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نقص ڤيتامين »د« يعّرض لإلصابة بالسكر

صحتك

»الماء«.. السالح الخفي للرشاقة

نيويوركـ  أ.ش.أ: أظهرت االبحاث الطبية احلديثة النقاب 
عن أن نقص ڤيتامني »د« قد يسهم بصورة كبيرة في زيادة 
فرص االصابة باألمراض املرتبطة باجلهاز املناعي وبعض أنواع 
السرطان. وتشير االبحاث اجلينية احلديثة إلى أن ڤيتامني 
»د« يدخل ويتفاعل مع وظائف بعض اجلينات واملســــؤولة 
عن االصابة بعدد من االمراض مثل سرطان املستقيم وتصلب 
الشرايني ومرض الســــكر النوع االول باالضافة إلى عدد من 

االمراض املزمنة االخرى.
وأوضــــح الباحثون أن ڤيتامــــني »د« يدخل في عمل عدد 
من مستقبالت اجلينات املتعلقة باالصابة بعدد من االمراض 
املزمنة لتزيد من فرص االصابة بها خاصة تصلب الشرايني 

والروماتويد والتهاب املفاصل وسرطان الدم واملستقيم.

نيويورك ـ أ.ش.أ: كشفت أحدث األبحاث الطبية احلديثة 
أن شرب كوب من املاء قبل الوجبات يساعد على إذابة الدهون 
والكيلوجرامات والتخلص منها. تعد هذه الدراسة األولى من 
نوعها التي تكشف النقاب عن وجود عالقة وثيقة بني تناول 
املاء ودورها في مكافحــــة البدانة والعمل على الوصول إلى 
حتقيق حلم الرشاقة. وكانت األبحاث السابقة قد أشارت إلى 
أن األشــــخاص في مرحلة منتصف العمر وكبار السن الذين 
اعتادوا تناول كوبني من املاء قبل الوجبات جنحوا في خفض 
ما بني 70 إلى 90 سعرا حراريا من السعرات احلرارية املتناولة 
في الوجبــــة. وقد أجريت األبحاث احلديثــــة على ما يقارب 
من 48 بالغا تراوحت أعمارهم ما بني اخلامســــة واخلمسني 
واخلامسة والسبعني عاما مت تقسيمهم إلى مجموعتني اعتاد 
أفراد األولى على تناول كوبني من املاء قبل أي وجبة في الوقت 
الذي لم يتناول فيه أفراد الثانية أي ســــوائل قبل الوجبات 
بينمــــا أتبع أفراد املجموعتني نفس النظام الغذائي منخفض 

السعرات احلرارية.

لندنـ  يو.بي.آي: املعروف عن النساء ولعهن بنجوم 
السينما مثل براد پيت وجورج كلوني لكن ما تريده 
املرأة البريطانيـــة حقا هو رجل عادي يعرف كيف 

يصلح األشياء املعطلة والقيام باألعمال املنزلية.
ووجدت دراسة جديدة شملت 3000 امرأة بريطانية 
ونشرتها صحيفة »ديلي اكسبريس« الصادرة امس أن 
75% منهن اعترفن بأنهن ينجذبن للرجال الذين يفهمون 

باألدوات االلكترونية والتكنولوجيا أكثر من الرجال 
الذين يقضون ساعات على العناية برشاقتهم.

وقالت إن أكثر من نصف البريطانيات ال يفكرن 
حتى في اخلروج مبوعـــد غرامي مع رجل ال يجيد 
األعمال املنزلية وكشفت 10% منهن أنهن ال ينجذبن 
للرجال الذيـــن يقضون أوقات فراغهم في الصاالت 

الرياضية.

