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اخلليجيون عرضة لشيخوخة البشرة املبكرة

الرياضة بعد الــ 40 تزيد العمر 7 سنوات

إيالف: حذر مؤمتر طبي عقد 
في دب���ي مؤخرا وش���ارك فيه 
متخصصون دوليون في مجال 
العناية بالبشرة من أن عوارض 
الشيخوخة املبكرة في البشرة 
تغزو أكثر من 70% من الرجال 
ف���ي منطقة اخلليج من عمر ال� 
إن  35 عاما. وق���ال املؤمترون 
هذه النسبة تزايدت في األعوام 
األخيرة بسبب العادات اليومية 
اخلاطئة التي ميارسها الرجال 
والتي تؤثر بشكل سلبي على 

صحة بشرتهم.
ق���ال املؤمت���ر الطبي حول 
انعقد  الذي  البشرة  شيخوخة 

مؤخرا في دب���ي إن قلة الوعي 
اتباعها  الواج���ب  باخلط���وات 
البشرة واحلفاظ على  حلماية 
نضارتها هي أحد األسباب البارزة 
التي تؤدي لوصولها الى مرحلة 

الشيخوخة في عمر مبكر.
وقال املؤمتر ان اإلحصاءات 
تش���ير الى أن دول���ة اإلمارات 
ومنطق���ة اخلليج تتميزان بأن 
أكث���ر م���ن 15% من س���كانهما 
ستتجاوز أعمارهم ال� 60 عاما 
في العام 2050. وشدد املشاركون 
في املؤمتر عل���ى أهمية تبني 
آليات وخطط متكاملة ملكافحة 
مرض الش���يخوخة في منطقة 

اخلليج وتأخير عوارضه. ونوه 
املؤمترون باملوقع املتنامي لدولة 
اإلم���ارات في املنطق���ة كمركز 
اقليمي ووجه���ة رائدة لتوفير 
الش���يخوخة  عالجات مكافحة 

لكافة منطقة اخلليج. 
وقال���ت رتيب���ة عي���اد من 
»س���يغال«: »م���ن املتوقع أن 
يزيد عدد اللذين تبلغ أعمارهم 
أكثر من 60 عاما سبع مرات في 
القادمة. وبات  ال� 25  السنوات 
البحوث  من الضروري تعزيز 
الش���يخوخة  حول ع���وارض 
املبك���رة وعوامله���ا لتوفي���ر 
العالجات الوقائية لها وتعزيز 

جت���اوب املرضى مع العالجات 
املقدمة من خالل التش���خيص 
الدقي���ق والصحيح للعوارض 
احلاصل���ة والتي تختلف طبقا 

لكل حالة«.
وقالت: »إن بش���رة الرجال 
أكثر كثافة بنسبة 25% من بشرة 
النساء، األمر الذي يجعلها أقل 
حساسية، كما أنها تختزن نسبة 

ماء أكثر.
 وعالوة على ذلك فإن اجللد 
الذكري أكثر قابلية إلفراز الزيوت 
وهذا ما يسبب توسعا أكبر في 
املس���ام وظهور رؤوس سوداء 

على البشرة«.

واش����نطن � يو.بي.أي: أظهرت 
دراسة أميركية جديدة ان االستمرار 
في ممارسة الرياضة بعد بلوغ سن 
ال� 40 من العمر يطيل العمر لفترة 
تتراوح بني 2 و7 س����نوات. وأفاد 
موقع هيلث داي نيوز األميركي بأن 

معهد السرطان الوطني األميركي أعد 
دراسة تبني خاللها ان البقاء نشيطا 
بعد ال� 40 من العمر يزيد العمر بني 
2 و7 سنوات. وأظهرت الدراسة انه 
كلما قام املرء بتمارين رياضية أكثر 
يطول عمره بغض النظر عن وزنه. 

وقال ستيفن مور أحد املشاركني في 
الدراس����ة ان ثمة عالقة وثيقة بني 
الرياضة والعمر وإذا لم تكن تقوم 
بأي نشاط رياضي اآلن فعليك ان 
تعلم ان بضع دقائق يوميا قد تزيد 

عمرك بشكل ملحوظ.

