
حـــــولالعـالم
الخميس

10  سبتمبر 2009

طالب الفنان فايز املالكي الس���لطات الرسمية42
في اململكة العربية السعودية مبصادرة لعبة 
بالي ستيشن التي انتشرت في اململكة الستيائه 
من انها تصور وجتسد شخصية مناحي وهو يقوم 
بسرقة السيارات واالعتداء على الناس من خالل 

قتلهم والسطو على أموالهم.
وطالب املالكي اجلهات املسؤولة مبصادرة هذه 

اللعبة من األسواق وعدم السماح ببيعها ومحاسبة 
من روجها وأنتجها.

يذكر ان لعبة »رحلة مناحي« مس���توحاة من 
اللعبة الش���هيرة »سارق السيارات«، وقد شهدت 
رواجا واسعا بني األطفال نظرا لشعبية شخصية 
»مناحي« التي قدمها الفنان فايز املالكي في أعماله 

السابقة.

فايز المالكي لمصادرة لعبة »رحلة مناحي«

صحتك

لمرضى السكر والقلب.. عليكم بالفلفل الحار

المشاحنات وتوتر العمل يسببان اإلصابة بالروماتويد

واشنطن � أ.ش.أ: حملت دراسة طبية اخيرة بشرى 
»حارة« ملرضى السكر والقلب واألوعية الدموية. اذ تبني 
انه ميكن للفلفل احلار ان يحل مكان االسبرين من اجل 
عالج مرض السكر وامراض القلب واالوعية الدموية، 
بحسب دراسة قام بها فريق لدى جامعة ومدرسة علوم 
احلياة ملعرفة فوائد النباتات والتوابل وتأثيرها على 
الدم. وتشير الدراسة الى مكونني اثنني في الفلفل احلار 
هما »كابسياسني« و»ديهايدروكابسياسني« يساعدان 
على خفض الس����كر في الدم ومستويات االنسولني 

وكذلك احلد من تكوين الرواسب الدهنية في جدران 
الشرايني ومنع جتلط الدم. كما تشير الى ان املكون 
»كابسياسني« يؤثر على تراكم الصفائح الدموية او 
تخث����ر الدم، مضيفة ان تن����اول الفلفل احلار يجعل 
اجلسم ينتج كمية اقل من االنسولني ويتيح للجسم 

استخدام اجللوكوز بشكل فعال.
وتابعت ان الفلفل احلار قد يقي من االصابة مبرض 
الس����كر، ولكنها لم تشر الى كمية الفلفل التي ميكن 

استخدامها في الطهي.

ستوكهولم � أ.ش.أ: كشفت دراسة سويدية طبية 
النقاب عن وجود عالقة وثيقة بني مشاحنات العمل 
والتوتر الذي يثقل كاهل الكثيرين في مجال عملهم 
وزيادة فرصة اصابتهم بالروماتويد والتهاب املفاصل. 
وأوضح الباحثون ان االعباء النفسية وتوترات العمل 
املستمرة واملشاحنات اليومية تعمل على رفع فرص 
االصاب����ة بالعديد من االمراض اخلطي����رة واملزمنة 
كأم����راض القلب، اال انها تعد امل����رة االولى التي يتم 
كش����ف النقاب عن وجود عالقة ب����ني هذه التوترات 

واالصابة بالروماتويد. وفي محاولة لفهم املزيد حول 
هذه العالقة، قام الباحثون بتحليل بيانات اكثر من 
1221 موظف����ا تراوحت اعمارهم بني الثامنة عش����رة 
واخلامسة والستني عاما خالل الفترة من عام 1996 
وحتى 2006. واشارت املتابعة الى انه كلما زاد وقع 
الضغوط والتوتر في محيط العمل وكثرة متطلباته 
زادت مخاطر اصابة االشخاص بالروماتويد والتهاب 
املفاصل باملقارنة باالشخاص الذين يتمتعون بعالقات 

طبيعية في محيط العمل.

لقاح إيطالي يوقف تفشي ڤيروس اإليدز في الجسم
إيالف: امل جديد يلوح في سماء مرضى االيدز مع انباء عن لقاح عالجي 
ايطالي جديد يهدف الى اغالق جميع مداخل الخاليا البشرية امام ڤيروس نقص 

المناعة المكتسبة المسبب لمرض االيدز، ويحاول هذا الڤيروس 
اقتحام الخاليا اثناء عملية تكاثره في الجسم.