البريطانيات يفضلن الرجال القادرين على إصالح األدوات الكهربائية

سوزان بويل

الشاب مامينيكوال ساركوزي

)رويترز( حطام الطائرة الصينية وفي اإلطار حزن وبكاء  

مصرع أكثر من 40 راكبًا في تحطم الطائرة الصينية
بكني ـ رويترز: حتطمت طائرة ركاب في شــــمال شرق الصني في 
وقت متأخر أول من أمس بعدما جتاوزت املدرج واشتعلت فيها النيران 
مما أدى الى مقتل 42 شــــخصا من بني 96 كانوا على متنها في أسوأ 

كارثة جوية في الصني منذ سنوات عدة.
ويأتي هذا احلادث ضربة لقطاع الطيران الذي ينمو بســــرعة في 
الصني والذي لم يتعرض حلوادث خطيرة في السنوات األخيرة بفضل 

أسطوله من الطائرات اجلديدة نسبيا وقواعد السالمة الصارمة.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( ان تشاجن ديجياجن 
نائب رئيس الوزراء وهو أكبر مســــؤول يشــــرف على قضايا األمن 

والسالمة توجه الى مكان الكارثة.
وقالت وسائل اإلعالم احلكومية ان الطائرة التابعة لشركة خطوط 
طيران هينان حتطمت بعد ان أقلعت من العاصمة اإلقليمية هاربني.

ومطار ييتشون هو مطار محلي صغير افتتح العام املاضي ويعتبر 
واحدا من املطارات التي أقيمت في املناطق النائية من الصني للمساعدة 

في تعزيز التنمية االقتصادية.
ومازال يجري التحقيق ملعرفة سبب احلادث غير ان مجلة كايكني 
نقلت عن مسؤولني محليني قولهم ان مطار ييتشون »من حيث املبدأ« 

من املفترض أال يعمل ليال.
وقالت وسائل اإلعالم الرسمية في بادئ األمر ان 43 شخصا لقوا 

حتفهم لكنها عدلت فيما بعد الرقم الى 42.
ونقل عن رئيس بلدية ييتشون قوله ان 7 من الناجني الـ 54 أصيبوا 
بجروح خطيرة. وتراوحت االصابات بني رضوض وجروح وكسور 
في األطراف. وقال جو شاجون رئيس احلزب الشيوعي في ييتشون 
لوكالة »شــــينخوا« ان طاقم الطائرة لم يبلغ عن أي عطل أو مشكلة 
قبل محاولة الهبوط. ونقلت عنه »شــــينخوا« قوله ان طاقم الطائرة 
أفادوا بأنهم يســــتطيعون رؤية األنوار على األرض وطلبوا هبوطا 
عاديا. وقالت »شينخوا« ان قائد الطائرة جنا وأصيب بجراح خطيرة 

في الوجه لكنه ليس مصابا بإصابات تعرض حياته للخطر.
وقالت »شينخوا انه« مع طلوع النهار أمس األربعاء كانت الشرطة 
تطوق مســــرح احلادث حيث حطام الطائرة احملترق وقد لفت جثث 

القتلى في أكياس حتى يتم نقلها الى املشرحة.
وتقول تقارير وســــائل اإلعالم الصينية انه كان يوجد 91 مسافرا 
بينهــــم 5 أطفال وطاقم من 5 أفراد على مــــن الطائرة. ويبدو ان كل 

الركاب مواطنون صينيون.
وقالت وكالة تشــــاينا نيوز سيرفس ان الطائرة من طراز امبراير 

190 الذي تصنعه شركة امبراير البرازيلية.

ساركوزي يوافق على طلب 
العفو عن الشاب مامي

سوزان بويل تشعر بالفخر 
واالعتزاز لإلنشاد أمام البابا

..وتبكي بعد أن تعّمد مراهقون إهانتها

كلب »بيتبول« يشهد ضد صاحبه!

