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55 عمان � أ.ش.أ: أجنبت س���يدة أردنية من 
»الرصيفة« توأمني من رحمني مختلفني وهي 

حالة طبية نادرة.
 وقال مدير مستشفى ياجوز د.طالل عبيدات 
في تصريح صحافي له امس إن السيدة أجنبت 
طفلني وأن الطبيب املعالج ويدعى أحمد الناطور 
املش���رف على عملية الوالدة وبعد أن اخرج 

املولود األول بعملية قيصرية اكتش���ف بأن 
للس���يدة رحما آخر ويوجد فيه مولود آخر 

فتم إجراء عملية قيصرية أخرى لها.
وقال عبي���دات »إن الطفلني وأمهما بحالة 
جيدة وأنهم سيخرجون من املستشفى قريبا«، 
مش���يرا إلى أن هذه احلالة تعد من احلاالت 

نادرة احلدوث.

حالة طبية نادرة.. سيدة أردنية برحمين تلد توأمين 

صحتك

انقطاع الطمث المبكر يضاعف من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب والشرايين

ــنطن ـ أ.ف.پ: يشكل انقطاع الطمث املبكر عند  واش
ــاء خطرا أكبر مبضاعفة إصابتهن مبرض في اوعية  النس
ــكتة دماغية في وقت الحق من  القلب أو ذبحة قلبية أو س

حياتهن، حسبما أشارت دراسة طبية نشرت.
ويصنف الباحثون انقطاع الطمث »مبكرا« عندما يحدث 
قبل سن السادسة واألربعني، سواء كان ذلك طبيعيا أو إثر 

عملية استئصال للمبيضني.
وشددت ميليسا ويلونز من جامعة أالباما )غرب( على 
أنه »من الضروري أن تدرك النساء أن انقطاع الطمث في 
سن مبكرة يشكل عامال محتمال لتطوير أمراض في القلب 

والشرايني التي تعتبر السبب األول لوفاة األميركيات«.
وعرضت نتائج الدراسة التي اشرفت عليها ويلونز خالل 
ــنوي 92 الذي نظمته »جمعية الغدد الصماء«  املؤمتر الس
خالل نهاية األسبوع في سان دييغو )كاليفورنيا، غرب(.

ولفتت ويلونز إلى أن »النساء اللواتي يتعرضن النقطاع 
مبكر في الطمث يستطعن التخفيف من العوامل األخرى 
ــكل تهديدا إلصابتهن بأمراض القلب والشرايني  التي تش
)مثل ارتفاع نسبة الكولسترول وارتفاع ضغط الدم( وذلك 
من خالل ممارسة متارين رياضية واعتماد حمية غذائية 
صحية«. وكانت دراسات سابقة ربطت بني انقطاع الطمث 
املبكر وارتفاع نسبة أمراض القلب والشرايني خصوصا عند 

النساء البيض واألوروبيات، على ما اشارت ويلونز.
ــاء من أعراق  ــة األخيرة تناولت نس لكن هذه الدراس
ــرايني  ــة، وخالل متابعة تطور أمراض القلب والش مختلف
عندهن، تبني للباحثني أن أيا منهن لم تعان من تلك األمراض 
قبل سن اخلامسة واخلمسني، لكن بعدها أظهرت الدراسة 
أن أمراض القلب والشرايني أصابت النساء اللواتي انقطع 
الطمث لديهن باكرا أكثر من األخريات، من دون أن يتمكن 

اخلبراء من شرح األسباب.

نيويورك � إيالف: أعلن الكاتب 
الش���هير اندرو مارك���ون عن قرب 
إص���دار كتابه اجلدي���د حول حياة 
جنمة هولي���وود املعروفة أنچلينا 
الذي ينتظره  الكتاب  چولي. وهذا 
براد پيت ملعرف���ة مغامرات چولي 
الغرامية سيلقي الضوء على الكثير 
من اجلوانب الغامضة في س���يرة 
املمثلة، ومنها طبعا عالقاتها العاطفية 
مع نخبة من الفنانني الكبار، فضال 
عن محطات كثي���رة توقف عندها 
الكاتب ليكشف ألول مرة عن تفاصيل 
حياتها الداخلية التي لم يكتب عنها 
الى اآلن. والكاتب أندرو ماركون هو 
أول من كتب قصة حياة األميرة ديانا 
)36 عاما( وكذلك ملكة البوب مادونا 
)51 عاما( بحيث لم يترك في كتبه 
هذه حتى موضوع تناول املخدرات، 
وتش���ير املعلومات الى ان أنچلينا 
چولي فوجئت بخبر الكتاب، وشعرت 
بشيء من االمتعاض خصوصا فيما 
يتعلق باجلانب الذي يتناول حياتها 

الداخلية.