وأضاف ان الرياضة ميكن ان 
تطيل العمر من خالل املس����اعدة 
على تفادي اإلصابة بأمراض مميتة 
مشددا على ان بعضا من الرياضة 
جيد وكلما كانت النسبة أكبر كان 

الوضع أفضل.

طوكيو � يو.بي.اي: برأت محكمة 
طوكيو العليا أم���س نيباليا بعد 
م���رور 15 عاما على س���جنه وفقا 
حلكم بالس���جن املؤبد بتهمة قتل 
يابانية في العام 1997.  وأفادت وكالة 
األنباء اليابانية كيودو بأن املدعني 
العامني وجدوا قبل شهر ان فحوص 
حمض نووي جديدة تشير إلى براءة 
النيبالي غوفيندا براساد ماينالي، 
فحدد موعد جديد حملاكمته وتقرر 
أم���س اإلعالن عن براءته من تهمة 
قتل املرأة اليابانية في العام 1997. 
وأظهرت األدلة اجلديدة ان رجال آخر 
قد يك���ون القاتل. وأعادت احملكمة 
فتح القضية في يونيو املاضي مع 
العلم ان الرجل قضى 15 عاما وراء 
القضبان. يشار إلى ان الرجل أصر 
على براءته منذ البداية لكن املدعني 
العامني رفضوا فكرة أن يكون شخص 

آخر ارتكب جرمية القتل.

بريتوري����ا � أ.ش.أ: طرح����ت 
السلطات في جنوب أفريقيا عملة 
نقدية جديدة حتمل صورة زعيم 
حركة التح����رر الوطني في البالد 
والرئيس السابق نيسلون مانديال. 
ويعتبر محافظ البنك املركزي في 
جنوب أفريقيا جي����ل ماركوس � 
حسبما أفادت شبكة »يورونيوز« 
األوروبية أمس � من أوائل مستخدمي 
العملة اجلديدة التي حملت صورة 
الزعيم مانديال. واعتبر رئيس جنوب 
أفريقيا جاكوب زوما أن هذا األمر يعد 
مبثابة إحدى الطرق التي تستطيع 
البالد من خاللها أن تعرب عن كامل 
عرفانها باجلميل وامتنانها العميق 
لكل ما قدمه مانديال لها. وتناولت 
الشبكة األوروبية ردود فعل الشارع 
اجلنوب أفريق����ي حول طرح هذه 
العمل����ة اجلدي����دة، حي����ث أعرب 
املواطنون هناك عن سعادتهم لرؤية 
صورة مانديال احلائز على جائزة 
نوبل للسالم عام 1993 وذلك تقديرا 
ملا بذله من أجل احلرية وإرس����اء 
السالم في البالد. وكان مانديال قد 
أمضى 27 عاما من عمره في سجون 
النظام العنصري لألقلية البيضاء في 
جنوب أفريقيا قبل انهيار هذا النظام 
ليصبح أول رئيس أسود جلنوب 
أفريقيا عام 1994، ثم تقاعد في عام 

1999 بعد فترتني رئاسيتني.

البراءة بعد 15 عامًا 
من االتهام بالقتل

عملة جديدة حتمل 
صورة مانديال

انفصل����ت الفنانة هيفاء 
وهبي عن زوجها رجل األعمال 
املصري أحمد أبوهشيمة بعد 

زواج دام أربع سنوات.
وأص����درت هيفاء وهبي 
بيانا رسميا وقعت عليه مع 
طليقها أبوهشيمة تؤكد فيه 
خب����ر االنفصال بينهما كان 

مر الزمان« لقب املرأة االكثر 
جاذبية في الدراما التركية. 
وتنافست عشرات املمثالت 
التركيات في استطالع اجرته 
القناة التركية على لقب املرأة 
االكثر جاذبية دراميا وانثويا 