في المقام االول سيتم استعمال هذا اللقاح االيطالي 
الصنع على االشخاص المصابين بالڤيروس بهدف 

تخفيف تفشي الڤيروس في الجسم. اضافة الى 
ذلك، فإن اللقاح الجديد سيحولهم الى حاملين 

سليمين لهذا الڤيروس ما يعني انهم يحملون 
الڤيروس لكن االخير معطل اي غير معد، 
ويعود الفضل ف���ي انتاج هذا اللقاح الى 
البروفيس���ور ارنالدو كاروزو في قسم 
الحيوية في جامعة بريشا  البيولوجيا 
الواقعة شمال ايطاليا الذي يتعاون حاليا 
مع باحثين اميركيين وباحثين ايطاليين 

في مدينة تورينو.
وعن مكونات اللقاح الجديد، قال كاروزو 

ل� »ايالف«: يحتوي اللقاح على اجس���ام 
مضافة تس���تهدف بروتايي���ن يدعى »بي 

17« الضالع في تمهيد الطريق امام ڤيروس 
نقص المناعة المكتسبة في مهاجمة الخاليا 

واقتحامها.
واوضح كاروزو ان اللقاح تجاوز مرحلة االختبار 

ما قبل الس���ريرية، وهو فاعل وغير سام، في االشهر 
المقبلة وبطلب من وزارة الصحة، سيجري اختباره في 

معهد االمراض المعدية بجامعة بيرودجا، كما س���يتم اختباره 
في جامعتي ميالنو وتورينو.

ومضى كاروزو مفصال عن آلية اللقاح: علينا استيعاب دور هذا البروتايين 
في تفشي الڤيروس جيدا، يتم تحرير هذا البروتايين من الخاليا المريضة ما 
يساعد الڤيروس في التكاثر واالنتشار في جميع انحاء الجسم، 
يبدأ ڤيروس نقص المناعة المكتسبة بعد التصاقه بالهدف 
)الخلية( وتسربه الى الداخل )الخلية( في التكاثر، من 
جانبها تباشر الخاليا المصابة بالڤيروس انتاج 
كميات ضخمة من البروتايينات الڤيروسية، ان 
جزءا من هذه البروتايينات س���تقوم بانتاج 
ڤيروسات جديدة، اما ما يتبقى منها فيتم 
تحريره في البيئة خارج الخلية، ويعتبر 
البروتايين »بي 17« احد هذه البروتايينات، 
وهو يتفاعل مع جزيئي���ة يتم التعبير 
عنها على سطح خاليا اخرى يستهدفها 
ڤيروس االيدز، هكذا يعمل هذا البروتايين 
على تنشيط هذه الخاليا وجعلها بالتالي 
اكثر قابلية لعدوى الڤيروس، ما يعني 
انها تتحول »ماكين���ات مثالية« لتكاثر 

الڤيروس في الجسم.
وختم البروفيسور االيطالي قائال: يهدف 
اللقاح الى حقن حاملي ڤيروس »اتش.آي.ڤي«، 
اي ناقلي العدوى، بالجزء النشط من البروتين 
»بي 17« الذي يجري تحويره ليضحي مستمنعا 
اي قادرا على حفز تكوين اجسام مضادة معينة، 
بعدها تستطيع هذه االجسام المضادة اغالق مداخل 
العديد من الخاليا التي تعتبر ضحية سهلة امام الڤيروس، 
اضافة الى ذلك فإن اللقاح يقوم بتسهيل التعايش بين الجسم 

وڤيروس االيدز.

النجم األميركي جورج كلوني وصديقته اليزابيتا يركبان اليخت بعد وصولهما ملشاهدة فيلمه في مهرجان ڤينيسيا أمس األول                     )أ.ف.پ(

..واجلسمي باللوك  اجلديد بعد ان خسر الكثير من وزنه

الرئيس الليبي معمر  القذافي مرحبا بالنجم االماراتي حسني اجلسمي 

كلوني في فيلم كوميدي عن  حرب العراق
الب��ندق�ية � س�ي.إن.إن: شارك النجم االميركي جورج كلوني  
في مهرجان ڤينيسيا الس���ينمائي بفيلم يسخر من الحرب في 
الع���راق بعنوان »الرجال الذين يحدقون بالماعز« الذي يعرض 

