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صحتك

طريقة سهلة للوقاية من السل
 نيويورك ـ رويترز: يقول مسؤولون 

أميركيون بقطاع الصحة انهم توصلوا إلى 
عالج أبسط كثيرا لألشخاص املعرضني خلطر 

االصابة مبرض السل ليواجهوا بذلك حاجزا 
رئيسيا للوقاية من انتشار املرض.

 وتشير دراسة حكومية أميركية مهمة إلى ان 
املرضى الذين تناولوا مزيجا من عقارين 12 
مرة فقط خالل ثالثة أشهر متاثلوا للشفاء 
مثل أولئك الذين تلقوا العالج املعتاد الذي 

يتطلب 270 جرعة يومية.

 وقال توماس فريدن مدير املراكز األميركية 
ملكافحة االمراض والوقاية منها في بيان 
»هناك حاجة ملحة لطرق جديدة وأبسط 

للوقاية من مرض السل وهذا اإلجناز ميثل 
احد أكبر التطورات في عالج مرض السل في 

عقود«.  ويشمل النظام األقل إرهاقا تناول 
مضاد حيوي تبيعه شركة سانوفي الفرنسية 

حتت االسم التجاري بريفتني مع عقار 
أيزونيازيد وهو عالج فعال للسل يستخدم 

منذ اخلمسينيات.

أم حتقن ابنتها الصغيرة إبر بوتوكس
 لتشارك في مسابقات اجلمال

أوضحت الطفلة وتدعى بريتني 
أن هذا اإلج���راء يؤملها، لكنها 
تع���ودت علي���ه وترغب في 
القيام ب���ه »ألنني ال أعتقد أن 
التجاعي���د تب���دو جيدة على 

الفتيات الصغار«.

بي سي« األميركية »العديد من 
األمهات هناك يعطون فتياتهن 
الصغ���ار بوتوكس، إنها فقط 
واحدة من األشياء التي يجب 
عليك القيام بها للمشاركة في 
مسابقات اجلمال«، من جانبها، 

أف���ادت تقاري���ر  وكاالت: 
إخبارية أميركية أن السلطات 
في سان فرانسيسكو انتزعت 
طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات 
من حضانة أمها التي أعطتها 
حق���ن »بوتوك���س« لع���اج 
التجاعيد استعدادا ملشاركتها 
في مسابقات اجلمال. وكشفت 
األم وتدع���ى كيري كامبل عن 
قيامها بهذا العمل املثير للجدل 
في مقابلة تلفزيونية األسبوع 
املاضي، مما أطل���ق وابا من 
التنديد على مواقع اإلنترنت 
التلفزيونية، ودفع  والبرامج 
وكالة اخلدمات اإلنسانية في 
إلى فتح  سان فرانسيس���كو 

حتقيق.
وقالت كامبل، وهي مهاجرة 
اجنليزي���ة انتقلت مؤخرا من 
برمنغهام إلى الواليات املتحدة، 
إنها كانت تعمل كمتخصصة 
جتميل بعض الوقت، مشيرة 
إلى أن حقن الفتيات الصغار 
مبادة »بوتوكس« ممارس���ة 
شائعة في مسابقات اجلمال، 
وقالت في تصريح لشبكة »ايه 

االبنة أثناء حقنها

عورتهما( حتى هذا اليوم.
جدي����ر بالذك����ر ان ال����زوج 
الفيلسوف اناتولي شاكوف كان 
من الش����خصيات املرموقة أيام 
االحتاد السوفييتي السابق وكان 
عضوا في املجمع الفلكي والتقى 
بكبار رجال الدول����ة آنذاك، اما 
اآلن فكل ما يقوم به هو انتظار 
قدوم املخلوقات الفضائية التي 
يراقبها مع زوجته عبر بعض 
التي ميتلكها  الفلكية  الوسائل 
مثل التلسكوب وغيره من الكتب 

التي ألفها.