لندنـ  يو.بي.آي: أعربت املغنية االســــكوتلندية سوزان بويل عن 
شعورها »بالفخر واالعتزاز« ألنه طلب منها اإلنشاد خالل القداس الذي 
يقام في الهواء الطلق بغالسكو عند زيارة البابا بنديكتوس السادس 
عشــــر لبريطانيا الشهر املقبل. ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.
بي.ســــي( عن بويل التي ستنشــــد 3 تراتيل خالل القداس الذي يقام 
مبنتزه »بيالهيوسن« في 16 سبتمبر املقبل أمام آالف املؤمنني قولها 
من منزلها في اسكتلندا ان »الغناء أمام البابا شرف كبير وشيء لطاملا 

حلمت به وال ميكنني وصفه«.

لندن ـ د.ب.أ: فقدت املغنية االسكتلندية سوزان 
بويل أعصابها وانهارت في البكاء داخل قطار عندما 
تعرضــــت لإلهانة على يــــد مجموعة من املراهقني. 
وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن مجموعة من 
املراهقني التفوا حول بويل التي كانت تستقل القطار 
من أدنبرة إلى بالكبورن. وغضبت بويل بشدة عندما 

التقط لها أحد املراهقني صورة في القطار وحاولت 
ابعاده عنها بكلمات غير لطيفة. ويبدو أن رد الصبي 
علــــى املغنية صاحبة الصوت املميز والتي حظيت 
بشــــهرة عاملية واسعة بعد مشــــاركتها في برنامج 
الكتشــــاف املواهب، أثار غضبها بشدة لدرجة أنها 

انهمرت في البكاء.

واشنطنـ  أ.ف.پ: رفضت جلنة العفو في االباما 
)جنوب الواليات املتحدة( االفراج بشروط عن خوان 
دانييلز )26 عاما( الذي حكم عليه بالسجن عام 2007 
بعد ادانته بتهمة احراق وضرب »لوي فويتون« وهو 
كلب من فصيلة بيتبول )ســــبع سنوات(. وذكرت 
الصحف احمللية التي تنشــــر صورا كثيرة للكلب 
الذي تعافى كليا اآلن ان »لوي فويتون« مثل كشاهد 

في احملكمة. وميكن خلوان دانييلز ان يتقدم بطلب 
جديد لالفراج عنه بشروط في يوليو 2012 على ما 

اعلنت جلنة العفو. 
وحكم عليه بعد ادانته بتهمة ضرب كلبه بواسطة 
رفش وبســــكب الكحول عليه واضــــرام النار فيه، 
واصيب الكلب بحروق على 60% من جسمه واحتاج 

الى عدة اشهر ليتعافى.

اجلزائرـ  وكاالت: كشفت مصادر ديبلوماسية عن 
موافقة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، على طلب 

املطرب اجلزائري الشاب مامي بالعفو عنه.
وأبلغ السفير الفرنسي في اجلزائر احمليطني به بأن 
الرئيس الفرنسي قد قبل طلب العفو الرئاسي الذي 

تكفل بإجراءاته موكل مامي احملامي خالد لزبر.
ويكون بهذا الشكل قد اقترب موعد اإلفراج عن 
الشــــاب مامي في إطار عفو رئاسي للرئيس نيكوال 
ساركوزي، عمال مبا يكفله له الدستور الفرنسي في 
مادتــــه رقم 17، وما يؤكد هذا الطرح، تصريح دفاع 
الشاب مامي، األستاذ خالد لزبر، الذي ارتاح ملضمون 
الرد الكتابي الذي تلقاه من ديوان الرئاسة الفرنسية، 

بعد إيداعه لطلب العفو عن موكله الشاب مامي.
وفــــي تصريح جلريدة »اخلبر« بخصوص الرد 
الكتابي الذي تلقاه من ديوان قصر اإلليزيه قال لزبر: 
»لقد أكدوا لي في الرد الكتابي لديوان الرئاسة الفرنسي 

أن الرئيس الفرنسي يتابع بجدية واهتمام كبيرين 
طلب العفو الرئاسي الذي تقدم به الشاب مامي عن 
طريق دفاعه، وأن الرئاسة الفرنسية كلفت وزارة العدل 

