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صحتك

واشنطن ـ يو.بي.آي: 
أظهرت دراسة سويسرية 

جديدة أن الضجة داخل 
غرف العمليات قد تزيد 

خطر إصابة املرضى 
بالعدوى بعد إجراء العملية 

اجلراحية.
وذكر موقع »هلث داي 

نيوز« األميركي أن 
الباحثني في مستشفى 
»برن« اجلامعي وجدوا 

أن خطر اإلصابة بالعدوى 
بعد اخلضوع لعمليات 

اجلراحية يزيد مع ازدياد 
الضجة داخل غرفة 

اجلراحة.
وقال الباحث املسؤول عن 

الدراسة غيدو بلدي إن 
»اإلصابة بهذه العدوى بعد 
العمليات اجلراحية تؤدي 

إلى طول فترة بقاء املرضى 
في املستشفى بزيادة 

13 يوما ما يجعل بقاءهم 
مكلفا«.

وقد عاين فريق العلماء 35 
مريضا خضعوا لعمليات 
جراحية كبيرة في البطن 
آخذين بعني االعتبار مدة 
العملية ومستوى الضجة 

في غرفة العمليات.
وظهر أن 6 من املرضى 

أصيبوا بعدوى بعد 
اجلراحة لكن الباحثني 

الحظوا أن املتغير الوحيد 
في كل حالة كان مستوى 

الضجة داخل غرفة 
اجلراحة الذي كان عاليا 

لدى املرضى الذين اصيبوا 
بالعدوى.

وقال بلدي »بعد أن وجدنا 
رابطا ملحوظا بني اإلصابة 

بعدوى خالل 30 يوما من 
اجلراحة وزيادة مستوى 

الصوت داخل غرفة 
العمليات ميكننا فقط أن 

نستنتج أن الضجة مرتبطة 
ببيئة مجهدة أو نقص في 

التركيز وهذا يؤثر على 
نتيجة اجلراحة«.

الضجة في غرف العمليات تزيد
خطر اإلصابة بعدوى ما بعد اجلراحة

كنوع من احملافظة على التراث 
االصيل.

وليس من املعروف متاما 
كيف وصل����ت هذه الصناعة 
التي مارس����تها ع����دة عوائل 
بحريني����ة أهمه����ا عائل����ة 
)شويطر( في احملرق وعائلة 
)احللواج����ي( في املنامة الى 
العديد من  البحرين ولك����ن 
الذين مازالوا يحافظون على 
هذه املهنة التراثية يرجعون 
اصولها ال����ى عمان وجنوب 
ايران مع وصول العديد من 

احللوى البحرينية.. طعم املاضي
وهدايا اخلليجيني لعوائلهم

كيم كارداشيان ليست حاماًل
و»پينك« أصبحت أمًا

نفت كيم كارداشيان أن تكون حامال، وقد 
سرت شائعة منذ فترة حكت عن حمل جنمة 
تلفزيون الواقع من خطيبها العب كرة السلة 
كريس همفريز، وكان االثنان اعلنا خطبتهما 
منذ فترة، وحكي ع���ن أن كريس ركع على 
ركبتيه محاطا بالزهور وطلب يد كيم قائال: 

»هل تتزوجينني؟«.
إال أن كيم نفت شائعة حملها، وقالت على 
مدونتها اخلاصة: »هذا جنون، لست حامال 
طبعا، س���أرزق يوما م���ا بطفل، لكنني اآلن 

لست حامال«.
وكانت مجلة »أوكي« نشرت موضوعا عن 
كيم بعنوان »س����أرزق بطفل« وحوى املقال 
تفاصيل عن موعد ترقب طفلها والبدء بتكوين 
عائلة، وقال مصدر للمجلة: »لطاملا فكرت كيم 
في اجناب طفل أو اثنني، وهي اليوم على عجلة 
من أمرها، كما أن كريس يعشق االوالد، وال 

يرى فائدة م����ن االنتظار حتى ان صديقاتها 
يراهن على جنس الطفل منذ اآلن«.

