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الكاري يقضي على الخاليا 
السرطانية في الحنجرة

لندنـ  يو.بي.آي: أعد مركز أبحاث متخصص في 
أمراض السرطان في ايرلندا دراسة أظهرت ان الذرات 
املوجودة في عناصر الكاري قادرة على قتل اخلاليا 
الســـرطانية في احلنجرة. وأفادت صحيفة »دايلي 
تلغراف« البريطانية بأن العلماء في مركز »كورك« 
لألبحاث عاجلوا ســـرطان احلنجـــرة مبادة الكركم 
الكيميائية املوجودة في بهارات الكاري. واكتشـــف 
العلماء ان الكركم بدأ يقتل اخلاليا السرطانية خالل 
24 ســـاعة من إضافته إليهـــا موضحني ان اخلاليا 
السرطانية تبدأ بهضم نفسها. وقال املعد الرئيسي 
للدراســـة د.شارون ماكينا »تشير هذه النتائج إلى 
ان العلماء قد يتمكنون من استخدام الكركم في دواء 
ملعاجلة ســـرطان احلنجرة«. وأضاف »لطاملا عرف 
العلماء أن للمركبـــات الطبيعية القدرة على عالج 
اخلاليا املريضة التي تصبح ســـرطانية واشتبهنا 
بأن للكركم قيمة عالجية«. وأشار إلى ان د.جيرالدين 
أوساليفان كوين كانت تبحث عن طرق جديدة لقتل 
خاليا ســـرطان احلنجرة املقاومة و»اختبرت تأثير 
الكركم على اخلاليا ووجدت انها تبدأ باملوت متبعة 

نظاما غير متوقع من الرسائل اخللوية«.

لوس اجنيليسـ  رويترز: كشف استطالع للرأي 
عبر االنترنت امس عن أن مايلي سايروس وهي 
احد جنوم ديزني في الســـنوات الثالث املاضية 
بأرقامها القياسية وأفالمها الناجحة اختيرت أسوأ 
املشاهير تأثيرا لعام 2009 من قبل نفس األشخاص 

من املراهقني واملراهقات الذين جعلوها جنمة.
وحصلت سايروس على 42 من األصوات في 

االستطالع الذي اســـتهدف أعمارا تتراوح بني 9 
اعوام و15 عاما مما دفع بريتني ســـپيرز ومغني 
الراب كاني ويست للمركزين الثاني والثالث على 

التوالي.
ولم تقدم اي أســـباب لألداء السيئ للمطربة 
واملمثلة وجنمة املسلسل التلفزيوني لقناة ديزني 

هانا مونتانا.

مايلي سايروس النجمة األسوأ تأثيرًا في 2009

مروة الضحية مع زوجها وابنها

الثعابني والسحالي ملفوفة حول جسد املهرب                   )أ.پ( السحالي التي مت كشفها

فتاة يابانية عبرت عن حبها مللك البوب بوضع اسمه فوق خدها           )رويترز(

ويل سميث يبتسم للجمهور قبل حضور العرض السينمائيپاريس هيلتون حرصت على احلضور

ثعابني كانت في طريقها الى النرويج   

القبض على نرويجي حاول تهريب 20 أفعى و10 سحالي داخل مالبسه
لندن ـ يو.بي.آي: القت سلطات اجلمارك النرويجية 
القبض على رجل حاول تهريب 20 أفعى و10 سحالي إلى 

داخل النرويج بعدما أخفاها داخل مالبسه.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية أن رجال اجلمارك 
في بلدة كريستيان ساند بالنرويج فتشوا الرجل البالغ 
من العمر 22 ســـنة فعثروا معه على 20 أفعى من نوع 

»كنغ بايثون« ألصقها بجسمه و10 سحالي أخفاها داخل 
سرواله.

وأضافت ان الشـــكوك بدأت حتوم حول الرجل وهو 
نرويجي كان آتيا من الدمنارك على منت عبارة بعد العثور 

على عنكبوت حي في أمتعته.
واوضحت ان الرجل لف األفاعي بجرابات وألصقها في 

اجلزء السفلي من جسمه ثم وضع السحالي في صناديق 
صغيرة ألصقها برجليه.

إلى ذلك، قالت املتحدثة باسم اجلمارك النرويجية هلغاي 
برليلد »أخبرنا )املتهم( بأنه شغوف جدا بالزواحف«.

وأضافت ان الرجل لم يكشف خالل التحقيق معه عما إذا 
كان يريد االحتفاظ بهذه الزواحف أو بيعها لآلخرين.

