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هامبورغ ـ د.ب.أ: خطط عدد من الشخصيات 
الشهيرة أو حتى العادية للزواج اليوم األربعاء 
والذي يصادف تاريخا مميزا ال ميكن نســـيانه 

وهو 2009/9/9.
وعلى الرغم من متيز هذا التاريخ إال أن االقبال 
املسجل على الزواج في هذا اليوم في أملانيا أقل 
من يوم 2008/8/8 والذي شهد إقباال كبيرا من قبل 

احملبني على مكاتب توثيق الزواج.
ففي مدينة دوسلدورف الواقعة غربي أملانيا 
على سبيل املثال سجل 27 من احملبني أسماءهم 

لعقد »الرباط املقدس« في التاسع من 
سبتمبر مقابل 47 رجال وامرأة 

عقدوا زواجهم في الثامن من 
أغسطس العام املاضي.
وأرجع ميشـــائيل 
بيرجمـــان، املتحدث 
باســـم املدينـــة هذا 
إلـــى أن  التراجـــع 
التاريـــخ املميز هذا 
العام يصادف يوم 
أربعـــاء وهـــو يوم 

غير مميـــز حلفالت 
الزفاف.

»اليـــوم  وأضـــاف: 
املناســـب للزواج دائما هو 

يـــوم اجلمعة كما كان احلال في 
الثامن من أغسطس 2008«.

أما املتحدث باســـم مدينة بادربورن في غرب 
أملانيا فيرى أن التراجع امللحوظ في االقبال على 
الزواج في األيام التي حتمل تواريخ مميزة يرجع 
إلى أنها صـــارت تتكرر مرتني كل عام منذ بداية 
األلفيـــة اجلديدة في حني كانت ال تكرر ســـوى 
كل 11 عاما قبـــل ذلك مثل 1977/7/7 ثم 1988/8/8 

و1999/9/9.
أما هذا العام فإن الفرصة سانحة مرتني إلقامة 
حفـــل الزفاف في تاريخ متميز أولهما 2009/9/9 

و2009/9/20.
وفي مدينة ماينز الغربية أيضا سجلت مكاتب 
توثيق الـــزواج تراجعا ملحوظا في االقبال على 
الـــزواج خالل »اليوم املميز« هـــذا العام مقارنة 

بالعام املاضي.
وقرر 23 من احملبني عقد زواجهم اليوم االربعاء 
وهـــو عدد أقل من العام املاضـــي. وبرر اخلبراء 
في املدينة هذا التراجع بـــأن التاريخ املميز هذا 
العـــام جاء متأخرا عن شـــهور الصيف )يونيو 
ويوليو وأغسطس( التي يتزايد فيها اإلقبال على 

الزواج.
وقال رالف بيترهانفار املتحدث 
باسم املدينة إن املقبلني على 
الـــزواج يفضلون غالبا 
أن يكـــون الزفاف في 
الصيف حتى ميكنهم 
الهواء  االحتفال في 
الطلق وكذلك السفر 
لقضاء شهر العسل 

في طقس جيد.
ولكن األمر يختلف 
بعض الشيء في مدينة 
نورنبرج جنوبي البالد 
إذ ان مكتب توثيق الزواج 
في املدينـــة قرر أن تقتصر 
املراسم على 15 دقيقة فقط حتى 
يتمكنـــوا من تلبية رغبـــة 45 زوجا 

يرغبون في الزواج في هذا اليوم املميز.
ولكن الزواج في يوم مميز ال يضمن بالضرورة 
النجاح إذ تشير سجالت الطالق الى أن الزيجات 
التي تعقد في تواريخ مميزة تفشل هي األخرى 
بنفس نســـب الزيجات التي تعقـــد في تواريخ 

عادية.
أما بالنسبة لساندرا بروزيه وخطيبها الرس 
بيترس فاألمر مهم للغاية إذ ان احلبيبني انتظرا 4 

أعوام كاملة حتى يعقدا الزواج يوم 2009/9/9.

