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بريطاني يزيد من بدانته ليتمكن

من الخضوع لجراحة.. إنقاص وزن
لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: يجــــد بريطانــــي يــــزن 
١٢٧ كيلوغرامــــا نفســــه مضطــــرا لزيــــادة وزنه 
ألنــــه ليــــس بدينــــا مبــــا يكفــــي ليتمكــــن مــــن

اخلضوع جلراحة تخفيض الوزن التي يريدها.
وقال دارن ماكالود لصحيفة «بورتثماوث ميوز» 
البريطانية انــــه قرر زيادة وزنه بعدما قيل له ان 
وزنه احلالي وهو ١٢٧ كيلوغراما ال يخوله اخلضوع 
جلراحة ربط املعدة التي تســــاعده على خســــارة 

مزيد من الوزن.
وأوضح الرجل البالغ من العمر (٤٥ سنة) انه 
سيتبع نظاما غذائيا غنيا بالدهون حتى يتخطى 
وزنه ١٣٣ كيلوغراما وهو الوزن املطلوب للحصول 

على إذن رسمي للخضوع للجراحة.
وأوضح ماكالود الذي يعاني من الســــكري انه 
يرغب بشدة باخلضوع للجراحة التي يعتقد انها 

ستخفف من حاجته لعالج االنسولني.
وقــــال «أنا أعاني من الســــكري منذ ١٥ ســــنة 
وأخاف من أن أحتول إلى عــــبء على عائلتي في 

املستقبل إال انني ما زلت آكل وأعتقد انني بحاجة 
للمساعدة».

من جهة اخرى، وجــــد باحثون بريطانيون أن 
زيادة حرارة الغرف في الشتاء من شأنه أن يكسب 

الشخص مزيدا من الوزن.
ونقل موقع «دايلي ميل» البريطاني عن الباحثني 
في جامعة «كولدج لندن» أن التدفئة املركزية في 
املنازل العصرية تساعد في رفع معدالت السمنة.

وأضافــــوا أن هذه املشــــكلة متزايدة في العالم 
املتطور حيث يرتفع معــــدل احلارة داخل املنازل 

باضطراد وكذلك في السيارات وأماكن العمل.
وقال الباحثون إن اجلســــم عندما يكون دافئا 
يفتقــــد للحاجة إلى حرق الدهــــون املخزنة لرفع 

حرارة اجلسم.
وذكرت املسؤولة عن الدراسة فيونا جونسون 
أن التدفئة الدائمة وعدم التعرض للبرد «قد يكون 
أثر على توازن الطاقــــة وبالتالي تأثير على وزن 

اجلسم والسمنة».

مواقيت الصالة
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12.01الظهر
3.02العصر

5.23المغرب
6.43العشاء

البقاء هللا

سميرة سالم سلطان عبداهللا الكعبي، أرملة عباس عبدالرضا 
دشتي ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: هدية ـ ديوان الكعبي 
ـ ق١ـ  ش٦ـ  م٣ـ  ت: ٩٩٤٤٠٠٢١، النســــاء: املنقف 

ـ ق٤ ـ ش٦٥ ـ م٤ ـ ت: ٦٦٥٤٢٢٢٩.
منى فاضل قاسم اسيريـ  ٢٥ عاماـ  الرجال: مسجد االمام 
الشــــيرازيـ  بنيد القارـ  ت: ٩٩٩٦١٣٧٦، النساء: 

مبارك الكبير ـ ق١ ـ ش٢٣ ـ م٢٣.
سعود فنيسان خلف السعيدي ـ ٧٢ عاما ـ القصر ـ ق٤ب 

ـ ش الثاني ـ م١ ـ ت: ٩٩٠٨٢٢١١.
منيرة عبدالعزيز العبداهللا البسام، أرملة عثمان محمد الفريح 
ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: ديوان البســــام ـ القادسية ـ 
ق٣ ـ ش٣٠ ـ م١ ـ ت: ٢٢٥١٨٥٣٩، النساء: ضاحية 
عبداهللا الســــالمـ  ق٢ـ  ش معن بن زائدةـ  ج٢٤ 

ـ م٤.
شيخة علي حسـني الفرحان، زوجة فالح الشريدة ـ ٧٥ 
عامــــاـ  الرجال: الســــالمـ  ق٣ـ  ش٢٨ـ  م٥٤ـ  ت: 
٦٧٦٦٤٤٢٢، النساء: القرينـ  ق٣ـ  ش٧ـ  م١٤ـ  ت: 

٩٩٦٨٢٤٣٠ ـ الدفن التاسعة صباحا.

سالمات 
مي العيدان

تعرضت الزميلة مي العيدان 
لوعكة صحيـــة مفاجئة حيث 
مت نقلها إلى مستشـــفى مبارك 
وبعد الكشف عليها تبني اصابتها 
بالتهاب حاد في الكلى حيث طلب 
منها االطباء املكوث باملستشفى 
حتى تستقر حالتها الصحية.. 

سالمات مي وما تشوفني شر.

الصفحة األمنية ص٤مقاالت الزمالء كتاب األخيرة ص٣٩

مي العيدان