»پيت« ينتظر كتابًا عن »چولي« لمعرفة أسرارها الغرامية

بغ����داد � أ.ف.پ: عزفت إحدى 
الفرق العراقية مطلع أوبرا »كارمن« 
خالل حفل أقيم في بغداد مس����اء 
العاملي  العي����د  االثنني مبناس����بة 

للموسيقى.
الفرنسي  الثقافي  املركز  ونظم 
بالتعاون مع النائبة صفية السهيل 
الس����ابق حلقوق  الوزير  وزوجها 
اإلنس����ان بختيار أمني، احلفل في 
منزلهما في غ����رب بغداد بحضور 

العديد من الشخصيات.
وقال املستشار األول في السفارة 
الفرنسية آالن غيبرات ان حفالت 
مماثلة س����بق تنظيمه����ا في مقر 
املركز الثقافي الفرنسي لكنها املرة 
االولى التي حتصل خارج املقر في 

بغداد.
وأضاف ان »اقامة احلفل تدعم 

األمل، وهذا هو املهم«. وقالت السهيل 
الت����ي مت انتخابه����ا مؤخرا ضمن 
»ائتالف دولة القانون« بقيادة رئيس 
الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي 
ان املوسيقى والفنون »وسيلة فعالة 
للتقارب بني الشعوب«. وأضافت أمام 
الديبلوماسيني املدعوين ان »الشراكة 
السياس����ية بني ال����دول األجنبية 
والعراق مرحب بها لكنها ليس����ت 
كافية وحدها«. وطالبت مبزيد من 
الدعم للمؤسسات الثقافية العراقية. 
وبعد الوقوف دقيقة صمت تكرميا 
لذكرى الفنانني واملوسيقيني الذي 
قضوا نحبهم منذ العام 2003، عزفت 
الفرقة السيمفونية مقطوعات من 
كارمن جلورج بيزيه تخللها ضجيج 
املروحيات في سماء بغداد بعض 

األحيان.

مئات املشاهدين في ميدان نوكيا بلوس أجنيليس نصبوا اخليام 
أمام أحد دور العرض ليحظوا مبشاهدة العرض األول للفيلم األميركي 
تواياليت ساجنا »الكس���وف« حيث حقق اجلزء األول من هذا الفيلم 
أرقاما قياسية غير مسبوقة في شباك التذاكر.                )رويترز(

تخييم في انتظار »التواياليت«!

أنچلينا چولي

لونا مايا نازريل إرهام

سجينة سعودية
تبحث عن عريس!

نجم الروك اإلندونيسي يسلم نفسه للشرطة
الستجوابه بشأن فضيحة جنسية

جاكرتا � د.ب.أ: قام أحد جنوم موسيقى الروك في 
اندونيسيا بتسليم نفسه للشرطة أمس الستجوابه 
بشأن شريطي ڤيديو يزعم أنهما يحتويان على 
مشاهد له وهو ميارس اجلنس مع سيدتني من أشهر 
عارضات االزياء ومقدمات البرامج التليفزيونية 

في البالد.
واستجوبت الش���رطة نازريل إرهام، الشهير 
باس���م أريل واملرأتني اللتني يزعم أنهما تظهران 
معه في الش���ريطني وهما لونا مايا وكوت تاري 

في إطار التحقيق بشأن الفضيحة.
وأحدثت الفضيحة صدمة في إندونيسيا، وهي 
دولة إس���المية في االس���اس ويتبنى الكثير من 

املواطنني آراء محافظة بشأن اجلنس، كما هيمنت 
على عناوين األخبار احمللية ألسابيع.

وقال املتحدث باسم الشرطة الوطنية زينوري 
لوبيس إن »رئيس املباحث قال إنه جرى إعالن 

أريل مشتبها به«.
وأوضح لوبيس أنه سيجري اتهام جنم الروك 
طبقا لقانون املواد اإلباحية، وينص هذا القانون 
على أن أي شخص يدان بإنتاج مواد إباحية يواجه 

عقوبة السجن ملدة تصل إلى 12 عاما.
وأنكر أريل ومايا وتاري قبل ذلك أنهم األشخاص 
املصورون في شريطي الڤيديو وقالوا إنهم ضحايا 

محاولة لتشويه صورتهم.

الرياض � يو.بي.آي: أعربت س���جينة 
سعودية ستنهي محكوميتها بعد أسبوعني 
عن رغبتها في نسيان مأساتها واالرتباط 
بزوج مثقف وعلى خلق ال يهمه ماضيها أو 
أسباب دخولها السجن. وذكرت مجلة »رؤى« 
ان الس���جينة التي أطلق عليها »حسناء 
برميان« نسبة الى سجن برميان في جدة 
حيث متضي فترة عقوبتها اش���ترطت ان 
يكون العريس من حفظة القرآن وان يتراوح 
عمره بني ال� 25 و50 عاما. وطالبت السجينة 
»العريس اجلديد بالس���ماح لها مبواصلة 

مشوارها التعليمي.

