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� رويت���رز: ذكرت 54 باري���س 
صحيفة »لو باريزيان« امس إن 
فرنسا أقدمت عن عمد على تعريض 
جنودها لتفجي���رات نووية في 
اجلزائر خالل الستينيات لدراسة 

أثر اإلشعاع على البشر. 
وكانت احلكومة الفرنسية قد 

العام املاضي بتعويض  وعدت 
ضحاي���ا االختب���ارات النووية 
الت���ي نفذت خالل  في اجلزائر 
الفترة ب���ن 1960 و1966 إدراكا 
منها لوجود صلة بن التفجيرات 
وأمراض أصاب���ت اجلنود مثل 
السرطان. ورغم أن احلكومة قالت 

إن االختبارات أجريت بش���كل 
آمن قدر اإلم���كان فان صحيفة 
»لو باريزيان« نقلت عن تقرير 
رسمي ملس���ؤولي الدفاع يعود 
لتلك الفترة أن اجليش أرس���ل 
عمدا جنوده في مناورات خطرة 

في 25 أبريل 1961.

جنود فرنسا.. »فئران تجارب« نووية!

حلويات على شكل حيوانات وأمعاء ودماء نازفة تثير جداًل في السعودية 

ج����دة � ايالف: اإلب����داع أمر محبب الى النف����س، واالبتكار أمر مثير 
لالهتمام، لكن أن يبدع »احللواني« الذي يصنع احللوى في جتس����يم 
ش����كل مفصل يثير الرعب ورمبا »القرف« مستخدما ما يستخدمه في 
صنع الكيك والش����يكوالته والكرمية بشكل أساسي فهنا تأخذ الغرابة 
شكال آخر، وتتعدد اآلراء حول هذه الظاهرة التي باتت تثير الشباب في 
السعودية، فيقدمون على شراء هذه احللوى، رغم أن »الكبار« ورجال 
الدي����ن لديهم ما يقولونه حولها، فيما حت����دث البعض عن »تقليعات« 
و»طقوس« تشابه تلك التي يستخدمها »عبدة الشيطان« ويتم خاللها 

استخدام هذه األشكال.
»من يسعون لترويج هذه األشكال هم أصحاب الشخصية السيكوباتية«، 

هكذا شخصت د.نازك ناضلي االخصائية النفسية في املركز الطبي بجدة 
الظاهرة، وقالت: املروجون لها يعتبرهم علم النفس شرا على األرض، 
والشيطان بصورة إنسان هذا هو تعريف الشخصية السيكوباتية الذين 
يغرون املراهقن بهذه األشكال، وهو جتسيد حي لقيم هابطة وتصرفات 
اجتماعية غير صاحلة، والغريب في األمر أنه يكون جميل املظهر وسيم 
اخللق ظاهريا لكنه في الواقع ميت القلب عدمي اإلنسانية يجب أن ينعزل 

عن الناس حتى يعالج ألنه خطر على اآلخرين.
أما د.منال الصومالي، االخصائية النفسية مبستشفى امللك فهد بجدة 
فقالت من جانبها، إن الظاهرة تشكل خطرا على سلوكيات األفراد، فما 
علمته أن املس����تهدفن منها أو لتقل املقبلن على شرائها هم املراهقون 

وهذا بحد ذاته أمر كفيل بأن يؤكد لنا أنها ظاهرة ملوثة س����تؤدي إلى 
كوارث اجتماعية س����تتحول مع األيام ألمراض نفسية كون من يبحث 
عنها ليسوا أناسا طبيعين، لذا أدعو اجلهات الرقابية للتصدي ملروجي 

هذه األشكال املسيئة لثقافة وعادات مجتمع بأكمله.
ويؤكد صفر املتولي بائع في محل حلويات بجدة وجود اقبال كبير 
على هذا النوع من »احللويات«، وقال على الرغم من ارتفاع أسعارها إال 
أنها تباع وعليها إقبال كبير، فاحلجم الصغير جدا منها يتراوح سعره بن 

300 و 500 ريال والسعر في تزايد في حال مت طلب احلجم األكبر.
أما الشيخ محمد النجيمي املفكر اإلسالمي، فأبدى من جهته استنكاره 
واستغرابه من تنامي انتشار هذه الظاهرة »بشكل مرضي«، وطالب اجلهات 

املعنية في اململكة مبنع صناعتها وتداولها، وقال ل� »إيالف«: انتشارها 
بن العامة، خاصة املراهقن قد يؤدي إلى شركهم باهلل مستقبال.

