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مفاجأة تؤكد وجود مصاصي دماء بالعراق 

بريطانيون يوصون باالستفادة من احلج في تنظيم »األوملبياد«

واإلكسسوارات من دون أي شيء 
آخر. وتعني كلمة »إميو« باللغة 
االجنليزية احلساس أو العاطفي 
أو املتهي���ج، ويتبع مقلدو هذه 
الظاهرة منطا معينا في احلياة 
يتمثل في االس���تماع ملوسيقى 
معينة تنتمي ملوس���يقى الروك 
وتسريحة شعر معينة ومالبس 
سوداء وسراويل ضيقة جدا أو 
فضفاضة جدا وأغطية املعصم.

ويشاهد أتباع هذه الظاهرة 
في العاصم���ة بغداد خاصة في 
الكرادة وشارع فلسطني  أحياء 
وغيره���ا من األحياء الغنية في 
العاصمة  العاصمة، كما شهدت 
املاضية  القليلة  خالل األش���هر 
ظهورا وانتشارا أيضا حملال بيع 
املالبس واإلكسسوارات اخلاصة 

بهذه الظاهرة.

بريطاني���ون أن دورة األلعاب 
األوملبية قد تصبح مرتعا النتشار 
األمراض املعدية، ما سيكون له 
أثره على الصحة واألمن والنشاط 

االقتصادي.

وباقي املسؤولني احملليني للتحاور 
مع مقلدي اإلميو ملعرفة طلباتهم 
وطموحاته���م وعلق بالقول إذا 
وجدنا أن أفكارهم طبيعية حتافظ 
على النظام العام فلن نستطيع 
منعهم، مشيرا إلى انتشار هذه 
الظاهرة ف���ي مناطق أخرى من 

بغداد كالكرادة وزيونة.
وق���ال مدير إعالم الش���رطة 
املجتمعي���ة مش���تاق طالب في 
تصريح صحافي إن هذه الظاهرة 
فيها بعض السلبيات املوجودة 
مثل الشذوذ اجلنسي ومحاولة 
إيذاء وجرح اجلس���م باألدوات 
اجلارحة مثل الشفرات إال أنه يؤكد 
أن هذه اآلثار السلبية للظاهرة 

غير موجودة في العراق.
وأضاف أن ظاهرة »اإلميو« 
في العراق تقتصر على املالبس 

جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى 
انتشار بعض األمراض املعدية 
مثل اإلنفلونزا بني اجلماهير في 
اليوم العاملي للشباب عام 2008 
في أس���تراليا. وأوضح خبراء 

بغداد � أ.ش.أ: كشف مسؤول 
محلي في مدينة »الكاظمية« شمال 
غرب بغداد عن ورود معلومات 
أمنية مؤكدة بوجود أش���خاص 
املدينة  الدم���اء« في  »مصاصي 
تابعني لطائف���ة »اإلميو«، وقال 
رئيس اللجنة األمنية في املجلس 
احمللي ملنطقة »الكاظمية« علي 
الشمري في تصريح صحافي إن 
الوطني والشرطة  مفارز األمن 
املجتمعية ف���ي املنطقة أبلغتنا 
عن حتركات مريبة ألش���خاص 
يقلدون ظاه���رة »إميو«، مبينا 
أن هذه املعلومات تؤكد أن هؤالء 
يقوم���ون بامتصاص الدماء من 

معاصم بعضهم بعضا.
وأك���د أن ظاهرة »إميو« هي 
املدينة  ظاه���رة أجنبية عل���ى 
املقدس���ة ووصفه���ا بأنها غير 
أخالقي���ة الفتا إل���ى أن أتباعها 
ينتهون بانتحار جماعي بحسب 
ما اطلعنا من معلومات بشأنها 
ف���ي أمي���ركا اجلنوبي���ة. وبني 
الش���مري أن اجلهات املختصة 
وج���دت رس���وما جلماجم في 
باللغة  املدارس وكتابات  بعض 
اإلجنليزية ال تعرف طبيعتها وأن 
املجلس احمللي في »الكاظمية« 
يخشى من إمكانية حتول هؤالء 
إلى عبدة للش���يطان خصوصا 
أن مواق���ع »اإلنترنت« تبني أن 
الظاهرة في اخلارج  أتباع هذه 
هم من عبدة الش���يطان. وروى 
الشمري أن اجلهات األمنية أبلغته 
بقيام أحد األشخاص من اإلميو 
بالوقوف وحيدا في املس���اء من 
الساعة الس���ابعة حتى الثانية 
عشرة ليال في الشارع الرئيسي 

