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{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
كان ريـك بروبـسـتاين أحـد كـبار
بائـعي التـذكارات الـرياضـية من
خالل مـوقع إي بـاي اإللـكـتروني
لـلـمـزادات يـعـمل في مـكـتـبه في
اضي عندما نيوجيرزي األحـد ا
ارتفعت فجأة مبيعات التذكارات
الـتـي تـخص
جنــــــــــــــم
دوري
كـــــــــرة
السلة
األمـــر
يـــــكي
الساب
ق كوبي
بـرايــانت.وبه
ذه الطريقة تلقى بروبستاين نبأ
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وبعد تلك الـنتائج التي توصل
إلـــيـــهـــا الـــعــلـــمـــاء حـــول ذلك
الـبـروتـ قـامـوا بـإنـتاج دواء
يـــكــون الـــبــروتــ أســـاســاً له
ويـــعـــطي تـــأثـــيـــر الــتـــمـــارين
الــريـاضـيــة في حـرق الـدهـون.
وخالل اخـتـبـار الـدواء اجلـديد
على الفـئران الحظ الـعلماء أن
عـمـلــيـة حـرق الـدهــون عـنـدهـا
أصــبـحـت أكـثــر نــشـاطــاً كــمـا
الحـــــظـــــوا انـــــخــــفـــــاضـــــاً في
مـستـويـات األحمـاض الـدهنـية
والــــســـكـــر في دمـــهـــا. وأشـــار
اخلــــــبــــــراء إلى أن الــــــدواء لم
يــتــسـبـب بـفــقــدان الــوزن لـدى
الــفـئــران ألنه زاد من عــمــلــيـة
األيـض فـــــبـــــالـــــتـــــالـي قـــــامت
احليوانات بتناول كميات أكبر
مـن الـطـعـام. وعـبـر الـبـاحـثـون
عن عزمـهم على اختـبار الدواء
اجلديـد على البـشر كـما أبدوا
أمـــلــهـم في أن يـــكــون لـــلــدواء
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تــكــرّر مـــرة أخــرى احلــادث الــذي قــرع
ــدنـي جــرس االنــذار له مــنــذ الــدفــاع ا
ســنـوات  حـيث تـوفـي سـتـة أشـخـاص
من أسـرة أردنـيــة واحـدة اخـتــنـاقـا في
ـمـلـكـة إثر مـنـزلـهم في الـكـرك جـنـوب ا
نبعثة من مدفأة استنشاقهم الغازات ا
ـنـزل أثــنـاء نـومـهم حـسـبـمـا الـغـاز بـا
ـدني في بـيان أعـلـنت مديـريـة الـدفاع ا
أمـس االول. ونـقل الــبـيــان عن الــنـاطق
ــدني إيـاد الــعـمـرو اإلعالمي لـلــدفـاع ا
قـوله إن (كـوادر اإلســعـاف في مـديـريـة
دفــاع مـــدني الــكـــرك تــعـــامــلـت مــســاء
الــســبت مع وفــاة ســتــة اشــخــاص من
عائـلة واحـدة إثر اسـتنـشاقـهم الغازات
نـبعـثة من مـدفأة الـغاز داخل مـنزلهم ا
ـنــطـقـة سـول الــواقـعـة في مــحـافـظـة

الكرك  118كلم جنوب عمان).

وأضـــاف إن (فـــرق اإلســــعــــاف قـــامت
ــتـــوفـــيــ وهم األم واألب بــإخـالء ا
وأطفـالهم األربعـة إلى مستـشفيي
الـكــرك احلــكـومي واألمــيــر عـلي
الـــعـــســـكــري) .ودعـــا الـــنـــاطق
ــــــواطـــــــنــــــ إلى االعالمـي ا
(ضــرورة االســتــخـدام اآلمن
والـسـلــيم لـلـمــدافئ وتـفـقـد
اخلراطـيم الواصـلة مـا ب
ـدفـأة االسـطـوانـة وجـسم ا
ـدفأة مـشـتـعـلة وعـدم تـرك ا

