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صحتك

مرض اللثة يزيد من مخاطر اإلصابة بالسكر
واشنطن ـ أ.ش.أ: توصل باحثون في جامعة نيويورك 
وكلية طب األســــنان والتمريض األميركية إلى ان أمراض 
اللثة تزيد خطر اإلصابة مبرض السكري بأكثر من %90.. 
وطالبوا بإجراء مسح للمرضى الذين يعانون من أمراض 

اللثة الحتمال إصابتهم مبرض السكري.
واستند الباحثون إلى بيانات شملت 2923 شخصا من 
البالغني املســــجلني في دراســــة الصحة الوطنية وفحص 
التغذية في إطار برنامج ملعرفة الوضع الصحي والغذائي 

لألطفال والبالغني في الواليات املتحدة.
وتوصلت د.شيال شتراوس ورفاقها من جامعة نيويورك 
وكلية طب األســــنان والتمريض إلــــى أن 93% من املرضى 
الذين يعانون من مشاكل اللثة كانوا أكثر عرضة من غيرهم 
لإلصابة مبرض السكري. وقالت شتراوس »على ضوء هذه 
النتائج، ميكن أن تشكل زيارة املريض لعيادة طب األسنان 
فرصة مفيدة إلجراء الفحص األولي من أجل التأكد من عدم 
اإلصابة بالسكري«.وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط بني 
أمراض اللثة وخطر اإلصابة مبرض السكري واالرتفاع في 
ضغط الدم، في حني أن عالقة كهذه غير موجودة عند الذين 

يتمتعون بلثة سليمة وصحية.

المؤلف يدافع عن مسلسله ومحام يطالب بمنع التصوير 

»الحاجة زهرة وأزواجها الخمسة« تثير جداًل في مصر
مصطف�ى محرم: تحية كاريوكا تزوجت 14 مرة فلم�اذا ال تفعلها غادة عبدالرازق؟!
حسن يوس�ف: ليس من حق أحد أن يقاضي المؤلف على إبداعه مادامت الشخصية خيالية

غادة عبدالرازق

نور الشريف وفي االطار عبده مغربي رئيس التحرير

فتاة سعودية تنقذ والدها و8 عائالت 
من سيول »وادي الحرازات«

وفاة الناجي الوحيد من مجزرتي 
هيروشيما وناغازاكي

الفتاة السعودية في سيارتها

تسوتومو ياماغوتشي )أ.پ(

دبــــي ـ العربية.نــــت: متكنت 
فتاة سعودية تبلغ من العمر 15 
عاما من إنقــــاذ والدها و8 عوائل 
أخرى من موت محقق بسبب قوة 
سيول وادي احلرازات بالقرب من 
مدينة جــــدة، وذلك وفقا ملا ذكره 
تقرير نشرته جريدة »الرياض« 
السعودية امس. وفي التفاصيل، 
أنقذت مالك فواز املطيري والدها 
وأخوها فايز، وثماني أسر كانت 
حتتجزهم السيول داخل سيارتهم 
من خالل قيادتها لسيارة عائلتها 
اجلمس ذات الدفــــع الرباعي بعد 
اتصال هاتفي من والدها يطلب منها 
سرعة التوجه إلى املكان الذي كانت 
حتاصرهم فيه السيول والقريب 
من سوق األضحى.  سردت حلظة 
خروجها بالســــيارة الى الطريق 
املمتلئ مبياه األمطار فقالت: اجتهت 
إلى املكان الذي وصفه لي والدي 
والذي يبعد عن منزلنا مســــافة 
نصف ساعة في وادي احلرازات 