باإلشراف على اجلانب اإلجرائي والقانوني«.
وأضاف األستاذ لزبر موضحا: »ومن بني ما تضمنه 
الرد الذي تلقيته من ديوان قصر اإلليزيه، أن قرار 
عفو الرئيس الفرنسي سيبلغ به عن طريق وزيرة 
العدل التي كلفها اإلليزيه بالقيام بدور قناة التواصل 

مع دفاع الشاب مامي«.
مــــن جهة أخرى، أعرب األســــتاذ خالد لزبر عن 
تفاؤله وثقته الكبيريني باجلدية واالهتمام الكبيرين 
اللذين ملسهما من الرئاسة الفرنسية، مبجرد إيداع 
طلب العفو الرئاسي، من خالل ما تبادله من محادثات 
مع مســــؤولي ديوان قصر اإلليزيه، أو ما تضمنه 
الرد الرسمي الكتابي للرئيس ساركوزي عن طريق 

ديوانه. 

الرئيس الفلبيني يعتذر عن ابتسامه 
مرتين بعد أزمة رهائن الحافلة السياحية

سعودي يطلق النار على رئيسه 
المصري بعد أن فصله من العمل

مانيال ـ د.ب.أ: أعرب الرئيس الفلبيني بينينو أكينو الثالث امس عن 
اعتذاره البتسامه بعد أزمة رهائن احلافلة السياحية التي جنم عنها مقتل 

ثمانية سائحني من هونغ كونغ.
يذكر ان أكينو ابتسم مرتني أثناء مؤمتر صحافي عقد في وقت متأخر 
من الليل  بعد االزمة التي دامت 11 ساعة والتي أدت أيضا إلى مقتل مختطف 

الرهائن وهو ضابط شرطة مفصول.
كما شوهد أيضا وهو يبتسم أثناء تفقده للحافلة املثقبة بالرصاص 
في حديقة عامة على ســــاحل البحر في مانيال فــــي أعقاب عملية اإلنقاذ 
الفاشــــلة. وقال أكينو للصحافيني »رمبا أسيء فهم ابتسامتي وإذا كنت 
قد أسأت إلى مشاعر اناس بعينهم فإنني أعتذر لهم. ومن الواضح ليس 

هناك اي متعة في موقف كهذا«.

أطلق شاب سعودي النار على مهندس مصري بشركة توسعة ساحة 
احلرم املكي في مكة املكرمة، بسبب فصله من العمل.

وذكرت صحيفة »ســــبق« االلكترونية السعودية ان الشرطة تلقت 
اتصاال من شــــاب سعودي )32 عاما( يؤكد انه أطلق النار على رئيسه 
في العمل وهو مصري )51 عاما( يعمل مهندســــا بشــــركة دار الهندسة 
املشتركة القائمة على تطوير الســــاحات الشمالية للمسجد وانه يريد 
تسليم نفســــه. وقالت مصادر أمنية ان الشاب كان يعمل بالشركة في 
وظيفة »مأمور سنترال« ومت فصله من العمل يوم السبت املاضي. وأكد 
اجلاني انه أراد االنتقام من املهندس املصري ألنه هو سبب فصله، وقال 
انه حضر الى مقر الشــــركة بحي احلمراء وترصد للمجني عليه الى ان 
خرج من مقر الشركة وأطلق عليه طلقة واحدة من بندقية أصابته في 
ركبته وفخذه اليمنى. ومت نقل املصاب الى مستشفى النور التخصصي 
وأجريت له عملية جراحية فــــي احلال وصدر بحقه تقرير طبي يؤكد 

اصابته بجرح قطعي في الركبة اليمنى.
وتولى التحقيق مع اجلاني مركز شــــرطة املنصور وســــيتم احالة 
اجلانــــي الى هيئة التحقيق واالدعاء العــــام دائرة االعتداء على النفس 

بحكم االختصاص.