منذ 21 عاما ومضى على زواجهما 
16 عاما رغم معارضة اهلها هذا 
الزواج. الزوجان ال يطلبان اي 
مس����اعدة فحتى امل����اء يقومان 
بجمعه م����ن مياه االمطار وهما 
اقتصاديان جدا وال يأكان إال مرة 
واحدة كل يومني. اهل الزوجة 
اعت����ادوا على احض����ار الطعام 
لهذين الزوجني مرة واحدة كل 
شهر ولكن لم يستطيعوا اقناعهما 
باالستحمام او تغيير مابسهما 
)يقومان بتغيير مابسهما كل عام 
مرة ألنها تهتري وال تصلح لستر 

أوكراني����ا � وكاالت: قص����ة 
غريبة حقا.. زوجان من ماكاييفا 
الصناعية في أوكرانيا حبس����ا 
انفاس����هما في البي����ت بانتظار 
الفضائية  اتصال املخلوق����ات 
بهما. ولكن االغرب في قصتهما 
هو عدم ملس املاء ألجسادهما او 
قص شعرهما منذ 16 عاما، الزوج 
واس����مه انتاولي شاكوف يكبر 
زوجته الريسا ب� 31 عاما ولكن 
يبدو ان ه����ذه الفتاة الصغيرة 
اعجبت بأفكاره وفلس����فته عن 
املخلوقات الفضائية فعاشت معه 

الزوجان املمتنعان عن االستحمام

صدق أو ال تصدق.. زوجان لم يستحما منذ 16 عاماً!

شقيقتان إحداهما بلغت املائة والثانية تكبرها بعام 

زوجة شوارزينغر تنفصل عنه إلجنابه من خادمته

من جهته���ا قالت إيليوت، 
التي توقفت ع���ن القيادة في 
وقت سابق من هذه السنة، انها 
تكرس حياتها لآلخرين بفضل 
عمرها الطويل، وأضافت »عملت 
ف���ي املجال التطوع���ي طوال 
حياتي، وشعرت ان مساعدة 
الناس تساعد املرء على التركيز 

جيدا على نفسه«.
وقال���ت األخت���ان ان منط 
احلياة الصحي هو أحد أسباب 
عيشهما لهذه الفترة الطويلة، 
وأشارتا إلى انهما لم تدخنا أبدا 
كما كانت تشربان الكحول في 
املناسبات ومؤخرا استبدلتا 
الذي يش���ربانه  النبيذ  كأس 
من حني إلى آخ���ر بكوب من 

البيرة. 

أخبرت زوجتي عن هذا احلدث 
الذي وقع قب����ل أكثر من عقد«، 
وأضاف »أتفهم وأستحق الشعور 
بالغضب وخيبة األمل جتاهي من 
أصدقائي وعائلتي، وليس لدي 
أعذار وأحتمل كامل املسؤولية عن 
األلم الذي سببته، لقد اعتذرت من 
ماريا من أوالدي وعائلتي، وأنا 
آسف فعا«، وقد رفض متحدث 
باسم شرايفر التعليق على بيان 
شوارزينغر. وكانت املرأة التي 
عملت في منزل شوارزينغر قد 
قالت في مقابلة سابقة إن رجا 
آخر كانت متزوجة منه هو والد 
ابنها، غير أنها رفضت التعليق 
حني أبلغته����ا التاميز عن بيان 

املمثل في وقت الحق.

أمر يثير املفاجأة، وكلما كانت 
حياة املرء أس���هل كلما كانت 

وطأة الشيخوخة أسهل«.

شيكاغو � يو.بي.آي: عزت 
أختان في ش���يكاغو إحداهما 
بلغت ال� 100 من العمر واألخرى 
101 سنة سبب عمرهما الطويل 
إلى عدم األسف كثيرا على أمور 
فاتتهما والعيش على مقربة من 

بعضهما البعض.
ونقلت صحيفة »شيكاغو 
تريبيون« األميركية عن بيرل 
كارمتان، التي أمتت قبل أيام 
ال� 100 من العمر، وأختها دورا 
إيليوت )101 سنة( قولهما أنهما 
مازالتا تقيمان في منزليهما في 
حي شامتان ولم تعيشا أبدا في 
مكان يبعد عن بعضهما البعض 
إال مسافة ميكن قطعها مشيا 

