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التقليل من التدخين واإلكثار
من الماء يخففان من الصداع النصفي

دبـــيـ  العربية: يعاني املاليني حول العالم من آالم 
الصداع النصفي أو »آالم الشقيقة«، ففي بريطانيا وحدها 
يصاب 10% من السكان بالصداع النصفي، وبعيدا عن 
األدوية التي يتم النصح باستخدامها، ميكن لتغيرات 
بسيطة في نظام احلياة واألكل أن تقلل إلى حد كبير 

من النوبات احلادة للصداع النصفي. 
ومن أهم تلك التغيرات، جتنب املسببات التي وراء 

اإلصابة بالصداع النصفي.
ولتحديد تلك املسببات قد يفيد االحتفاظ بالئحة 
تدون فيها على مدى بضعة أسابيع العوامل املشتركة 
التي حدثـــت يوم اإلصابة بنوبة صداع، وقد تتضمن 
الالئحـــة أمورا كالتدخني بكثرة، فالنيكوتني يســـبب 
ضيقـــا في األوعية الدموية املوجـــودة في الدماغ، أو 
اإلجهاد أو آالم في الرقبة أو حتى استهالك نوع معني 

من املأكوالت. 
ثاني اخلطوات للتقليل من الصداع النصفي، مراقبة 
مستوى الســـكر في الدم، فانخفاضه يشكل أحد أهم 
مســـببات الصداع. وعلى من يعاني داء الشـــقيقة أن 
يأكل كل 4 ساعات، وأال يتعدى 12 ساعة من دون طعام 

حتى صباح اليوم التالي. 
أيضا التنبه إلى كمية الكافيني املستهلكة، فاستهالك 
300 غرام من الكافيني أي ما يعادل 5 أكواب من القهوة 
الفورية، قد يســـبب الصداع بـــدال من التخفيف منه. 
والبد مـــن التنبه إلى أن الشـــوكوالته أيضا حتتوي 

على كافيني.

بيروت: عثر على طفل له من العمر 18 شـــهرا ملقى أمام 
كنيسة السان تريز في احلدث وبقربه ورقة كتب عليها اسمه 

»ايلي« ويعاني من مرض نقص األوكسجني في الرأس.
وقد نقل الطفل الى مأوى »األم تريزا« في احلدث، وعممت 

قوى األمن صور الطفل بأمل ان يظهر من يتعرف عليه.
ويبدو ان العجز عن تغطية عالج علة الطفل، كان وراء 

تخلي والديه عنه.

طفل تخلى عنه ذووه لعجزهم عن معالجته

حيوان نافق من اثر الزلزال 

جورج ولورا بوش

احد حالقي احلمير في السوق

)ا.ف.پ(اندونيسيون غارقون في املياه

زلزال وثوران بركاني يضرب إندونيسيا
ـ أ.ف.پ: واجهــــت  جاكرتــــا 
اندونيســــيا امس آثــــار كارثتني 
طبيعيتــــني عنيفتني أوقعتا اكثر 
من 170 قتيــــال ومئات املفقودين، 
هما زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبته 
موجــــات مد بحري »ســــونامي« 

وثوران أنشط براكينها.
واختصر الرئيس سوســــيلو 
بامبانغ يودويونو زيارته لڤيتنام 
حيث كان يفترض ان يشارك في 
قمة رابطة جنوب شــــرق آســــيا 

لإلشراف على عمليات اإلنقاذ.
وعمليات االغاثة صعبة جدا في 
جزر احمليط الهندي التي ضربها 
مساء االثنني املاضي زلزال بقوة 7.7 

درجات أعقبه سونامي عنيف.
وأفاد شــــاهد بأن أمواجا بلغ 
ارتفاعها ثالثة أمتار شكلت »جدارا 
من املياه« وضربت القرى الساحلية 
في أرخبيل منتاوي قبالة جزيرة 

سومطرة.

زوجته وأوالده الثالثة.
وأضاف »عندما شاهدنا قدوم 
املوجة حاولنــــا ان نركض لكنها 
كانت أسرع منا وجرفتنا«. وحده 
بورنت متكن من السباحة والتمسك 

بلوح خشبي.

