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تشير دراسة دمناركية إلى أن 
األش��خ��اص املصابني بفشل في 
القلب ويتم حقنهم بلقاح مضاد 
لألنفلونزا رمبا يقل لديهم احتمال 
املوت املبكر باملقارنة مع نظرائهم 
الذين لم يحصلوا على هذا اللقاح.

وتابع باحثون أكثر من 134 
أل��ف مريض مصابني بفشل في 
ال��ق��ل��ب، فيما ب��ني ع��ام��ي 2003 
و2015، مع بقاء نصف املرضى 
في الدراسة لفترة 3.7 سنة على 

األقل.
وبصفة عامة، ف��إن احلصول 
على حقنة واح��دة على األقل ضد 
اإلنفلونزا ك��ان مرتبطا بتراجع 
بنسبة 18 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي خطر 
امل��وت املفاجئ م��ن ك��ل األسباب 
وبصفة خاصة نتيجة مشكالت 

في األوعية القلبية.
وقال دانييل مودين، الذي رأس 
هذه الدراسة وهو من مستشفى 
جينتفوتي اجلامعي وجامعة 
كوبنهاغن”وجدنا أيضا أن تواتر 
التطعيم ال��س��ن��وي والتطعيم 
مبكرا في املوسم مرتبطان بزيادة 

تراجع خطر الوفاة«
وت��اب��ع “نعرف بالفعل أن 
التطعيم ض��د اإلن��ف��ل��ون��زا يفيد 
الناس بصفة عامة ولكن دراستنا 
دع��م��ت أه��م��ي��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ضد 
اإلنفلونزا في املرضى املصابني 

بفشل في القلب، وتشير أيضا إلى 
أن التطعيم السنوي واملستمر مهم 

لهذه الفئة من املرضى«.
وتزيد اإلص��اب��ة بعدوى مثل 
اإلنفلونزا من طلب اجلسم للطاقة 
وتتطلب أن يضخ القلب دما بشكل 

أق��وى. والقلوب التي تعاني من 
فشل رمب��ا ال تستطيع أداء هذه 
املهمة مما يزيد من خطر اإلصابة 
مبضاعفات خطيرة لألنفلونزا 

مثل االلتهاب الرئوي.
وقال الطبيب كيفني شوارتز، 

م��ن م��ع��ه��د أون��ت��اري��و للصحة 
العامة، إنه يجب على األشخاص 
غير املصابني بفشل ف��ي القلب 
أن يحصلوا على تطعيم أيضا 
ألن��ه��م ال ي��س��اع��دون ف��ي حماية 
أنفسهم فحسب وإمنا يساعدون 

أي��ض��ا األش��خ��اص ال��ذي��ن لديهم 
أجهزة مناعة ضعيفة وال ميكنهم 

احلصول على تطعيم.
وذكر شوارتز “لقاح اإلنفلونزا 
ض��روري سنويا لكل من جتاوز 

عمره ستة أشهر«.

لدغة العقرب ..عالج فعال لأللم

اع��ت��اد م���زارع كوبي اصطياد 
ع���ق���رب م����رة ك���ل ش��ه��ر خ��الل 
ال��س��ن��وات العشر امل��اض��ي��ة، كي 
يلدغ نفسه بسمه، مؤكدا أن هذا 

السم يخفف عنه آالم الروماتيزم.
لكن م��ع ال��ب��رن��ام��ج ال��دوائ��ي 
غير االعتيادي الذي يتبعه بيبي 
كاساناس صاحب ال�78 عاما، لم 
يعد ُينظر إل��ى عالجه الطبيعي 

على أنه شيء مستغرب.
فقد وجد باحثون في كوبا أن 
سم العقرب األزرق املنتشر في 
البلد الكاريبي ميتلك خ��واص 
مضادة لاللتهاب ومخففة لأللم، 
ورمب��ا تكون ق��ادرة على تأخير 
منو األورام ل��دى بعض مرضى 

السرطان.
ورغ������م أن ب���ع���ض أط���ب���اء 
األورام في اخل��ارج يقولون إنه 
م��ن ال��ض��روري إج���راء مزيد من 
األبحاث كي يتسنى تعزيز مثل 
ه���ذا االدع�����اء، تستخدم شركة 
“البيوفام” الكوبية للمنتجات 
ال��دوائ��ي��ة س��م العقرب منذ عام 
2011، ل��ص��ن��ع أح����د أدوي����ة 
الطب التماثلي، ويعرف باسم 

“فيداتوكس«.
ول��ق��ي ه��ذا ال���دواء رواج���ا، إذ 
يقول مدير األنشطة التجارية 
ب��ال��ش��رك��ة ك���ارل���وس أل��ب��رت��و 
ديلغادو ل�”رويترز”، إن املبيعات 

ترتفع 10 باملئة سنويا.