اثناء النوم).
وغــالـبـا مـا تــقع حـوادث من هـذا
الـــنـــوع في االردن حـــيث تـــلـــجــأ
الـعــديــد من االسـر الـى اسـتــخـدام
ــــدافئ الـــنــــفـــطـــيــــة والـــغـــازيـــة ا
مـنـخـفـضـة الـكـلـفـة وتـركـهـا تـعـمل

أثناء نومهم.
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يـــقــرب من  2300امـــرأة غـــيــر
ــرض. ووجــدت مــصــابــات بــا
الـــــدراســـــة أنـه بـــــعـــــد األخــــذ
بـاالعـتـبـار عــوامل مـثل الـعـمـر
واإلجنــاب ارتــبـط اســتــخــدام
حـبوب مـنع احلـمل بـانخـفاض
خـطر الـوفـاة بنـسـبة  %46في
غـــضـــون عـــام من تـــشــخـــيص

بيض. سرطان ا
وقالت مـؤلفة الـدراسة جيـنيفر
موجنيوفي: »كلمـا طال تاريخ
اسـتــخـدام وسـائل مـنع احلـمل
عن طـريق الفم زادت احلـمـاية
الـتي الحـظـنـاهـا فـيـمـا يـتـعـلق
بــتـــقــلـــيل فـــرصــة الـــوفــاة من

بيض.« سرطان ا
ويـعتـقـد البـاحـثون أن هـذا هو
أول بــــحـث كـــبــــيــــر من نــــوعه
لـدراسة الـعالقـة ب اسـتـخدام
حـــبــوب مـــنع احلـــمل وخـــطــر
ــبــيض اإلصــابـــة بــســرطـــان ا

القاتل.

القاهرة -الزمان
ـصـريـة زيـنة ـمـثـلـة ا كـسـرت ا
أول مـــرة  الـــصــــمت الـــطـــويل
وحتــــــدثـت  عن تـــــــفــــــاصــــــيل
قـضيـتهـا مع الـفنـان أحمـد عز
وذلك في أول لـقـاء إعالمي لـها
عـلى الـشاشـة مـنذ 10 سـنوات

اجراه عمرو ديب.
و فــــاجــــأت  زيـــنــــة اجلــــمــــيع
وحتـــدثـت بــتـــأثـــر شـــديـــد عن
فـــضـــيـــتـــهـــا مع عـــز وقـــالت:
(تـزوجـنـا يـوم 15 يـونـيـو عـام
ــنـزل 2012 في حــفل كـبــيــر 
شــقــيــقي بــحــضـور أفــراد من
أســـرته وأســـرتي واقـــنـــعـــني
بــتــوثــيق زواجــنــا مــدنــيــاً في
صـريـة بـأمـريـكا القـنـصـلـيـة ا
رغـبــة مـنه في عـدم اإلعالن عن

ارتباطنا حينها).
(ثـقـة عـمـياء) هي الـكـلـمـة التي
وصفت بها زينـة ثقتها في عز
حتى أنـها لم تفـكر أو تشك في
عـدم تــوثـيــقه لـزواجــهـمــا كـمـا
اتفق معها وتـابعت: (احلقيقة
كــان مـحل الــثــقـة  كــان جــيـداً
جــداً ال يـــتــرك فـــرضــاً يــؤدي
الـــعـــمــــر واحلج حـــتى اآلن ال
أصــدق مـا يـحــدث ولم أجـلس

معه منذ بداية خالفاتنا).
وقـالـت الـفـنـانة انـهـا اكـتـشـفت
حملها من عز في مارس 2013
ووضـــعت تـــوأمـــهـــا مــنـه (عــز
الـدين وزين الدين) في أكـتـوبر
من نـفس الـعـام حـيث سـافـرت
زينة لوضع توأمها في شهرها
اخلـــامس من احلـــمل والالفت
أن زينة شـددت على أن عز كان