طوكيوـ  يو.بي.آي: أعلن في اليابان امس عن وفاة 
تسوتومو ياماغوتشي الناجي الرسمي الوحيد من 
القنبلتني الذريتني اللتني أسقطتهما الواليات املتحدة 
على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتني في نهاية 
احلرب العاملية الثانية. وأعلنت عائلة ياماغوتشي ان 
األخير توفي االثنني املاضي جراء إصابته بسرطان 
في املعدة عن عمر ناهز الثالثة والتســــعني. وكانت 
احلكومة اليابانية أصدرت في مارس املاضي شهادة 
رســــمية تفيد بأن ياماغوتشــــي هو الناجي الوحيد 
املعــــروف من املجزرتني اللتــــني ارتكبتهما الواليات 
املتحدة في مدينتي هيروشيما وناغازاكي عام 1945. 
وكان ياماغوشــــي في هيروشيما في رحلة عمل في 
6 أغسطس 1945 عندما أسقطت طائرة أميركية أول 
قنبلة ذرية على املدينة وأصيب بحروق خطيرة قبل 
أن يعود إلى ناغازاكي مسقط رأسه ليشهد بعد ثالثة 

أيام انفجار القنبلة الذرية الثانية.

ألرى سيارته غارقة إلى املنتصف 
في مياه السيول فقمت برمي احلبل 
لهم وسحبتهم إلى منطقة مرتفعة 
بعيدة عن مجرى السيول ورغم 
حتذير والدي بعدم االقتراب أكثر 
من مجرى الســــيول إال أن صوت 

استغاثة األسر احملاصرة في املياه 
كان أعلى من صوت والدي فتوكلت 
على اهلل وبدأت في سحب السيارات 
عن طريق احلبــــل أو بدفعها من 
اخللف وحمدت اهلل أن ســــخرني 

ألكون سببا في جناتهم. 

تزوجت مايكل جاكسون وال تعرف متى
لوس اجنيليس ـ يـــو بي آي: تقدمت امرأة بـــأوراق قانونية 
تزعم من خاللها انها كانت متزوجة مبلك البوب األميركي الراحل 

مايكل جاكسون.
وكشـــف موقع »تي إم زي« األميركي ان شيلي دورين سميث 

عرضت أوراقا قانونية تشير إلى زواجها بجاكسون.
واتصل املوقع بسميث لالستفسار فأكدت انها تزوجت بالنجم 
الراحل في ســـبعينيات القرن املاضي رغم انها ال تذكر بالتحديد 

توقيت الزواج.
وقالت سميث ان حفل زفافهما كان جميال في أحد فنادق نيويورك 

والشهود الوحيدون كانوا موظفي الفندق.
وعلم املوقع ان ســـميث تطالب بتعويض مالي كما حتصل أي 

امرأة بعد انتهاء زواجها.
يشـــار إلى ان جاكسون توفي بشكل مفاجئ عن عمر 50 سنة 
في 25 يونيو املاضي ولديه 3 أوالد عهدت الوصاية الدائمة عليهم 

إلى والدته كاثرين.

استنساخ األعضاء في 2020.. أمر عادي
 نيويورك ـ رويترز: اظهر اســـتطالع جديـــد للرأي ان نصف 
األميركيني تقريبا يعتقدون ان استنساخ االعضاء سيكون أمرا معتادا 

بحلول 2020 برغم انه رمبا اليزال ضربا من اخليال العلمي.
وقال 49% من اجمالي 2841 شخصا مت التعرف على ارائهم في 
االستطالع الذي اجرته مؤسسة زغبي انترناشونال لبحوث الرأي 
وابحاث السوق وخدمات املعلومات، ان استخدام اخلاليا اجلذعية 

واالعضاء املستنسخة سيصبح مألوفا في العقد القادم.
وقالت املجموعة التي اجرت االستطالع في بيان »أكثر من ثلث 
املشـــاركني قالوا ايضا انه من احملتمل بحلول 2020 زرع شرائح 
كمبيوتر داخل جســـم االنســـان وان يؤدي االنسان االلي االعمال 
اليدوية وان يصبح الواقع االفتراضي جزءا اساســـيا من الترفيه 

في املنزل«.
وتصور 28% من املشـــاركني في االستطالع انه سيتم التوصل 
الى عالج للسرطان خالل عشر سنوات وتوقع 13% تشغيل رحالت 
جتارية الى الفضاء ونسبة مماثلة اعتقدت ان حياة االنسان ستطول 

من 50 الى 100 عام.