عمرو دياب

محمد عبده: كاظم الساهر جيد في »العراقي«  وعمرو دياب ليس مطربًا
الشـــرقي العميق بينما كان عبداحلليم 
منوذجا ملرحلة تطور الغناء الشـــرقي 
واالنفتـــاح على املوســـيقى األوربية، 
موضحـــا أنـــه ال تعجبـــه كل أغنيات 
عبداحلليم بعكس عبدالوهاب وأم كلثوم 
اللذين يعتبرهما أهم مطربني في تاريخ 

الغناء الشرقي على اإلطالق.
ورفض عبده الربط بني أرقام توزيع 
األلبومات وموهبة أو تفرد الفنان ألن 
البيـــع على حد قولـــه ليـــــس مرادفا 
للنجاح بالضرورة، معتبرا أن حتقيق 
املطرب املصـــري عمرو ديـــاب ألعلى 
اإليرادات في سوق الكاسيت يعبر عن 
تراجع الذوق العام للجمهور الذي بات 
يسمع أغنيات غريبة جدا ومينحها جناحا 

سريعا.
واستدرك محمد عبده قائال إن عمرو 
دياب حتديدا ميثـــل مرحلة في الغناء 
العربي احلديث وهـــو رائد في مجاله، 
مؤكدا، بعامية مصرية اجتهد طيلة احللقة 
للحديث بها، أن دياب »صوت سليم لكن 
مطـــرب دي حاجة ثانية ألن الطرب له 
مميزات تختلـــف عما لدى عمرو« على 

حد تعبيره.
ورفض فنان العـــرب مقارنة مقدم 
البرنامج عمرو أديب بني جناح وجماهيرية 
عبد احلليم حافظ وعمرو دياب وكونهما 
جنمي جيليهما مشـــيرا إلى أن »عمرو 
غير عبد احلليـــم« ألن كال منهما عاش 
في وقت مغاير وغنى جلمهور مختلف، 
مضيفا أنه ال يداوم على سماع مطرب 
بعينه لكن ميكن فقط أن تستوقفه أغنية 
بعينها وأنه يعتبر األصوات النسائية 
املصرية مثل أنغام وأمال ماهر وشيرين 

أفضل كثيرا من الرجال.

وفيما يخص انتشار األغنية اخلليجية 
في السنوات األخيرة، قال محمد عبده إنه 
شخصيا فتح الباب النتشارها قبل أن 
يظهر مسمى »األغنية اخلليجية« للنور 
وقت أن كانت مصر حتديدا منغلقة على 
فنانيها ويرفض جمهورها سماع اآلخرين 
»وأعتقد أن األغنية اخلليجية اليوم أكثر 
انتشارا من غيرها في املنطقة العربية 
بطابعها اخلاص وموســـيقاها وعذرية 
كلماتها بعد أن كانت فقط تسعى إليجاد 

مكان لها إلى جوار األغنية املصرية«.
وأشـــار إلى أنه عندما ظهر في عام 
1969 كانوا يطلقون عليه في مصر »قطار 
الصعيد« ألن رواد حفالته كان معظمهم 
ينتمون لصعيد مصر باعتبارهم أقرب 
إلى ثقافة اجلزيرة العربية من ســـكان 
العربية  الشـــمال وتربطهم باجلزيرة 

عالقات نسب وجتارة.
وحول جتاهلـــه الدائم للحديث عن 
جنومية الراحل عبداحلليم حافظ، قال 
فنان العرب إنه شخصيا من هواة الطرب 

تهكم على إقامة كاظم بني باريس ولندن 
وإحيائه حلفالت أكثـــر خارج املنطقة 

العربية.
وأضاف أن فكرة إطالق األلقاب بدأت 
عندما حتول عشـــاق الفن إلى ما يشبه 
عشـــاق كرة القدم لتبدأ العصبيات في 
الظهور وينحاز كل جمهور إلى املطرب 
الوطني ويهاجم غيره »رغم أن الواقع 
يؤكـــد أن األلقاب ال تصنع املطرب إمنا 
املطرب يستحق اللقب بأعماله وتأثيره 

