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حكايات

بكين تصدر أول تحذير

رئيس الفلبين يكشف

من الضباب الدخاني

سبب مضغه للعلكة

ك�شف الرئي�س الفلبيني
رودري���غ���و دوت�يرت��ي
ال��ذي يعرف عنه �أنه
مي�ضغ العلكة با�ستمرار
حتى يف االجتماعات
ال��ر���س��م��ي��ة� ،أن هذه
ال��ع��ادة ت�ساعده على
ت�سكني �آالم ظهره.
ودوت�يرت��ي البالغ من
العمر « 72عاماً» والذي
و�صل �إلى �سدة الرئا�سة
يف العام  ،2016خمتلف
عن نظرائه بالكثري من
العادات وال�سلوك ،مثل
حديثه املبا�رش من دون
مواربة و�ألفاظه النابية
وم�لاب�����س��ه الغريبة،
و�أي�����ض��ا م�ضغ اللبان
با�ستمرار.
وع��ل��ق دوت�يرت��ي على

العصفورة

هذه العادة وقال مازح ًا
�إن �أف�ضل هدية ميكن �أن
يتلقاها �شكر ًا له على
�أف��ع��ال��ه ه��ي «العلكة
لأنها ت�سكّ ن �آالمي».
و�أمل��ح بذلك �إل��ى �أنه
م�����ص��اب مب�����ش��اك��ل يف
العمود ال��ف��ق��ري ،من
دون �أن ي��ع��ط��ي �أي
تف�صيل.
م�صور
وك����ان م��ق��ط��ع
ّ
يظهر ف��ي��ه دوت�يرت��ي
وهو مي�ضغ العلكة يف
لقاء مع نظريه ال�صيني
�شي جينبينغ �أثار هلع ًا
لدى ال�سلطات اليابانية
ال��ت��ي تعتني ك��ث� ً
يرا
ب�ش�ؤون الربوتوكول،
وذلك قبل لقاء له مع
الأمرباطور �أكيهيتو.

طايح...
حظ!

فشل!

�أ�صدرت العا�صمة ال�صينية بكني �أول حتذير رئي�سي من ال�ضباب
الدخاين يف ال�شتاء احلايل ،ما �أدى لبدء تطبيق �سل�سلة �إجراءات
لتقييد �إنتاج ال�صناعات الثقيلة حيث رفع انخفا�ض درجات احلرارة
الطلب على التدفئة بينما بد�أت احلكومة جمموعة جديدة من الفحو�ص
البيئية.
وي�أتي التحذير الربتقايل ،وه��و ث��اين �أعلى م�ستوى �ضمن 4
م�ستويات ،بعدما �أعلنت بكني �أنها حققت حت�سن ًا كبري ًا يف جودة
الهواء العام املا�ضي مع انتقال الن�شاط ال�صناعي بعيد ًا عن
العا�صمة.

وك��ي��ل م�����س��اع��د ف�����ش��ل يف مهمة
�أ�سندت �إليه،و�سيحال �إلى التقاعد
قريب ًا.

ن���ال «خ��ن��زي��ر قبي�ض
ه����ارب» م��ا ن��ال��ه من
ردود جعلته ال ي�سوى
فل�سا،وم�سح به كل من
�شاهده الأر�ض،ليكون
ع���ب��رة ل����غ��ي�ره م��ن
امل��رت��زق��ة ،ج��راء ما
اقرتفته ي��داه من طعن
وهمز وملز ال ي�صدر اال
من معتوه.
ف��اخل��ن��زي��ر ال��ه��ارب،
الذي ظن نف�سه النجم
الأول،والأك��ث�ر ت�أثريا
بالغابة اال�ستوائية،
اعتاد على �أن يعي�ش يف
�أج��واء ملوثة ،لينفث
�سمومه ،فهو يرق�ص
على كل اجلهات وح�سب
الدفع،حتى �سقط ب�رش
�أعماله وانف�ضح �أمره،
وال��ت��زم ال�صمت وبلع
ل�سانه!

دائرة خارجية  
نائب �سابق يف دائرة خارجية،بد�أ
حملة عنيفة �ضد نائب حايل،قد
ت�صل الى مرحلة تك�سري عظم!