ســعــيــداً بــخــبـــر حــمــلــهــا في
الـبــدايــة وقـالت: (لـم نـتــحـدث
ولم نـتــفق عـلى تـأجـيل احلـمل
مــنــذ زواجــنـا احلــقــيــقــة كـان
ســـعـــيـــداً بـــخـــبـــر احلـــمل في
البداية ثم طلب مني التخلص
مــــنـه إال أني صــــمـــــمت عــــلى
االحــتـفـاظ بـاجلـنـ ومن هـنـا
اتفقنا على السفر لالجناب في
أمـريـكا). وتـابـعت: (اتـفق معي
مـع اعـتـزال الــفن واالســتـقـرار
في أمـريكـا مع الـتـوأم على أن
يــتـــردد عــلـــيــنـــا كل فـــتــرة مع
ارسـال مــصـروفـاتــنـا شــهـريـاً
وذلك خــــــــوفـــــــاً مــــــــنه عــــــــلى

معجباته).
عالقـة زيـنـة بعـز تـدهـورت مـنذ
دخـولهـا في الـشهـر الـثالث من
ـفاجـأة الكـبرى احلمل إال أن ا
لها كـان بعد وضـعها لـتوأمها
حــيث طـــلب مــنــهــا عــز إجــراء
حتـليل DNA لـهمـا ومن هـنا
شـاكل تتـفـاقم بيـنهـما بـدأت ا

حتى وصلت للقضاء.
قـــصــة حـب زيــنـــة ألحــمـــد عــز
عمـرها 10 سنـوات بحـسب ما
اعترفت في برنـامج  (احلكاية)
الفتة إلى أنهـا تعرفت عليه في
فــيـلم (مـذكـرات مـراهـقـة) الـذي
ــقـرر أن جتــسـد دور كــان من ا
الـبطـولة فـيه إال أنـها اعـتذرت
عنه ثم تـطورت عالقـتهمـا بعد
مـشاركـتـهمـا في فـيلم (الـشبح)
مــشـيـرة إلى أن خـالفـات كـانت
تدب بينهما كل فترة إال أنهما
سـرعان مـا يعـودان لـبعـضهـما

مرة أخرى.

r '« Êu¼œ ‚dŠ w  bŽU ¹ dJ²³  ¡«Ëœ

W³FB «  UłöF « w  qL(« lM  »u³( W² ô bz«u

ÊU e « ≠ ÊbM

ذكـر تقـريـر بريـطـاني ( أن عدد
الـوفـيات الـتي يـسبـبـها مـخدر
ــــســـــكن في فــــيــــنـــــتــــانــــيـل ا
ازدياد).ويعد الفـينتانيل وهو
من أنـواع األفـيـون الـصـنـاعي
أقـوى 50 مــرة من الـهــيـروين.
وقـــد ازدادت الـــوفـــيــات الـــتي
سـبـبـهـا مـن ثـمـانـيـة أشـخاص
فــــي  2008إلــــى  135فــــي
 ?2017بــــحـــسب مــــا يـــقـــوله
الـتقـرير.وقال مـجلـس مكـافحة
إســاءة اســتــخــدام الــعــقّــارات
االستـشاري (إن على احلـكومة
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ــقـبــلــة ضـد ربّــمــا تـكــون الــضـربــات الــصــاروخـيــة ا
السـفـارة األمريـكـية فـي بغـداد أشـد قوة وأكـثـر دقة 
نع هـذا االحتمـال في عدم تكـرار الهجوم فمـا الذي 
نع طـعم في السـفارة? ومـــــــا الذي  الذي أصـاب ا
ــقـبـلـة من نـوع آخـر في الـقـوة أن تـكـون الـصـواريخ ا
والـتــأثـيــــــر  مــادام الـسالح مــتـاحـاً في الــتـنـقل من
مـكــان إلى آخــر في الـعــراق حتت عــنـاوين مــخــتـلــفـة

وملتبسة .
تـاحـة لـلـحـكـومة الـعـراقـيـة بـعد أن مـاهي اخلـيـارات ا
طــلـــبت واشــنــطـن مــنــهــا رســـمــيــاً حــمـــايــة مــقــارهــا
الدبـلوماسـية? في وقت نسـمع وزير اخلارجـية بومـبيو
يتحـدث بلغة فـيها لهـجة جديدة حـ ذكر انّ أكثر من
أربـعة عـشـر هـجـوماً عـلى مـنـشـآت وأهداف أمـريـكـية