لذلك نس����تطيع أن نقول انها ال جت����وز ومكروه تداولها من ناحية، 
وقد علمت مؤخرا ان بعض األش����كال تكون منحوتة وهذا حرام شرعا 
وال يجوز ال االجتار بها وال شراؤها، وعلى اجلهات املسؤولة التصدي 

لها ومحاربتها وفرض عقوبات للذين يتداولونها.
املواطنون العاديون كان لهم رأي وموقف من ذلك، ورغم ان كثيرين 
اس����تغربوا تزايد االقبال على هذه االش����كال، فإن البعض رأى أن األمر 
طبيع����ي جدا، وال يتطل����ب كل هذا الصخب، معتبري����ن ذلك نوعا من 

»التغيير املسلي«.

تقليعات وطقوس تعيد لألذهان »عبدة الشيطان«

تورتة على شكل جمجمة حلوى على شكل مخ انسان شيكوالته بالكرمية على وجه مرعب

الزلزال حول هاييتي الى دمار                    )أ.پ(

عمر الشريف مع فريق فيلم »املسافر«

أحالم بعد وصولها للمطار )سعود سالم(أنغام أثناء املؤمتر الصحافي 

 انهيار مدرسة يقتل 4 أطفال في هاييتي

ومعقدة وليس من الس���هل ان 
يصل اجلمهور العادي الى مغزى 
الفيلم فهو يحمل مضمونا عميقا، 
مشيرا الى انه قد أعجبته اإلضاءة 
واملونتاج ونقالت الفيلم لفترات 
عمرية معينة بتطوراتها النفسية 

والوجودية.

الفيلم  جدا مضمون ومغ���زى 
الذي اعتب���ره واحدا من أفضل 
األفالم التي تابعتها في مهرجان 

برلن.
اما الناقد السينمائي دوغالس 
لوفنيست فقد أش���اد بالفيلم، 
لكنه رأى أن له طبيعة خاصة 

برلن � أ.ش.أ: شهد سفير مصر 
لدى أملانيا رمزي عزالدين رمزي 
وأعضاء السفارة إضافة الى عدد 
من النقاد األملان واألجانب عرض 
فيلم »املسافر« الذي يعرض على 
هامش أنش���طة مهرجان برلن 
السينمائي الدولي ضمن سوق 

اوروبا لألفالم مساء االثنن.
وقد نال الفيلم إعجاب العديد 
من النقاد األجانب، فقالت الناقدة 
السينمائية سوزانا بينيلت ان 
أبعادا إنس���انية  الفيلم يحمل 
عميق���ة وهو ما يجس���ده عمر 
الشريف في 3 مراحل من حياته، 
انها كانت من عشاق  موضحة 
عمر الشريف في صباه ولكنه 
في هذه املرحل���ة يؤدي دوره 
كفنان عمالق متمكن من أدواته 

الفنية.
وقالت بينيلت في تصريحات 
أنباء الش���رق األوسط  لوكالة 
لق���د أمتعنا كثي���را وأعجبني 

 بورت أو برينس � أ.ش.أ: أعلنت الش����رطة في 
هاييتي مقتل 4 اطفال واصابة اخر بجروح جراء انهيار 
فصل مبدرسة في مدينة »كاب هايتن« الساحلية. 
وذكرت شبكة »سي.ان.ان« االخبارية األميركية امس 
ان الفصل انهار بعدما سقطت عليه صخرة ضخمة، 

فيما من املرجح ان تكون الصخرة قد انهارت جراء 
تشبعها مبياه االمطار التي ظلت تهطل على البالد 
مؤخرا. وتتراوح اعمار االطفال الذين لقوا مصرعهم 
في احلادث ما بن 8 و9 سنوات، فيما يعكف رجال 

االغاثة على البحث عن احياء بن ركام املبنى.

»المسافر« يحظى بإعجاب النقاد في برلين

 انتحار شابين تحت عجالت مترو األنفاق 
القاهرة � وكاالت: ش����هدت محطات املترو للمرة 
الثانية خالل االسبوع احلالي مصرع شاب منتحرا 
حتت عجالت مترو األنفاق مبحطة »مس����رة«، مما 
تسبب في تعطيل حركة املترو ملدة نصف ساعة بعد 
أن قررت إدارة املت����رو قطع التيار الكهربائي حلن 
نقل اجلثة. وحسب اليوم السابع ذكر شهود عيان 
مبحطة »مسرة« أن الشاب املنتحر في العقد الثاني 
من العمر، وقام بإلقاء نفس����ه حتت عجالت القطار 

القادم من محطة شبرا اخليمة متجها للجيزة. 
وأضاف الش����هود، أن إدارة املترو قطعت التيار 
الكهربائي عن اخلط حلن رفع اجلثة، ووصول رجال 
النيابة واإلس����عاف مما تس����بب في تكدس الركاب 
باحملط����ة. يذكر أن نفس اخلط ش����هد حادثا مماثال 
بتاريخ 14 فبراير اجلاري، حيث ألقى شاب بنفسه 
أسفل عجالت القطار القادم من منطقة شبرا باجتاه 

اجليزة في محطة »اخللفاوي«.