علبة »عسل« أغلقت مطار كاليفورنيا
 لوس اجنيليسـ  رويترز: اغلقت السلطات مطارا بكاليفورنيا 
الثالثاء بعد العثور على ســـائل كهرماني اللون مريب في حقيبة 
احد الركاب لكن االختبارات اثبتت في نهاية االمر ان هذا الســـائل 

عسل.
 وسمح لفرانسيسكو رامريز وهو بستاني يبلغ من العمر 31 
عاما وكان يزور عائلته في مدينة بيكرزفيلد بوســـط كاليفورنيا 

بالعودة الى بيته في ميلوكي.
 وقال ستيف دوبري املتحدث باسم مكتب التحقيقات االحتادي 
األميركـــي لرويترز »ثبت ان املادة املوجـــودة في الزجاجات هي 

عسل.
االختبارات التي اجريت عليها اثبتت انها سلبية جلميع املتفجرات 

واملواد املخدرة.. إنها ال شيء غير العسل«.
 وجاء هذا الفزع االمني مع التوتر الذي اصاب صناعة الطيران 
األميركية في اعقاب محاولة فاشلة في عيد امليالد لتفجير طائرة 
ركاب متجهة الى ديترويت من امستردام باستخدام متفجرات مت 

تهريبها الى منت الطائرة.

الحبس سنة لرئيس تحرير صحيفة البالغ
 وأحد محرريها في قضية نور الشريف

القاهرةـ  أ.ش.أ: أصدرت محكمة جنح السيدة 
زينــــب حكمها في قضية اتهام صحيفة »البالغ 
اجلديد« لثالثة فنانني مبمارسة الشذوذ اجلنسي 
وهم نور الشريف وخالد ابو النجا وحمدي الوزير، 
حيث قضت احملكمة في جلستها املنعقدة امس 
مبعاقبة عبده مغربي رئيس حترير الصحيفة 
وإيهاب العجمي احملرر بها باحلبس سنة واحدة 

مع الشغل مع كفالة 
قدرها 20 ألف جنيه 
لكل منهما وتغرميهما 
مبلغ 40 ألف جنيه، 
على أن يؤديا مبلغا 
الغرامة  مماثال ملبلغ 
لفندق ســــميراميس 
على سبيل التعويض 
املؤقــــت، كما  املدني 
قضت احملكمة ببراءة 
أحمد فكــــري رئيس 

التحرير التنفيــــذي للصحيفة ورفض الدعوى 
املدنية ضده.

القاهرة ـ العربية: نفى السيناريســـت املصري مصطفى محرم، 
مؤلف مسلســـل »احلاجة زهرة وازواجها اخلمسة«، وجود ما مينع 
ان يتناول عمل فني تعدد زيجات امرأة واحدة في الوقت نفسه، »ألن 
هذه القصة حدثت في الواقع«، وذلك ردا على احملامي نبيه الوحش 

الذي طالب مبنع تصوير املسلسل إلساءته للشريعة.
وقال محرم ان املسلسل املزمع عرضه في رمضان املقبل لم تنته 
كتابته الى اآلن، وان تصويره سيبدأ في مارس املقبل، وقد مت ترشيح 
كل من غادة عبدالرازق وحســـن يوســـف وباسم ياخور )سورية( 
وكرمية مختار وحجاج عبدالعظيم ألدوار البطولة، بينما يتصدى 

إلخراجه محمد النقلي.
واعتبر محرم أنه »البد من وجود موضوعية في مقاضاة األعمال 
لكن ال تكون بهذه الطريقة املستفزة. ولنفرض أنني أناقش موضوع 
زوجـــة تعددت زيجاتهـــا في هذا العمل ألم يحـــدث ذلك في الواقع 
واحلقيقـــة؟ حتى انه مت القبض على أكثر من زوجة بســـبب تعدد 

زيجاتها في الوقت نفسه«.
وشدد على ان موضوع املسلسل بعيد عن الناحية الدينية، ويناقش 
فكرة جديدة حتى لو كانت ضد الشـــرع، فالعمل يناقشها مبعاجلة 
ما من اجل التوعية بخطورتها ال من اجل احلث عليها وانتشـــارها، 
فإذا ما حدث حمل لهذه الزوجة فلمن ينســـب مولودها وهي زوجة 