ملنطقة العدل غرب بغداد.
وأكد أن املعلومات تشير أيضا 
إلى عدم اختالطه بأي ش���خص 
وأنه يختفي ط���وال النهار عن 
األنظار وأبدى الشمري استعداده 

ج���دة � وكاالت: دع���ا بعض 
اخلبراء البريطانيني إلى ضرورة 
االستفادة من جتربة السعودية 
في تنظيم دورة األلعاب األوملبية 
2012 في لندن، حيث إن السعودية 
تستقبل حجيجا، تصل أعدادهم 
إلى 3 ماليني سنويا، يتجمعون في 
مساحات ضيقة، دون أن تسجل 
أي ح���االت مرضية خطرة، إلى 
جانب عدم تفش���ي األمراض إن 
حصلت. وحسب »سبق« أوصى 
منظمو األلعاب األوملبية بلندن 
بضرورة االستفادة من جتارب 
وزارة الصحة الس���عودية التي 
الناس من  تتعامل مع مالي���ني 
العالم خالل فترة  أنحاء  جميع 
احلج، وتتمكن من السيطرة على 
انتشارها بني  األمراض، ومتنع 

احلجاج.
وكانت تقارير طبية بريطانية 
قد ذك���رت أن أطباء بريطانيني 
يتخوفون من انتشار األمراض 
في دورة األلعاب األوملبية 2012 
في لندن، بسبب األعداد الهائلة 
من اجلماهير التي س���تصل من 

62% من السعوديني »يعانون 
من مشاكل جنسية« ومثلها في 
اإلمارات و50% في مصر ولبنان 

أملانيا تسمح بإعداد الدعاة 
املسلمني في جامعاتها

برل���ني � أ.ش.أ: الول مرة تواف���ق احلكومة االملانية على 
اعداد الدعاة املس���لمني في جامعاتها في منطقة اوزنا بروك 
ش���مال غرب البالد وذلك بعد ان اصبحت الديانة االسالمية 
حتتل املركز الثالث وبلغ عدد املسلمني 4 ماليني مسلم منهم 

45% يحملون اجلنسية االملانية.
وقالت املستش���ارة االملانية اجني���ال ميركل انها تريد ان 
يكون االس���الم وفقا للظروف االملانية وليس مستوردا من 

اخلارج.
ويوجد حاليا 8 آالف امام يعملون في املانيا جميعهم من 

االتراك ومعظمهم ال ميكثون في املانيا سوى بضع سنني.

شاب يبتكر تصميمًا 
حلمام إلكتروني محمول 

يعاد شحنه وتعبئته

غالبية الفرنسيني مع تزويد 
سياراتهم بجهاز لقياس 

نسبة الكحول في الدم

وكاالت: نقل تقري����ر عن أرقام وردت في مؤمتر عاملي تفيد 
بأن 62% من السعوديني يعانون من مشاكل جنسية مع وضع 
مماثل في اإلمارات فيما تصل النسبة إلى 50% في كل من مصر 

ولبنان.
ووفقا لصحيفة »الرياض« الس����عودية، تشارك املجموعة 
السعودية ألمراض الذكورة والعقم في املؤمتر اخلليجي الثاني 
ألمراض الذكورة والذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض 
ابتداء من السبت وحتى يوم الثالثاء القادم ويضم املؤمتر أطباء 
مختصني في هذا املجال من الواليات املتحدة األميركية وبريطانيا 
وأملانيا وإيطاليا والص����ني، والكويت وقطر واإلمارات واليمن 
ومصر باإلضافة للمتخصصني في هذا املجال من الس����عودية، 
وذلك ملناقشة آخر ما توصل إليه العلم في مجال الذكورة والعقم 
وتبادل اخلبرات في هذا املجال ووضع حلول للمشكالت احمللية 

في هذا التخصص الدقيق.
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> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.
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وصحـــة  صحتـــك  أجـــل  مـــن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الســـامة   ( الفـــوم  مـــادة  مـــن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> مـــن البولـــي ايثلـــن النقي
مــــلــم  18 طـــبـــقـــات   4  <
واحـــــــدة قـــطـــعـــة  قـــــالـــــب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خــــدمة   <

خـزانــات الكــوثـــر
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من مالك العقار مباشرة
في اليـرمـوك - قرطبـة 
الســـرة - جـنــوب الســرة 

اعتاد اجلميع على الشكل التقليدي لدورة املياه »احلمام« 
س����واء في األماكن العامة أو املنازل، لكن ال يغير األوضاع 
العادية في كل األحوال إال االبتكار، وحدث ذلك عندما ابتكر 
ش����اب دورة مياه متنقلة يتوافر فيه����ا جميع اخلصائص 