صحتك

البطاطا المقلية تحافظ على التوازن النفسي 

جين الفقر يصيب بالسرطان 

لندن � يو بي آي: البطاطا املقلية حتسن 
املزاج وحتافظ على التوازن النفسي وتبعث 
البهجة في النفوس وتهدئ اخلواطر وجتعل 

املرء مياال إلى االسترخاء والهدوء.
هذا ما توصل إليه خب���راء بريطانيون 
قالوا إن املسألة قد تتعلق بالكربوهيدرات 
التي حتتويها البطاطا املقلية أو ألن رائحتها 
رمبا تعيد املرء بالذاكرة إلى األوقات السعيدة 
التي قضاها مع أحبائه وأفراد عائلته على 
شاطئ البحر معا أو في أماكن يتلهف لقضاء 

وقته فيها.
وذكرت صحيفة »تلغراف« أن الدراس���ة 

التي أعدها باحثون في جامعة أس���تون في 
بيرمنغهام بناء على طلب »مجلس البطاطا« 
البريطاني شملت 60 رجال وامرأة طلب منهم 
مشاهدة فيلم مدته خمس دقائق يصور إلقاء 
القنبلة الذرية على مدينة هيروش���يما في 

اليابان في نهاية احلرب العاملية الثانية.
وبعد مشاهدة الفيلم مت توزيع مجالت على 
نصف املشاركن في الدراسة من أجل الترويح 
عن النفس فيما أعطي النصف اآلخر صحن 
بطاطا مقلية ثم طلب من املجموعتن تعبئة 
أمنوذج قبل مشاهدة الفيلم وبعده واالنتهاء 

من أكل البطاطا املقلية ملعرفة شعورهم.

لندن � يو بي آي: أظهرت 
دراسة بريطانية جديدة أن 
النس����اء الالتي يعش����ن في 
ق����د ال يتمكن  بيئات فقيرة 
من محاربة س����رطان الثدي 

ألسباب جينية.
وذك����رت هيئ����ة اإلذاعة 
البريطاني����ة »بي بي س����ي« 
أن الدراس����ة التي نشرت في 
الدورية البريطانية للسرطان 
تشير إلى أن العيش في ظل 
ظروف من الفقر قد يس����بب 
حتوال جينيا أساسيا يؤدي 

إلى اإلصابة بالسرطان.
وشملت الدراسة عينات من 

246 امرأة وأظهرت أن مكان 
إقامته����ن يرتبط ب� »صحة« 
اجل����ن »ذ« 53 ف����ي خالي����ا 
األورام. ويعتبر جن »ذ »53« 
كابتا لألورام« يبلغ اخلاليا 
السرطانية وما قبل السرطانية 
بأن تدمر نفسها قبل أن تنتشر 
ولكن عن����د حصول التحول 
اجليني تنخفض هذه القدرة 
أو تزول ما يعزز احتماالت 
اإلصابة بالسرطان. وقد درس 
العلماء عينات أنسجة مثلجة 
اللواتي خضعن  النساء  من 
للعالج من مرض س����رطان 
الثدي بن عامي 1997 و2001 

وقد ركزت االختبارات على 
الذي طرأ على جن  التحول 
»ذ« 53 ومت����ت مقارنتها مع 
مكان إقامة املرأة ما قد يقدم 
صورة عن البيئة التي عاشت 
فيها. وظهر أن النساء الالتي 
عشن في بيئات فقيرة كن أكثر 
عرضة إلظهار حتول في جن 
أقل ترجيحا  »ذ ظ«53 وكن 
للعيش بعد اإلصابة باملرض. 
وقال الطبيب لي بايكر الذي 
أعد الدراس����ة إن هذا البحث 
يربط بن هذا اجلن واحلرمان 
وبن حتول اجلن واإلصابة 

باملرض.

إنقاذ 140 راكبًا هبطت طائرتهم 
اضطراريا  بمطار جاكرتا

أميركي يحتفل بعيد ميالده 
الثمانين بالقفز بالمظلة

لودي � يو.بي.أي:احتفل جندي أميركي متقاعد بعيد ميالده الثمانن 
بالقفز مبظلة متمما بذلك 129 قفزة قام بها خالل حياته.