على األقدام. 
وقالت كارمتان »الشيخوخة 

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: 
نقلت صحيفة »لوس أجنيليس 
تاميز« عن حاكم والية كاليفورنيا 
السابق املمثل أرنولد شوارزينغر 
امس إنه انفصل وزوجته ماريا 
شرايفر بعدما علمت أن عاملة 
في منزلهما أجنبت طفا منه قبل 

أكثر من عقد من الزمن.
وقالت الصحيفة إن شرايفر 
غادرت من����زل العائلة في وقت 
سابق هذه السنة بعد أن اعترف 
زوجه����ا بأبوته لطفل من امرأة 
عملت في منزلهما ل� 20 س����نة 

وتقاعدت في يناير املاضي.
أنها  وأوضحت »التامي����ز« 
تلقت بيانا من شوارزينغر قال 
فيه »بعد مغادرة منصبي كحاكم 

الشقيقتان بيرل كارمتان ودورا

شوارزينغر

مارش���ل ت���اون � يو.بي.آي: 
توفر مدرس���ة في والي���ة أيوا 
األميركية خدمة االتصال بالتاميذ 
الذين لديهم ع���ادة التأخر على 
املدرسة إليقاظهم من النوم في 

الصباح.
ونقلت صحيفة »مارشيل تاون 
تاميز ريبابليكان« عن مسؤولني 
في مدرس���ة »مارش���يل تاون« 
الثانوية أن حوالي 250 تلميذا 
وصلوا متأخرين إلى املدرسة 5 
مرات أو أكثر منذ مارس املاضي 
سيتلقون اتصاالت أوتوماتيكية 
صباح كل يوم مدرسي ملساعدتهم 

على االستيقاظ من النوم.

كن����دا � رويترز: دمرت حرائق 
الغاب����ات التي أذكتها رياح عاتية 
أكثر من ثلث بلدة كبيرة في شمال 
ألبرتا وأجبرت شركات النفط في 
اكب����ر اقليم منتج للنفط في كندا 
على ايقاف انتاج عشرات االالف من 
براميل النفط.  وقد اندلعت عشرات 
من حرائق الغابات في شتى انحاء 
االقليم خال أجواء جافة وعاصفة 
اوائل االسبوع متسببة في اجاء 
عدة جتمعات سكنية منها سليف 
ليك وهي بلدة يعيش فيها عشرة 
آالف نسمة في شمال البرتا، وقالت 
كارينا بياي كيني رئيسة بلدية 
سليف ليك ان العديد من املنازل 

وبعض املباني العامة تدمرت.

موسكو � يو.بي.آي: اعتقلت 
الشرطة في العاصمة الروسية 
موسكو امس آكا للحوم البشر 
بعد العثور على بقايا أحش���اء 
بش���رية وحس���اء مصنوع من 
كبد إنس���ان في ثاج���ة منزله، 
الروسية  وذكرت وكالة األنباء 
»نوفوستي« أن الشرطة اعتقلت 
رجا يعتقد أنه مسؤول عن ظهور 
أطراف بشرية في موسكو خال 

األسابيع املاضية.
ويعتقد احملقق���ون أن الكبد 
الذي عثر على  يعود للشخص 
أطرافه مبعثرة في أرجاء موسكو، 
بعد أن عثر على الرأس في غرب 
املدين���ة، وعثر على ذراع حتت 
املدينة، وعلى يد  جسر جنوب 
وذراع أخرى في املنطقة عينها 

في وقت الحق.

القدس � أ.ف.پ: خال بحثهما 
عن اسم مبتكر لطفلتهما، استوحى 
زوجان اسرائيليان من »فيس بوك« 
وأسميا طفلتهما »اليك«، حسبما 

ذكرت صحيفة »معاريف«.
 واختار االبوان االسم تيمنا 
بعام���ة »اليك« )اي أحب( على 
موقع التواصل االجتماعي الشهير، 
والت���ي يس���تخدمها متصفحو 
االنترن���ت للتدليل عل���ى انهم 
التي أوردها  يحبون املعلومات 

مستخدمون آخرون.

