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الوحدة تزيد من خطر تفاقم السرطان
واش����نطن � يو.بي.آي: ترفع الوح����دة والتوتر خطر 

تفاقم مرض سرطان الثدي.
وذكر موقع »ساينس دايلي« ان دراسة أميركية جديدة 
أجريت على اجلرذان أظه����رت أن األورام تتكاثر وتنمو 
بش����كل اكبر عند اجلرذان التي تبق����ى معزولة ووحيدة 

مقارنة مع تلك التي تبقى في مجموعات.
ونشرت الدراسة اجلديدة في مجلة األكادميية العملية، 
وأظهرت أن اجلرذان التي أبقيت وحيدة وفي أوضاع مقلقة 
مثل وضع رائحة حيواناتها املفترسة أفرزت كمية أكبر 

من هرمون التوتر كورتيكوستيرون.
وتدخل مستقبالت هرمون التوتر نواة خاليا األورام 
حيث يتم تنظيم اجلين����ات عند اجلرذان الوحيدة وهو 
أم����ر ال يحص����ل إال نادرا عند اجل����رذان التي تعيش في 
مجموعات. وأظهرت الدراس����ة أن الفئ����ران التي تعيش 
في وحدة يرتفع عدد األورام لديها بنس����بة 135% ويزيد 
حجمها بنسبة 8000%. وكان تأثير الوحدة أكبر من تأثير 
العوامل األخرى مثل الطعام واحمليط على تطور سرطان 

الثدي عند اجلرذان.

التوابل تساعد في تفادي
اإلصابة بسرطان الثدي

آن أربور � يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون ان الكركم 
والفلفل قد يساعدان في احلؤول دون اإلصابة بسرطان 

الثدي من خالل العمل على وقف منو اخلاليا اجلذعية.
وق����ال د.مادهوري كاكاراال احملاض����ر في كلية الطب 
بجامعة ميتش����يغن والباحث في نظام الرعاية الصحية 
في مدينة آن أربور األميركي����ة ان العالجات الكيميائية 
املعتمدة حاليا ال تعمل ضد اخلاليا اجلذعية ولهذا يتكرر 
السرطان وينتشر، لذا فإن التخلص من هذه اخلاليا قد 

يكون املفتاح للسيطرة على مرض السرطان.
ووجد الباحثون في قسم أمراض السرطان في اجلامعة 
انه عندما وضعت املركبات الغذائية املوجودة في الكركم 
والفلفل على خاليا الثدى انخفض عدد اخلاليا اجلذعية 

فيما لم تتأثر اخلاليا الطبيعية.
وق����ال كاكاراال »إذا متكنا من احلد م����ن عدد اخلاليا 
اجلذعية فس����نتمكن من السيطرة على عدد اخلاليا التي 

ميكن أن تشكل أوراما«.
وأش����ار الباحثون إلى ان هذا العم����ل لم يختبر على 
املرضى موضحني انهم ال يشجعون املرضى على إضافة 

الكركم والفلفل إلى غذائهم في املرحلة الراهنة.

 القهوة تحارب النوع القاتل
من سرطان البروستات 

واشنطن � يو.بي.آي: قد يساهم تناول القهوة في احلد 
من اإلصابة بالنوع القاتل من سرطان البروستات، وذكرت 
ش����بكة »بلومبرغ« أن دراسة جديدة أجرتها كلية الطب 
في جامعة هارفرد وش����ملت 50 ألف رجل خالل أكثر من 
20 س����نة أظهرت أن 5% من الرجال الذين يشربون أكثر 
من 6 أكواب قهوة ف����ي اليوم ينخفض احتمال إصابتهم 
بالنوع القاتل من سرطان البروستات بنسبة 60% مقارنة 

باألشخاص الذين ال يشربون القهوة.
وكان خطر اإلصابة أقل 20% عند الرجال الذين يتناولون 
بني كوب واحد و 3 أكواب قهوة في اليوم 25% وأقل عند 

األشخاص الذين يستهلكون بني أربعة وخمسة أكواب.
وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها التي تربط بني 
القهوة وس����رطان البروستات وقد ركزت معدة الدراسة 
كاثرين ويلسون على العالقة بني القهوة واملراحل املختلفة 
من املرض على عكس الدراسات السابقة التي كانت تنظر 

إلى املرض مبجمله.

