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39 املكسيكـ  أ.ف.پ: أوقعت أعمال عنف مرتبطة 
باجلرمية املنظمة وتهريب املخدرات في املكسيك 
33 قتيال بينهم ستة شرطيني منذ مساء اجلمعة 
على ما أعلنت الســــلطات احمللية. وأوضحت 
املصادر نفسها ان اربعة شرطيني اغتيلوا في 
مدينة اكابولكو الســــياحية الشهيرة واثنني 

آخرين في ليون.

وفي والية شيواوا احلدودية مع تكساس 
تسببت اعمال عنف مختلفة مبقتل 15 شخصا 11 
منهم في مدينة سيوداد خواريز التي تشهد اكثر 
اعمال العنف في املكسيك. وبني ضحايا سيوداد 
خواريز خمسة كانوا من عمال مصنع وقتلوا 
على يد مسلحني اقتحموا منزال كانوا يجتمعون 
فيه لالحتفال بعيد بحسب مكتب املدعي العام.  

واوضح بيان وزارة الداخلية في مكسيكو »ان 
تسعة مجرمني، مدنيني وعسكري، قتلوا في 
ثالث مواجهات بني عناصر من اجليش ومسلحني 
مرتبطني باجلرمية املنظمة مما اســــفر عن 21 
جريحا في صفوف السكان«، وكان تبادل اطالق 
النار اثار الذعر بني السكان فيما سد املسلحون 

شوارع عدة باحلافالت والشاحنات.

33 قتياًل في مطاردة أباطرة المخدرات بالمكسيك

عمره 3 سنوات ويملك قوة بدنية خارقة وضرب أمه فأجهضها

20 ألف باحث يناقشون طرق معالجة اإليدز
البعض يكافحه بالزهور

شارك اكثر من عشرين الف شخص في ڤيينا 
امس في املؤمتر الدولي الثامن عشر لاليدز الذي 
ناقش اآلفاق الواعدة للوقاية من هذا املرض الذي 

اودى بحياة 25 مليون شخص خالل 27 عاما.
ويشارك اكثر من عشرين الف شخص من باحثني 
وخبـــراء واعضاء في جمعيات ومرضى وحوالي 
الفي صحافي حتى 23 يوليو في هذا املؤمتر الذي 
ينظم كل عامني. ويبحث املشاركون استخدام ادوية 

عالج االيدز على نطاق اوسع.
وفي نفس السياق شارك اآلالف من األشخاص 
الذين ارتدوا أزياء متثل زهورا وحيوانات مساء 
اول من امس، الى جانب الرئيس األميركي السابق 
بيل كلينتون واملمثلة األميركية ووبي غولدبرغ 
في حفلة »اليف بول« الراقصة في نسختها الثامنة 
عشرة في ڤيينا والتي يذهب ريعها ملكافحة مرض 

االيدز.
لكن هذا امللتقى السنوي الذي يقام في ساحة 
مقر بلدية املدينة مت اختصاره هذه املرة بســـبب 
األمطـــار الغزيرة التي انهالـــت بعد ظهور ووبي 
غولدبرغ التي خرجت من مجسم ضخم خلريطة 
العالم اطلق عليه اسم »اردا« في إشارة الى موضوع 

احلفلة الراقصة هذه السنة وهو األرض.

ولي العهد السعودي يتكَفّل بعالج الطفل اليمني البالغ جنسياً
الريـــاضـ  ايالف : تكفـــل ولي العهد 
السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز 
بعالج الطفل اليمني »خالد جنيب سعيد« 
الـــذي يعاني من ورم تســـبب له ببلوغ 
جنســـي مبكر، على الرغم من أن عمره 
3 سنوات. وقال الســـفير السعودي في 
صنعاء علي بن محمد احلمدان إنه تلقى 
برقية من مكتب األمير سلطان تؤكد تكفله 

بعالج احلالة في الرياض.
وكانت إيالف قد نشرت قصة الطفل 
خالـــد أواخر يونيو املاضي، حيث قرأها 
الســـفير احلمدان وقـــرر متابعة احلالة 
شـــخصيا، حيث يتوقع أن يغادر الطفل 
خالد إلى السعودية خالل األيام القليلة 

القادمة بعد إنهاء إجراءات السفر.
وكان والد الطفل »جنيب حســـن« قد 
حتدث عـــن معاناته التي بدأت منذ أكثر 
من عام حيث كان ال يعلم باألمر وكانت 
والدة الطفل حتـــاول إخفاء هذه املنطقة 
منـــذ طفولته كما يقول مشـــيرا إلى أن 

العالمات بدأت تظهر في العام األول، لكنهم 
لم يتنبهوا للمســـألة واخفوها ألكثر من 

عام ونصف.

