاطعة يوش����و التي تتمتع بحك����م ذاتي ان حوالى 400 
ش����خص قتلوا واصيب عش����رة االف بجروح جراء الزلزال، علما ان 

حصيلة سابقة حتدثت عن 300 قتيل و8000 جريح.
و»يوشو« حيث مركز الزلزال هي مقاطعة فقيرة نائية قريبة من اقليم 
التيبت يبلغ عدد سكانها حوالى 80 الفا بحسب االرقام الرسمية، وتقع 

على بعد 12 ساعة سير في السيارة عن شينينغ عاصمة االقليم.
وقال مسؤولون محليون ان الزلزال ادى الى تدمير العديد من املنازل 
فيما تضررت الطرقات او سدت من جراء انهيار التربة وتعطلت وسائل 

االتصال في هذه املنطقة اجلبلية الواقعة في سلسلة الهيمااليا.
ووقع الزلزال الذي قدر املرصد اجليولوجي االميركي قوته ب� 6.9 
درجات، فيما قدرتها هيئ����ة رصد الزلزال الصينية ب� 7.1 درجات، في 

ساعة مبكرة من صباح امس، وقد تبعته 18 هزة ارتدادية وصلت قوة 
بعضها الى 5.8 درجات، بحسب شينخوا.

ونقلت الوكالة عن املسؤول احمللي جو هواتشيا قوله ان »اجلرحى 
في الش����وارع وهناك الكثير م����ن الناس الذين اصيب����وا بجروح في 

رؤوسهم«.
ونقلت الوكالة عن املس����ؤول احمللي هوانغ ليمني انه »مت ارس����ال 

جنود النقاذ االشخاص احملتجزين حتت انقاض املنازل«.
واظهر التلفزيون احلكومي عناصر من الشرطة يعملون فوق انقاض 

منزل مهدم على رفع االنقاض بحثا عن ناجني محتملني.
وقال شي هواجي من الشرطة العسكرية املشاركة في عمليات االنقاذ 
»علينا ان نعتمد بش����كل اساسي على ايادينا لرفع االنقاض النه ليس 

هناك معدات، وال جتهيزات طبية ايضا«.
وافادت وكالة انباء الصني اجلديدة بانه مت ارسال فرق انقاذ ومعدات 
الى مكان وقوع الزلزال لكنها اشارت الى احتمال ان يعرقل دمار البنى 

التحتية وصولها.

)رويترز( الزلزال دمر العديد من املنازل وفي اإلطار رجال اإلنقذ يحملون فتاة بعد جناتها 

)أ.ف.پ( صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز يتسلم الشهادة من البروفيسور جنيب مدير اجلامعة  

األمير سلمان أثناء إلقائه كلمته في اجلامعة

 توم كروز

روبينا 

منتجع سياحي لبناني  على بعد أمتار من حدود إسرائيل

منظر عام للمنتجع السياحي وفي االطار جنود من قوات اليونيفيل يتفقدون المنتجع )أ.ف.پ(