سياحة الفضاء: ساعتان ونصف بـ 200 ألف دوالر

موجافي � رويترز: كش����فت شركة فيرجني 
اتالنتيك امس االول االثن����ني النقاب عن أول 
سفينة فضاء جتارية لنقل الركاب متثل مغامرة 
باهظة الثمن إلنشاء صناعة للسفر والسياحة 

الفضائية.
وتأمل الشركة ان تبدأ سفينة الفضاء 
الصغيرة احلجم »س���بيس شيب 2« في 
نقل الس���ياح إلى الفضاء خالل عامني أو 

3 أعوام.
وقال امللياردير ريتشارد برانسون مؤسس 
فيرجني اتالنتيك وهو يدشن املشروع في صحراء 
موجافي بكاليفورنيا »هذا سيكون بداية السفر 

الفضائي التجاري. ستصبح رائد فضاء«.
وسيشهد املشروع الذي تصل ميزانيته إلى 
450 مليون دوالر بناء ست سفن فضاء جتارية 
قادرة على حمل املس����افرين إلى خارج نطاق 
اجلاذبية لتحقيق حال����ة انعدام الوزن وإلقاء 

نظرة على األرض من الفضاء.
وستحمل طائرة مزدوجة البدن تعرف باسم 
»إيف« س����فينة الفضاء »سبيس شيب 2« إلى 

ارتفاع حوالي 18288 مترا قبل ان تطلقها.
وستقوم سفينة الفضاء بعد ذلك بتشغيل 
محركاتها الصاروخية لتصل إلى ارتفاع 104 

كيلومترات فوق األرض.

وستستغرق الرحلة حوالي ساعتني ونصف 
الس����اعة ويعيش الركاب حوالي 5 دقائق في 

حالة انعدام الوزن.
ودفع حوالي 300 من الطامحني الرتياد الفضاء 
جزءا مقدما من ثمن الرحلة الذي يبلغ 200 ألف 

دوالر والتي تتضمن 3 أيام من التدريب.
وظلت رحالت الفضاء التجارية حلما لعقود 
لكن رحلة قام بها برانسون على منت »سبيس 
شيب وان« في عام 2004 كانت الدليل األول على 
ان هذه الصناعة قد تكون قادرة على حتقيق 
ذلك دون مس����اعدة من احلكومة التي هيمنت 

تاريخيا على السفر إلى الفضاء.

سفينة الفضاء التجارية األولى وفي االطار امللياردير ريتشارد برانسون

ساركوزي ال يعارض بناء المآذن
في فرنسا ولكن يحذّر من »االستفزاز« 

بعد أينشتاين واألم تيريزا

شاكيرا على مسرح أوكسفورد

� أ.ف.پ:  باريس 
أعلن الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي في 
افتتاحية نش���رتها 
صحيف���ة لومون���د 
الثالثاء انه ال يعارض 
بناء املآذن في فرنسا، 
حظ���رت  بعدم���ا 
بناءه���ا سويس���را، 
ولكنه يحذر من أي 
»مبالغة« و»استفزاز« 
في ممارسة الشعائر 
الديني���ة. وفي أول 
تعلي���ق ل���ه عل���ى 
االستفتاء الذي جرى 
في سويسرا في 29 
تس���اءل  اكتوب���ر، 

س���اركوزي في مقاله »هل ميكن ان جنيب بنعم او بال على س���ؤال 
معقد الى هذا احلد وميس أمورا عميقة الى هذا احلد؟«.

واض����اف »ان����ا مقتنع بأن����ه ال ميكننا ذل����ك م����ن دون ان نثير 
س����وء فهم مؤلم وش����عورا بالظلم واس����اءة الى املش����اعر اذا قدمنا 
ج�واب�����ا ق�اطع����ا على مش����كلة يج����ب ان ينظر ف����ي كل حالة فيها 
 عل����ى ح�دة في ظ�����ل اح�ت�����رام ق�ن�اع�ات ومعتقدات كل ش����خص«،

مرحبا بالدميوقراطية السويسرية »األعرق من دميوقراطيتنا«. وأكد 
ساركوزي انه في دولة علمانية كفرنسا يجب على »املسيحيني واليهود 
واملسلمني، جميع املؤمنني بصرف النظر عن إميانهم، ان يعرفوا كيف 

يتجنبون املبالغة واالستفزاز« في ممارسة شعائرهم الدينية.