الرياض � يو.بي.آي: أقدم مقيم 
عربي في السعودية يبلغ من العمر 
30 عاما على االنتحار حزنا على 
وفاة زوجته، وذك����رت صحيفة 
»ع����كاظ« أن الرجل الذي لم تذكر 
جنس����يته »ظل يعاني من انهيار 
نفسي حاد عقب وفاة زوجته« الى 
ان قرر »اللحاق بها منتحرا مفضا 
الرحيل على العزلة القاسية بعد 

وفاة شريكة حياته«.

لوس أجنيلي����س � يو.بي.آي: 
فقدت النجمة الهوليودية جنيڤر 
أنيستون كلبها احملبب إلى قلبها 
»نورمان« بعدما بلغ 15 من العمر، 
وأكد املتحدث باسم أنيستون ملوقع 
»بيبول« األميركي انه »نفق قبل 
عدة أسابيع«، مشيرا إلى انه تقدم 
في السن. يشار إلى ان أنيستون 
كانت متعلقة جدا بكلبها وغالبا ما 
وصفته بأنه كلب هادئ يستمتع 
بالنوم على قدميها، وقالت أنيستون 
مؤخرا ان نورمان »هو طفلها الذكر« 
وهو يذه����ب معها أينما توجهت. 
يذكر ان النجمة األميركية اشترت 
مؤخرا شقة في نيويورك ب 4.95 
مايني دوالر كما اش����ترت منزال 

صغيرا باسم كلبها »نورمان«.

ثانوية أميركية تتصل 
بالطالب.. إليقاظهم

بلدة كندية.. حتترق 

اعتقال »آكل للحوم 
البشر« في موسكو

»اليك« اسم  طفلة
من »فيس بوك«

انتحر حزنا
على وفاة زوجته

كلب جنيڤر 
أنيستون.. مات 

جاكسون من قبره..يحل مشاكل
الطاقة في العالم

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: يسعى مخترع في 
لوس اجنيليس التقط صورا مللك البوب الراحل 
مايكل جاكسون لم تنشر سابقا الستخدامها 
في متويل محرك كهربائي يزعم أنه سيشكل 

حا ملشاكل الطاقة في العالم. 
وذكرت شبكة »س���ي ان ان« أن ريجينالد 
غراسيا يريد استخدام عوائد 130 صورة غير 
منشورة جلاكسون لتمويل اختبار محرك يقول 
إنه ينتج طاقة أكثر مما يستهلك، وهو يحاول 

حاليا تخمني قيمة تلك الصور. 

وتظهر الصور التي التقطها غراس���يا قبل 
33 سنة جاكسون حني كان يبلغ من العمر 19 
سنة وأخويه عندما كانوا يصورون أغنية قبل 

أن يبدأ بتغيير مظهره. 
وقال غراس���يا إن���ه كان تلميذا في جامعة 
بكاليفورنيا حني طلب منه صديق التقاط الصور 
جلاكس���ون، ويسعى غراس���يا من خال بيع 
الصور إلى متويل مش���روع محرك يهدف إلى 
تأمني طاقة نظيفة وتخفيف انبعاثات الغازات 

الدفيئة. 

مايكل جاكسون

األساسية املقترنة عند الكتابة 
على شاشة »ipad«. املشروع 
املقترح يأتي في إطار خطط 
مؤسس���ة »كيكز س���تارتر« 
الت���ي تع���د أكبر مؤسس���ة 
لتمويل املشروعات اإلبداعية 
في العالم، ومقرها »ويس���ت 
هارفورد« بوالية كونيكتيكيت 

األميركية.
وتتيح هذه اللوحة املرنة 
للمستخدمني الشعور بأنهم 
أمام لوحة مفاتيح حقيقية، 
أو عل���ى األقل قريبة جدا من 
لوح���ة املفاتي���ح احلقيقية، 
وه���ي عبارة ع���ن لوحة من 

في األسواق الطبية الحقا خال 
العام، بحيث تبلغ كلفة الفحص 

الواحد نحو 800 دوالر.
العلم����اء إن الفحص  وقال 
يش����كل مدخا طبي����ا ملعرفة 
التي قد  الوراثي����ة  األم����راض 
يصاب بها املرء، سواء القلب، أو 

الزهامير، أو حتى السرطان.
الفح����ص طول  وي����درس 
الشريط احلمضي الذي يشكل 
الچين����ات النووي����ة الوراثية 
لإلنسان، ومن ثم معرفة العمر 

التقريبي لإلنسان.
الطبية،  ووفق املعلومات 
فإن طول الشريط احلمضي 

»كيكز ستارتر« متول ابتكارًا
»IPAD« للوحة مفاتيح افتراضية لـ

تعّرف على توقيت وفاتك بـ 800 دوالر فقط!