اضي . منذ سبتمبر ا
اإلدانـة والـصـوت اخلـفـيض وعـدم الـرضـا من قـصف
مـتكـرر لبـعـثة أجـنـبيـة  بـغض النـظـر عن جنـسـيتـها 
ـنع عــدم الـقـصف يـدل عــلى انّ اخلـيــارات مـحــدودة 
مـجـدداً بــالـرغم من انّ هـنـاك امـكــانـات اسـتـخـبـاريـة
داخل بـغداد لـتـشـخـيص اجلـهـات الـتي تـتبـنى إطالق

ا باالسماء أيضاً . الصواريخ ور
عاجلات السـيما بـعد ضربة غيـر انّ هناك شلالً فـي ا
ــوقف  كـــمــا فــتح مــطــــــــار بـــغــداد الــتي أجّـــجت ا
الــقــصف االيـــــراني عــلى قــاعـدة عــ األســد الــبـاب
ألنـواع أخــرى من الـقــصف ذات الـطـبــيـعـة (احملــلـيـة)

صطنعة. ا
تـكرار الـقصف عـلى السـفارة األمـريكـية قـد يقود إلى
ـبـاشر تـصــعـيـد من جـانب واشـنـطن يـعـود بـالـسـوء ا
عــلى الـعــراق ولــيس إيـران بــأي حــال من األحـوال .
ذلك انّ الـصـواريخ عـميـاء ونـتـائـجـها غـيـر مـحـسـوبة
السيما انّ الـرئيس ترامب قد أجـاز ضمنياً من خالل
عـمــلـيــة قـتل اجلــنــرال اإليـراني ســلـيــمـاني ازالــة أيـة
أهداف تـمثل تـهـديدات مـشابـهـة للـمصـالح األمـريكـية

في العراق .
هـنـاك ثمن مـؤجل لـكـنه واجب الدفع  والـعـراق وحده

سيدفعه .
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قـريـبـاً جـداً من الـواقع  وبـعـيـداً جـداً عن األمـنـيـات 
وبـعـــــــــــد مـرور نــحـو أربــعـة شــهـور  عــلى مـفــتـتح
ســـيالن الــدم الـــعــراقـــــي الـــثــائـــر  صــار مـن غــيــر
شـكوك فـيه الى حد بـعيد  أن األكـراد لن يسـاهموا ا
أبـداً في ثورة تـشرين الـعظـــيمـة  ألنهم وفق مـا يرون
ويتـمـنون  يـعيـشـون بدولـةٍ مسـتـقلـةٍ تـمامـاً  هي دولة
كـردسـتــان  وهـذا أمـر يـدخل بـبــاب االسـتـثـمـار غـيـر

العادل . 
ـدن الـغربـية الـسـاكتـة حـتى اللـحـظة  فـما زالت أما ا
مـتـمسـكـة بـعـدم الـتظـاهـر  حتت حـجـة عـوراء عـرجاء
مـــبــالــــــــــــغ فــيـــهــا كــثـــيــراً  وهي الـــقــول إنــهم إنْ
ـبـجـلـة  فـسـوف شـاركـوا ورفـعــــــــوا رايـة تـشـرين ا
يـتـهـمــون بـالـداعـــــــشـيـة ويـتـعـرضـون إلى أذى كـبـيـر
واجـســامــهم مــا زالت تــســتــضــيف ســكـاكــ داعش
وأخــواتــهـا بــالــرضــاعـة  في الــوقت الــذي يــرون فـيه
بــوضــوح وبـاأللــوان  أن حــكم احملــمـيــة اخلــضـراء 
صــار يــتــــــــــعـــامل مع أهل اجلــنـــوب أيــضــاً  بــكل
وســـائـل الــــقــــتـــل واحلــــرق والــــتــــدمــــيــــر واإلهــــانـــة

