
ف��ي سيناريو خبيث، لكنه لم 
يكن محكما ول��م ميكنه اإلف��ات 
بعده، بسبب ثغرات عدة، اعتقلت 
الشرطة التاياندية في أكتوبر 
امل��اض��ي رج��ا صينيا بعد مقتل 
زوج��ت��ه خ��ال عطلة عائلية، في 
وقت اتهمت عائلة القتيلة الرجل 
بتعمد قتل زوجته للحصول على 

تعويض من شركة التأمني.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية، اخلميس، عن وسائل 
إع��ام صينية قولها، إن تشانغ 
ييفان قتل زوجته شياو جي في 
حمام للسباحة داخ��ل فيا خال 
عطلة في جزيرة بوكيت السياحية. 
وق��ب��ل أن ي��ق��دم ال��رج��ل، وه��و من 
س��ك��ان م��دي��ن��ة ت��ي��اجن��ني ش��م��ال 
شرقي الصني، على فعلته، اشترى 
ل��زوج��ت��ه ب��ول��ي��ص��ة ت��أم��ني على 
حياتها بحوالي 5 مايني دوالر 
أم��ي��رك��ي، للمطالبة بالتعويض 

الحقا.
وقال والدا املرأة املغدورة إنهم 
ي��أم��ل��ون أن ي��ت��م تسليم تشانغ 
للصني، حيث يعتقدان أن يتم 
احلكم عليه ب��اإلع��دام، إذا ثبتت 
إدان��ت��ه بقتل زوج��ت��ه، في وق��ت ال 
ت��زال الشرطة التاياندية جتري 

حتقيقات في احلادث.
وقد صل الزوجان إلى اجلزيرة 
التاياندية مع ابنتهما البالغة 
من العمر 20 شهرا لقضاء عطلة 
عائلية ف��ي 27 أكتوبر، وبعد 3 
أيام، أخبر الرجل والدي القتيلة أن 

زوجته غرقت في بركة الفندق في 
29 أكتوبر.

ويشتبه وال��د شياو جي في أن 
تشانغ كان يكذب، ألن ابنته كانت 
سباحة جيدة، وشكك في حادثة 
غرقها في ح��وض السباحة الذي 

كان يبلغ عمقه 1.4 متر فقط.
وأوض���ح األط��ب��اء الشرعيون 
الذين عاينوا اجلثة وجود كدمات 
تغطى أج��زاء من جسد امل��رأة، مما 
أكد شكوك العائلة في أن الزوج قد 

أقدم على قتل زوجته عمدا.

واعترف تشانغ للشرطة بأنه 
قتل زوجته ألنه “لم يرد العيش 
معها ب��ع��د اآلن”، ف��ي ح��ني عثر 
أقارب املغدورة على 18 بوليصة 
تأمني على احلياة في منزل الرجل 

وقد اشراها تشانغ.
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توصلت دراس���ة حديثة أجرتها 
جامعة »Rutgers« إل��ى أن القهوة 
ميكن أن تقاوم مرض باركنسون وأحد 
أشكال اخل��رف. وأوض��ح الباحثون 
أن القهوة حت��وي مركبني، أحدهما 
الكافيني، يعمان على منع تراكم 

بروتني سام في أدمغة الفئران.
وت��رت��ب��ط امل�����ادة ال��ث��ان��ي��ة وه��ي 
alpha- البروتني امل��ع��روف باسم
synuclein، ب��ك��ل م���ن م��رض 

باركنسون واخلرف.
وأظهرت االختبارات التي أجريت 
ع��ل��ى ال���ق���وارض امل��ع��رض��ة خلطر 
اإلصابة باملرضني “جينيا”، أن مزج 
الكافيني مع مركب EHT، مينع تراكم 
alpha-synuclein بعد 6 أشهر 
فقط. وأج��رى الباحثون اختبارات 
لتقييم مهارات التعلم والذاكرة لدى 
الفئران، تعكس النشاط في أج��زاء 
مختلفة م��ن ال��دم��اغ، حيث وج��دوا 

حتسنا واضحا.
وي��أم��ل الباحثون اآلن أن تدمج 
مادة الكافيني وEHT في دواء واحد، 
للمساعدة في عاج مرض باركنسون 