لن���دن � يو.بي.
آي: ألق���ت النجمة 
من  الكولومبي���ة 
أصل لبناني شاكيرا 
كلمة على مس���رح 
جامعة أوكسفورد 
البريطانية العريقة، 
لتمشي على خطى 
ألب�����رت  العال����م 
أينشتاين والدالي 

الما واألم تيريزا.
املوقع  وذك����ر 
اإللكتروني للجامعة 
»أوكسفورد مايل« 
ألقت  النجم����ة  أن 
كلمة أمام 400 طالب 
حتدثت خاللها عن 
جمعيتها اخليرية 

التي تهدف إلى تعلي����م األطفال في كولومبيا وتناولت أيضا 
جتربتها اخلاصة مع الفقر بعد إفالس والدها.

وحتظ����ى ش����اكيرا بلقب س����فيرة نوايا حس����نة لصالح 
 وكالة اليونيس����يف وهي فائزة بجائزت����ي غرامي و7 جوائز
غرامي التينية وقد حققت شهرة عاملية مع أغانيها الناجحة.

إال أن املغنية أكدت أنها ستسعى خالل السنوات املقبلة إلى 
التركيز على عملها اخليري ومهنتها املوس����يقية وأحملت إلى 

رغبتها في إجناب طفل.
وقالت شاكيرا إنها كانت في الثامنة من عمرها حني أفلس 
والدها واضطروا لبيع س���ياراتهم واستبدال تلفازهم الكبير 
بتلفاز صغير أبيض وأسود غير أنها لم تكتشف الفقر احلقيقي 
إال حني أخذها والداها لرؤية االطفال في الش���وارع وقالت إنها 
أنش���أت جمعيتها اخليرية األولى ما إن حق���ق ألبومها األول 

جناح���ا.
وأعربت ش����اكيرا عن فخرها في إلقاء كلمة من على املنبر 
ذاته الذي استضاف عظماء من أمثال الدالي الما واألم تيريزا 

وألبرت أينشتاين.

الطالبات يسعني للسماح لهن بأداء االمتحانات 

شاكيرا

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي

«انتفاضة قضائية« للمنتقبات ضد قرار
منعهن من دخول الجامعات المصرية

الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر 
الرئيسي للتشريع«، ونصت املواد 9 و12 و19 
على اعتبار الدين واالخالق والتقاليد مبادئ 

تلتزم الدولة باتباعها. 
ويتاب���ع احملامي املصري »ملا كان ارتداء 
النقاب بالنسبة للمرأة املسلمة هو أحد مظاهر 
احلرية التي نص عليها الدستور، فإنه ال يجوز 
جلهة االدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه 
حظرا مطلقا، فكما يترك للمرأة عموما احلرية 
بارتداء ما تشاء من الثياب، غير مقيدة في 
ذلك بضوابط االحتشام نزوال على احلرية 
الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة املسلمة 
أن ترتدي الزي الذي ترى فيه احملافظة على 
احتشامها ووقارها وأال تكون ثمة تفرقة غير 
مبررة بني الطائفتني ال سند لها من القانون 

أو الدستور«.
أقرب  الدعوى احملكمة بتحديد  وطالبت 
جلسة ليس���مع املدعى عليهم احلكم بقبول 
الدعوى ش���كال، وبإلغاء ووقف تنفيذ قرار 
رئيس جامعة عني شمس بإهدار حق املدعيات 
في حريتهن في ارتداء النقاب، كشرط حلصول 
املدعيات على حقهن الدستوري في التعلم 
ودخول االمتحان الذي سيعقد في يناير 2010، 
علما بأن املدعيات ال ميانعن في التثبت من 

شخصيتهن قبل دخول االمتحانات.

