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مســـقط ـ وكاالت: أكد العالم 
الفلكـــي د. صالـــح العجيري أن 
الكويت لـــن تتأثر بإعصار فيت 

الذي ضرب سواحل عمان.
وقال د.العجيري في تصريح 
امس إن االعصار ابتعد عن السواحل 
العمانية ورحل باجتاه باكستان، 
وارجع سبب عدم وصول االعصار 
الى دول اخلليج الى كونها تقع في 

املياه الضحلة وغير العميقة.
وحول ارتفاع درجات احلرارة 
هذا العام مبكـــرا خالفا للعامني 
املاضيني قال العجيري إن اجلو ال 
يستمر على وتيرة واحدة، وهناك 
ســـنوات يأتي فيها اجلو خفيفا 
واحيانا اشد، مشيرا الى أن ارتفاع 
درجات احلرارة حتى الى الواحدة 
واخلمســـني في الكويت هو امر 
طبيعي خصوصا انه ترافق مع 
اجلفاف النه لو ارتفعت درجات 
احلرارة مع الرطوبة ألصيب الناس 

بضرر كبير.
من جهة اخـــرى بدأت احلياة 
تعود تدريجيا امس الى سلطنة 
عمان بعـــد ابتعاد االعصار فيت 
الذي خلف اكثر من 15 قتيال في 
السلطنة وبدأ املوظفون والعاملون 
في القطاعني العام واخلاص مباشرة 
اعمالهم بعـــد تعطل العمل ليوم 
واحد، وقامت اجلهات املسؤولة منذ 
السبت بإزالة االضرار الناجمة عن 

العاصفة حيث مت تنظيف الطريق 
الرئيسي في مسقط وهو شارع 
السلطان قابوس العادة احلركة 
املرورية الى طبيعتها، حسبما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
وشهدت بعض االماكن واملواقع 
ازدحاما بسبب وجود  احليوية 

بعض مخلفات االعصار.

كما أعلنت الشرطة العمانية 
عن العثور على اربعة مفقودين 
في املنطقة الشرقية وهم احياء 
بعد ان جلـــأوا الى احدى القرى 
اجلبلية عندما حاصرتهم املياه 

اجلارية في االودية.
وكانـــت الشـــرطة العمانية 
حذرت املواطنـــني واملقيمني من 

انها ســـتقوم بتوقيف »كل من 
يعـــرض حياته وحياة األخرين 
للخطر متهيدا ملساءلته قانونيا 
وذلك بعد قيام عدد من األشخاص 
بتصرفات تنم عن عدم االكتراث« 
حسب بيان الشـــرطة العمانية 
الذي حصلت فرانس برس على 

نسخة منه.

االعصار رحل وخلف أكثر من 15 قتيال

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: 
تسلمت املمثلة األميركية ساندرا 
بولوك »جائزة اختيار اجلنود« 
األميركيني عن فئة أفضل مؤدية 
هذا العام في أول ظهور علني لها 
منذ انكشـــاف فضيحة خيانات 

زوجها جيسي جيمس لها.
وذكر موقـــع »إي أون الين« 

أن بولوك التي تألقت بفســـتان 
من توقيع املصمم اللبناني إيلي 
صعب تسلمت اجلائزة إلى جانب 
ممثلني عن اجليـــش والبحرية 
وخفر السواحل االميركي واملمثل 

روبرت داوني جونيور.
وقالت بولوك التي صعدت إلى 
املسرح وسط تصفيق اجلمهور 

إن »اجلنود يستحقون ما هو أكثر 
بكثير من ممثلة بفستان ضيق 
تتحدث عن نفسها« وتابعت »قد 
اغني لكنكم عانيتم ما يكفي من 

األلم في حياتكم«.
وأضافت »قـــد ارقص.. فأنا 
راقصـــة ماهرة ولكن كما ذكرت 

الفستان ضيق قليال«.

وشكرت بولوك في احلفل الذي 
ستبثه قناة »سبايك تي في« في 
20 يونيو اجلنود للخدمات التي 
يقدمونها، وقالت إن والدها محارب 
قدمي وقد »شـــاهدت التضحيات 

التي تقدمونها لهذا البلد«.
ولم تظهر بولوك في أي حدث 
علني منذ فوزها بجائزة أوسكار 

عن فئة أفضل ممثلة في مارس 
املاضي عن دورها في فيلم »الطرف 
األعمـــى« والذي تاله انكشـــاف 
خيانة زوجها جيســـي جيمس 

لها مع 5 نساء على األقل.
وقد رفعت بولوك طلب الطالق 
وأعلنت أنها تبنت طفال أطلقت 

عليه اسم لويس.