والتــهميش!!
وبـهــذا الـسـيـنـاريـو األسـود سـتــفـشل الـثـورة وتـضـيع
الدماء  وقد تظـهر على اخلريطة دولـتان مستلتان من
دفتر العاهرة الكونية أمـريكا  هما دولة شيعية وثانية
رة سنية  أو تقع حرب طاحنـة قاتلة  ساحتها هذه ا
بـغداد وأخـياتـهـا نزوالً صـوب اجلنـوب  وفي نهـايتـها
سـيـلـتـقـي دجـلـة والـفـرات بـالـقـرنـة  ثم يـصـبـان بـشط
!! العرب  والذي سيكون لونه حينها أحمرَ تامّاً دامعاً
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ولقد تبـيَّنَ بعد جتريبٍ وجتـربةٍ  ان اجلدَلَ على حائط
الـفيـســـــــــــبوك  يُـفسِـدُ الودَّ ويـصخـر القـلبَ ويدمر
عـنى  ويُكاثرُ ويسقي ويرعى مزرعةَ الفكرةَ ويخربُ ا
الـشــــــــيبِ عـلى الـرأس والـلـحـيـة  ويُـقـصّـرُ الـعـمرَ 
ويـــزيـــدُ مـن أســـبـــابِ زيــــارة مـــشـــفـى الـــشـــمّــــاعـــيـــة
والـعـصـفـوريـة  ويـجـعل الـطالق بـالـثالثـة مـثلَ قـبـضة
ـسـاكـ  ـتـجـادلـ ا خُـبّــاز بـقـدر فـقـيـر  ويَـذهبُ بــا
صـوبَ طـقـطـوقــة صـارت مـشـهـورة هـذه األيـام وشـاع
اســتـعـمـالـهــا كـثـيـراً وزبـدتــهـا تـقـول  (إنَّ آخـر الـدواءِ

احلظر).
كـثــرة من الــنـاس صــارت ال تــسـتــطـيـع كـتــابـة رأيــهـا
احلـاسم الصـريح  فوق حـائط السـيد مارك الـشاسع
 خــوفـــــــــاً ورعــبــاً من مـــواجــهــة الــعــنف واإلرهــاب
ـشــ  لـذلك جلــأ بـعـضــهم الى الــسـكـوت الــلـغــوي ا
والــفــرجــة  وذهب آخــرون مــذهــبــاً
يـنـام عـلى كـثــيـر نـفـاق وتـدلـيس 
وأجــبــروا عــلى شــتم الــبــاذجنــان
لــــــــيـس ألنـه سيء  بـل إرضــــــــاءً

دللة فقط!! للطماطة احلمراء ا
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الـعراق 500 ديـنار اليمن 30 رياالً الـسعوديـة رياالن الكويت 200 فلس االمـارات درهمـان عمان 150 بـيزا قطر 3
رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 

{ بوسطن  –وكاالت - أظهرت
دراسة طبية (أن األطفال الذين
تعرضـوا لتلـوث الهواء وهم ال
يـزالـون في األرحـام مـعـرضـون
الرتــفــاع مــســتــوى ســكــر الـدم
خالل الطـفولـة مقـارنة بـغيرهم
) مـــــضــــيــــفـــــة (أن الــــتــــلــــوث
باجلـسيـمات الـدقيـقة قـد يكون
من عوامل اخلطر البيئية وراء
اإلصـــابـــة بـــالــســـكـــري).وركــز
الـــبــاحــثـــون عــلى مـــا تــســمى
باجلسيمـات الدقيقة  2.5وهي
مـــجــمـــوعــة مـن اجلــســـيــمــات
الـصـلبـة والسـائـلة قـطـرها أقل
من  2.5مــيـــكــرومــتــر ومــنــهــا
الــغـــبــار واألتــربــة والــســخــام
والــــدخــــان. وارتــــبــــطـت هـــذه
اجلــــســـيــــمــــات في الــــســــابق
بـاإلصــابــة بـأضــرار في الــرئـة
وزيــــادة مـــخــــاطــــر اإلصــــابـــة
بـــأمــراض الـــقــلـب والــســـكــتــة

الدماغية والسكري.
وشــمــلـت الــدراسـة  365طـفال
ــديـــنــة مــكـــســيــكـــو ســيــتي
ــســتــويــات تــلـوث تــعــرضــوا 
بـاجلسـيـمات  2.5بـلغت 22.4
توسط ميكروجرام يوميا في ا
لـكل مـتر مـكـعب من الـهواء في
فتـرة احلـمل وهي أعلى بـكثـير
من مـسـتوى  12مـيـكـروجـراما
الــــــتي حتـــــددهــــــا اجلـــــهـــــات

كسيكية. التنظيمية ا
وأوضح البـاحثـون (أن تعرض
األطــفــال وهم أجــنــة لــلــتــلـوث
ـسـتـوى بـاجلـســيـمـات بـهــذا ا
ارتـبط بـزيـادة سـنـويـة بـنـسـبة
 0.25فـي الــهـــيـــمــوجـــلـــوبــ
الـسـكري لـديـهم بـعـد جتاوزهم
سن اخلــــــــامـــــــســـــــة وحــــــــتى

السابعة).