وقال هارمنسياه رئيس فريق 
االغاثة في اقليم سومطرة الغربي 
ان »154 شخصا على االقل قتلوا 

وفقد 400 آخرون«.
 وقــــال بورنت وهو مزارع في
الـ 32 بأســــى انه عجز عن انقاذ 

ووجه السونامي ضربة موجعة 
الى الســــياحة في جزر منتاوي، 
الوجهة املفضلــــة حملبي رياضة 
ركــــوب األمواج بعد هــــاواي. اال 
انه لم يسجل ضحايا في صفوف 

السياح األجانب.
وكان اخلبراء قــــد حذروا من 
مخاطر وقوع ســــونامي في هذا 
األرخبيل الواقع في منطقة متاس 
حيث تتقارب الطبقات التكوينية 
الهندية االســــترالية واالوراسية 
بسرعة خمسة الى ستة سنتيمترات 
سنويا. وكانت هذه الظاهرة تسببت 
في السونامي الكارثي الذي ضرب 
في 26 ديسمبر 2004 وأوقع اكثر 
من 220 ألف قتيل في دول احمليط 
الهندي.وعلى بعد نحو ألفي كلم 
شرقا في وسط جزيرة جاوا بقيت 
حالة اإلنــــذار مرتفعة في محيط 
بــــركان ميرابي الذي ثار 10 مرات 

الثالثاء.

عشرات القتلى ومئات المفقودين

رئيس »بريتيش إيرويز« يحث بريطانيا على عدم 
الخضوع لمطالب الواليات المتحدة األمنية

ضيق المساحة تحرم المصريين
من معرض الكتاب في الجزائر

لندنـ  يو.بي.آي: دعا رئيس شركة اخلطوط اجلوية البريطانية 
)بريتيش إيرويز( إلى إلغاء بعض اجراءات التفتيش املطبقة على 
املســـافرين في املطارات البريطانية وطالب اململكة املتحدة بعدم 

اخلضوع ملطالب الواليات املتحدة األمنية.
ونســـبت صحيفة فايننشـــال تاميز الصادرة امس إلى مارتن 
بروتون قوله في املؤمتر الســـنوي للجمعية البريطانية ملشغلي 
املطارات فـــي اململكة املتحدة »يجب عدم اجبار املســـافرين على 
خلع أحذيتهم والتدقيق بأجهزة الكمبيوتر احملمولة اخلاصة بهم 

بشكل منفصل«.
واضـــاف بروتون »ال حاجة أيضاع للخضوع لألميركيني كلما 
أرادوا القيام بشيء ما وخصوصا عندما يتعلق األمر بإجراءات أمنية 

ال تفرضها الواليات املتحدة على خطوطها اجلوية الداخلية«.
وكانت الواليات املتحدة صعدت االجراءات األمنية في مطاراتها 
في يناير املاضي في اعقاب املؤامرة املزعومة لتفجير طائرة يوم 
عيد امليالد مبا في ذلك عمليات التفتيش اجلســـدي للمســـافرين 
القادمني من 14 دولة تعتبرها خطرا أمنيا واجراء تفتيش عشوائي 

على املسافرين من أي بلد أجنبي.

 القاهرة ـ أ.ف.پ: اكد رئيس احتاد الناشرين املصريني ان دور 
النشـــر املصرية لن تشارك في معرض اجلزائر للكتاب هذا العام 
بســـبب ضيق املســـاحة املخصصة لهم وضيق الوقت اثر تأخر 

الدعوات املوجهة لبعضها.
وقال الناشـــر محمد رشـــاد لوكالة فرانس برس ان الناشرين 
املصريني »اعتذروا عن املشاركة في هذه التظاهرة هذا العام« لسبب 

آخر ايضا هو »ضيق املساحة املخصصة للكتاب املصري«.
واوضـــح ان منظمي املعرض »قرروا اعطـــاء اجلناح املصري 
مساحة 50 مترا مربعا بعد ان كانت املساحة املخصصة للناشرين 

املصريني تتجاوز األلف متر مربع«.
وتابع ان هذه املساحة »املقررة تأتي حتت الفتة احتاد الناشرين 
العرب وليســـت مخصصة للناشرين املصريني«. اال ان رشاد اكد 
في الوقت نفسه ان »عدم املشاركة املصرية في املعرض لن تغير 

من واقع االمر. فنحن ابناء ثقافة ووطن واحد«.
واضاف »مهما حصل، سنكون دائما في البوتقة الثقافية نفسها 

واملصلحة املشتركة بني البلدين الشقيقني«.
وقال »ال ادري ما هو الســـبب احلقيقي لهذا املوقف«. وتابع ان 
»املشكلة كانت في االساس بني بعض ابناء البلدين كروية واعالمية« 

لكن »اخلاسر االكبر هو الثقافة«.