خارج المسابقة الرسمية للمهرجان.
ويتناول الفيلم قصة وحدة من القوات االميركية تتمتع بقوة 
غير عادية، وهو من بطولة ايوان مكريغور وكيفين سبايس���ي 

وجيف بريدجز.
ويلعب املمثل األميركي جورج كلوني دور لني كاسيدي اجلندي 
في وحدة جتريبية تابعة للجيش األميركي يدرب جنودها على 

استخدام القوى الروحية من أجل النصر في حرب العراق.
والفيلم مأخوذ عن رواية جلون رونسون حول وحدة سرية 
شكلها اجليش األميركي عام 1979 لالستفادة من القدرات اخلارقة 
لبعض اجلنود في قتال األعداء مثل القدرة على التخفي واختراق 

اجلدران وقتل املاعز مبجرد النظر اليها.
ويلعب ايوان مكجريجور دور املراسل الصحافي بوب ويلتون 
الذي يلتقي صدفة بلني عضو الوحدة التجريبية اثناء محاولته 

دخول العراق.
ويقنعه ل���ني بعد تعارفهما في الكويت بس���هولة باالنضمام 
للوحدة الغامضة وميضي االثنان في رحلة بائسة تعرضا خاللها 

للخطف وإطالق النار وانفجار قنبلة في الطريق.
وقال كلوني للصحافيني في البندقية »ما أحببناه في هذا الفيلم 

واملضحك فيه جدا ان جزءا كبيرا منه حقيقي«.
وأضاف جنم هوليوود البالغ من العمر 48 عاما »بقدر ما هو 
مضح���ك فإن بعض االجزاء االكثر هزلية فيه هي اجزاء حقيقية 

وهذا هو ما جعلنا نضحك للغاية«.
ومضى كلوني قائال »لقد اعتقدنا ان هذا الفيلم ليس عن حرب 
الع���راق. رأيناه كفيلم كوميدي عن بعض االفكار املجنونة التي 
بدأت مع نهاية احلرب الڤيتنامية واس���تمرت بعد ذلك بكثير بل 

رمبا الى اآلن«.
وخالل وجوده في المهرجان، ش���وهد كلوني بصحبة مقدمة 
البرامج االيطالية اليزابيتا كاناليس، التي يعتقد انها س���تكون 
عشيقته، حيث اشارت الصحف والشائعات الى انهما سيكونان 
على عالقة شبيهة بعالقة النجمين االميركيين براد پيت وأنچلينا 

چولي.
وامتدت جاذب�ية النجم الى الرجال، ففيما كان كلوني يجيب 
عن أسئلة الحضور، إذا برجل إيطالي حمل الميكروفون، بدا كأنه 
 على وشك طرح س���ؤال على النجم، يخلع ثيابه مطالبا كلوني
ب� »قبلة«، ويصرخ »أنا مثلي ومغرم بك خذني في أحضانك«.

وسامة النجم األميركي تجتذب الرجال.. وال عزاء للنساء

الجسمي نجم احتفاالت ليبيا الفنية بالذكرى الـ 40 لثورة الفاتح
يطرح ألبومه بـ »لوك جديد« بعد عيد الفطر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
لم تكن مشاركة الفنان اإلماراتي 
حسني اجلسمي في احتفاالت ليبيا 
بالعيد ال���� 40 لثورة الفاحت من 
سبتمبر مجرد مشاركة عادية بعدد 
من أغنيات األوبريت الضخم الذي 
أقيم على مسرح مطار معيتيقة 
في العاصم���ة الليبية طرابلس 
إلى جان���ب 9 فنانني آخرين، بل 
انه تفرد بكونه الفنان اخلليجي 
الوحيد املشارك، وبالتالي فقد كان 
ممثال للفنانني اخلليجيني في هذ 
االحتفال الضخم، كما أنه كان جنم 
ه���ذا االحتفال دون منازع حيث 
تسابق أكثر من 3 آالف مشارك 
في هذا االحتفال الضخم للسالم 
عليه والتقاط الصور التذكارية 