ويباع “فيداتوكس” بالفعل 
في نحو 15 دولة في شتى أنحاء 
العالم، وجتري حاليا محادثات 
مع الصني لطرحه في سوق الدواء 

هناك.
وق��ال كاساناس أثناء عرضه 
دواءه الشافي لأللم، باستخدام 
عقرب عثر عليه حتت كومة من 
األنقاض في أرض يزرعها غربي 
كوبا: “أضع العقرب في املكان 

الذي أشعر بألم فيه«.
وب��ع��د أن يضغط عليه مل��دة 
كافية يلدغه العقرب، ويوضح: 
“يؤملني لفترة وجيزة، لكن بعد 
ذلك يهدأ األلم ويختفي وال أشعر 

بأي شيء بعد ذلك«.

لم يكن أش��د املتفائلني يتوقع 
أن تفوز فتاة شابة، كانت توصف 
ب�”الوحش” خالل طفولتها، بلقب 
“ملكة جمال فرنسا” لعام 2019.

وقال موقع “بي إف إم تيفي” 
إن فامياالما تشافيز توجت، مساء 
السبت، بلقب “ملكة جمال فرنسا 
2019”، بعد منافسة شرسة مع 

عدد من احلسناوات.
وأوض���ح امل��ص��در أن تشافيز 
فازت باللقب ال�89 للمسابقة، بعد 
إجماع جلنة التحكيم النسائية 
ع��ل��ي��ه��ا، إل����ى ج��ان��ب ت��ص��وي��ت 
اجلمهور، مضيفا أن ملكة جمال 
العام املاضي، ماييفا كوك، هي من 

تكفلت بوضع التاج على رأسها.
وكشف “بي إف إم تيفي” أن 
الشابة تشافيز، التي ال يتجاوز 
عمرها 24 عاما، عاشت طفولة 
غير عادية، بعدما كان الكل يصفها 
وي��ن��ادي��ه��ا ب�”الوحش” بسبب 
وزن��ه��ا ال��زائ��د، مشيرا إل��ى أنها 
ك��ان��ت ت��زن 80 كيلوغراما حني 
ك��ان عمرها يبلغ 18 ع��ام��ا، قبل 
أن تعمل بشكل ش��اق ج��دا لتفقد 

20 كغ في فترة زمنية قياسية. 
وقالت فامياالما، احلاصلة على 
املاجستير ف��ي إدارة التسويق 

“كنت أعاني كثيرا من األلقاب 
السيئة، مثل الوحش والبشعة 
والضخمة.. لكن في احلياة، هناك 

دائما راب��ح وخاسر.. جنحت في 
حتويل تلك املسبات إل��ى طاقة 
إيجابية«. وتابعت “كنت أسير 

وأدي��ر قاعة لبناء األجسام، وأنا 
اآلن ملكة جمال فرنسا.. ال أصدق 

نفسي.. هذا أمر رائع للغاية«.

»Styleee.com« مبادرة كويتية  ما العالقة بني لقاح اإلنفلونزا واملوت املبكر؟
100 موقع عاملي   جتمع 

 م��ع من��و االجت����اه ال���ى تسوق 
األزي��اء عبر املواقع االلكترونية 
وتطور ه��ذه التجارة اقتصاديا، 
بشكل نوعي ف��ي منطقة الشرق 
األوس���ط وخ��اص��ة دول اخلليج 
ال��ع��رب��ي مل��ا تؤمنه م��ن اختصار 
ف��ي اجل��ه��د وال��وق��ت ومت��ن��ح في 
الوقت ذاته خيارات غير محدودة، 
يأتياليوم Styleee.comاملوقع 
االلكتروني لألزياء ليجمع حتت 
سقف واح��د، أكثر من 100 شريك 
م���ن م���واق���ع ال��ت��س��وق ال��ع��امل��ي��ة 
وأك��ث��ر م��ن 1،000 ع��الم��ة أزي��اء 
جت��اري��ة،ل��ي��ك��ون األول واالك��ب��ر 
م��ن ن��وع��ه ف��ي ال��ك��وي��ت وال��ش��رق 
األوس������ط، وي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
املتسوقني الكترونيا بيسر، مرونة 
وسرعة أيضا.بدوره قال فيصل 
العيسى، الرئيس التنفيذي للموقع 
: أردن���ا أن نوفر اجلهد والوقت 
على محبي التسوق االلكتروني 
ل��ألزي��اء ب���أن ن��ض��ع ب��ني أيديهم 
خيارات عديدة من مواقع التسوق 
العاملية التي عقدنا معها شراكات 
ح��ص��ري��ة ح��ي��ث ي��س��ت��ط��ي��ع��ون 
التسوق منها مباشرة”. مضيفا 
: “أصبح ال��ت��س��وق اإللكتروني 
ل��ألزي��اء ال��ي��وم، اخل��ي��ار األفضل 
للسيدات والرجال على حد سواء، 