من جهتها حققت النجمة األميركية »پينك« 
حلمه���ا باألمومة وأصبحت أم���ا لطفلة من 
زوجها بطل سباقات الدراجات النارية كاري 

هارت.
وذكر موقع »بيبول« االميركي ان املغنية 
البالغة من العمر 31 س���نة اعلنت من خالل 
موقع »تويت���ر« االجتماعي انها اجنبت في 
لوس اجنيليس ابنة اطلقت عليها اسم »ويلو 

سايج هارت«.
وكتبت پينك »إننا مسروران بإجناب طفلة 
جميلة وبصحة جيدة ويلو س���ايج هارت 

رائعة وتشبه والدها«.
يش���ار الى ان پينك اكدت انها حامل في 
نوفمبر املاضي مع العلم انها متزوجة بهارت 

منذ العام 2005.

العمال من هذه الدول للعمل 
في البحري����ن كمزارعني قبل 

حوالي 200 سنة.
البحرينية هي  واحللوى 
حلوى شعبية مشهورة في 
اخلليج العرب����ي اذ يحرص 
ال����زوار اخلليجيني  جمي����ع 
للبحري����ن على ش����راء هذه 
احلل����وى لتقدميه����ا كهدايا 

لعوائلهم واصدقائهم.
أو تراجع  اندث����ار  ورغم 
العديد من احلرف والصناعات 
التقليدية في البحرين كصناعة 
الفخار والنسيج بسبب التقدم 
ان  اال  الصناع����ي والتقن����ي 
البحرينية  صناعة احللوى 
حافظت على مكانتها السابقة 
وتوسعت كثيرا في االعوام 
القليل����ة املاضي����ة بحيث مت 
افتتاح العديد من اماكن بيع 
احلل����وى في س����وق املنامة 
وس����وق احمل����رق وحتى في 
املجمعات التجارية احلديثة.

ويقول صانع احللوى جابر 
احللواجي »لق����د اطلق على 
عائلتنا هذا اللقب بسبب ان 
جدنا االكبر كان من اوائل من 
زاولوا هذه املهنة في البحرين« 
مضيفا »لقد امتهنت هذه املهنة 

أبا عن جد«.

� كونا: لعقود من  املنامة 
الزمن ظلت احللوى البحرينية 
تزين موائد املناسبات الدينية 
واالعراس واالعياد حتى اصبح 
تقدمي احللوى مع قطعة من 
اخلبز للمهنئني في ثاني ايام 
ال����زواج من الطق����وس التي 
البحرينيني  م����ازال بع����ض 
يحرصون على ممارس����تها 

احللوى البحرينية

پينككيم كارداشيان

منظمة الصحة العاملية تعلن انتشارها في 12 بلداً

علماء يكتشفون خصائص بكتيريا »إي كوالي« اإلسبانية القاتلة
برل����ني � العربي����ة: العلماء 
واخلبراء في مختلف أنحاء العالم 
منهمكون في البحث عن س����ر 
البكتيريا الغامضة التي ظهرت 
أوال في اخليار االس����باني، بعد 
ان أودت بحياة عشرات املرضى 
وتفشت كالوباء في عدد من الدول 
األوروبية، وبصورة خاصة في 
أملانيا التي بلغ عدد الوفيات فيها 
17 حالة، إضافة الى 2000 حالة 

مشكوك في حملها للعدوى.
وحق����ق علم����اء صينيون 
وأملان اجنازا كبيرا حني كشفوا، 
اخلمي����س 2011/6/2، عن جانب 
من س����ر البكتيري����ا الغامضة 
التي حيرت العلم����اء واألطباء 
في مختل����ف أنحاء العالم حتى 
اآلن، وقالوا ان الس����ر يكمن في 
انها مزدوجة التركيب وبطريقة 
لم تعرف حتى اآلن وانها تتكون 
من جزعني مختلفني متاما، وهو ما 
أدى الى فشل احملاوالت العالجية 
التي كانت تتركز حتى اآلن على 
جانب واحد من تركيبة البكتيريا 
املزدوجة باس����تخدام املضادات 

احليوية.
وكشفت هيلدي كروزه، من 
منظم���ة الصح���ة العاملية، عن 
ان البكتيري���ا اجلدي���دة حتمل 
الفيروس  على السطح تركيبة 
 H4:O104 النادر املعروف باسم
اال ان تركيبته الداخلية مختلفة 
حيث يتك���ون من مزيج نوعني 
م���ن البكتيري���ا معا م���ن تلك 
Escherichia- املعروفة باس���م

coli-Bakteriums، وهو ما يفسر 
شراستها وعدم استجابتها للعالج 
مؤكدة انها ن���وع غير معروف 

حتى اآلن.
خط���ورة البكتيريا اجلديدة 

انها تفرز سموما داخل األمعاء 
الى اسهال دموي وفشل  تؤدي 
كل���وي واضطراب���ات عصبية، 
وبالتالي وفاة املريض، كما انها 
ال تتجاوب كثيرا مع املضادات 
احليوية »انت بيوتيك«، وعلى 
الرغم م���ن ان تطوير لقاح ضد 
البكتيريا اجلديدة سيستغرق 
وقتا، اال ان اكتشاف سر تركيبتها 
املزدوجة ستساعد على سرعة 
تطوير عالج فعال في املستقبل 

القريب.
وتبقى الوقاية األساسية في 
النظافة التامة وغسل اخلضراوات 

والفواكه التي تؤكل نية بشكل 
جيد.