معه.
االحتفال ال���ذي اقيم بالعيد 
ال� 40 لثورة الفاحت من سبتمبر 
التي قادها العقيد معمر القذافي 
وأطاح من خاللها باحلكم امللكي 
ليسلم احلكم إلى الشعب الليبي، 
الكبيرة  املناسبة  واحتفاء بهذه 
أقيم على مسرح مطار معيتيقة 
في العاصم���ة الليبية طرابلس 
أوبريت ضخم رافقه استعراض 
كبير بحض���ور الرئيس الليبي 
معمر القذاف���ي وعدد من زعماء 
ورؤس���اء احلكومات االفريقية 

ووفود رسمية وشعبية.
استمر االحتفال نحو ساعتني 
من الزمن وق���دم خاللها الفنان 
حس���ني اجلس���مي 7 أغنيات ما 
بني أغنيات منف���ردة وديوهات 
وتريوهات وجميعها من كلمات 
الش���اعر الليب���ي الكبي���ر علي 
الليبي  الفنان  الكيالني وأحلان 
محمد حس���ن، وبع���د أن انتهى 
العرض واالحتفال توجه الفنان 
حس���ني اجلسمي للس���الم على 
أثنى على  الذي  الليبي  الرئيس 

مشاركته في هذا االحتفال وشكره 
على تفاعله مع مشاعر الشعب 
الليبي وأفراح ليبيا التي حتتفل 

بهذه الذكرى الكبيرة.
انتهاء  وفي تصريحه بع���د 
الليبي  التلفزيون  إلى  املشاركة 
قال حسني اجلسمي إن فرحته ال 
توصف خاصة أن هذه املشاركة 
أتت خالل شهر رمضان املبارك 
وهو الشهر الكرمي، وقال إنه يعتز 
مبشاركة الشعب الليبي أفراحهم، 
إلى  وبأنه أضاف هذه املشاركة 
سجل مش���اركاته الذهبية التي 
شارك من خاللها إخوانه العرب 
أفراحهم الوطنية الكبيرة، معتبرا 
أن هذه املشاركات هي واجب عليه 

من منطلق شعوره بأخوته لكل 
عربي.

م���ن جه���ة اخرى، يس���تعد 
اجلس���مي لطرح ألبومه اجلديد 
بعد عيد الفطر ب� »اللوك اجلديد« 
بعد ان خس���ر الكثير من وزنه. 
وقال اجلسمي حول تأخر ألبومه: 
استعداداتي لأللبوم قوية جدا.. 
نعم تأخرت ولكن هناك ظروفا 
حالت دون صدور األلبوم بداية 
من انتقال الوالد إلى رحمة اهلل، 
وانتهاء بالظروف السياس���ية 
الت���ي حلت على  واالقتصادية 
العالم، كم���ا أن حفالت الصيف 
كانت كثيرة جدا وأنا ال أستطيع 
التأخر عن جمهوري في أي مكان. 

ولكن األلبوم مقرر نزوله في عيد 
الفطر إن شاء اهلل وستكون فيه 
مفاجآت ع���دة للجمه���ور، فأنا 
اعتمدت التأخير في األيام األخيرة 
لدقة االختي���ار. وحول ما تردد 
اخيرا عن تعاون سيجمع بينه 
الكلمة األمير بدر  وبني مهندس 
الشاعر  بن عبداحملسن واألمير 
عبدالرحم���ن بن مس���اعد، قال 
اجلسمي: هذا فخر أن أتعاون مع 
أس���ماء بهذا احلجم، فهي أسماء 
أضافت للمتعاونني معهم، لكن 
أنا ال أحب أن أحتدث عن جديدي 
إال حني خروجه إلى النور ألنك ال 
تعلم ماذا يحدث في وقته فمثل 
هذه االتفاق���ات تتغير من وقت 

إلى آخر، ولكن اس���تطيع القول 
انه ستكون هناك أغنية وطنية 
مقدمة للش���يخ زايد رحمه اهلل، 

أو أحد أجناله.
وحول رمضان قال: »ش���هر 
رمضان له طابع خاص بالنسبة 
لي، فأحب أن أقضيه مع العائلة 
في املدينة الس���احلية اجلميلة 
»خورف���كان« وم���ع األصدقاء 
واإلخوان. خاصة في هذا العام بعد 
رحيل الوالد »رحمه اهلل«، فميزة 
رمضان أنه يعود بي إلى املاضي 
يحاصرني بطفولتي فأتذكر تلك 
اجلوالت والصوالت مع أبناء احلي 
فكيف ال أس���تعيد هذه األجواء 

بذكرياتها الطيبة«.