ويزن الطفل خالد حاليا ثالثة وعشرين 
كيلو وطوله متر وخمســـة سنتيمترات 

لكن قوته تفوق سنوات عمره.

ويقول والد الطفل وهو خياط يعمل 
في أحد محالت مدينة تعز وســـط البالد 
إن خالد ضرب والدته ذات مرة فتســـبب 
بإجهاضها بســـبب القوة التي يتمتع بها 

على الرغم من هذه احلداثة في السن.
ويشير والده إلى أنه كان يشتكي من 
حمى وحني حاول عالجه لم يكن يتوقع 
أن تظهر له هذه املعضلة، وفوجئ الطبيب 
مبا رأى وعندها بدأت رحلة تنقالته عند 
أطباء الغـــدد الصماء وبـــدأت تهديدات 

األطباء له. 
وحـــول العالج الـــذي يتعاطاه خالد 
حاليا قال  أحد األطباء املعاجلني للطفل 
إن العالجات التي تعطى له حاليا تخفض 
من هذه اإلفرازات، لكن ال ميكن االعتماد 
عليها نهائيا، ألنها غالية الثمن أوال وثانيا 
يفترض أن يظل يتعاطاها بشـــكل دائم، 
لكن احلل الوحيد هو استئصال هذا الورم 
الذي يقوم بإفـــراز احملفزات للهرمونات 

الذكرية.

وزير الهجرة البريطاني يستبعد حظر النقاب
 لندن ـ عاصم علي

استبعد وزير الهجرة البريطاني 
دمييان غريــــن تبني بالده قرارا 
يحظر النقاب في األماكن العامة، 
الواســــع  التأييد  الرغم من  على 
خلطوة من هذا النوع، مؤكدا أن 
بالده، خالفا لفرنسا، ليست بلدا 

»علمانيا متشددا«.
 ويأتــــي حديث وزير الهجرة 
البريطاني على خلفية تقدمي النائب 
احملافــــظ فيليب هولبون نصا لـ 
النقاب«  ارتداء  »تنظيم مســــألة 
بهدف فتح نقاش بني النواب في 
مجلس العموم البريطاني، الذي من 

املتوقع أن يناقشه في ديسمبر.
 وتبدو فرص إقرار النص شبه 
معدومة، بســــبب حتفظ غالبية 
أعضاء البرملان على إصدار قوانني 

حول النقاب، ورأى وزير الهجرة 
أنه »من غير احملتمل« أن يتم تبني 

مشروع القانون.
وقــــال لصحيفــــة »صنــــداي 

تلغراف«، امس »أن نقول للناس 
ما ميكنهم ارتداؤه وهم يسيرون 
في الشارع ليس أسلوبا يتماشى 
مع طريقة العيش البريطانية«. وال 

يحظر أي قانون في بريطانيا ارتداء 
النقاب. وبحسب مجلس مسلمي 
بريطانيا فــــإن أكثر من مليونني 
ونصف املليون مسلم يقيمون في 

بريطانيا بينهم أقل من 1% نساء 
منتقبات أو يرتدين البرقع، مضيفا 
»نحن مجتمع قائم على التسامح 
واالحترام املتبادل«.  لكن الوزير 
البريطانــــي أقر بأنه من املهم في 
بعض احلاالت رؤية وجه الشخص 
اآلخر، وأضــــاف أن تبني النص 
»غير مرجح ولن يكون مستحبا 
أن يحاول البرملان البريطاني تبني 
قانون ميلي على الناس ما عليهم 

ارتداؤه«.
 وكان النــــواب الفرنســــيون 
أقروا، في قراءة أولى، مشــــروع 
القانون الذي يحظر ارتداء النقاب 
والبرقع فــــي األماكن العامة رغم 
وجود حتفظات قانونية على هذا 
النص الذي يثير شعورا باالستياء 

لدى املسلمني.  