من جهة أخرى، وفي الوقت 
الذي رفعت في���ه أملانيا احلظر 
على اس���تيراد اخليار االسباني 
قامت روسيا بفرض حظر على 
استيراد اخلضراوات من االحتاد 

األوروبي.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة 
الصحة العاملية أمس عن انتشار 
بكتيريا »إي ك���والي« املعوية 

املميتة في 12 بلدا.
وأص���درت املنظم���ة بيان���ا 
أوضحت فيه ان���ه منذ 31 مايو 

املاضي سجلت اصابات ببكتيريا 
»اي كوالي« في 12 بلدا 10 منها 
في أوروبا، باإلضافة الى كل من 

بريطانيا والواليات املتحدة.
ولفتت الى ان االصابات في 
كل من أملانيا والنمسا وتشيكيا 
والدمن���ارك وفرنس���ا وهولندا 
والنرويج واس���بانيا والسويد 

وسويسرا وبريطانيا وأميركا.
الى ان كل احلاالت  وأشارت 
تعود ألشخاص في شمال أملانيا 
أو زاروا مؤخرا هذه املنطقة أو 
كانوا على اتصال بأشخاص من 

هناك.

عبوات اخلضار االسباني

آمنة بهرامي تبحث عن العدالة بعد أن فقدت وجهها باحلامض الكاوي

ساجدة تستعني بكاتب فرنسي في كتابها عن صدام

طهران � وكاالت: آمنة بهرامي 
ضحية هجوم فظيع باحلامض 
تركها عمياء ومش���وهة بشكل 
كبي���ر. وبعدما قاضت مهاجمها 
أمرت محكم���ة إيرانية مبوجب 
قوانني الشريعة اإلسالمية بهرامي 
برش مهاجمها باحلامض حتى 
يفقد بصره لكن العقوبة لم تنفذ، 
وفيما يلي قصة سعيها احلثيث 

لتنفيذ العدالة.
آمنة بهرامي تبلغ من  كانت 
العمر آنذاك 24 عاما في عام 2004 
وكانت طالبة في قسم الهندسة 
وذات جاذبية وتتمتع باستقالل 
الشخصية وكانت تعمل في الوقت 

ذاته في مختبر بطهران.
قالت ل� »بي بي سي«: »طلب 
الكثير من الشباب يدي للزواج 
مبن فيهم مدرسون جامعيون. لقد 

كنت فتاة فائقة اجلمال«.
ل���م تكن قد التقت بالش���اب 
مجيد موح���دي عندما اتصلت 

لقي ش���ابان مصرعهما عصر 
امس عقب قيامهما باس���تعراض 
مميت ام���ام املتجمهرين في حي 
السلي بالرياض. وكانت اجلهات 
االمنية قد باش���رت املوقع عقب 
ورود بالغ اليها يفيد بوجود مواكب 
تفحيط امام بوابة احلرس الوطني 
اجلنوبي���ة، لكن ارادة اهلل كانت 
اسرع عندما ارتطمت سيارة من 
نوع »أفيو« مبؤخرة شاحنة، فلقي 
س���ائقها امللقب ب� »دمار« حتفه، 
ونقل زميله ملستشفى امللك فهد 
باحلرس الوطن���ي، اال انه فارق 
احلياة هناك حسبما اورد موقع 
سبق. يذكر ان مسلسل التفحيط 
مازال يواصل حصده ارواح الشباب 
وسط غياب تام من االسر واجلهات 
األمنية، ويتوقع مراقبون تصاعد 
مشاهد حوادث التفحيط مع دخول 

موسم اختبارات نهاية السنة.