رأى الوشم والـتقط صورة مع
ـــعـــجـــبـــة والـــتي أطـــلت في ا
الـصـورة بـظهـرهـا لـتـكشف عن

وشمها.
يُـذكر أن الـفـنان الـعـراقي كاظم
الـسـاهر كـان قـد اعتـذر مـؤخراً
ـقرر عن حـفل غـنائي كـان من ا
أن يــحـيــيه يـوم 12 ديــسـمــبـر
ـاضي ضمن فـعـاليـات موسم ا
ــمــلـكــة الــعـربــيـة الــريــاض بـا
الــــســـــعــــوديــــة وذلـك نــــظــــراً
ــضـــطــربـــة الــتي لـــلــظـــروف ا

تشهدها العراق. 
وعــلى جـــانب آخــر كـــانت قــد
انــطـلـقت شـائـعـة قـويـة تـرددت

في الـــفــــتـــرة األخــــيـــرة حـــول
انــفــصــال كـــاظم الــســاهــر عن
غربية سارة خاصة خطيبته ا

ســـبق وأعـــلـن بــنـــفـــسه خـــبــر
سرح في مارس خطبته عـلى ا

.2018

بعـدما رفض الكـشف عن موعد
زفـافـهـمـا مـبـرراً ذلك بـأن األمـر
خـــــاص عـــــلى الـــــرغـم من أنه
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حـظي الــنــجم  الــعـراقـي كـاظم
ـفــاجـأة  من إحـدى الــسـاهــر 
معـجبـاته والتي كـشفت له عن

شدة حبها له بوشم.
ــعــجــبــة اذ  رســمـت الــفــتــاة ا
وشماً مثيـراً في أعلى ظهرها 
يـحـمل كـلمـات من أغـنـيـة كاظم
ــر) حــيث (اش جــابــرك عــلى ا
نـقـشت عـبـارة “أدري بـطـريقي
صـعب وأتـعـثر بـخـطـواتي لكن
عِــــنـــادي أشّــــد خــــلّي الــــثــــمن

حياتي.”
وبــدت عــلى الــفــنــان الــعــراقي
ـجـرد أن ــفـاجـأة والــذهـول  ا

ــــعـــاجلـــة اتـــخــــاذ إجـــراءات 
ـثـله الــتـهـديـد احلــالي الـذي 
ـسكّن).ويـضيف اجمللس هذا ا
وفـقـا لتـقـريـر لـلبي بي سي(أن
ارتـــفـــاع عــــدد الـــوفــــيـــات في
بــــريـــطـــانــــيـــا الـــذي ســــبـــبه
الفينتـانيل يرجع إلى إضافته

إلى الهيروين).
وبــدأ تـصـنـيع هـذا الـعـقّـار في
األصل لـتـنـاوله كـمـسـكن لـكنه
تـــســرب إلـى ســـوق اخملــدرات
غـيـر القـانـونيـة في بـريطـانـيا.
ونـظـرا لـقـوته فـإن أقل جـرعـة