لدى البشر.
وأكدوا أنه هناك حاجة إلى مزيد من 
الدراسات لتحديد النسب الصحيحة 
للكافيني وEHT، للمساعدة في حماية 

األشخاص من املرضني القاتلني.
ي��ذك��ر أن م���رض ب��ارك��ن��س��ون هو 
اض���ط���راب ع��ص��ب��ي ت��ن��ك��س��ي ي��ؤث��ر 
بشكل رئيسي على شبكات الدماغ 
املنتجة للدوبامني في املادة السوداء. 
وتشمل األعراض: االهتزاز والتصلب 

وصعوبة املشي والتوازن. القهوة تقاوم اخلرف

جنمة أردنية تنضم إلى فريق 
»باب احلارة« في جزئه العاشر

تشارك الفنانة األردنية، رفعت النجار، في اجلزء 
العاشر من املسلسل السوري الشهير “باب احلارة”، 

املقرر عرضه خال شهر رمضان 2019.
وباتت النجار أول النجوم األردنيني مشاركة في 
املسلسل بكافة أجزائه، في حني أك��دت النجمة أنها 

تؤدي دور شخصية مميزة في أحداثه القادمة.
وأض��اف��ت النجار أنها ب��دأت فعليا تصوير أول 

املشاهد من دورها الذي يأتي ضمن “احلارة األردنية”، 
املستحدثة ألول مرة في اجلزء العاشر.

كما عبرت النجمة األردنية عن سعادتها باملشاركة 
في ه��ذا العمل ال��درام��ي ال��ذي ن��ال شعبية كبيرة في 
العالم العربي، لتصويره وقائع احلياة اليومية 
الدمشقية، مبا تتضمنه من عادات وتقاليد وتراث وقيم 

اجتماعية.

مشهد من باب احلارة

يعلم معظمنا أن آالم الصدر 
وضيق التنفس من األعراض التي 
تشير إلى احتمال اإلصابة بنوبة 
قلبية، ول��ك��ن، ه��ن��اك م��ؤش��رات 
أخ��رى أقل شهرة ميكن أال نكون 

على دراية بها.
وحققت جتربة ممرضة نشرت 
قصتها املريعة واألع��راض التي 
تعرضت لها على حسابها في 

تويتر، انتشارا واسعا.
وحتدثت املمرضة عن شعورها 
بانسداد التروية إلى قلبها بنسبة 
%95، ولكنها لم تعان من آالم في 
الصدر. وكتبت قائلة: “أريد أن 
أحذر النساء، فالشعور بالنوبات 
القلبية لدينا مختلف، حيث انتقل 
األل���م م��ن أع��ل��ى ظ��ه��ري وكتفي 
وان��ت��ش��ر بتساو عبر س��اع��دي. 

شعرت باحلرقة واأللم«.
واس����ت����ط����ردت م��وض��ح��ة: 
“اعتقدت في الواقع أنني مصابة 
بشد عضلي، إلى أن بدأت أتعرق 

وأتقيأ، حتى اتصلت بالطوارئ«.
وحلسن احلظ، عاشت املمرضة 
بعد ساعة من وصولها إلى غرفة 

الطوارئ.
وق��ال��ت إدارة م��راك��ز الصحة 
ال��وط��ن��ي��ة وم���ؤس���س���ة ال��ق��ل��ب 
البريطانية »BHF«، إن هذه 

القصة ال تعد غير عادية، حيث 
أن األع���راض التي تتعرض لها 
النساء ميكن أن تختلف عن آالم 
الصدر املعتادة، على الرغم من أن 

األمر شائع لدى الرجال.
وكتب البروفيسور، كولينز، 
على موقع »BHF«: »ميكن أن 

حت��دث نوبة قلبية ل��دى النساء 
بشكل مختلف، ورمبا يكون ذلك 
مبثابة ألم في الظهر بني الكتفني، 
أو قد تعاني املريضة من نوبة 
غثيان وقيء دون الشعور بأي ألم 

في الصدر«.
وأوض��ح كولينز أن األسباب 

معقدة، إال أن إنتاج اإلستروجني 
ميكن أن يعني أن��ه ت��وج��د لدى 

النساء عتبة أعلى من األلم.
ولسوء احلظ، من املرجح أيضا 
أن تشخص ح��ال��ة امل���رأة بشكل 
خاطئ بعد النوبة القلبية، لذلك 
م��ن امل��ه��م أن ت��ك��ون على دراس��ة 

ب��ال��ع��ام��ات واألع������راض التي 
تشمل: ألم في الصدر والشعور 
بالضيق أو الضغط، وأل���م في 
أج��زاء من اجلسم، مثل الذراعني 
والفك والرقبة والظهر والبطن، 
وال��ش��ع��ور ب���ال���دوار وال��ت��ع��رق 

والغثيان وضيق في التنفس.