دراسة :العيش بالقرب

من المطاعم يجعلك سمين ًا
حتى املحيط الذي تعي�ش فيه ،قد يحدد درجة
ر�شاقتك �أو �سمنتك .فقد ك�شفت درا�سة بريطانية
�أن من يعي�شون بالقرب من ال�صاالت الريا�ضية
يتمتعون بوزن �أقل وخ�رص �أنحف ،على عك�س
�أولئك الذين يعي�شون بالقرب من مطاعم الوجبات
ال�رسيعة.
هناك �أكرث من  1.9مليار بالغ يعانون الوزن
الزائد �أو ال�سمنة ،بح�سب تقديرات منظمة ال�صحة
العاملية وحلّل الباحثون بيانات خا�صة بالوزن
وقيا�س اخل�رص ون�سبة الدهون لأك�ثر من 400
�ألف رجل وامر�أة ترتاوح �أعمارهم بني  40و70
عاماً .كما ا�ستخدموا بيانات جمعت بني عامي
 2006و 2010مثل دخل الأ��سرة و�أن��واع الطعام
واخل��ي��ارات املتاحة ملمار�سة الريا�ضة يف
�أماكن قريبة من املنازل مثل ال�صاالت الريا�ضية
وامل�سابح واملالعب.
ووج��دت الدرا�سة �أن��ه يف املتو�سط� ،أتيحت
للم�شاركني من�ش�أة واحدة ملمار�سة التمارين تقع
على م�سافة ال تزيد عن كيلومرت واحد من املنزل،
و�أن نحو ثلث امل�شاركني ال يجدون مكان ًا ملمار�سة
الريا�ضة بهذا القرب من منازلهم.

...خل ينفعونك.

• جحا
أفضل ريجيم في العالم

مواقيت الفجر  5.20الشروق  6.44الظهر  11.57العصر  2.51المغرب  5.10العشاء 6.31
الصالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• فاطمة علي عوض محمد �أرملة يو�سف عبدالله
علي العو�ضي 67 -عاماً� -شيعت -مبارك
الكبري ق� 5ش 4م ،2ت،99321119 :
.66050325
• علياء محمد ي��وس��ف العمر 34 -عاماً� -شيعت-
الرجال :ديوان العمر ،الدعية ق� 4شارع
ح��م��زة ب��ن عبداملطلب م ،23الن�ساء:
كيفان ق� 6ش 64م ،10ت،22516751 :
.24813909
• ع��زي��ز ش�ل�اح ع��اي��ض امل�ط�ي��ري 87 -عاماً� -شيع-
���ص��ب��اح ال��ن��ا��صر ق� 2ش 7م ،28ت:
.99888307
• حمد ماجد سلطان السيد أحمد 80 -عاماً� -شيع-
الرجال :مبارك الكبري ق� 4ش 34م،14
الن�ساء :خيطان ق� 10شارع نا�رص اجلربي
م ،56ت.90088552 ،67750070 :
• دالل صالح محمد احملميد 71 -عاماً� -شيعت-
الرجال :املن�صورية ،ح�سينية امل�شموم،
الن�ساء :ال�شعب ق� 6ش 61م« 8العزاء

ع� ً
رصا فقط للن�ساء» ،ت.96663262 :
• عبدالله صالح احلملي 92 -عاماً� -شيع -الرجال:
حطني ق� 2ش 217م ،9الن�ساء :العدان ق2
�ش 70م ،3ت.66001855 ،98021250 :
• س��ام �ي��ة ع �ب��داجل �ل �ي��ل إب ��راه� �ي ��م �أرم��ل��ة فهد حممد
الهاجري 60 -عاماً� -شيعت� -صباح ال�سامل
ق� 9ش 4ج 19م ،44ت.97733377 :
• سميرة علي عبدالله �أرملة ح�سني علي �صالح
احل���داد 83 -عاماً� -شيعت -الرجال:
امل��ن�����ص��وري��ة ،ح�سينية �آل يا�سني،
الن�ساء :الرميثية ق� 2ش 23م ،16ت:
.60044800
• شمة فالح عبيد الصواغ �أرملة عبدالله عاي�ض
العازمي 72 -عاماً -الت�شييع ال�ساعة
التا�سعة من �صباح اليوم مبقربة �صبحان-
�سلوى ق� 5ش 10م ،16ت،99660668 :
.50279927
• محمد عيد حشاش العازمي � 103 -أعوام� -شيع-
الظهر ق� 4ش 3ج 6م ،4ت.55435235 :