الجنود األميركيون يمنحون ساندرا بولوك جائزة أفضل ممثلة
تألقت بفستان صممه لها اللبناني إيلي صعب صحتك

الصدفية مرض غير معد و يصيب الكبار والصغار 

القاهرةـ  وكاالت: يؤكد استشاري أمراض 
اجللدية والليزر والتجميل بجامعة القاهرة 
د.أكمل حســــن إن الصدفية مرض مناعي 
وغير معد وقد يصيــــب األطفال أو الكبار 
في أي مرحلة عمرية، وغالبا يكون وراثيا، 
ويظهر في جلد القدم أو الشعر أو األظافر، 

ومعظمها ال تكون حاالت شديدة.
ويقوم بعمل خلل فــــي اجلهاز املناعي 
للجلد ويكون طبقة للجلد سميكة وتتكاثر 
خاليا اجللد وتختلف طرق العالج حسب 

درجة اإلصابة ومناطق اإلصابة.
وحسب حديثه جلريدة »اليوم السابع« 
امس يضيف ان هناك طرق عالج مختلفة، 

مثــــل األقــــراص التي حتتــــوي على مادة 
امليثوتركسات ودهانات موضوعية حتتوي 
علــــى حمض السلســــليك أو الكورتيزون 
أو مشــــتقات ڤيتامــــني )د( وڤيتامني )ب( 

املركب.
أما إذا كانــــت اإلصابة في فروة الرأس 
فيمكن استخدام شامبوهات حتتوي على 
بولي تار أو حمض السلسليك أو كرميات 
مرطبة. كما ميكن العالج أيضا عن طريق 
األشعة فوق البنفسجية من خالل 3 جلسات 
في األسبوع وبعد ذلك جلسة كل أسبوع أو 
أسبوعني، وفترة العالج ال تقل عن 3 شهور 

حسب احلالة ودرجة اإلصابة باملرض.

)أ.پ(بولوك حتمل اجلائزة وتداعب اجلنود جنود اميركيون يقفون باستعداد عسكري امام بولوك

العجيري: الكويت لن تتأثر بإعصار »فيت« 
الحياة تعود تدريجيًا إلى سلطنة عمان

مهندس مصري أخفى 150 ألف جنيه 
في علبة بسبوسة لتهريبها إلى الكويت

حالقة »شنب« في السعودية
بـ 5 آالف ريال! 

القاهرةـ  أ.د.ب: أحبطت سلطات مطار القاهرة أمس محاولة 
غريبة لتهريب 150 الف جنيــــه )26 ألف دوالر تقريـــــبا( 
أخفاها مهندس داخل علبة بســــبوســــة لدى سفــــره إلى 

الكويت.
وكان رجال شرطة املطار اشتبهوا في علبة بسبوسة كان 
يحملها الراكب خالل انهاء اجراءات سفره مع ركاب الطائرة 
املصرية املتجهة الــــى الكويت وبفتحها تبني وجود األموال 
بداخلها. واعترف الراكب بأن شــــخصا اعطاه البسبوســــة 
لتســــليمها إلى قريبه بالكويت، ومت حترير محضر للراكب 

وإحالته لنيابة األموال العامة.
يذكر أن قوانني النقد تســــمح للركاب باصطحاب خمسة 
آالف جنيه فقط )900 دوالر تقريبا( ســــواء في الســــفر أو 

الوصول مع مصادرة ما يزيد على ذلك.

الرياض ـ يو.بي.آي: دفع حالق من جنسية عربية يعمل 
في الســــعودية غرامة مالية بلغت 5 آالف ريال بعد ان حلق 

شارب احد زبائنه باخلطأ في مدينة مكة.
وقالت صحيفة »عكاظ« امس ان سعوديا خمسينيا قصد 
صالون احلالقة وطلب حالقة ذقنه وتقــــصير شـــــــــاربه، 
بيد انه اكتشــــف انزالق مـــــوس احلــــالق ما أدى الى قص 
جزء من شاربه وذلك أثناء انشـــــغالهما مبتابعة التـــــلفاز 
فتــــــشــــاجر مع احلـــالق قبل تدخل املوجـــــودين لفض 

االشتباك.
واقترح العامل حالقة شاربه قصاصا اال ان املواطن رفض 
عرضه قبل تدخل سكان احلي الذين اقترحوا على الـــــحالق 
دفع مبلغ خمـــــســــة آالف ريال للمواطــــن وأن يحلـــــــق 
له مجانا طيلــــة بقائــــه في احلي، األمر الــــذي اقتنـــع به 

الــــطرفان.


