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صحتك

مادة الكلور المستخدمة في تطهير 
حمامات السباحة.. ضارة بالصحة

وفاة مريض السرطان في منزله.. أفضل

مدريدـ  أ.ف.پ: أشارت دراسة إسبانية نشرت أول 
من أمس الى ان السباحة في األحواض املغلقة التي 

تستخدم الكلور كمادة مطهرة ليست صحية.
وركزت الدراسة على اآلثار السامة احملتملة على 

املستوى اجليني للسباحني.
وكان باحثون من مركز األبحاث الوبائية البيئية 
)كريال( ومن معهد األبحاث التابع ملستشـــفى »دل 
مار« )امييم( قد درسوا العالقة بني املواد الكيميائية 
الناجمة عن عملية تطهيـــر مياه األحواض واآلثار 
»احملولة« التي حتـــدث حتوالت دائمة في احلمض 

النووي الريبي »دي ان ايه« لدى السباحني.
فعمد الباحثون الى مقارنة مياه حوضني للسباحة 
يحتوي أحدهما على الكلـــور، اما الثاني فيحتوي 

على البروم.
ودرسوا بالتوازي »التغييرات على املدى القصير« 
ملؤشـــرات الســـمية اجلينية لدى مستخدمي هذين 
احلوضني، بحســـب الدراسة التي نشرت في املجلة 

األميركية »انفايرمانتل هيلث برسبيكتيف«.
وأشـــار مركز »كريال« في بيان له الى ان »آثارا 
سامة على املستوى اجليني لوحظت لدى 49 بالغا ال 
يعانون من اي مشاكل صحية، كانوا قد سبحوا خالل 

40 دقيقة في حوض مغلق معالج بالكلور«.
ومت تسجيل »زيادة في مستوى مؤشرين للسمية 

اجلينية« لدى هؤالء السباحني.
ويصنف أحد هذين املؤشـــرين كـ »مؤشر على 
إمكانية إصابة أشخاص أصحاء بالسرطان«، بحسب 

مركز »كريال«.

واشنطنـ  رويترز: قال باحثون ان مرضى السرطان 
الذين ميوتون في منازلهم ميوتون في سالم أكثر ممن 
ميوتون في مــــكان آخر وان ذلك يكــــون أيضا أفضل 
لذويهم. وقــــال خبراء في تقرير نشــــر أول من أمس 
االثنني في دورية علم االورام ان رعاية مرضى السرطان 
في املنزل ال توفر املال فحســــب بــــل تقلل أيضا األلم 

اجلسماني والنفسي.
وكتب د.اليكس رايت من معهد دانا-فاربر للسرطان 
في بوسطن وزمالؤه »مرضى السرطان الذين ميوتون 
في وحدة للرعاية املركزة او في مستشفى يعانون من 
ضغوط جسمانية ومعنوية ويعيشون حياة أسوأ من 

ناحية اجلودة في آخر عمرهم«.
وقال رايت في بيــــان »اذا أدرك املرضى ان العالج 
االكثر شــــدة لن يؤثر فقط على مستوى اجلودة الذي 
يتمتعون به في حياتهم بــــل أيضا على احبائهم بعد 

موتهم فرمبا اختلفت اختياراتهم«.
ودرس فريق رايت 342 مريضا بسرطان قاتل وذويهم 
حتى وفاة املريض وهي فترة تستمر في العادة أربعة 
أشهر ونصف الشهر. وكتبوا »على الرغم من تفضيل 
معظم مرضى السرطان الوفاة في البيت ميوت 36% في 

املستشفى وميوت 8% في وحدات الرعاية املركزة«.
وخلص فريق رايت الى انه في حالة وفاة املريض في 
وحدة للرعاية املركزة يكون ذووهم أكثر عرضة خمسة 

أمثال لإلصابة باضطرابات ما بعد الصدمة.
وكشفت دراســــتهم ان 21% من أقارب الفريق االول 
يصابون باضطرابات ما بعد الصدمة وان هذه النسبة 
تتدنــــى الى 4.4% بني أقارب مرضى الســــرطان الذين 

ميوتون في املنزل.
وكتبوا »هذه أول دراســــة تظهر ان أقارب مرضى 
السرطان الذين ميوتون في وحدات الرعاية املركزة هم 

أكثر عرضة لإلصابة باضطرابات ما بعد الصدمة«.