قالت درا���س��ة فنلندية جديدة �إن
�أخذ حمام بخار «�ساونا» ملدة 30
دقيقة ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم
املرتفع على الفور .وتعزّ ز هذه
النتيجة ما تو�صلت �إليه درا�سات
�سابقة عن فوائد ال�ساونا للقلب
والوقاية من الزهامير واخلرف.
بعد  30دقيقة ينخف�ض ال�ضغط على
الفور وت�ستمر ال��ق��راءة اجلديدة
ل��ف�ترة وبح�سب ال��درا���س��ة التي
�أجريت يف جامعة �إي�سرتن فينالند
انخف�ض �ضغط الدم لدى امل�شاركني

يف جتربة ال�ساونا م��ن متو�سط
� 82/137إلى  75/130بعد مت�ضيتهم
 30دقيقة يف حمام البخار ،وا�ستمر
املعدل املنخف�ض بعد ذلك.
وف����سر ال��ب��اح��ث��ون ���س��ب��ب جناح
ال�ساونا يف خف�ض معدل �ضغط الدم
وا�ستمرار القراءة اجلديدة لل�ضغط
ب�أن حرارة حمام البخار قد �ساعدت
على متدد ال�رشايني.
وكانت �أبحاث �سابقة قد �أ�شارت
�إلى فوائد حمتملة لل�ساونا ل�صحة
القلب ،مثل حماية ال�رشيان التاجي

من الت�صلب ،وخف�ض �ضغط الدم،
وحت�سني الدورة الدموية.
ونُ �����ش�رت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة يف
جم��ل��ة «ي��وروب��ي��ان بريفينتيف
كارديولوجي» ،و�شارك يف التجربة
� 100شخ�ص يعانون م��ن ارتفاع
�ضغط الدم ،ومت قيا�س تدفق الدم
يف ال�رشيان ال�سباتي والفخذي قبل
وبعد ال�ساونا ،ور�صدت النتائج
حت�سن ت��دف��ق ال���دم ،وانخفا�ض
ال�����ض��غ��ط ب��ع��د جل�سة ال�ساونا
مبا�رشة.

اإلكزيما تجعل الجلد أكثر عرضة لإلصابة
قال طبيب الأمرا�ض اجللدية الأمل��اين مارتني كاتز
�إلى �أن الإكزميا تعترب �أحد الأمرا�ض الت�أتبية مثل
احل�سا�سية من الق�ش والربو التح�س�سي واحل�سا�سية من
الطعام ،و�أ�ضاف الطبيب الأملاين �أن بع�ض املر�ضى
تنتقل لديهم احل�سا�سية من اجللد �إلى اجلهاز التنف�سي
والأغ�شية املخاطية.
فيما قالت طبيبة الأمرا�ض اجللدية �أنا هوندجيبورث
�أن الإكزميا تت�سبب يف جفاف اجللد ،وت�صيب اجللد
بال�ضعف مع اختالل يف وظيفة احلماية ،ويعترب اجللد
اجل��اف عر�ضة للم�ؤثرات البكتريية ب�شكل خا�ص،
والتي ت�سبب احلكة ،كما تظهر الإكزميا ب�سبب عوامل
�أخرى.
و�أ�ضافت �أن الإكزميا قد حتدث ب�سبب الأمرا�ض املعدية

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح
ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

والتوتر ووجود النيكل يف املجوهرات وحبوب اللقاح
و�شعر احليوانات والعطور وبع�ض املن�سوجات،
ويظهر لدى بع�ض امل�صابني بالإكزميا عجز عن حتمل
الألياف الطبيعية مثل ال�صوف ،يف حني تظهر لدى
�آخرين مع النيكوتني ،وبع�ض الإ�ضافات الغذائية� ،أو
الأحما�ض يف التفاح واحلم�ضيات.
وتظهر احل�سا�سية �ضد مواد غذائية معينة يف الغالب
لدى الأطفال ،وين�صح الربوفي�سور الأملاين ماتيا�س
�أوغو�ستني طبيب الأمرا�ض اجللدية ،بالتعرف على
هذه املواد لتجنبها ،ونظر ًا لأن جلد مري�ض الإكزميا
يكون �شديد احل�سا�سية ف�إنه ين�صح بدهنه مرتني �أو
ثالث مرات بالكرمي يف اليوم وذلك اعتماد ًا على حالة
اجللد.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