أحمد عفيفي
ليســــت نكتة، بل حقيقة، تعيشها 
مدينة إسنا بجنوب مصر، فهناك يشكو 
جتار املواشــــي من موجة الغالء التي 
تخطــــت الطماطم ومختلــــف األطعمة 
واحلياة بصفة عامة حتى وصلت الى 
احلمير، فقد وصل ســــعر احلمار الذي 
يبلغ عمره عامني الى 5600 جنيه، ومن 
هذا املنطلــــق يحرص أصحاب احلمير 
على تنظيفها دوما باالستحمام املستمر 
والذهاب بها الى احلالقني الذين استغلوا 
املوقف فرفعوا سعر احلالقة حتى وصل 

الى 40 جنيها للحمار الواحد.
واملضحك ان هذا السعر فقط اذا جاء 
احلمار بنفسه مع صاحبه الى احلالق، 
اما اذا أراد احلمار احلالقة في البيت او 

»الزريبة« فالسعر يرتفع باعتباره حمارا 
مرفها، وأصحابه يدللونه ويدلعونه، 
لذلك اغلب أصحاب احلمير ال يقدرون 
على سعر احلالقة »البيتي« فيذهبون 
بحميرهم الى احلالق، لكن بسبب الزحام 
الشديد، فعليهم احلجز مقدما او الدفع 

أكثر اذا كان مستعجال.
وحســــب حتقيق طريف نشــــرته 
»املصري اليوم« امس فقد أكد احد جتار 
املواشي ان بعض اجلزارين يشترون 
هذه احلمير النظيفة ويبيعونها لألهالي 
بـ 80 جنيه للكيلو الواحد على اعتبار 
انهــــا حلوم بقري او عجل وقد ســــخر 
هذا التاجر من األمر برمته، قائال: حتى 
احلمير بقالها سعر وحلومها أغلى من 

الرومي والنعام.

في مصر »الحالقة« للحمار بـ 40 جنيهاً والحجز مقدماً!

مهرجان مصري 
للتسامح بين

المسلمين واألقباط
ـ يو.بــــي.آي: يقيم  القاهــــرة 
فنانون مصريون غــــدا مهرجانا 
الديني والتســــامح  التمييز  ضد 
بني املســــلمني واالقباط ردا على 
اجواء التوتر الطائفي التي سادت 
مؤخرا بني اجلماعتني. ومن املقرر 
ان يتضمن املهرجان الذي سيعقد 
حتت عنوان »مصر لكل املصريني« 
في حدائق االزهر املرجعية السنية 
األولى في العالم وســــط القاهرة 
عروضا غنائية ومسرحية وشعرية 
اضافة الى معارض فنية وانشطة 
ثقافية. ويقول املنظمون ان الهدف 
من اقامة املهرجان الذي سيستمر 
يومــــا كامال هو اظهار التســــامح 
كســــمة اساسية للشعب املصري 
وأن الفن واإلبداع املصري نقيض 
جوهري للعصبية الدينية والعنف 
الطائفي. ويهــــدف املنظمون الى 
حشد قاعدة شعبية تعي خطورة 
الطائفــــي وتتصدى له  العنــــف 
من خالل أنشــــطة فنية وثقافية 
يشــــارك فيها املصريون جميعا. 
وكانت مدن مصرية شهدت خالل 
االسابيع االخيرة توترات طائفية 
على خلفية تصريحات ومظاهرات 
قام بها مسلمون ومسيحيون كل 

منهما ضد اآلخر.