القاهرةـ  د.ب.أ: ذكر مصدر أمني مصري امس أن 12 شخصا لقوا حتفهم 
وأصيب 17 آخرون بجروح خطيرة في حادث تصادم حافلتني صغيرتني 

وجها لوجه مبحافظة الفيوم، جنوب القاهرة.
وأوضح املصدر أن احلادث وقع في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت 
احمللي على طريق بحيرة قارون، عندما حاولت حافلة صغيرة مســـرعة 
تخطي سيارة أمامها، لتصطدم بحافلة أخرى قادمة في االجتاه املعاكس.

وجرى نقل املصابني إلى املستشفى.

مقتل 12 شخصًا وإصابة 17 في حادث تصادم حافلتين جنوب القاهرة

»التدليك« يعني 
»الفساد« في الصين

علماء روس يفكون لغز
»القيصر ذي القناع الحديدي«

موسكو ـ أ.ف.پ: أكد علماء 
آثار روس االثنني انهم متكنوا 
من فك لغز قدمي يعود الى قرون 
عدة، من خالل عثورهم على بقايا 
قيصر روسي قضى حياته في 
الســـجن بعدما خلع من احلكم 

وهو صغير.
البقايا  وتعود هذه 

الـــى القيصر ايفان 
السادس املعروف 
»الرجـــل  بــــ 
القنـــاع  ذي 
احلديـــدي«، 
باحد  تيمنـــا 
أشـــهر سجناء 
فـــي  فرنســـا 

الســـابع  القرن 
عشر. وكان ايفان 

قيصرا  الســـادس 
لروســـيا بني العامني 

1740 و1741، قبل ان تطيح 
به اسرة رومانوف.

وعندمـــا بلغ ســـن الثالثة 
والعشرين، قتله حراس السجن 
في سان بطرسبورغ فيما كان 
مناصروه يحاولون حتريره. ولم 
يعثر على رفاته منذ ذلك الوقت. 
لكن مؤخرا عثر عدد من علماء 
اآلثار على »تابوت غريب« من 

اخلشب السميك، قرب كنيسة 
في خوملوغوري شمال روسيا، 
في اطار البحث اجلاري عن بقايا 
والده ايفان اخلامس، بحسب ما 
اعلن مدير بعثة علمية في منطقة 
أرخانغلسك )الشمال( أناتولي 
كارانني لوكالة األنباء الروسية 

»ريا نوفوستي«.
خـــالل عمليات 
البحث هذه، عثر 
على  اخلبـــراء 
بقايا »شخص 
أصغر سنا« من 
ايفان اخلامس 
كمـــا  )األب(. 
البقايا  أن هذه 
عالمات  حتمل 
مميزة منها ثقب 
فـــي عظـــم الكتف 
االيســـر جراء طعنة 

سكني.
وقد أكد كارانني أنهم »واثقون 
100% من أن هذه هي بقايا إيفان 

أنتونوفيتش«.
لكنه لفت إلى انهم لن يجروا 
فحوصات احلمض النووي على 
هذه البقايا، وقد نقلت عنه وكالة 
انترفاكس قوله »ال نســـتطيع 

القيام بذلك وحدنا«.

بكني ـ أ.ف.پ: في اطار عملية 
مكافحة الفساد في شمال الصني، 
كشفت الســـلطات ان نحو 300 
مســـؤول محلي يرتادون بشكل 
منتظم صالونات التدليك وحانات 
الكاريوكي وحمامات السونا خالل 
دوام عملهم، حسبما افادت وسائل 

االعالم الرسمية الثالثاء.
من بني املسؤولني الـ 296 الذين 
اوقفوا في مقاطعة شانكسي، مت 
طرد 79 شخصا او خفضت رتبتهم، 
واليزال اآلخرون ينتظرون حتديد 
عقوبتهم، حسبما اوضحت وكالة 

االنباء الصينية )شينهوا(.
وقد بـــدأ احلزب الشـــيوعي 
فـــي املقاطعـــة حتقيقاته في 20 

اغسطس.
أحـــد املســـؤولني الذيـــن مت 
توقيفهم هو رئيس شرطة محلي 
أخذ على حني غرة فيما كان يخضع 
لتدليك في حمام سونا، حسبما 

افاد املصدر نفسه.
وغالبـــا مـــا تكـــون حانات 
الكاريوكـــي وصالونات التدليك 
والســـونا أمكنـــة دعـــارة فـــي 

الصني.
وكانت السلطات الصينية قد 
وضعت مكافحة الفساد على رأس 
سلم اولوياتها منذ عدة سنوات.
لكن املشكلة التزال متفاقمة.