الحكومة الفرنسية تؤكد تعاملها
مع فضيحة حليب األطفال الملوث
قالت احلكومة الفرن�سية انها تتعامل مع
تداعيات ف�ضيحة مرتبطة ببيع منتجات
حليب اطفال ملوث مبر�ض ال�ساملونيال
اخلطر الذي قد يت�سبب مبوت االطفال.
وكانت احلكومة الفرن�سية قد امرت يف بداية
�شهر دي�سمرب املا�ضي با�ستدعاء و�سحب
ع��دة ان���واع م��ن منتجات حليب االطفال
الر�ضع التي حتمل العالمة التجارية
«الكتالي�س» بعد تلوث العديد من الأطفال
و�إ�صابتهم ب�أمرا�ض خطرية.
وك��ان من املقرر �سحب جميع منتجات
احلليب ف��ورا م��ن ال��رف��وف يف املحالت

كوارث الطقس

والمناخ كلفت أميركا

 30دقيقة في الساونا تعالج ارتفاع ضغط الدم

مدير التحرير

118

رئيس قسم المحليات

100

سكرتير التحرير

203

رئيس قسم االقتصاد

101

تو�صل خرباء معهد التقارير الأمريكية �إلى اختيار �أف�ضل نظام
حمية غذائية من بني  38نظاما معرتفا بها يف العامل� ،إذ وقع
اختيارهم على نظام با�سم « DASHاملناهج الغذائية لوقف
ارتفاع �ضغط الدم» ،ويتلخ�ص يف تقلي�ص ا�ستخدام ملح الطعام
�أو التخلي عنه متاما ،واجتناب الأطعمة ذات الن�سب العالية من
الدهون امل�شبعة وال�سكر .وتقا�سم املركز الأول مع «دا�ش» ،نظام
حمية البحر املتو�سط ،الذي ي�ساعد على تقليل الوزن وحت�سني
عمل القلب والدماغ وكبح ال�سكري� ،إ�ضافة لتجنب ال�رسطان،
فيما جاء يف املركز الثاين «النظام الغذائي النباتي املرن» الذي
يخفف الوزن بن�سبة � %15أكرث ممن يتناولون اللحوم.

 306مليارات

قالت الوكالة الوطنية الأمريكية
للمحيطات والغالف اجل��وي�« ،إن
الكوارث املت�صلة بالطق�س واملناخ
كلفت الواليات املتحدة مبلغ ًا قيا�سي ًا
يف ع��ام  2017وه��و  306مليارات
دوالر .وي�سلط تقرير ه��ذه الهيئة
االحت��ادي��ة ال�����ض��وء على املخاطر
االقت�صادية امل�صاحبة للكوارث من
هذا النوع و�إن كانت �إدارة الرئي�س
دونالد ترامب تلقي بظالل من ال�شك
على �أ�سبابها وبد�أت عملية ان�سحاب
الواليات املتحدة من اتفاق عاملي
ملكافحة تغري املناخ.
وذكرت الوكالة �أن حرائق الغابات
يف الغرب والأعا�صري هاريف وماريا
و�إرما �ساهمت يف �أن ي�صبح عام 2017
الأعلى تكلفة بني الأعوام امل�سجلة.
وك��ان ال��رق��م القيا�سي ال�سابق يف
عام  2005ال��ذي بلغت تكلفته 215
مليار دوالر حني اجتاحت الأعا�صري
كاترينا وويلما وريتا �ساحل اخلليج
الأمريكي.
ومنذ ف�ترة طويلة خل�ص العلماء
�إلى �أن ثاين �أك�سيد الكربون وغريه
من االنبعاثات الناجمة عن الوقود
الأح���ف���وري وال�����ص��ن��اع��ة ه��ي التي
حترك تغري املناخ ،ما ي ��ؤدي �إلى
الفي�ضانات وموجات اجلفاف وتكرار
العوا�صف العاتية مبعدل �أكرب.
ووعد ترامب بزيادة �إنتاج الواليات
املتحدة من النفط والغاز والفحم.