كبار النجوم والمشاهير في فيلم ملك البوب األخير 

مايكل جاكسون يعود إلى األضواء في »هذا هو«

الحمض النووي لُعشر السكان في قبضة الشرطة

 22 مليون جرعة من لقاح إنفلونزا الخنازير في أميركا

لندن ـ عاصم علي
كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن انها جمعت 
عينات من احلمض النووي ألكثر من ُعشــــر سكان 
اململكة املتحدة، أي نحــــو 6 ماليني مواطن، تزامنت 
هذه األنباء مع اســــتطالع للــــرأي أظهر أن 80% من 
الســــكان يعتقدون ان الــــدور املتنامي ألجهزة األمن 
انعكس سلبا على احلريات الفردية، وان احلكومة ال 
ميكن ائتمانها على البيانات اخلاصة. وكانت احلكومة 
البريطانية اضطرت الى التخلي عن مشروع قانون 
يسمح للسلطات باالحتفاظ بعينات احلمض النووي 
ملواطنني أبرياء ال سجل اجرامي أو ارهابي لهم لفترة 

12 عاما، وسبق ان نقضت احملكمة األوروبية حلقوق 
االنســــان قرارا بريطانيا باالحتفــــاظ بهذه العينات 
لفترة زمنية غير محددة، ويتوقع ان تعلن احلكومة 
البريطانية في خطاب امللكة الشهر املقبل اقتراحات 

جديدة لالحتفاظ بهذه العينات املثيرة للجدل.
وترى وزارة الداخلية ان خزانها من عينات احلمض 
النووي أثبت كونه وسيلة أساسية لكشف مرتكبي 
اجلرائم في البالد حيث ساعد على حل 390 ألف جرمية 
بني ابريل عام 1998 وسبتمبر 2008، وبحسب الوزارة 
ساعدت العينات على كشف 17614 جرمية بينها 83 

حادث قتل و184 جرمية اغتصاب.

واشنطنـ  أ.ش.أ: أكد د.توماس 
فريــــدن مدير املراكــــز األميركية 
للوقاية ومراقبة األمراض أن هناك 
أكثر من 22 مليون جرعة متوفرة 
حاليا من لقاح إنفلونزا اخلنازير 

في الواليات املتحدة.
وأوضح د.توماس حسبما أفاد 
راديو »سوا« األميركي صباح امس 

أن معظم األميركيني سيتمكنون 
من احلصــــول على اللقاح قريبا، 
مضيفا »لم نســــتعمل أي تقنية 
تلحق الضرر بصحة اإلنسان، لكننا 
نأمل في إيجاد تقنية تسمح بإنتاج 
لقاحانفلونزا اخلنازير في أسرع 
وقت ونحن مازلنا نستخدم البيض 
ونفس التكنولوجيا املستعملة منذ 

زمن بعيد في إنتاج لقاح انفلونزا 
اخلنازير.. وهذه أخبار جيدة تؤكد 
أن اللقــــاح آمن ويضمن ســــالمة 
اإلنسان«. وكان البيت األبيض أعلن 
في وقت سابق أن الرئيس األميركى 
باراك أوباما وقع على إعالن حالة 
الطوارئ على املســــتوى القومي 
بسبب مرض انفلونزا اخلنازير.

المتهم بقتل شهيدة الحجاب يطلب طبيبًا
والقاضي ينخرط في نوبة بكاء هيستيرية

مدينة عائمة بـ900 مليون دوالر

هلسينكيـ  أ.ف.پ: تسلم اكبر سفينة واكثرها 
كلفة في العالم »اويسيس اوف ذي سيز«، وهي 
مدينة عائمة فعلية ترضي كل االذواق، االربعاء في 
بحر البلطيق من قبل حوض بناء السفن الفنلندي 
»اس تي اكس« في توركو. وبلغت كلفة السفينة 
الضخمة 900 مليون دوالر  وبنيت حلساب الشركة 
االميركية رويال كاريبني وتتســـع لـ 6360 راكبا 
وافراد الطاقم االلفني وتوفر لهم عاملا من الفخامة 
ومجموعة واسعة من النشاطات. وسيسلم حوض 
بناء السفن الفنلندي وهو فرع من شركة »اس تي 

اكس« الكورية الى شركة الرحالت البحرية ومقرها 
في الواليات املتحدة، السفينة خالل مراسم تقام 
في توركو االربعاء املقبل على ان تبحر السفينة 
في اول رحلة لها تســـتمر اربعـــة ايام من مرفأ 
فورت لوديرديل في الواليات املتحدة الى هايتي 
في االول من ديسمبر. والسفينة التي تالئم اذواق 
الركاب الذين عادة ما يلجأون الى هكذا رحالت، 
فضال عن أن العائالت الفتية تطمح الى ان تكون 
مركز نشـــاطات اكثر منها سفينة رحالت بحرية 

تقليدية تبحر من مرفأ الى آخر.