فبواسطته يستطيعون االط��الع 
على آخ��ر صيحات امل��وض��ة عبر 
ع��دد من مواقع التسوق العاملية 
واختيار ما يناسبهم من موديالت 

Styleee. وميزانية أيضا، لذا فان
com يلبي هذه احلاجة املتنامية 
مع ضمان نسبة أمان وثقة عالية 

للتسوق”.
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 ملكة جمال فرنسا.. 
»وحش بشع«!

عادات يومية حترمنا من فقدان الوزن

يفشل كثيرون في حرب فقدان 
ال��وزن، بسبب بعض املمارسات 
والعادات التي ال ينتبهون إليها، 
مم��ا يعيق جهودهم ف��ي خسارة 

الوزن.
وق��د وض��ح أخ��ص��ائ��ي تغذية 
يدعى “ريك هاي” أن هناك بعض 
األم���ور اليومية ال��ت��ي ن��ق��وم بها 
وتسبب ع��دم فقداننا للوزن كما 
نرغب، بحسب املوقع املتخصص 

“طب ويب«.
وأش��ار أخصائي التغذية، أن 
هناك أربعة أم��ور أساسية تعيق 
فقدان ال��وزن، والتي تشمل تناول 
القهوة، وه��ذا بالطبع ال يعني أن 
تناولك لكوب واح��د م��ن القهوة 

سيعيق فقدانك للوزن.
لكن يجب عدم اإلكثار من تناول 
القهوة، فالقيام بذلك يساهم في 

انخفاض مستوى السكر في الدم، 
والذي يسبب بدوره اعتقاد الدماغ 
بأن عليك تناول الطعام الستعادة 
املستويات الطبيعية من السكر في 
اجلسم، أي أننا نتناول كمية أكبر 

من الطعام في هذه احلالة.
وت��ع��ت��ب��ر ال��ري��اض��ة املكثفة 
أح��د األس��ب��اب ال��ت��ي حت��ول دون 
خسارة الوزن، توضيح ذلك وفًقا 
ألخصائي التغذية، عندما نتناول 
ال��ط��ع��ام، ي��ق��وم اجل��س��م بحرق 
الكربوهيدرات أواًل الستخدامها 
كطاقة، وبعد االنتهاء منها، يتوجه 
اجل��س��م حل���رق ال���ده���ون، إال أن 

العملية تصبح أكثر تعقيًدا.
وي��ك��م��ن احل����ل، ف���ي مم��ارس��ة 
ال��ري��اض��ة ب���اع���ت���دال، وينصح 
ب��االب��ت��ع��اد ع��ن ت��ل��ك ال��ري��اض��ات 

الشديدة واملكثفة.

ي��ض��اف أي��ض��ا ل��ه��ذه األس��ب��اب 
ت��ن��اول امل���وال���ح، ف��ال��ص��ودي��وم 
ضروري للجسم من أجل السيطرة 
على كمية امل���اء امل��وج��ودة فيه، 
فكلما زادت مستويات الصوديوم 
ارتفعت كمية املاء املتراكمة، والتي 
ال يتم إفرازها من خالل البول، مما 

يسبب انتفاخ اجلسم.
وه��ذا ال يعني قطع الصوديوم 
بتاًتا من الطعام، لكن حدد كمياته 

املستهلكة.
أيضا املياه الفوارة، ففي دراسة 
نشرت مؤخرا، وجدت أن أوكسيد 
الكربون في املشروبات الفوارة 
يؤثر على ال��وزن من خالل زيادة 

إفراز هرمون اجلريلني.
وه���ذا ال��ه��رم��ون ي��ع��رف باسم 
هرمون اجل��وع، ويتم إنتاجه في 

املعدة، ويسبب زيادة الشهية.