يتة. منه قد تكون 
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تـمـكن عــلـمـاء أســتـرالـيـون من
إنـتاج دواء جـديد يـساعـد على
حـــــرق الــــدهـــــون في اجلـــــسم
ويـتــرك تـأثـيــراً إيـجـابــيـاً عـلى
نــظــام عــمـل الــقــلب واألوعــيــة
«Cell الدمـوية. وذكـرت مجـلة
 «Reportsأن »شــون مــاغي«
«Deakin وزمالءه من جامـعة
 «Universityقـامــوا بـدراسـة
عـملـية حـرق الدهـون في جسم
الفـئران أثنـاء قيـامها بـحركات
وتمارين معينة وذلك ساعدهم
عــلى إيـــجــاد الــبــروتــ الــذي
يـلــعب دوراً رئـيـسـيـاً في حـرق
الــدهـون وبــقــيـامــهم بــإدخـال
ـعـدلـة سـلـســلـة من الـنـمــاذج ا
وراثــيــاً من ذلـك الــبـروتــ في
أجسـام بعض الـفئـران الحظوا
تــســـارعــاً في عــمـــلــيــة األيض
عـــنـــدهـــا حـــتى دون أن تـــبــذل

مجهوداً فيزيائياً يذكر.

إلى (أن أكـــثـــر من  12ألــفـــا من
تـــذكــارات بـــرايـــانت بــيـــعت من
ــوقع مــنــذ انـتــشــار نــبـأ خالل ا
ـــا في ذلـك بـــطـــاقــات الـــوفـــاة 
ـبلغ 75 علـيـها صـورته بـيعت 
ألف دوالر).وأفــاد بــروبــســتــاين
(بأن هـذا التـهافت عـلى تذكارات
بـرايانـت دفع األسـعار إلـى أعلى
بــســرعــة الــصــاروخ) وقــال (إن
ـــعـــدالت األســــعـــار ارتــــفـــعـت 
تـراوحت بـ خـمس مـرات و15
مرة مقارنة بالسعر األصلي).من
نــاحــيــة أخـرى يــتــصــدر كــتـاب
بـرايـانت (ذا مـامــبـا مـنـتـالـيـتي:
هـــاو آي بالي) قـــائـــمـــة الــكـــتب
األكثـر مبـيعـا على مـوقع أمازون
اعـــتــبـــارا من ظـــهــيـــرة االثــنــ

اضي. ا

وفـاة بــرايـانت جنم فــريق لـوس
اجنلوس ليكرز لكرة السلة الذي
لقي حـتـفه مع ابنـته الـبالـغة من
العـمر  13عامـا وسـبـعـة آخرين
في حـــــــادث حتـــــــطم طـــــــائــــــرة
هـلــيـكـوبـتــر في لـوس اجنـلـوس
ـاضي.وقال بـروبسـتاين األحد ا
في مقابلـة تليفـونية االثن (إنه
ألمـر مـروع إنهـا طـريـقـة مـروعة
لـتـلـقي الـنـبـأ عـنـدمـا تـتـلقـاه من
ـبـيـعـات).وأضاف خالل حـركـة ا
(أنه بـاع بـطـاقات عـديـدة عـلـيـها
صور لبرايانت وبعضها حجزه
مشترون بـسعر يزيـد على عشرة
آالف دوالر بـاإلضـافة إلـى كرات
ســلــة وأحــذيــة عــلــيــهــا تــوقــيع

برايانت).
وتـشــيـر بــيـانــات مـوقع إي بـاي

ـفـعـول الـذي تركـه على نـفس ا
جـــسم الـــفــئــران أي »تــســريع
عـمـلـيـة األيض وحـرق الـدهـون
وحتسـ عمل الـقلب واألوعـية

الدموية.«
فــيــمــا كــشــفت دراســة جــديـدة
ـتـحـدة أجــريت في الـواليــات ا
مؤخـراً أن حـبوب مـنع احلمل
تساهم بشكـل فعال في الوقاية
بيض. من اإلصابـة بسرطـان ا
لعـدة سنـوات الحظ البـاحثون
أن الـنسـاء الـلواتي اسـتـخدمن
وسـائل مــنع احلـمل عن طـريق
الــــفـم أقل عــــرضــــة لإلصــــابـــة
ــبـيض. وقــد قـارن بـســرطـان ا
الـبــاحــثــون في مــركـز روزويل
بــارك الــشــامل لــلــســرطــان في
بوفالو نيويورك بيانات 579
مـــريـــضـــة فـــارقن احلـــيـــاة في
غـــــــضـــــــون  12شـــــــهـــــــراً من
تـشـخيص إصـابـتهن بـسـرطان
بيض مع مـجموعـة تضم ما ا