في وجدان جمهوره« على حد قوله.
وردا على سؤال مباشر حول رأيه في 
صوت كاظم الساهر، قال محمد عبده إنه 
يحب صوت كاظم عندما يغني األغنيات 
العراقية فقـــط، فيما ظهر أنه تعريض 
باألغنيات التـــي قدمها كاظم باللهجات 
العربية األخرى، مستطردا أنه ال يتحمس 
ألي صوت حاليا لكن يتحمس لألغنية 
اجلميلة ألن األصوات اجلميلة في رأيه 
تنحصر في الراحلني محمد عبدالوهاب 

وأم كلثوم.

القاهرةـ  د.ب.أ: حتولت حلقة املطرب 
السعودي محمد عبده في برنامج »القاهرة 
اليوم« إلى هجوم صريح على أصوات 
وموهبة العديد من املطربني العرب الكبار، 
خاصة املصـــري عمرو دياب والعراقي 
كاظم الساهر إضافة إلى الراحل عبداحلليم 
حافظ. وحرص مقـــدم البرنامج عمرو 
أديب طيلة احللقة التي سجلت قبل شهر 
رمضان بالقاهرة وعرضت االثنني املاضي 
على شبكة »أوربت« الفضائية على سؤال 
محمد عبده عن غيره من املطربني وتكرار 
السؤال عن عدد منهم دون التعرض لفنه 
وأعماله اجلديدة التي يجهز لها قبل أن 
يلقي الضوء على أنشودة »ال إله إال اهلل« 
التي كتبها الداعية عايض القرني وغناها 
عبده وبدأ عرضها على فضائيات عدة 

مع أول أيام رمضان.
وبدأ أديب احللقة بسؤال عبده عن 
منافسة املطرب العراقي كاظم الساهر له 
على لقب »فنان العرب« الذي أطلق على 
املطرب السعودي منذ سنوات طويلة، 
مشيرا إلى أن عشـــاق الساهر يتبنون 
حملة كبيرة لســـلب اللقب منه ومنحه 
لكاظم باعتباره األجدر به كونه يغني بكل 

اللهجات العربية بعكس محمد عبده.
وقال عبده إن اللقب أصبح ملتصقا به 
منذ أطلقه عليه الزعيم التونسي احلبيب 
بورقيبة وتداولته وسائل اإلعالم، ومن 
الصعب أي يكـــون ألحد غيره بعد كل 
هذه الســـنوات، مشيرا إلى أنه لم يسع 
أصال إلى اللقب لكنه أتى إليه وبالتالي 

فإن التنازع عليه يعد مستحيال.
وأوضح أنه من املمكن أن يحمل كاظم 
لقبا آخر، واأللقاب كثيرة ذكر منها »فنان 
العرب والعجم« وهو اللقب الذي بدا وكأنه 

الصين أول دولة تصرح بالتطعيم الجماعي 
ضد فيروس إنفلونزا الخنازير

جنين في أحشاء طفلة عمرها سنة

بكني ـ أ.ش.أ: أصــــدرت الصني أول تصريح 
للتطعيم اجلماعي بلقاح انفلونزا »إيه / إتش1 
إن 1« املصنع محليا لتصبح بذلك أول دولة في 

العالم تقدم على تلك اخلطوة.
وصرح وزير الصحة الصيني تشن تشو خالل 
مؤمتر صحافي عقده امس في بكني بأن التصريح 
أصدرته مصلحة الدولة لألغذية واألدوية بعد 
أن ثبتت فعالية وســــالمة اللقاح باالختبارات 

املعملية.
وقــــال تشــــن إن أول من سيحصلون على 
اللقاحات هم الذيـــن سيحضرون احتفاالت الذكرى 
الستني بتأســــيس جمهورية الصـــني الشعبية 
التي تقام يوم األول مــــن أكتــوبر املقبــــل فى 
ميدان تيــــان آن مني »بوابة السالم السماوي« 

وسط العاصمة بكني، ويقدر عددهم بقرابة ربع 
مليون شخص.