ألكثر من زوج؟!
وقال »حتية كاريوكا تزوجت في حياتها 14 رجال، وتعدد األزواج 
قد يكون بهذه الطريقة في العمل الفني الذي أقدمه، وهذا ما قصدته 
ايضا في العمل، فال يتعارض ذلك مع الشرع. ولكن ان يأخذ بعض 
احملامني األعمال من عناوينها ملقاضاتها واملطالبة بوقف تصويرها 

فهذا ما ارفضه متاما«.
من جانبه، أكد املمثل املخضرم حســـن يوسف أنه ليس من حق 
احد ان يقاضي مؤلفا على إبداعه، مادام ال يتناول شخصية حقيقية 
وأســـاء إليها، ألن املجتمع كله سيقاضي املؤلف اذا ما أساء الى رمز 
معروف، وكيف نحاســـب كتاب الدراما علـــى تأليفهم الذي أبدعوه 

من خيالهم.
وأشار الى أنه رشح ملسلسل »احلاجة زهرة وأزواجها اخلمسة« 
فـــي دور أحـــد أزواجها إال أنه حتى اليوم لم يطلع على ســـيناريو 
العمل، مشيرا الى ان مؤلفه لم ينته من كتابته بعد، بحسب ما قال 

لـ »العربية.نت«.
وكان احملامي نبيه الوحش قال إنه ســـيقدم بالغا للنائب العام 

بوقف تصوير املسلسل ألنه يتعارض مع الشرع والدين.

زواج جماعي وسط الثلوج
أقيم أول من أمس حفل زواج جماعي أمام معبد بكني املنحوت 
في الثلوج بالصني وذلك أثناء إقامة مهرجان »هاربني« الدولي 
الـ 26 للثلوج مبقاطعة هيلو نفغانغ.    )رويترز(

اعتقال رجل يقص شعر 
النساء في الباصات 

بورتالند ـ يو.بي.آي: أوقفت 
فـــي واليـــة أورغن  الشـــرطة 
أقدم على قص  األميركية رجال 
شـــعر امرأة في حافلة نقل عام 
وتبني انه مشتبه فيه بارتكاب 

أعمال مماثلة سابقا.
»ذي  صحيفـــة  ونقلـــت 
أوريغونيان« األميركية عن املدعني 
العامني قولهم للمحكمة ان غارد 
والتر أوقف بتهمة قص خصل 
من شعر املرأة فيما كانت جالسة 

أمامه في حافلة »ترمييت«.
وقال نائب املدعي العام شاك 
فرنش انه يشتبه في أن والتر 
متهـــم بالضلوع »فـــي عدد من 
احلوادث املماثلة« والتي تشمل 
نساء اشتكني من قص شعرهن أو 
وضع غراء عليه في احلافالت.

وقالت املتحدثة باسم شبكة 
احلافالت بيكي بيت انه مت تسجيل 
3 حاالت قص شـــعر على منت 
حافالتهم خالل األسابيع الستة 

التي سبقت احلادث األخير.

ابن بن الدن يغادر إيران إلى دمشق
دبي ـ أ.ف.پ: قال عمر بن الدن جنل زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن ان بكر شقيقه 
واالبن األصغر لوالده، وصل في 25 ديسمبر 
املاضي من ايران الى دمشق حيث التحق بوالدته، 
حسبما أفادت صحيفة الشرق األوسط امس.

وقال عمر بن الدن ان شقيقه بكر )16 عاما( 
وصل من طهران »فجأة ودون مقدمات الى حضن 

أمه في العاصمة السورية يوم عيد امليالد«.
إال ان عمر بن الدن أكد ان شـــقيقته إميان 
)17 عاما( التزال في مبنى السفارة السعودية 
في طهران بانتظار حصولها على اإلذن ملغادرة 
اجلمهورية اإلسالمية. وكانت اخلارجية اإليرانية 
قالت ان بإمكان ابنة أســـامة بن الدن مغادرة 

ايران متى مت التأكد من هويتها.