ونقلت صحيفة »س����اكرميانتو بي« عن أدوارد غوري قوله أنه قفز 
باملظلة احتفاال بعيد ميالده الثمانن بعدما كان قد قفز آخر مرة قبل 45 

عاما. وكان غوري قد قام ب� 128 قفزة مظلية خالل حياته العسكرية.
وقال غ����وري الذي قفز عن ارتفاع 4 كيلومت����رات بعدما وصل إلى 

األرض »كان هذا جميال مثل األيام الغابرة«.
غير أنه لفت إلى اختالف بسيط بن قفزة األحد والقفزات السابقة التي 

قام بها في ڤيتنام وكوريا إذ لم يكن أحد يطلق عليه النار هذه املرة.

 اكرت���ا � أ.ش.أ: جنحت فرق االنقاذ والش���رطة في اجالء 140 
راكبا كانوا على منت طائرة تابعة ملؤسسة باتافيا إير االندونيسية 
عقب هبوطها اضطراريا مبطار جاكرتا بعد 20 دقيقة من اقالعها 
فيم���ا لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى نتيجة حادث الهبوط 

االضطراري.
وقال املتحدث باسم الشرطة االندونيسية سوليستيو إسحق في 
تصريحات صحافية امس ان قائد الطائرة من طراز إيرباص 330 
/200ابلغ برج املراقبة مبطار جاكرتا بعزمه الهبوط االضطراري 
باملط���ار نظرا لوقوع عطل فني بالطائ���رة التي كانت في رحلة 

داخلية من جاكرتا الى منادو بشمال شرق اندونيسيا.
وأضاف ان سلطات االمن بالتعاون مع مسؤولي هيئة السالمة 
اجلوية االندونيسية سوف جترى حتقيقا بشأن احلادث ومدى 

جدارة الطائرة للرحالت اجلوية.
كان االحت���اد االوروبي قد فرض حظرا على الرحالت اجلوية 
لشركات الطيران االندونيسية الى العواصم االوروبية في السادس 
م���ن يوليو عام 2007 نتيجة افتقادها الى االش���تراطات الدولية 

للسالمة اجلوية وتعدد حوادثها.

أنغام: أرحب بالعمل في السينما إذا وجدت دورًا يناسبني
أحالم: أنا سبب شهرة الشاعر علي الفضلي

 عبدالحميد الخطيب
وصلت إلى الديرة مساء امس 
النجمتان املصرية أنغام واالماراتية 
اح����الم اللتان س����تحييان احلفل 
اخلامس ملهرجان ليالي فبراير غدا 
اخلميس بصالة التزلج يشاركهما 
الفنان الس����عودي أصيل أبوبكر 

سالم.
وقد عقدت اللجنة املنظمة مؤمترا 
صحافيا لكل منهما على حدة، حيث 
عبرت النجمتان عن س����عادتهما 

باملشاركة في املهرجان.
وقالت أنغام: س����وف أقدم في 
احلفل باقة من األغاني التي يحبها 
اجلمهور الكويتي الذي اش����تقت 

إليه جدا.
واضاف����ت انها غن����ت دويتو 
خليجيا مع سفير االغنية اخلليجية 
عبداهلل الرويشد متمنية ان تكرر 
التجربة مع فنانن خليجين آخرين 
ملمحة في الوقت نفس����ه الى ان 
ما قالت����ه الفنانة آمال ماهر عنها 
انها جنمة املس����تقبل القادمة في 

تحييان الحفل الخامس غدًا بمشاركة أصيل أبوبكر

الطرب حيث قالت: بالنسبة لي ال 
انافس إال نفسي، والساحة الفنية 
تتسع للجميع. وبسؤالها عن امللحن 
ناصر الصالح قالت هو من احسن 
امللحنن وأحلانه لها طابع خليجي 
متميز ومتمسك بشرقيته وامتنى 

ان اتعاون معه.

وحول عملها باملسرح ودخولها 
مجال التمثيل قالت جتربة املسرح 
جتربة حلوة وإذا عرض علي عمل 

سينمائي يناسبني فلن ارفضه.
من جانبها، قال����ت احالم عند 
سؤالها عن سبب ذكر فنان العرب 
محمد عبده انها جنمة اخلليج األولى 

ردت ضاحكة: أؤيده بالفعل، فأنا 
جنمة اخلليج األولى.

وع����ن رأيها في غن����اء بعض 
العربي����ات لألغني����ة  املطرب����ات 
اخلليجية قالت: هذه ظاهرة صحية 

لألغنية وتفيد في انتشارها.
واثناء املؤمتر ث����ار جدال بن 

احالم وأحد الصحافين عن الشاعر 
علي الفضلي حيث قالت: لقد جنح 
من خالل اغنيتي »ال تصدقونه«، 
فرد عليه����ا الزميل الصحافي: لقد 
جنح الفضلي قبل ان يتعامل معك، 
حيث تعاون مع الرويشد وغيره 

من كبار النجوم.