مؤشرات على اإلصابة باألمراض القلبية

القهوة حتارب مرضني قاتلني!

حكاية اللحظات األولى من والدة 
نادية إبنة فاتن حمامة

السعودية تفتتح أول مدرسة بتقنيات 
الواقع االفتراضي

افتتحت اململكة العربية السعودية أول مدرسة 
واق��ع افتراضي في عموم الشرق األوس��ط، شيدتها 
احلكومة خصصيصا لتاميذ من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، في حترك يهدف لدعم مسيرتهم العلمية 
واملهنية. وافتتحت وزارة التعليم السعودية املدرسة 
في مدينة جازان الساحلية، ضمن خطة شاملة لدعم 
التاميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة، وتخفيف 
الصعوبات التي تواجههم في عملية التعلم والتحصيل 

األكادميي.
ومن املتوقع أن حتتضن املدرسة اجلديدة طابا لم 
يستطيعوا متابعة دراستهم في امل��دارس التقليدية، 

نتيجة لظروفهم الصحية.
كما قامت وزارة التعليم السعودية بتأسيس مكتبة 
رقمية على اإلنترنت، ليكون مبقدور هؤالء التاميذ 
الدخول إليها وتصفح كتبها العلمية بواسطة أحدث 

تقنيات الواقع االفتراضي.
وت���أت���ي اخل���ط���وة األخ���ي���رة ف���ي إط��ار خ��ط��ة 
ال������وزراة ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة في 
ق��ط��اع التعليم ال��س��ع��ودي بشكل واس���ع، ف��ي حني 
تطمح احلكومة للقضاء كليا على نسبة األمية 
ف��ي ال��ب��اد، وال��ت��ي تبلغ %5.6 م��ن مجمل الشعب 

السعودي.

جتربة حية ألحد طاب املدرسة

اشترى بوليصة تأمني بـ5 ماليني لزوجته.. 
ثم نفذ خطته الشيطانية

صورة للمتهم

فاتن حمامة وابنتها نادية 
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عارض مرتبط بالنوبة 
القلبية جتهله النساء!

 ق��ب��ل ق��ص��ة احل���ب التى 
عاشتها الراحلة فاتن حمامة 
مع ال��راح��ل عمر الشريف، 
خ��اض��ت ال��ن��ج��م��ة جت��رب��ة 
ال��زواج من املخرج الراحل 
عز الدين ذو الفقار، وأسفر 
هذا ال��زواج عن مولودتهما 

“نادية”.
زواج ف��ات��ن حمامة من 
املخرج عز الدين ذو الفقار 
مت فى عام 1947، وانتهى 
فى عام 1954، لتتزوج فاتن 
حمامة م��ن عمر الشريف، 
وال����ذى ك���ان آن����ذاك وجها 

جديدا فى عالم السينما.
وإح������������دى ال����ص����ور 
القدمية وال��ن��ادرة للنجمة 
ف���ات���ن ح��م��ام��ة وه����ى فى 
إح���دى املستشفيات عقب 
والدت��ه��ا ل��ن��ادي��ة بلحظات 
ق��ل��ي��ل��ة، وأم��ام��ه��ا زوج��ه��ا 
وقتها املخرج عز الدين ذو 
الفقار، وال��ذى حرص أثناء 
ق��دوم��ه للمستشفى على 
إحضار “عروسة” البنته، 
واملمرضات تقفن حول فاتن 

حمامة “األم اجلديدة”.
ي��ذك��ر أن ف��ات��ن حمامة 
رح��ل��ت ع��ن ع��امل��ن��ا ف��ى 17 
يناير عام 2015 إثر وعكة 
صحية مفاجئة، ومن قبلها 
كانت قد ترددت على إحدى 
املستشفيات بسبب الوعكة 

الصحية.