في رأي الرجال االتراك.
النتيجة غير  وج����اءت 
متوقع����ة ومفاجئة ملاليني 

طالق هيفاء وهبي من »أبوهشيمة«

ويلما إيليس..  األكثر جاذبية في تركيا

نصه ال����ذي نقلته صحيفة 
الوفد املصري����ة في عددها 
أمس: »يؤسفنا ان نعلن نحن 
كل من السيد أحمد أبوهشيمة 
والس����يدة هيفاء وهبي عن 
قرارنا باالنفصال بعد قصة 
حب وزواج اس����تمرت ملدة 
6 سنوات«. وأضاف: »نود 
أن نوض����ح أننا وصلنا الى 
قناعة باتخاذ هذا القرار، مع 
التأكيد على استمرار عالقة 
الصداقة واالحترام املتبادل 
بيننا تقديرا لسنوات العشرة 

الطيبة التي جمعتنا«.
وتاب����ع البي����ان: »لق����د 
اخترن����ا ان يعلن كالنا عن 
خبر انفصالنا بصفة رسمية 
ومباشرة، ألننا ندرك واجبنا 
الن����اس والصحافة  جت����اه 
الكرمية، مثلما كنا قد أعلنا 
من قبل 4 سنوات عن خبر 
الزواج«. وأنهت هيفاء البيان 
بقوله����ا: »لذل����ك نرجو من 
حضراتكم احترام خصوصية 

هذا القرار«.

املعجب����ني، حي����ث احتلت 
املرتبة االولى متفوقة على 
اشهر النجمات التركيات بطلة 
مسلس����ل »على مر الزمان« 
التركي����ة االملانية  املمثل����ة 
االصل ويلما ايليس الشهيرة 
»بكارولني« عشيقة القبطان 

علي بنسبة )%41(.
وجاءت املمثلة جانسو 
دي����ري في املرتب����ة الثانية 
بس����بب دور »عائشة« التي 
قدمته في مسلسل »ايزيل« 

بنسبة )%35(.
وفي املرتبة الثالثة جاءت 
املمثلة بيرين سات عن دور 
»سمر« في »العشق املمنوع« 

بنسبة )%23(.
اما املرتبة الرابعة فكانت 
م����ن نصيب املمثل����ة مرمي 
اوزرلي عن دور »السلطانة 
هويام« الذي ادته في مسلسل 
الس����لطان« بنسبة  »حرمي 
)21%(. وفي املرتبة اخلامسة 
حلت املمثل����ة دينيز جاكير 
التي قدمت دور »فتون« في 
»االوراق املتساقطة« بنسبة 

.)%13(

إيالف: حص����دت املمثلة 
ويلما ايليس املعروفة بدور 
»كارولني« في مسلسل »على 

هيفاء وهبي وزوجها السابق أحمد ابو هشيمة

ويلما إيليس

أبطال كأس االحتاد اآلسيوي في ديوانية »األنباء«  )فريال حماد(

مشرف والعبو 
»العميد«: الفوز 
بكأس االحتاد 
اآلسيوي حتقق

بفضل الدعم 
اإلداري والفني 
والروح القتالية 

لالعبني 
واحملترفني 
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لالشتراك اتصل على

22272770
أو قم بزيارتنا على املوقع التالي:
www.alanba.com.kw

ا�شـــــرتك   
واح�شل فوراً على �شاعة وقلم 

مر�شعني بالأملــــا�س!

ألن األملــاس يبقى 
إلى األبــد...

جريــاً على عادتها كل عــام وعلى مدى
5 أعوام حترص »األنباء« على التواصل 

مع  قرائها ومشتركيها.. بتقدمي جائزة 
قيّمة تليق بذوقهم الرفيع من خالل حملة 

»أملاس لكل الناس«  كنوع من العرفان 
والشكر ألعزائنا القراء واملشتركني.

ال�شروط:
� يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 30 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة 
وقلـم EVAL مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلك حتـى نفـاد الكميـة. باإلضافة إلى اشتراك مجاني ملدة ثالثـــة أشهــر إضافيـة وذلــك حتـى 

تاريخ 2012/11/14 .
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 

� ال يحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص 

والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.