الضحية املغربية

اعتقال لبناني لتقطيعه جسد مغربية بالساطور في لندن
العام التمييزي األسبق في لبنان، ذكر بعد 
3 ســــنوات من اجلرمية أنه لم يتسلم أي 
شيء من الشــــرطة البريطانية بخصوص 
وحيد، مضيفا أن اسكوتلنديارد ميلك شريط 
ڤيديو يظهر فيه القاتل وهو يحمل في مطار 
هيثرو احلقيبة السوداء نفسها التي عثروا 
بداخلها على جثة القتيلة مقطعة في مرآب 
السيارات باملطار اللندني. كما ذكر وقتها 
أنه ال يستطيع القيام بأي خطوة »من دون 
مذكرة رسمية من بريطانيا عبر اإلنتربول 
الدولي«، كما قال. ويوسف أحمد وحيد هو 
مضيف سابق باخلطوط اجلوية الكويتية، 
وكان وصــــل إلى العاصمة البريطانية من 
نيويورك قبل أسبوعني من اجلرمية، وأقام 
أياما مع والدته وشقيقته وشقيقه في لندن، 
حيث كان الشقيق صديقا لقامة ويعرفها.

وألن يوســــف أراد اإلقامــــة مبفرده في 
شقة، فقد وعده شقيقه بالبحث عن واحدة 
له في إدجوارد رود، مقترحا عليه النزول 
»ضيفا« بشقة فاطمة، وهي من غرفة واحدة، 
حتى يعثر له على شقة تناسبه قبل عودة 
فاطمة من عطلة كانت تقضيها في بلد كانت 
تعشقه وترغب في أن يكون كل أصدقائها 

من شعبه، وهو لبنان.

أحمد وحيد على قتل فاطمة، البالغة من العمر 
28 سنة يوم مقتلها، هو رغبته في سرقتها 
طبقا ملا كشفته حتقيقات اسكوتلنديارد، 
»ألنهــــا كانت متلك 40 ألف دوالر نقدا، مع 
حلي ومجوهرات بأكثر من 25 ألفا، اختفت 
كلها بعد جرمية بشعة جلأ مرتكبها لتقطيع 
جثة ضحيته إلى أجزاء ممزقة بساطور، بعد 
17 طعنة سددها في جسدها بسكني مطبخ«، 

وفق الوصف االسكوتلندياردي.
وكان القاضي عدنــــان عضوم، املدعي 

القرن املاضي، وأهمها واحد قبل 3 سنوات 
ورد فيــــه أن معلوماتها عن الشــــاب الذي 
أبصر النور في الكويت قبل 41 ســــنة هو 
أنه يتجول بحرية بني لبنان والسعودية 
والكويت، وأنه شوهد آخر مرة في السعودية 
قبل 3 ســــنوات »ولكن بجواز سفر باسم 
مختلف«، من دون اإلشــــارة إلى ما إذا كان 
اجلواز مزورا أم أصيال من وزارة الداخلية 