ديبلوماسية تقاضي »الخارجية البريطانية« بسبب 
حرمانها من منصب بارز لمعاناتها من الصمم

خمس العراقيين ال يعرفون القراء والكتابة

غوغوش تتحدى
في كردستان

»الحظر اإليراني«

بينولوبي كروز حامل في شهرها الرابع

حتـــدت املغنيـــة اإليرانيـــة 
غوغوش احلظـــر الذي فرضته 
السلطات اإليرانية على غنائها 
وغيرها من النساء اإليرانيات منذ 
تأسيس اجلمهورية االسالمية في 
ايران العام 1979 واحيت حفال في 
العراق( دون  اربيل )كردستان 

خوف من العقاب.
وحيت غوغـــوش احلريات 
في كردســـتان بحسب صحيفة 
اللندنية وجمهورها  »احليـــاة« 
الذي افتقدها ســـنوات رغم انها 
كانت اســـتأنفت نشاطها الفني 

قبل عشرة اعوام.

مدريــــد ـ يو.بــــي.آي: أعلنــــت املمثلة 
اإلسبانية بينولوبي كروز أمس انها حامل 

في الشهر الرابع.
وذكرت وسائل إعالم إسبانية ان املتحدث 
باسم كروز انطونيو روبيال أصدر بيانا 
أكد فيه انه مضى على حمل النجمة 4 أشهر 

ونصف الشهر.
وكانت وسائل إعالم أشارت الى احتمال 
أن تكون كروز حامال بعد نشر صور لها 
وهــــي ترتدي مالبــــس فضفاضة ويظهر 

انتفاخ ببطنها.
وقــــد توجهت كروز الــــى لندن إلمتام 
تصوير اجلزء اجلديد من سلســــلة أفالم 
»قراصنــــة الكاريبي« الــــى جانب النجم 

جوني ديب.
يذكر ان كروز تزوجت من املمثل اإلسباني 
خافيير باردمي في الباهاماس الشهر املاضي 

بعد عالقة استمرت 3 سنوات.

لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: حركــــت 
ديبلوماســــية بريطانيــــة دعوى 
قضائية ضد وزارة خارجية بالدها 
بســــبب إلغــــاء تعيينها مبنصب 
نائب ســــفير اململكة املتحدة لدى 
كازاخستان بحجة أن الصمم الذي 
تعاني منه سيجعلها مكلفة للغاية 

إلرسالها إلى اخلارج.
وقالــــت صحيفة »اندبندانت« 
الصادرة أمــــس إن جني كورديل 
التي أشيد بعملها في نصرة حقوق 
املعاقني خالل مهمتها الديبلوماسية 
السابقة في پولندا تقاضي وزارة 
اخلارجيــــة البريطانيــــة بدعوى 

التمييز بعدما أبلغتها بأن تغطية التكاليف اإلضافية 
لتدريبها على لغة الشــــفاه من أموال اخلزانة العامة 

لتمكينها من العمل ال ميكن تبريره.
وأضافت أن كورديل )44 عاما( التي خدمت أربع 

سنوات مبنصب السكرتير األول 
في السفارة البريطانية في وارسو 
وعادت إلى لندن في يناير املاضي 
اختيــــرت لتولي منصــــب نائب 
رئيــــس البعثــــة البريطانية في 
أســــتانا عاصمة كازاخستان لكن 
وزارة اخلارجية ألغت هذا التعيني 
بحجة أنه سيكلف مبلغا اضافيا 
مقداره 300 ألف جنيه استرليني 
سنويا لتغطية تكاليف املترجمني 
املتخصصني في ترجمة لغة اإلشارة 
والذين سيرافقونها خالل عملها.