أعلن مؤخرا ع���ن اعتزام 
ساجدة خيراهلل طلفاح زوجة 
العراق���ي املقبور  الرئي���س 
صدام حس���ني نشر مذكراتها 
باالتفاق مع احدى دور النشر 
الفرنسية، والتي تستعرض 
فيها أه���م األحداث التي مرت 
بها عندما كانت زوجة للرئيس 

العراقي.
ووفقا لصحيفة »الوطن« 
السعودية ذكر إعالمي عراقي 
مقيم بالعاصمة القطرية الدوحة 
كان يعم���ل في دائرة إعالمية 
تابع���ة لرئاس���ة اجلمهورية 

أعقب ذلك سلسلة من املكاملات 
الهاتفية أجرتها أم موحدي في 

البداية.
قالت بهرامي »قالت لي إن ابنها 
رجل وإذا أرادني فإنه سيحصل 

على ما يريد«.
وأضافت قائلة إن موحدي هدد 
بقتلها خ���الل املكاملات الهاتفية 
األول���ى التي أجراه���ا معها ثم 
أصبحت تهديداته خالل املكاملات 

الالحقة أكثر حدة.
والت���زال تذكر أن���ه قال لها 
»سأدمر حياتك وسأقوم بشيء 

بحيث لن يتزوجك أحد«.
اتصل���ت بالش���رطة لكنهم 
أخبروها بأن مادام موحدي لم 
يعتد عليها جسديا فليس هناك 

شيء ميكن أن يقوموا به.
وبعد يوم���ني عندما غادرت 
املختبر ال���ذي كانت تعمل فيه 
في املساء الحظت أن هناك شخصا 

يتعقبها.

وعندما دخلت في حارة ضيقة 
أبطأت الس���ير لتترك الشخص 
الذي يتعقبها مير ثم أدركت أنه 

موحدي.
ومضت للقول »كان يبتسم لي 
ويضحك. كانت بعض السعادة 
ترتس���م على قس���مات وجهه 

وعينيه«.
شعرت بأن شيئا أصاب وجهها 
لكنها ظنت ف���ي البداية أنه ماء 

ساخن.
وتابعت قائلة »ثم بدأت أشعر 
بإحساس مثير في وجهي وعرفت 

أنه احلامض«.
وعندما وصلت إلى املستشفى 
كانت قد فقدت القدرة على اإلبصار 

بعينها اليسرى.
وقالت »كن���ت خائفة للمس 
وجهي ألنن���ي عرفت أن ال أنف 
لي، لم تكن عندي شفتان. عندما 
وضعت يدي بالقرب من عيني 

اليسرى لم أحس بأي شيء«.

الس���ابق،  النظام  في فت���رة 
ان طلفاح اس���تعانت بكاتب 
فرنس���ي متخصص بتحرير 

املذك��رات. 
زودت���ه  بعدم���ا  وذل���ك 
بتسجيالت صوتية حتدثت 
فيها ع���ن األحداث التي مرت 
بها عندما كانت سيدة العراق 
األولى، وتفاصيل اخرى حول 
عالقته���ا بزوجه���ا وأبنائها، 
وحادث مقتل ش���قيقها وزير 
الدفاع األس���بق عدنان خير 

اهلل.
كذلك سيضم الكتاب واملقرر 

نش���ره باللغتني الفرنس���ية 
واالجنليزية صورا لم تنشر من 
قبل، وتوقع اإلعالمي العراقي ان 
حتقق مذكرات زوجة الرئيس 
املقبور صدام حسني مبيعات 

كبيرة عقب طرحها.
يذكر ان س���اجدة خيراهلل 
طلفاح واملقيمة حاليا بقطر قد 
عملت كمعلمة قبل تولي زوجها 
منصب رئيس اجلمهوري���ة 
في ع���ام 1979 ث���م مدي���رة 
مدرس������ة ابتدائية تق���ع في 
حي املنص��ور بجان���ب الكرخ 

في بغ��داد.

أمه بعائلتها لتطلب يدها للزواج 
من ابنها.

عندما رفضت، تعقبها موحدي 
في اجلامعة التي كان بدوره طالبا 
فيها آنذاك. دار بينهما نقاش حام 
رغم أن بهرامي لم تكن تعلم آنذاك 

اسمه.

آمنة بهرامي

السيارة بعد اصطدامها بالشاحنةجثة احد الضحايا

ساجدة خيراهلل

سيارتهما ارتطمت مبؤخرة شاحنة عقب »استعراض مميت«

مصرع املفحط »دمار« وزميله أمام بوابة احلرس الوطني السعودي