ولنغتون � د.ب.أ: بيعت ريشة واحدة من طائر منقرض 
في نيوزيلن��دا مببل��غ قياس��ي عامل�ي يبل��غ 6000 دوالر، 
وأف����ادت صحيفة »دومينيون بوس����ت« النيوزيلندية 
امس بأن ريشة في ذيل طائر »الهويا« وهو طائر اسود 
اللون شوهد آخر مرة عام 1907 بيعت باكثر من ضعف 
ما بيعت به ريشة نسر بقيمة 2800 دوالر في الواليات 

املتحدة قبل عدة سنوات.
وازدادت حدة املزايدة لشراء الريشة في صالة مزاد 
ويب في اوكالند نهاية االسبوع املاضي، وقالت هوكيميت 
هارود الباحثة في متحف »تي بابا« الوطني في نيوزيلندا 
للصحيف����ة ان زعماء قبائل املاوري وهم من الس����كان 
االصليني في نيوزيلندا كانوا يستخدمون ريش طائر 

الريشة في يد صاحبهاالهويا ألغراض الزينة.

ريشة طائر بـ 6000 دوالر!

مصرع وإصابة العشرات في حريق مروع في إحدى األسواق بالقاهرة
القاهرة � كونا: لقي ثالثة أش����خاص مصرعهم اثر س����قوط السيارة 
اخلاصة التي كانوا يستقلونها واندالع النيران فيها من فوق أحد اجلسور 
بحي البس����اتني بالقاهرة في س����اعة مبكرة من صباح امس مما أدى الى 

اصابة عشرات آخرين.
وذكرت وكالة أنباء الش����رق األوسط أن س����قوط السيارة من أعلى 
»كوبري التونسي« وانفجارها أدى الى احتراق مساحة كبيرة من »سوق 
التونسي« املوجود أس����فل الكوبري واشتعال النيران في عدد كبير من 

العشش اخلشبية املوجودة أسفله.
وقد هرعت العشرات من سيارات اإلطفاء الى السوق املكتظ بالسكان 
واحملالت التجارية من أجل السيطرة على احلريق حيث أمكن محاصرة 

النيران وإخمادها في نحو 5 ساعات.

وذكر نائب مدير اإلدارة العامة حلماية املدنية بالقاهرة اللواء زكريا 
طلبة أن رجال اإلطفاء واجهوا صعوبات كبيرة أثناء عمليات االطفاء نظرا 
التس����اع مساحة العشش اخلشبية ووجود كميات ضخمة من البضائع 

املتنوعة مخزنة بطريق عشوائية أسفل الكوبري.
وأضاف أن رجال االطفاء مازالوا يواصلون جهودهم الجراء عمليات 
التبريد التي ستس����تغرق نحو 4 س����اعات لضمان عدم اشتعال النيران 
مرة أخرى »نظرا الحتواء م����كان احلريق على كميات ضخمة من املواد 

سريعة االشتعال«.
وتقوم جلنة فنية متخصصة بفحص اجلسم املعدني لكوبري التونسي 
للوقوف على حالته بعد احلادث فيما مت حتويل مس����ار سير السيارات 

الى طريق بديل.

تمت السيطرة عليه وإخماده في 5 ساعات

أوبرا كارمن.. في العيد العالمي للموسيقى ببغداد

شارلوت ذات العامني  بجانب أحد أقرانها في احلضانة ويبو فارق الطول الكبير بينهما 

أقصر وأقل طفلة وزنًا في العالم تحب اللعب.. ولكن
لندن � يو.بي.آي: حتب 
الطفلة البريطانية شارلوت 
غارسايد التي يبلغ عمرها 
عامني وال يزيد طولها على 
55 سنتيمترا ووزنها على 
3.3 كيلوغرام����ات، اللعب 
واللهو كأترابها لكنها مازالت 

حتبو.
وذكرت صحيفة »الدايلي 
مايل« أمس أن غارسايد التي 
تعد األقل حجما في العالم 
وتقيم مع عائلتها في قرية 
ساحلية صغيرة تعاني من 
حالة تقزم نادرة يعاني منها 
حوالي 100 ش����خص فقط 

في العالم.
وقال أطب����اء لوالديها 
سكوت وإميا إن طول ابنتهما 

يساوي نصف طول من هم في عمرها.
ومن املقرر أن يع����رض فيلم وثائقي عن 
غارس����ايد الليل����ة على القناة اخلامس����ة في 
التلفزيون البريطاني من ضمن حلقات بعنوان 

»أشخاص استثنائيون«.
وقال����ت والدتها إميا نيومان )28 س����نة( 
»تعاني طفلتنا من حالة تقزم ولكن األطباء لم 
يتمكنوا حتى اآلن من معرفة السبب ورمبا تكون 

الوحيدة التي تعاني من ذلك في العالم«.

وأضاف األبوان: إنهما لم يدركا أن ابنتهما 
التي ولدت قبل أوانها بنحو أربعة أس����ابيع 

سوف تعاني من أي مشاكل طبية.
وقالت األم »لم يختلف شكلها عن أي طفل 
في عمره����ا يوم ولدت وكل م����ا عرفناه أنها 
كانت صغيرة جدا وكنا نلبسها مالبس تصلح 
للدمى ثم قال لنا األطباء إنها تعاني من مشكلة 

خطيرة«.
وحتبو غارس����ايد اآلن ولك����ن األطباء ال 

شارلوت تضطر الستخدام جهاز مساند يساعدها على الوقوف يتوقعون أن متشي على قدميها أبدا.

الطفلة األقصر في العالم مع والديها