وأضاف أنه سيتــــم تقدمي حماية للجماعات 
األكثر عرضــــة للضرر مثل املصابني باألمراض 
املزمنة وتــــالميذ املدارس والعامــــلني في مجال 

الصحة.
 الفتا الى أنه ســــتتم مراعــــاة االختــــالفات 
بني املناطق وســــتبدأ حمــــالت التطعيـــــم في 
املناطق التي يعتبر وضــــع االنفلـــــونزا فيها 

خطيرا.
وأوضــــح أنه متت صياغة خطــــة التطعيم 
بناء على العمل املتكــــرر والدقيق الذي قام به 
خبراء الصحــــة بتوجيهات من منظمة الصحة 

العاملية.

لندن ـ يو.بي.آي: صعق االطباء عندما اكتشفوا 
وجود جنني في احشــــاء طفلــــة صينية ال يتعدى 

عمرها سنة واحدة.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان الطفلة 
كانــــغ منغرو من الصني تركت االطباء في حالة من 
الدهشة بعدما بدأ بطنها ينتفخ. واضافت الصحيفة 

ان تصويرا مقطعيا للبطن لتحديد سبب االنتفاخ 
اظهر منو جنني في الداخل، ويعتقد االطباء ان اجلنني 
هو توأم الطفلة الذي تواجد في داخلها واخذ ينمو 
ويتغذى منها، وتنتظر منغرو حتديد موعد للخضوع 
جلراحــــة يتم خاللها اخراج اجلنــــني الذي لم يذكر 

بشكل قاطع ما اذا كان حيا ام ال.

2009/9/9 يوم مميز للزواج.. والطالق أيضًا

اكتشاف 3 جينات تؤدي إلى اإلصابة بداء الزهايمر
باريسـ  أ.ف.پ: أعلن باحثون يعملون في 
7 دول األحد املاضي اكتشافهم اختالفات في 3 
جينات تلعب دورا في اإلصابة بداء الزهامير، 
وقد يفتح هذا االكتشاف آفاقا جديدة عدة من 
أجل معاجلة هذا املرض املأساوي والذي يتلف 

اجلهاز العصبي لإلنسان.
وداء الزهامير هو املسبب الرئيسي للخرف 
وتلعب فيه الوراثة دورا كبيرا، ذلك ان السبب 
اجليني يقف وراء حالة من بني كل 4 حاالت 
تقريبا، علما ان الطب اليزال يجهل اجلينات 

املعنية باملرض وآليات عملها املعقدة.
واكتشف الى االن 3 جينات على صلة بداء 
الزهامير »العائلي« وهو نوع نادر ومبكر تظهر 
بوادره قبل سن الـ 60. وهذا النوع مسؤول عن 

اقل من 3% من كل حاالت هذا املرض.
اما فيما يخص النوع »العشوائي« واالكثر 
شيوعا وحيث ال يلعب التاريخ العائلي دورا 
في اصابة املريض، لم تكتشــــف سوى جينة 
واحدة هي »ايه بي او اي 4«، وذلك في العام 
1993. غيــــر ان ثمة آمــــاال بانت راهنا بإمكان 
إيجــــاد إجابات عن نقاط غموض كثيرة على 

صعيد داء الزهامير.
وفي بحثني نشرا في »جورنال اوف نيتشر 

جينيتيكس« اكد فريق بريطاني وآخر فرنسي 
ان دراســــة D.N.A )احلمض الريبي النووي 
املنقوص االكســــجني( لــ 36 الف شخص قد 
ادت الى اضافة 3 عناصر جينية الى اخلريطة 
املعروفة اصال، وقد ظهرت اختالفاتها على نحو 