املعتادة، من الراحة واالستقاللية والنظافة. 
أحمد صفوت، حاصل على 
بكالوريوس هندسة ميكانيكية 
� جامعة عني شمس، وحائز 
العديد من اجلوائز منها جائزة 
أفضل 100 اخت����راع منحت 
جنوم املنافس����ة في الشرق 
األوسط، وجائزة أفضل مبتكر 
لعام 2010، وحاصل على براءة 
من املكت����ب املصري لتنمية 
تكنولوجيا براءات االختراع 

العلمي.
وعن االختراع يقول أحمد 
ان التصميم عبارة عن دورة 

مياه »حمام« متنقلة تعمل إلكترونيا، وتتم إعادة ش����حنها 
وتعبئتها، حيث ميكن استخدامها في أي مكان، فهذه الدورة 
تستطيع أن تساعد املعاقني في أداء حاجتهم بسهولة، وأيضا 
تستخدم على طرق السفر والرحالت الصحراوية، واألماكن 

التي ال تتوافر بها دورات مياه. 
ويحتوي اجله����از على مضخة مياه س����عة 2 ليتر مما 
يتيح اس����تخدامه أكثر من 20 م����رة دون احلاجة إلى إعادة 
تعبئته، باإلضافة إلى وحدة مصممة بتقنيات تكنولوجية 
تعمل على رفع جزء عاليا بارتفاع 1.3 متر وقطر 90 س����م، 
بحيث تشكل محيط املستخدم الذي يوفر له اخلصوصية، 
مع وح����دة إلكترونية تتكون من بطاري����ة 12 ڤولتا ميكن 
ش����حنها، هذا إلى جانب، قاعدة بالس����تيكية معدلة حيث 
حتتوي على حام����ل احلقيبة لقضاء احلاجة فيها، ومن ثم 
يتم عزلها بإحكام بطريقة صحية وتبديلها بحقيبة جديدة 

لالستخدام مرة أخرى. 
وأوضح أحمد أن هذا االختراع يتم استخدامه في املناطق 

غير املتوافر بها حمام. 
واجلديد في اجلهاز هو ما يعطيه من نظافة وخصوصية 
وعزل خارجي وراحة تامة باإلضافة إلى وزنه اخلفيف، حيث 

يتكون اجلهاز من اآلتي:
� الغطاء اخلارجي حلماية اجلهاز من األتربة واحملافظة 

عليه.
� مقبض خارجي لسهولة احلمل.

� مضخة مياه صغيرة سعة 2 ليتر وزر كهربائى ووصالت 
كهربائية للبطارية، رابعا: قاعدة بالستيكية مرنة.

� اجلس����م اخلارجي وبه احلوام����ل املخصصة للحقيبة 
الداخلية املكونة من مواد ماصة ومعدة لتغلق بإحكام دون 

تسريب، االستعمال مرة واحدة.

باريس � أ.ش.أ: كشف استطالع للرأي العام أن 66% من 
الفرنسيني يؤيدون التزويد اإلجباري للسيارات الفرنسية 

بجهاز قياس نسبة الكحول في الدم.
وذكرت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية أن االستطالع 
نفسه كشف عن أن 34% رفضوا في املقابل تزويد السيارات 
الفرنس���ية بهذا اجلهاز الذي سيدخل العمل به حيز التنفيذ 

اعتبارا من أول يوليو 2012.
وينص القرار، الذي جاء مببادرة من الرئيس الفرنس���ي 
اليميني نيكوال ساركوزي، على فرض غرامة قدرها 11 يورو 

على كل صاحب سيارة يهمل تزويد سيارته بهذا اجلهاز.
يشار إلى أن الكحول يعد املسؤول الرئيسي عن حوادث 

الطرق في فرنسا.

أحمد صفوت

دبي ـ أ.ش.أ: أكدت خبيرة التغذية نادين عنداري أن الشاي 
األخضر يساهم في التقليل من مخاطر تسوس األسنان، 

نظرا الحتوائه على مادة الفلوريد التي متنع تكاثر البكتريا.
وقالت خبيرة التغذية ـ في مقابلة مع قناة »العربية« 

اإلخبارية ـ إن الشاي األخضر يساعد أيضا على تقليل 
حدوث التهاب املفاصل، مشيرة إلى انه يحتوي على نسبة 

قليلة من املعادن كالبوتاسيوم واملنجنيز وڤيتامني »ب«. 
وأشارت عنداري إلى أن الدراسات الطبية حول الشاي 

األخضر لم تثبت إلى اآلن مساهمته في تخفيف الوزن، 
على الرغم من احلقيقة الشائعة حول مساهمته في زيادة 

حرق السعرات احلرارية باجلسم.

الشاي األخضر يساهم في التقليل 
من مخاطر تسوس األسنان

صحتك