هي التي اشعلت فتيل احلرب على النقاب، 
حيث طبع وزير االوقاف آالف النس���خ من 
كتاب »النقاب عادة ال عبادة«، بينما منع شيخ 
االزهر النقاب في املدارس األزهرية، فيما تراجع 
مفتي اجلمهورية عن رأيه السابق بوجوب 

النقاب الى اعتباره ملبس شهرة«.
ورأى أن���ه »تثبت مالحقة كل ما هو رمز 
يعبر عن االسالم والفضيلة، رغم أن الدستور 
املصري يؤكد مكانة الدين واالخالق والقيم 
والتقاليد واملبادئ، فنصت املادة الثانية على 
أن »اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها 

العربي���ة نت: في ب���ادرة تعد األولى من 
نوعها، أسس���ت طالبات منتقبات بجامعة 
عني شمس رابطة نسائية للتحدث باسمهن 
أمام القض���اء املصري للدفاع عن حقهن في 
ارتداء النقاب في كلي���ات اجلامعة، خاصة 
مع اقتراب موع���د امتحانات النصف األول 
من العام الدراسي اجلاري واملقرر في يناير 
2010، حيث ستمنع الطالبات املنتقبات من 

الدخول الى اجلامعة. 
ووكلت العدي���د من الطالب���ات بكليات 
جامعة عني شمس احملامي نزار غراب لرفع 
دعوى قضائية ضد قرار تقييد حرية ارتداء 
النقاب، والذي أثار جدال واسعا خالل الشهرين 

املاضيني.
 وبالفعل، أقام احملامي دعوى قضائية يوم 
االثنني 2009/12/8، مبحكمة القضاء االداري 
مبجلس الدولة ض���د وزير التعليم العالي، 
ورئيس جامعة عني شمس، وعمداء كليات 
التربية والهندس���ة والتجارة في اجلامعة. 
كذلك اختصم بالدعوى كال من شيخ األزهر 
ورئيس جامع���ة األزهر ومفتي اجلمهورية 
ووزير األوقاف، مطالبا إياهم جميعا بوقف 

تنفيذ قرار حظر النقاب. 
وقال احملامي غراب ل� »العربية.نت« إنه 
»اختصم املؤسسات الرسمية الدينية ألنها 

»التاميفلو« يتسبب في 
حروق بجلد مراهقة

لندن � يو.بي.آي: أدخلت فتاة 
إلى املستشفى بعد أن  بريطانية 
ظهرت حروق على وجهها وعجزت 
عن التنفس من دون مساعدة اثر 
تناولها دواء »التاميفلو« ملعاجلة 

انفلونزا اخلنازير.
وذك����رت صحيف����ة »الصن« 
البريطاني����ة أن س����مانثا ميالرد 
البالغة من العمر 18 عاما اتصلت 
باخلط الساخن املخصص لتقدمي 
النصائح حول انفلونزا اخلنازير 
بعدما كانت تعاني من ألم في الرأس 
والرش����ح، وقيل لها ان عليها ان 

تتناول دواء التاميفلو.
وبعد أن تناولت ثالث حبوب من 
الدواء ظهرت حروق على جسمها، 
الدواء  ويخشى األطباء أن يكون 
قد تس����بب في متالزمة ستيفنز 
جونسون التي تتسبب في تساقط 

قطع من اجللد.
ويصيب هذا املرض املخيف 3 
أش����خاص من أصل مليون فقط، 
وفي حال لم يؤد إلى وفاة املريض 
فهو يتركه مشوها بآثار احلروق 
والتقرحات. وقد نقلت ميالرد إلى 
املستشفى بعد يومني على تناولها 
الدواء إثر ظهور احلروق وفقدانها 
القدرة على التنفس وحدها، وقد 
تأزم وضعها ليلة أمس ونقلت إلى 
وحدة خاصة باحلروق. وانتقدت أم 
الفتاة اخلط الساخن ألن أشخاصا 
بدون خلفية طبية يديرونه ولفتت 
الى ان الطبيب قال لها »ألن الطفح 
اجللدي ظهر بعد تناول التاميفلو 
على االرجح أن التاميفلو تسبب 

فيه«

لن يعرضن لباس البحر.. والجائزة سيارة ورحلة لتركيا

 58 شابة يتسابقن للفوز بلقب
»ملكة جمال فلسطين« األول

ش���ركة  أطلق���ت  أ.ف.پ: 
فلس���طينية خاصة مس���ابقة 
الختيار »ملكة جمال فلسطني«، 
في أول حدث من نوعه تشهده 

األراضي الفلسطينية.
 واعلنت سلوى يوسف مديرة 
شركة »تريب فاشن«، ان املسابقة 
التي تنظمها س���تجري في 26 
كانون االول )ديسمبر( مبشاركة 
58 متسابقة، من بينهن 26 من 
داخل اسرائيل و32 من الضفة 