وكانت كورديل فقدت السمع في 
سن الشباب وانضمت إلى وزارة 
اخلارجية البريطانية في العام 2001 بعدما عملت في 
مهنة تدريس اللغة اإلجنليزية. وســــتصدر محكمة 
العمل في وقت الحق من خريف العام احلالي حكمها 

في قضية الديبلوماسية الصماء.

بغدادـ  أ.ف.پ: أعلنت جهات دولية تعمل بإشراف 
وكاالت تابعة لألمم املتحدة أمس ان خمس العراقيني 
الذين تتراوح اعمارهم بني 10 و49 عاما ال يعرفون 
القراءة والكتابة مشيرة الى تفاوت واسع بني املناطق 

احلضرية والريف.

واوضحت في تقرير نشر أمس ان معدل االمية بني 
العراقيات يبلغ 24%، اي اكثر من الضعف لدى الرجال 
)11%( في حني تبلغ النسبة في املناطق الريفية %25 
بينما ال تتعدى 14% في مناطق احلضر. كما تتوسع 

الفجوة داخل املناطق الريفية بني الرجل واملرأة.

جني كورديل 

املغنية اإليرانية غوغوش 

زبائن املطعم املعتم يغمضون اعينهم قبل الدخول

بينولوبي كروز مع زوجها املمثل اإلسباني خافيير باردمي

محاكمة عصابة بريطانية تبيع الفتيات الصغيرات لألثرياء العرب

مطعم بريطاني يمنع زبائنه من فتح أعينهم ويغرقهم في الظالم
لندنـ  رويترز: تناول العشاء 
في مطعم غارق في الظالم حيث 
ال تعرف ما يقدم لك من أطباق 
وأنت جالس الى جوار شخص 
غريب عنك متامـــا قد ال يكون 
جتربـــة ممتعة لكنهـــا بالقطع 
جتربة مســـلية اذا كانت ليلتك 
ممطرة في العاصمة البريطانية 

لندن.
الظالم«  يقع مطعـــم »فـــي 
بالقرب مـــن احلي التجاري في 
لندن ويعمل به ندل عميان يقول 
املطعم الذي افتتح فرعه األصلي 
الفرنسية باريس  العاصمة  في 
عام 2004 انهم سيصبحون عينا 

لك وسط ظالم دامس.
الزبائـــن في منطقة  يختار 
مضيئـــة من املطعـــم اللحم او 
السمك او اخلضر لكن مكونات 

الطبق ذاته تظل سرا.
الزبائن في االمانات  ويترك 
كل ما هو مضيء مثل الساعات 
والهواتـــف احملمولـــة حتى ال 
تأتيك رســـالــة نصية تخترق 

هذا الصمت املظلم.
بعد ان تضع يدك على كتف 
الى قاعة طعام  مرشدك يقودك 

تسع 60 شخصا حالكة الظالم 
من هذا النوع الذي ال تعيشه قط 
الذي يعاني  في عاملنا املعاصر 

من تلوث ضوئي.
حتـــى الطاولة التـــي كانت 
حتتفل بعيد ميالد أحد الزبائن 

فـــي زاوية القاعـــة غابت عنها 
الشموع.

يعرفك النادل مبا يوجد في 
الطبق الذي وضع أمامك وبعدها 
تبدأ املتعة في ان تدخل الطعام 
في فمك بالطريقة الصحيحة وان 
تتعرف على ما يوجد في طبقك 
وأخيرا تأكد من أال يفوتك شيء 
منـــه. انها فرصـــة رائعة أيضا 
للتخلص من األعراف االجتماعية 
لتأكل بأصابعك التي تستخدمها 
أيضا كمســـبار جلس املشروب 

املقدم لك.
ومع جتاذب أطراف احلديث 
مع شخص ال تعرف شكله وال 
ترى تعبيرات وجهه وما اذا كان 
يلوح بيده في وجهك الى ان يدخل 
أصبعه في عينك تفتح عينك على 
جتربة جديدة من حيث املفاهيم 

املسبقة أيضا.
ويقول أحدهم عانى فيما يبدو 
من جتارب عاطفية سابقة »انه 
مكان مناســـب متاما للمواعيد 

الغرامية«.