املط���اط توضع عل���ى أعلى 
املفاتي���ح االفتراضية  لوحة 
ب� ipad««، وبالتالي  اخلاصة 
ميكن للمستخدم الكتابة بشكل 
أسرع وأكثر دقة مبجرد وضع 
إصبع���ه على خانات اللوحة 
وليس حتريكها. بذلك تصبح 
مثالية أيضا لفاقدي البصر. 
وتعتبر هذه اللوحة ابتكارا 
ذكيا، فهي تتميز بخفة وزنها 
ورقتها، فضا عن أنها تعمل 
باللمس، مقارنة بغيرها من 
لوحات املفاتيح األخرى التي 
إلى حي���ز مخصص  حتتاج 
لها، نظرا حلجمها. وبالتالي 
تعد مثالية الستخدامها سواء 
داخل قاع���ات احملاضرات أو 
االجتماعات، حيث من الصعب 
أو  العرض  مشاهدة شاشات 
الوقت  متابعة املتحدث وفي 
نفس���ه تدوي���ن املاحظات 
املهم���ة على  التعليق���ات  أو 

الكمبيوتر.
وتعت���زم الش���ركة طرح 
منتجها اجلديد باألسواق في 
الثامن والعشرين من الشهر 
املقبل، ويصل سعرها إلى 30 

دوالرا فقط. 

يس���اعد على معرفة السرعة 
التي يشيخ فيها اإلنسان. وكلما 
كان الشريط أقصر كان عمر 
اإلنسان أقصر، إال أن الفحص 
التنبؤ  اجلديد ال يس���تطيع 
باليوم احملدد للوفاة أو حتى 
عدد السنني الباقية من العمر. 
الفحص،  آلة  وقالت مخترعة 
اإلس���بانية ماريا باسكو من 
مركز البحوث الطبي الوطني 
لعاج السرطان: »نحن نعرف 
القصيرة عند  الش���رائط  أن 
البش���ر تعني عم���را قصيرا 
نس���بيا مقارن���ة باآلخرين، 
ولكن ال نعرف أيعيش أصحاب 
الشرائط الطويلة منها أطول 
أم ال«، وفق ما صرحت به إلى 

صحيفة »ديلي مايل«.
وأكدت باسكو أن الفحص 
بسيط وسريع ودقيق، ويستطيع 
أن يختبر عدة عينات لتأكد دقة 
النتيجة. ولفتت إلى أن أهميته 
تكمن في اكتش����اف الشرائط 
التي تشير بطبيعة  القصيرة 
احلال إل����ى خطر ما. وتوقعت 
الشركة املنتجة أن تتلقى طلبات 
باآلالف من شتى أنحاء العالم 

بعد تخفيض سعر الفحص.

دب���ي � العربي���ة: يخطط 
»Cliff Their« للبدء في تنفيذ 
مشروع إلنتاج لوحة مفاتيح 
جديدة، من ش���أنها حتويل 
جزء من شاش���ة »ipad« إلى 
لوحة مفاتيح افتراضية تعمل 

باللمس.
واله���دف الرئيس���ي لهذا 
املش���روع هو حل املشكات 

لندن � ام بي سي: متكن علماء 
بريطانيون من تطوير فحص 
طبي للحامض النووي يستطيع 
البيولوجي  التنب����ؤ بالعم����ر 
لإلنسان، ومن ثم توقع موعد 
موته، ما يطرح أسئلة عديدة 
ح����ول تأثير إج����راء مثل هذه 
الفحوص في نفسية اإلنسان.

ومن املقرر أن يطرح الفحص 

لوحة املفاتيح اجلديدة

جهاز يزعم أنه يحدد موعد املوت