»مملكة النمل« في مغاور تونس
ومؤتمر صحافي بحضور نجوم الفيلم

تونس ـ رويترز: 
املخـــرج  انتهـــى 
التونســـي شـــوقي 
املاجري من تصوير 
آخر املشاهد بتونس 
ألول فيلـــم روائي 
النمل«  له »مملكـــة 
الـــذي يلقي الضوء 
علـــى احليـــاة في 
التي يشقها  األنفاق 

فلسطينيون.
وقدم للصحافيني 
في تونس حملة عن 
فـــي مؤمتر  الفيلم 
صحافـــي بحضور 
جنـــوم الفيلـــم من 
بينهـــم صبا مبارك 
وفاهد العابد، قصف 
يومـــي، مروحيات 

اباتشـــي ترســـل حمما حتصد األرواح وتأتي 
على األخضر واليابس.. حتت األرض مغارات 
وســـراديب تصل مدن فلسطني ببعضها دون 

عناء وفي أمان.
يروي الفيلم قصة حب بني الشـــاب املقاوم 
طارق وجليلة، اللذين ينجبان طفال تلده أمه 
في السجن فيتبع خطى أبيه إلى أن يسقط في 

االنتفاضة من دون أن 
يتمكن والده املطارد 

من رؤيته.
وتفرض اسرائيل 
حصـــارا على قطاع 
غزة منذ أن سيطرت 
القطـــاع حركة  على 
املقاومة اإلســـالمية 
)حمـــاس( في 2007 
البعض لشق  ويلجأ 
األنفاق حتت األرض 

لتهريب البضائع.
وجـــرى تصوير 
اجلـــزء األخيـــر من 
النمل« في  »مملكـــة 
مغاور مدينة الهوارية 
الســـاحلية بتونس 
اثرية  ثـــم مبواقـــع 
في املهدية من بينها 

القصر الروماني باجلم.
كما جرى تصوير 80% من مشـــاهد الفيلم 

مبدن سورية في شهر أغسطس املاضي.
وقال املاجري في املؤمتر الصحافي »الفيلم هو 
مشروع فلسفي جمالي ولكنه سياسي.. وهذه 
مســـؤولية سياسية وثقافية اذا لم نحك نحن 

املثقفني عن فلسطني فمن سيتحدث عنها؟!«.

الحياة في أنفاق غزة بعيون الماجري 

شوقي املاجري

بعد أن ترك الرئاسة.. زوجته تقول مازحة:
 ال عذر لجورج بوش يمنعه من جمع جواربه!

واشنطنـ  يو.بي.آي: أضحكت 
السيدة األولى األميركية السابقة 
لورا بوش املشاركني في مؤمتر 
في كاليفورنيا، الســـيما عندما 
حتدثت عن عـــودة حياتها مع 
زوجها الرئيس السابق جورج 
بوش إلـــى طبيعتها بحيث لم 
يعد لديـــه أي عذر لعدم »جمع 

جواربه«.
وذكرت شبكة »سي.إن.إن« 
األميركية ان بوش شاركت في 
مؤمتر نسائي دعت إليه زوجة 
حاكم كاليفورنيا ماريا شريفر في 
لونغ آيالند وشاركت فيه حوالي 
14 ألف امرأة ومازحت بشـــأن 

احلياة في البيت األبيض.
وقالت بوش »عندما يعيش 
املرء فـــي البيت األبيض تكون 
احلقيقة ضالة بعض الشـــيء، 
وأحيانا البد من العمل بجد ملعرفة 

نفسك«.
ومازحـــت الســـيدة األولى 
الســـابقة أيضا بشـــأن كيفية 
تأقلمها وزوجها مع حياة ما بعد 

انتهاء واليته الرئاسية.
وقالت »أود أن أفيد اآلن بأننا 
غادرنا البيت األبيض وانتقلنا 

فـــي داالس، عادت  إلى منزلنا 
حياتنا إلى طبيعتها، لكن أظن 
أنني نســـيت ما معنى احلياة 

الطبيعية«.
وأطلقت نكتة بشأن احلياة 

الطبيعية اجلديدة التي ال يجد 
فيها زوجهـــا الكثير من أوقات 
الراحة، فقالت »عندما تكون املرأة 
متزوجة برئيس الواليات املتحدة، 
فهي ال تقلق كثيرا بشأن تركه 

املناشف املبللة على األرض«.
وأضافت »أما في داالس فإن 
األمور مختلفة.. فالفوضى في 
تيمور الشرقية ما عادت تعتبر 
عذرا مينعه من جمع جواربه«. 

حمار بعد احلالقة