لندن ـ يو.بـــي.آي: ذكرت صحيفة 
»ديلي إكسبريس« في عددها أمس أن 
محكمة بريطانية حتاكم عصابة اعتقلتها 
الشرطة البريطانية بتهمة بيع عذريات 
فتيات صغيرات ألثرياء عرب مقابل 50 

ألف جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة إن العصابة نقلت 
الفتيات إلى جميع أنحاء اململكة املتحدة 
للعمل كراقصات ومومسات واستخدمت 

فتـــاة عمرها 14 عامـــا كطعم ووزعت 
صورها علـــى زبائن محتملني لعرض 
خدماتها اجلنسية للبيع وأرسلتها إلى 
أحد فنادق وسط العاصمة لندن للقاء 
زبائن هم في احلقيقة مفتشـــو شرطة 

متخفون.
وأضافت أن كال من محروقة جميل 
)41 عاما( وســـارة بوردبار )43 عاما( 
وفاطمة هاغينغال )24 عاما( ورسول 

غالمبور )30 عاما( أقروا بالذنب أمام 
محكمة التاج في منطقة هارو غرب لندن 
واعترفن بأنهن تاجرن بســـت فتيات 
تتراوح أعمارهن بني 17 و22 عاما ألغراض 
االستغالل اجلنســـي واستخدمن فتاة 

عمرها 14 عاما كطعم.
واشـــارت الصحيفة إلى أن عصابة 
االجتار باجلنس قابلت مفتشي الشرطة 
انتحلوا شـــخصية  الذين  البريطانية 

الزبائن في فندق »جميرا كارلتون تاور« 
في حي نايتسبريدج الراقي وسط لندن 
وابلغتهم أن بامكانهم اختيار ما يريدون 
من بـــني فتيات مـــن بريطانيا وايران 
وأوروبا الشـــرقية إلى جانب الصبية 

البالغ عمرها 14 عاما.
ومن املقرر أن تصدر احملكمة حكما 
بحق املتهمـــات األربع وجميعهن رهن 

االحتجاز في وقت الحق.

»أبل« توقف برنامج حافظات هواتف »آي فون4« المجانية

 وزير الهجرة الفرنسي يتزوج طالبة تونسية

»إنتل« تعد »لثورة في عالم الحاسوب الشخصي« 

»يوتيوب« يطرح نموذجاً جديداً لبثّ برامج التلفزيون

 كاليفورنياـ  أ.ش.أ: أعلنت شركة »أبل« األميركية، 
رائدة صناعة احلاســـبات والهواتف احملمولة في 
العالم، أنها ســـتوقف برنامج احلافظات املجانية 
لهواتف »آي فون4« الذكية بنهاية شـــهر سبتمبر 
اجلاري، مشـــيرة إلى أن مشكلة الهوائي التي مت 
إثارتها مؤخرا كانت أصغر مما اعتقد في البداية، 
إال أنها قالت انهـــا أرادت مواصلة توفير حافظة 
مجانية لنسبة صغيرة من مستخدمي هواتف »آي 

فون 4« الذين كانوا بحاجة لها.
وكانت »أبل« قد أعلنت في شهر يوليو املاضي 
أنها ستقدم حافظات مجانية لهواتف «آي فون4« ملن 

يطلبها، وذلك في أعقاب شكوى بعض املستخدمني 
من مشاكل في االستقبال عند حمل الهاتف الذكي 

بطريقة معينة.
وحتى بعد إعالنها عن برنامج احلافظات املجانية، 
أكدت الشركة أنه لم يكن هناك أي مشكلة في هواتف 
»آي فون4«، وأن قضايا االســـتقبال هي مشـــكلة 
مشتركة تعاني منها صناعة الهواتف الذكية بأكملها. 
وتساعد تلك احلافظات على حتسني قوة اإلشارة 
على هاتـــف »آي فون« الذكي، كما يقول اخلبراء، 
من خالل منع املســـتخدمني من ملس أجزاء معينة 

من هوائي اجلهاز امللتف حوله. 