»مبواصفات مغرية”، ُطرح 
منزل فخم جدا للبيع مقابل أغلى 
سعر في أوروبا، بالرغم من أنه 

ال يضم سوى 6 غرف.
وذك���رت صحيفة “ذا صن” 
البريطانية، أن الشقة اخلاطفة 
لألنظار تقع في موناكو، وتطل 
على مناظر رائعة، مشيرة إلى 
أن سعرها يبلغ 67 مليون جنيه 

إسترليني.
واملنزل املسمى “بانوراما” 
يضم 6 غ��رف ن��وم، و4 مواقف 
ل��ل��س��ي��ارات، إل��ى ج��ان��ب شرفة 
كبيرة حتيط بالشقة، وتبلغ 

مساحتها 700 متر مربع.
ومن هناك ميكنك االستمتاع 
مبناظر موناكو اخل��الب��ة، من 
بينها مسار فورموال 1 وميناء 

“هرقل«.

وت���ق���ول ال��ش��رك��ة امل��ك��ل��ف��ة 
بتسويق الشقة “فينلي برور”، 
إن املنزل يضم غرفة مزدوجة 
ك��ب��ي��رة الس��ت��ق��ب��ال ال��ض��ي��وف، 
ومطبخ واس��ع، باإلضافة إلى 
غرفة عبارة عن “سينما” مجهزة 
ب��أح��دث التقنيات لالستمتاع 

مبشاهدة األفالم.
والشقة مصممة اعتمادا على 
فن “آرت ديكو” من قبل مهندس 
معماري شهير، وتضم وسائل 

ترفيه حديثة.
وفي حال اقتنيتها، فسيكون 
جنوم الفورموال 1 جيرانا لك، 
مب��ن فيهم ل��وي��س هاميلتون 
ونيكو روسبيرغ ديفيد كولتارد 
وجنسون ب��ات��ون، إل��ى جانب 
جن����وم ه���ول���ي���وود وم��ط��رب��ني 

عامليني.

تركيا تكشف عن خطأ غريب وراء حادث »قطار املوت«
ك��ش��ف��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي 
جتريها السلطات التركية بشأن 
اصطدام قطار بعربة جر قطارات 
قبل أي��ام ع��ن خطأ غريب يقف 
وراء احلادث الذي أدى إلى مقتل 
9 أشخاص وإصابة 47 آخرين.   
وذك��رت صحيفة “حرييت” 
التركية، األحد، أن أحد العاملني 
ف���ي احمل��ط��ة ال��ت��ي وق����ع فيها 
احل���ادث، نسي حتويل القطار 
إل���ى سكته الصحيحة وطلب 
منه االجت���اه إل��ى السكة اخلطأ 
حيث كانت تسير عليها عربة جر 

للقطارات.
ونقلت الصحيفة عن العامل، 
وي��دع��ى عثمان، ق��ول��ه: “طلبت 
م��ن القطار التوجه إل��ى السكة 
ال��ث��ان��ي��ة، بينما ك��ان��ت سرعته 
م��رت��ف��ع��ة، وك��ان��ت ي��ج��ب علي 
توجيهه للسكة األولى، لكن رمبا 

نسيت أن أفعل ذلك«. واحتجزت 
السلطات التركية 3 عاملني كانوا 
على رأس عملهم في احملطة خالل 
االصطدام، أصر اثنان منهم أنهما 
قاما بواجبها وفق القواعد املتبعة 
خ��الل م��رور القطار، وأنهما لم 

يرتكبا أي خطأ.
واستدعت السلطات للتحقيق 
أك��ث��ر م���ن 45 ش���اه���دا ل���إدالء 
ب��إف��ادات��ه��م ض��م��ن التحقيقات 
امل��س��ت��م��رة مل��ع��رف��ة م��الب��س��ات 
اصطدام قطار أنقرة، الذي كانت 
سرعته تتراوح بني 80 و90 كم 

في الساعة وقت االصطدام.
وق��ال عمدة أنقرة إن القطار 
اصطدم بعربة اجلر التي ما كان 
يجب أن تكون على سكة القطار 
الذي كان متجها اخلميس املاضي 
من العاصمة التركية أنقرة إلى 

إقليم قونية، وسط البالد.

أغلى شقة في أوروبا للبيع.. والسعر »إعجازي«