الغربية. 
وقالت خالل مؤمتر صحافي 
عقدته إن 200 فتاة تقدمن بطلب 
املشاركة في املسابقة، مت قبول 58 
منهن، مشيرة الى ان املتقدمات 
خضع���ن الختب���ارات من قبل 

مختصني.
وتعد هذه املسابقة مخالفة 
الفلسطينية  للتقاليد والثقافة 
إذ تتحدث يوس���ف  احملافظة، 
ع���ن مواجهة ع���دة صعوبات 
اثناء االعداد لهذا النشاط، منها 
»صعوبة في اقناع العديد بهذه 
الفكرة، وكان السؤال الدائم حول 
ان كانت املتسابقات سيشاركن 
في لباس البحر ام ال«. وجتيب 
»بالطبع لن تستخدم املتسابقات 
لباس البحر، الن هذا مناف متاما 
لطبيعة املجتمع الفلس���طيني 

التقليدي«.
وحول اله���دف من تنظيم 
املسابقة قالت يوسف »الهدف 
هو التأكيد عل���ى ان الوضع 

السياس���ي واالمني ليس هو 
فقط ما يس���يطر على احلياة 
الفلس���طينية، ونس���تطيع 
العالم  ان نحيا مثلم���ا يحيا 

اجمع«.
وسيشارك في جلنة التحكيم 
الختيار ملكة اجلمال ممثلون 
عن وزارة االعالم الفلسطينية 
ووزارة الثقافة، بحضور اكثر 
من الف شخصية متت دعوتها 
حلضور املسابقة. وستحصل 
باللقب على س���يارة  الفائزة 
مودي���ل 2009 مقدمة من احد 
معارض السيارات في رام اهلل، 
اضافة الى رحلة ملدة 10 ايام الى 
تركيا على نفقة الشركة املنظمة 

وكذلك مبلغ 2700 دوالر.

من مسابقة اختيار »ملكة جمال العرب« 

 كشفت شركة فيرجين اطالنتيك النقاب عن اول سفينة فضاء تجارية للسياح، وهي طائرة كبيرة باللونين االبيض واالسود، وتمثل مخاطرة تجارية 
للدخول في مجال سياحة الفضاء.

2 - طول الجناح 8.3 امتار )سفينة الفضاء 2(

42.7 مترا
)السفينة األم إيف(.

 نظام محركات صاروخية 
تستخدم وقودا خليطا من 
المواد الصلبة مع مؤكسد 

سائل.

 محركان مزدوجان.

 )السفينة األم إيف( 
»وايت نايت تو« اكبر 
طائرة مصنوعة من 

مركبات الكربون.

آليات طي األجنحة، حيث يمكن 
ألجنحة الطائرة تغيير وضعها 

بالطي بغرض التحكم في السرعة.

 كلفة تذكرة الركوب: تبدأ من 200 
ألف دوالر، عدد الرحالت: مبدئيا، 

رحلة واحدة اسبوعيا لتصبح رحلتين 
يوميا.

 )سفينة الفضاء تو( مصممة وفق نموذج حائز 
جائزة اكس عام 2004، ارتفاع االنطالق: 14 
ألف متر، الحمولة: 6 ركاب، وطياران، أقصى 

سرعة: 3.5 ماخ ـ 4.200 كم ساعة.

 )وايت نايت وسفينة رقم وان(

 مسار الطيران.

 المصدر: مؤسسة فيرجين للفضاء.

 االنطالق من السفينة األم بسرعة 
4 ماخ.

الميناء الجوي لطائرات فيرجين سيتم بناؤه 
في نيو ميكسيكو، والرحالت األولى ستقلع 

من صحراء موهافي بكاليفورنيا.

 عند 110 كم تنطوي األجنحة 
عقب احتراق الصاروخ.  تبدأ عملية معاودة 

دخول.

 عند 21.5 كم يعود نظام طي 
األجنحة لتسهيل االنزالق الهوائي 

لعودة الطائرة.

 عند 100 كم يصبح 
الركاب رواد فضاء عند 

وصولهم الى هذا االرتفاع 
النه يمثل نطاق الغالف 

الجوي.