واضح لدى االشخاص املصابني بالزهامير.
وقد يكون هذا االكتشاف مفيدا في البحث 
عن أداة تشخيصية تساعد الناس املعرضني 
الحتمال االصابة بداء الزهامير بنسب عالية على 
اتخاذ قرارات تتعلق بنمط عيشهم، وان كان 

اليزال إيجاد عالج لهذا اخللل بعيد املنال.
وميكن كذلك ان يســــاعد االكتشاف على 
التوصل الى دواء يحــــارب تبعات اجلينات 

املسؤولة عن املرض.
وعند االصابة بالزهامير تنتشر في الدماغ 
مجموعة من البروتينات تســــمى اللويحات 
النشــــوانية فضال عن حبائك تاو السيما في 
قشــــرة املخ واحلصني وهي تؤدي الى تدمير 

اخلاليا الدماغية وصالتها.
ويتسبب الداء التصاعدي واملتلف للجهاز 
العصبي في النسيان والتشوش، ويربك التفكير 
والعواطف والتصرفات، ويؤدي في احملصلة 

الى الوفاة.

صحتك

محمد عبده

باريسـ  أ.ش.أ: كشفت صحيفة »لوفيغارو« 
الفرنســـية عـــن ان مجموعة »والـــت ديزني« 
األميركية لالعالم اعلنت عن جناحها في شراء 
مجموعة »مارفيل انترتينمانت« األميركية التي 
تعد أكبر املجموعات املتخصصة في الرســـوم 

املتحركة مببلغ 4 مليارات دوالر.
وأضافت الصحيفة نقال عن مصادر في والت 

ديزني ان هذه الصفقة ســـتتيح لوالت ديزني 
اســـتغالل اكثر من 5 آالف شـــخصية متتلكها 
شركة مارفيل على رأسها سبيدر مان )الرجل 

العنكبوت( وايرون مان )الرجل احلديدي(.
واملعروف أن هوليوود استغلت شخصيتي 
سبيدر مان وايرون مان في افالم سينمائية حققت 

أرباحا قدرت مبئات املاليني من الدوالرات.

»والت ديزني« اشترت شركة »الرجل العنكبوت« بـ 4 مليارات دوالر

كاظم الساهر

مترو دبي ينطلق اليوم
دبيـ  أ.ف.پ: تدشن دبي اليوم 
اول خط مترو في شبه اجلزيرة 
العربيـــة، وهو مترو فخم أنيق 
يسير دون ســـائق، يهدف الى 
ازالة االزدحام من الطرقات واحلد 
من التلوث. ويفترض ان املترو 
ســـينافس نحو مليون سيارة 
تتحرك علـــى طرقات دبي %88 
منها سيارات خاصة وحافالت ما 
يعني وجود سيارة لكل ساكنني 

اثنني.
ويشـــكل االزدحام كابوسا 
حقيقيا في اإلمارة التي شهدت 
ارتفاعـــا كبيرا في عدد األجانب 
العاملني فيها في السنوات األخيرة 

من االزدهار االقتصادي.
وقال اإلماراتي سعيد علي )24 
عاما( »ال اعتقد اني سأستخدمه«، 
مشيرا الى انه يفضل استخدام 
ســـيارته الرباعية الدفع وعدم 
االختالط مع مستخدمي املترو.

واضاف »اذا كانت البيئة حقا 
موضع قلق فهنـــاك الكثير من 
التي يتعني علينا ان  األشـــياء 
نســـتغني عنها في حياتنا قبل 

السيارة«.
ويرى كثيرون ان السيارة تظل 
وسيلة النقل األكثر عملية وهم 
يفضلون عدم السير الى محطة 

مترو حتت شمس حارقة.
غير ان آخرين ال يشاطرونهم 
الرأي، فيقـــول بالل احمد وهو 
تاجر باكستاني )29 عاما( اعتاد 
اســـتخدام احلافلـــة »بالتأكيد 
سأستخدم املترو«، واضاف »هذا 
مهم جدا لعملنا ألن احلافالت عادة 

ما تتأخر في الوصول«.