.. وسورية تمنع المنتقبات من دخول الجامعة
اعطى وزير التعليم العالي غياث بركات توجيهات 
تقضي مبنع دخول الطالبات املنتقبات الى حرم 
اجلامعات السورية، وأعلن رفضه لهذه الظاهرة 
التي تتعارض مع القيم والتقاليد االكادميية ومع 
اخالقيات احلرم اجلامعي. وجاءت هذه التوجيهات 
بعد مطالبة اهالي الطلبة وخاصة الطالبات اللواتي 
يدرسن في اجلامعات اخلاصة ادارات هذه اجلامعات 

بوضع حد لظاهرة الفتيات املنتقبات اللواتي يذهنب 
ال��ى اجلامعات واملعاهد بحجة العلم، وبأن يكون 

اللباس عموما في اطار االعتدال والوسطية.
ان »مطالبات االهالي دفعت رؤساء اجلامعات 
اخلاصة الى مناقشة هذا املوضوع في اجتماعهم 
في وزارة التعليم العالي مع وزير التعليم العالي 

يوم االربعاء املاضي«.

صحتك

القرفة فاتحة للشهية وتعالج آالم الكلى
القاهرة � وكاالت: يتحدث الدكتور س��عيد 
شلبي أستاذ اجلهاز الهضمي والكبد في القاهرة 
عن فوائد مشروب القرفة قائال: القرفة هي قشور 
نباتي��ه حلوة الطعم، حريفة امل��ذاق، لها رائحة 
عطرية جميلة ويفضل مشروبها مخففا، حتى 

ال تؤثر على اجلهاز الهضمي.
حتتوى القرفة عل��ى التانني وزيوت طيارة 
ومواد ملونة والدهيد السناميكي )مدر للبول(.

وللقرفة حس��ب ما نش��رت جريدة »اليوم 
السابع« فوائد كثيرة فهي ملينة وطاردة للغازات 
وفاحتة للشهية ومدرة للبول، تخلط بالعسل لعالج 
السعال املزمن ونزالت البرد وتفيد في آالم الكلى 

وتنبه أعصاب التذوق في الفم واللسان وتساعد 
ف��ي الهضم وتفيد في عالج الربو وقابضة في 
اإلسهال وتنبه الرحم ولهذا ال تفضل  للحوامل.  
والقرفة أنواع فمنها احلقيقية وتتميز قشورها 
بالشكل امللتوي وجتنى قشور هذه األشجار بعد 
5 سنوات في سيالن والصني والهند، أما املناطق 
الرطبة فبعد 9 سنوات، أما القرفة اخلشبية فتوجد 
في الصني والهند وسومطرة، وهي حتتوى على 
1-2% زيوت طيارة وتستعمل كمادة عطرية ولها 
تأثير قابض، أما القرفة القرنفلية )الدارصيني( 
ففيه��ا زيوت طي��ارة 0.5�1.2% وراتنج وتانني 

ومواد طاردة للغازات.

أحد املشاركني في احلفل يرتدي قبعة من الزهور

رشوة لتهريب 
فرس البحر!

ألقـــت  القاهـــرة ـ أ.ش.أ: 
الدولي  القاهرة  سلطات مطار 
امس القبض على راكبة صينية 
عرضت ألف جنيه رشوة ألمني 
شرطة لتسهيل تهريب 20 كجم 
من حيوان )فرس البحر( املائي 

قبل سفرها.
وكان أمني الشـــرطة املعني 
على جهاز الكشف على احلقائب 
قد اشـــتبه في حقيبة الراكبة 
أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب 
طائـــرة »االحتاد« املتجهة إلى 
أبوظبي، وبفتح احلقيبة تبني 
وجود كميات كبيرة من فرس 

البحر بداخلها.
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الطفل اليمني ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز

سيـاحة
 طينيـة

سياح يلهون بالطني خالل مهرجان بوريونغ الثالث عشر للطني الذي يقام على شاطئ دايشيون على بعد 
190كم إلى اجلنوب من العاصمة الكورية اجلنوبية ســـول. ويقام املهرجان لتشجيع استخدام الطني لفوائده 
)أ.ف.پ( بالنسبة للجلد وللترويج للسياحة في االقليم.       