سفينة »اويسيس اوف ذي سيز«

امسك حرامي
لندن ـ أ.ش.أ: متكنت الشرطة 
البريطانيــــة مــــن إلقــــاء القبض 
على لص خطــــر من خالل املوقع 
االجتماعي الشهير »فيس بوك« على 
شبكة االنترنت. وحكمت احملكمة 
على نيكي كوجني )26 عاما( من 
ديرهام في مدينــــة نوريتش في 
مقاطعة نورفوك باجنلترا بالسجن 
ملدة اربعة اعوام لشراكته في جرمية 
سطو مع شخص آخر وذلك بعد 
ان متكنت الشرطة من االمساك به 
من على املوقــــع ومعرفة بياناته 

ومعلومات عنه.

كيني يحبس ابنته المعاقة 
في قفص لمدة 16 عامًا

نيروبيـ  د.ب.أ: حبس رجل 
في مدينة ناكورو الكينية ابنته 

املعاقة في قفص ملدة 16 عاما.
»ذي  صحيفــــة  وذكــــرت 
ستاندارد« التي تصدر في كينيا 
امس أن نشطاء حماية الشباب 

اكتشفوا الواقعة بالصدفة.
وجاء فــــي تقرير الصحيفة 
املدارس  أن ممثال عن سلطات 
بحث عــــن الرجل ألنه لم يدفع 
مصاريف املدرسة البنه، وتبني 
للموظف خالل البحث أن العائلة 
لديها ابنة لم تذهب إلى املدرسة 

مطلقا.
وقالت أم الفتاة: ابنتي كانت 
تريد الذهاب إلى املدرسة، لكن 
زوجي يرى أن ذلك غير ضروري، 
وذكرت األم أن زوجها كان يعامل 
ابنته بنفور ويحبسها بسبب 

إعاقتها.
وتوجــــد الفتــــاة اآلن حتت 

رعاية مركز رعاية الشباب.
اجلدير بالذكر أن حدثا مماثال 
أعلن عنه أمس في ألبانيا، حيث 
قيد رجل ألباني )70 عاما( ابنتيه 
في السالسل ملدة اثنني وعشرين 
عاما وأعرب عن قناعته بهذا الفعل 
الغريب مبررا ذلك بعدوانيتهما 

ومرضهما النفسي.

دريسدن ـ د.ب.أ: تأخرت امس 
وقائع ثالثة جلسات محاكمة املتهم 
بقتل الصيدالنية املصرية مروة 
الشـــربيني في مدينة دريســـدن 
األملانية وذلك بعد مطالبة املتهم 

بإحضار طبيب له.
وقال متحدث باســـم احملكمة 
انه ســـيتم فحص املتهم اليكس 
دبليو )28 عاما( في غرفة احلجز 
مببنى احملكمة دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.
وبدأت وقائـــع محاكمة املتهم 
األملاني املنحدر من أصول روسية 
االثنني املاضي وسط اجراءات امنية 
مشددة في نفس احملكمة التي وقع 
بها احلادث مطلع يوليو املاضي.

من جانب آخر استمعت احملكمة 
لشهادة القاضي الذي شهد واقعة 
القتل وكان الالفـــت للنظر تأثر 
القاضي الشديد اثناء اإلدالء بأقواله، 
حيث لم يتمالك نفســـه وراح في 

نوبة بكاء هيستيرية.

 لـــوس اجنيليس ـ رويترز: 
حضرت نخبـــة من جنوم الفن 
واملشاهير من بينهم چنيفر لوپيز 
وويل سميث وپاريس هيلتون 
العرض االول لفيلم »ذيس ايز 
ايـــت« أو »هذا هو« مبشـــاركة 
أشقاء جنم البوب الراحل االربعة 
الفيلم استحسانا مبدئيا  ونال 

من النقاد.
ويستند الفيلم الى 80 ساعة 
مصـــورة بالڤيديـــو لتدريبات 
جاكســـون االخيرة اســـتعداد 
لعودته الى ساحة الغناء بسلسلة 
من احلفـــالت كان من املفترض 
ان تبدأ في العاصمة البريطانية 
لندن في 13 يوليو املاضي. وجنح 
الفيلم في امتاع عشاق جنم البوب 
رغم موته املفاجـــئ في يونيو 

املاضي.
وقـــال كيني أورتيجا مخرج 
الفيلـــم »انها قصة أســـتاذ في 
حرفته«. واحتشد الليلة املاضية 
مئات من عشاق جاكسون ولبس 
منهم كثيـــرون قفازا ابيض في 
يد واحدة كما كان يفعل جنمهم 
املفضل في الثمانينيات من أجل 
العـــرض االول للفيلم في لوس 
اجنيليس والـــذي واكبه حفل 

عرض أولي للفيلم في لندن.
وشـــاهد نحـــو 150 ألفا من 
بينهم عشـــاق البوب في العالم 
من البرازيل الى استراليا مناسبة 

العرض االول لفيلم جاكسون في 
لوس اجنيليس على االنترنت.

كما طرح الفيلم في 15 مدينة 
اخرى منها سول وجوهانسبرغ 

وريو دي جانيرو وبرلني.