باريس ـ أ.ف.پ: اعلن وزير 
اريك بوسون  الفرنسي  الهجرة 
انـــه عقد قرانه  االثنني املاضي 
على شابة تونســـية، في حفل 
جرى في باريس واقتصر على 

املقربني فقط.
وقـــال الوزيـــر »نعـــم، لقد 
تزوجـــت، او بتعبيـــر أدق لقد 

تزوجت من جديد«.
جـــاء كالم الوزيـــر ردا على 
أســـئلة حول مـــا اذا كان موعد 
الزفاف قد ارجئ تخوفا من وقوع 

أعمال شغب.
وأكد الوزير انه لم يتخوف 
من حدوث اعمال شـــغب، لكنه 
لم يشـــأ ان تطغـــى االجراءات 
االمنية الرسمية على حفل زفاف 

خاص.
وجرى احلفل االحد في مقر 
بوسون في وزارة الهجرة. وعقد 
الوزير الفرنسي )52 عاما( املولود 
في املغرب قرانه على التونسية 

ياسمني ترجمان )24 عاما(، وهي 
طالبة في كليـــة الفنون وابنة 
حفيدة وسيلة بورقيبة زوجة 
الرئيس التونسي السابق احلبيب 
بورقيبة. وهذا الزواج هو الثاني 

للوزير بوسون، بعد زواجه االول 
من سيلفي برونل املتخصصة في 
اجلغرافيا واالستاذة اجلامعية، 
والتي رزق منها بثالثة اوالد قبل 

طالقهما في العام 2009.

كاليفورنياـ   أ.ش.أ: كشفت شركة »إنتل« األميركية 
عمالق صناعة رقائق معاجلات احلاسبات في العالم، 
عن نوع جديد من الرقائق تقول إنها ستحدث طفرة 
في األسواق. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي 
سي« أمس »الثالثاء« أن املنتج اجلديد ـ الذي أطلقت 
عليه الشركة اسم ساندي بريدج )اجلسر الرملي( ـ 
يجمع ألول مرة معالج معلومات مبعالج الرسومات 

في رقاقة سيليكون واحدة.
وقد صمم بحيث يختصر الوقت الذي يستغرقه 
إعداد الرسومات، ويجنب االختناق احلاصل بسبب 
اكتظاظ الذاكرة ومعالج الرســــومات. كما ينتظر أن 

تســــاعد الرقاقة اجلديدة على إطالة عمر البطارية، 
واالقتصاد في استهالك الطاقة. وقد اضطرت »إنتل« إلى 
خفض توقعاتها فيما يتعلق باملبيعات بسبب تراجع 
الطلب على احلواسيب. وقال بول أوتيليني رئيس إنتل 
التنفيذي، أمام منتدى التطوير السنوي الذي عقد في 
سان فرانسيسكو، »ستحدث ساندي بريدج ثورة في 
أجهزة احلواسيب. ففي شريحة واحدة، وضعنا كل 
املؤهالت الضرورية لعمل احلواسيب، وهذا مهم جدا 
لرقاقة إنتل«. وتستهدف »إنتل« برقاقتها اجلديدة كل 
احلواسيب الشخصية من الفئة االقتصادية، وينتظر 

أن يتم تسويقها في وقت مبكر من العام املقبل.

سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: قدم موقع »يوتيوب«> 
لعرض وتبادل ملفات الڤيديو على اإلنترنت اول من 
امس عرضا حيا جديدا خلدمة بث برامج التلفزيون 
عبر اإلنترنت وهو ما يضع املوقع الشـــهير التابع 
لشركة  غوغل خلدمات اإلنترنت في منافسة مباشرة 

مع التلفزيون التقليدي.
وذكر املوقع أنه سيختبر اخلدمة اجلديدة ملدة 

يومني قبل أن يتخذ قرارا بشأن اخلصائص التي سيتم 
توفيرها للمستخدمني في مختلف أنحاء العالم.

وفـــي إحدى مدونـــات اإلنترنت قـــال ممثلون 
للموقع الشـــهير إن »املنصة اجلديدة تدمج البث 
املباشر في قنوات يوتيوب، ويحتاج كل من يريد 
بث برامج تلفزيونية إلى كاميرا إنترنت أو كاميرا 

خارجية«.

وزير الهجرة الفرنسي اريك بوسون وخطيبته التونسية ياسمني ترجمان في صورة ارشيفية