القسم الرياضي

102

القسم البرلماني

107

القسم األمني

132

القسم الفني

115

ادارة االعالن

22457800
داخلي

113

املختلفة ولكن ظهر هذا الأ�سبوع �أن عددا
من ه��ذه املحالت ال�سيما الكربى منها
ا�ستمرت يف بيع املنتجات اخلطرة بعد �أمر
اال�ستدعاء وال�سحب.
من جانبه ق��ال وزي��ر املالية الفرن�سي
ب��رون��و ليمري يف ت�رصيح للتلفزيون
الفرن�سي ان �رشكة «الكتالي�س» هي وحدها
امل�س�ؤولة عن جودة منتجاتها وان ادارة
ال�رشكة ف�شلت بالقيام بواجبها فى هذه
الف�ضيحة.
و�أو���ض��ح��ت ان ت�رصفات ال�رشكة خالل
الف�ضيحة وامل��ح�لات ال��ت��ي تبيع هذه

املنتجات «غري مقبولة» وتقت�ضي فر�ض
عقوبات.
�أما الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون
املوجود يف ايطاليا حاليا ،فقال�« :سيكون
هناك عقوبات ملن ي�ستحقون ذلك» ،متعهدا
ملواطنيه ببذل كل اجلهود املمكنة ل�ضمان
�سالمة املواد الغذائية يف فرن�سا.
ووفقا لتقارير اخبارية ف�إنه مت بيع ما
يقرب من � 400صندوق من حليب الأطفال
بالرغم من �أمر ا�ستدعاء و�سحب منتجات
«الكتالي�س» ما ادى الى مر�ض العديد من
االطفال.

العين  ...أفضل من يخبرك

عن حالتك الصحية
�أف���ادت جملة «ف��روي��ن��دي��ن» �أن
�أج�سامنا تعطي ال��ع��دي��د من
امل�ؤ�رشات على حالتنا ال�صحية،
وكذلك �أعيننا ،وميكن �أن يظهر
ه��ذا الع�ضو احل�سا�س بطرق
خمتلفة �أن �شيئ ًا ما يف اجل�سم
لي�س على ما يرام.
�إذا ع��ان��ت ال��ع�ين ف��ج���أة من
ارجت���اف ،فقد يعني ذل��ك �أن
ال�شخ�ص يعاين م��ن التوتر،
ول���ك���ن ارجت������اف اجل���ف���ن قد
يكون عالمة �أي�ض ًا على نق�ص
املغن�سيوم ،ويف هذه احلالة
ي��و���ص��ى ب��الأط��ع��م��ة ال��ت��ي متد
اجل�سم باملغن�سيوم.
ا�صفرار بيا�ض العني قد ي�شري
�إل��ى التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س
ب�شكل كبري ،ويعرف ذلك طبي ًا
با�سم «ال�شحيمة» وهو ارتفاع
�صغري �أ���ص��ف��ر يف امللتحمة،
بجانب حد القرنية ،وعادة ما
يظهر يف اجلانب الأنفي ،و�سببها
انحالل غالف الأن�سجة ال�ضامة
حتت امللتحمة ،نتيجة لتنك�س
الن�سيج ال�ضام حتت امللتحمة،
ويرجع هذا النمو غري ال�رسطاين
�إل���ى التعر�ض للأ�شعة فوق
البنف�سجية ،وميكن لنظارات

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

• اختبار للعني

ال�شم�س اجليدة �أن ت�ساعد يف
مثل هذه احلالة.
ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول
يدل ظهور حلقة باللون الأ�صفر
الفاحت حول القزحية على وجود
خلل يف حرق الدهون ،كما �أن
وجود ن�سبة عالية من الدهون
يف الدم ميثل خطر ًا على ال�صحة
العامة ،وعادة ما يرتبط ذلك

الشكاوي والتوزيع

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

مع زيادة خطر الإ�صابة بالأزمات
القلبية.
وتت�سبب م�شاكل يف �أع�ضاء �أخرى
يف تلون العني باللون الأ�صفر،
وي�ؤ�رش على وج��ود م�شاكل يف
امل���رارة �أو الكبد ،وق��د يكون
ال�سبب هو مر�ض ال�صفراء� ،أو
وج��ود خلل يف عملية التمثيل
الغذائي.

حالة البحر

صباح ًا �أعلى مد � 10.35أدنى جزر 04.05
مسا ًء

�أعلى مد � 09.16أدنى جزر 03.12

الطقس
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