اللبنانية أو غيرها.
وكانت األسباب احلقيقية إلقدام يوسف 

لنــــدن - العربيــــة: اعتقلت الشــــرطة 
البحرينية لبنانيا كانت بريطانيا تطارده منذ 
11 سنة عبر القارات، لقيامه في منتصف 1999 
بقتل فتاة مغربية، حاصلة على اجلنسية 
الكندية، وتقطيع جسدها بساطور ووضع 
األعضاء املقطوعة داخل حقيبة سفر تركها 
في مرآب السيارات الرئيسي مبطار هيثرو 
الدولي في لندن، قبل أن يســــتقل الطائرة 
فرارا إلى بيروت. ومازالت مالبسات اعتقال 
قاتل فاطمة قامة، غير واضحة إلى اآلن وسط 
تكتم الشرطة البحرينية على التفاصيل. 
لكن وكالة »سي.بي.سي« الكندية لألنباء 
نقلت أمس عن متحدث باسم شرطة املنامة 
أن اعتقال يوســــف أحمــــد وحيد »مت بعد 
تخطيط مسبق«، في إشارة رمبا لتعاون 
مع اسكوتلنديارد الذي كان يسعى وراءه 
منذ قتلها داخل شــــقة كانت تتقاسمها مع 
شقيق له في شــــارع إدجوار رود الشهير 
وســــط حي العرب املجاور حلديقة »هايد 
بارك« في لندن. وكانت الشرطة البريطانية 
تصدر من حني آلخر بيانات عن الواقعة على 
مراحل للتذكير مبرتكبها وبجرميته التي 
وصفوها بإحدى أبشــــع جرائم القتل التي 
شهدتها العاصمة البريطانية في تسعينيات 

برنامج يحدد هويات األشخاص على اإلنترنت مولود بالكويت وشوهد آخر مرة في السعودية وقبض عليه في البحرين
إيالف: أنتجت شركة فايس.كوم 
تكنولوجيا قادرة على تشخيص 
األفــــراد علــــى مواقع الشــــبكات 
اإلجتماعيــــة وعلى أروقة الصور 
الفوتوغرافيــــة املوجــــودة على 
االنترنت عن طريق مقارنة صورهم 

مع صورة معروفة لهم.
وهــــذا يعني أنه مــــن املمكن 
جتميع التقاطيع املفصلة عن وجوه 
األشــــخاص من الصور املوجودة 
على االنترنت، وقال املنتقدون لهذا 
البرنامج إنه مــــن املمكن أن يتم 
استغالله من قبل أصحاب العمل.  
ويعمــــل البرنامج من خالل خلق 
سلسلة عمليات حسابية للوجه 
ـ وقيــــاس صفات الوجه مبا فيها 

العينان واألنف والفم.
املنتجة لهذا  الشــــركة  وقالت 
البرنامج إنه دقيق في مسح الوجوه 
النمطية التــــي تظهر على مواقع 
الشبكات االجتماعية إلى حد %90. 
وقال جيل هيرش، الرئيس التنفيذي 
للشركة، ملراسل صحيفة الصنداي 
تاميز: »نحن أطلقنا خدمة تسمح 
ملظهري الصور الفوتوغرافية أن 
يأخذوا تكنولوجيا معرفة الوجوه 
التي ابتكرناها واستعمالها مباشرة 
ضمن تطبيقاتهم اخلاصة«. وأضاف 

هيــــرش: »التكنولوجيا أصبحت 
ر صور.  موضع استعمال 5000 مظهِّ
اذا أردت أن تبحث عن األشخاص في 
أي صورة فوتوغرافية. فبإمكانك أن 
تبحث عن أفراد العائلة في الصحف 
أو الڤيديــــوات أو اليوتيوب لكن 
ذلك يستغرق وقتا طويال ويتطلب 
إجراء عمليات معقدة جدا«. وقال 
املساندون لهذا اإلجناز مبا فيهم 
منظمة الصليب األحمر إن بإمكان 
هذا البرنامج أن يساعد على اقتفاء 
آثار األشــــخاص املفقودين خالل 
البشــــرية، لكــــن هناك  الكوارث 

مخاوف قوية من دقة التكنولوجيا 
وتأثيرها على خصوصية الفرد. 
وقال ساميون ديفيز مدير منظمة 
»برايفاسي انترناشونال« املعنية 
باخلصوصية على الصعيد العاملي: 
»أظن أن هذا سيجعل الكثير من 
الراحة.  الناس يشــــعرون بعدم 
كان املســــؤولون عــــن الضوابط 
إلى حماية  الهادفة  وراء املساعي 
خصوصية األفراد على االنترنت، 
ونحن بحاجة إلى تشديد القواعد 
الدولية الهادفة حلماية خصوصية 

األفراد«


