
حـــــولالعـالم
الجمعة

19  فبراير 2010

دمشق ـ يو.بي.آي: عثر مزارع من مدينة طفس مبحافظة 38
درعا جنوب سورية في حقله على فجلة زنتها 15 كيلوغراما 
شـــكلها كروي ولونها مائل إلى الصفرة وتتميز أيضا بشكل 

أوراقها الغريب.
وذكرت وكالة االنباء السورية )سانا( الرسمية ان املزارع 
علي النابلسي الذي عثر على الفجلة أثناء زراعته اخلضراوات 
في حقله شـــاهد نبتة مميزة باحلجم واللون والشكل وبعد 

العناية بها ملدة ثالثة أشـــهر ظهرت بحجمها الكبير وشكلها 
الكروي ولونها املائل إلى الصفرة كون 90% منها فوق األرض 

باستثناء اجلذر.
يذكر أن املزارع املذكور أنتج خالل املوسم املاضي عبر تطعيم 
البندورة على الباذجنان حبة غريبة تزن 150 غراما لها شكل 
البندورة ولون وطعم الباذجنان كما أنتج حبة باذجنان زنتها 

4 كيلوغرامات عبر زراعة بذور فرنسية مستوردة.

فجلة وزنها 15 كيلوغرامًا !

صحتك

سم العقرب بديالً عن المورفين

»إكليل الجبل« يكافح العوامل المسرطنة

تل أبيبـ  يو.بي.آي: أفادت دراسة جديدة ان سم العقرب 
قد يكون بديال عن املورفني لتسكني األوجاع.

ويجري الباحث مايكل غيوريفيتز من قسم العلوم 
النباتية في جامعة تل أبيب جتارب على ســـم العقرب 

من أجل صناعة حبوب مسكنة لآلالم.
وقال غيوريفيتز إن سموم األحماض األمينية »بيبتايد« 
في سم العقرب تتفاعل مع قنوات الصوديوم في اجلهازين 
العصبي والعضلي، مشـــيرا إلى أن بعض هذه القنوات 

مسؤولة عن الشعور باأللم.
وأوضح »توجد في أجســـام الثدييات تســـع قنوات 
صوديـــوم مختلفة وفيهـــا واحد فقط ينقـــل األلم إلى 

الدماغ«.
وأضاف »نحاول فهم الطريقة التي تتفاعل فيها السموم 

مع قنوات الصوديوم على مستوى جزيئي«.
وقال الباحث انه يحاول صنع أقراص دواء مســـكنة 
لألوجاع حتاكي املكونات البيولوجية لسم العقرب ألنه 
لـــن يكون لها آثار جانبية كما هو احلال بالنســـبة إلى 

أدوية قوية كاملورفني.

مانهاتــــنـ  يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون ان إضافة 
مســــتخلصات نبتة اكليل اجلبل إلى حلوم البقر قد تقلل 
من خطر العوامل املسببة للسرطان التي ميكن أن تتشكل 

خالل عملية الطبخ.
وأوضح هؤالء أن األمينات احللقية غير املتجانسة تتكون 
عند طهي اللحوم واألسماك على درجة حرارة مرتفعة عند 
شوي اللحوم أو قليها مثال، مشيرين إلى أنه ميكن تصنيف 
املواد التي تنتج عن هذه العملية ضمن فئة املواد املسرطنة. 
وقارن الباحثان كانيثابون بوانغوسومبات وسكوت سميث 
بني 5 مستخلصات من نبتة إكليل اجلبل مع مزيج يتألف 
من املياه وااليثانول من أجــــل معرفة قدرتها على تكوين 
األحماض في طبق من حلوم البقر. وتبني للباحثني أن إضافة 
مستخلصات إكليل اجلبل إلى اللحوم ميكن أن تخفض بنسبة 

كبيرة عملية تشكل املواد املسرطنة عند الطهي.

أميركا: فحص أيادي المسافرين بحثاً عن بقايا مواد متفجرة»الخادمتان« .. وسخط على المجتمع

نيويــــوركـ  يو.بــــي.آي: أعلنت وكالة أمن النقل األميركية عن توســــيع اســــتخدام 
أجهزة املســــح لتشمل فحص أكف أيدي املســــافرين وحقائبهم احملمولة بحثا عن بقايا 
مــــواد متفجرة. وذكرت صحيفــــة »نيويورك تاميز« امس اخلميس أن أجهزة املســــح 
تســــتخدم منذ ســــنوات عدة لفحص احلقائب احملمولة وخاصة املســــكات والسحاب 
واألماكن التي يرجح أن الراكب قد ملســــها ويتم إدخال العينة في آلة حتدد ما إذا كانت 
 حتتــــوي على جزئيات مــــواد متفجرة غيــــر أن الوكالة أعلنت أمس االول أنه ســــيتم

استخدام هذا املسح لفحص األيدي أيضا. وقالت الوكالة »قد يتم اإلجراء األمني اإلضافي في 
نقاط التفتيش األمنية وفي الصفوف أمام نقاط التفتيش أو مناطق صعود الركاب«.

واشــــارت إلى أن اإلجراءات األمنية املشددة تأتي بعد محاولة التفجير الفاشلة التي 

قام بها النيجيري عمر فاروق عبد املطلب على منت طائرة متوجهة من امســــتردام إلى 
ديتوريت يوم عيد امليالد. كما ستلجأ الوكالة إلى وضع أجهزة املسح في عربات ونقلها في 
األماكن املكتظة في منطقة صعود الركاب إلعادة فحصهم بطريقة عشوائية في »املنطقة 
املعقمة« في املطار. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الفحص عشوائي لذا لن يخضع الركاب 

لنوع التفتيش عينه في جميع املطارات وفي كل مرة يسافرون فيها.
وســــيتم إدخال فحص األيدي إلى خزان معلومات أجهزة املسح كما مت إدخال فحص 
األحذيــــة بعد محاولة تفجير طائرة أميركية قام بها ريتشــــارد ريــــد املرتبط بالقاعدة 
باســــتخدام حذائه حيث بات يتعني على الركاب خلع أحذيته ليخضعوا للتفتيش قبل 

الصعود إلى الطائرة.

عكا.. األقدم في العالم
منذ العام 2001، اضافـــت منظمة االمم املتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( مدينة عكا 
الفلسطينية الى قائمة »التراث العاملي«، تذكر املراجع 
التاريخيـــة ان عكا من اقدم مـــدن العالم، اذ يعود 

تأسيسها الى االلف الثالثة قبل امليالد.
وتضم املدينة القدمية املسورة من عكا مجموعة 

من املباني االثرية القيمة ابرزها:
ـ جامع احمد باشا اجلزار، الذي شيد عام 1781، وهو 
اكبر واجمل جوامع فلسطني، وهو مربع في تخطيطه 
مستوف بقبة كبيرة، وتقوم مئذنته في وسط باحته 

احملاطة من ثالث جهات بأروقة مقببة.
ـ السوق االبيض: يقع الى الشرق من جامع اجلزار 
ويتألف من صفني من الدكاكني يعود بناؤه الى فترة 

الوالي العثماني سليمان باشا )1804 ـ 1818(.
ـ حمام الباشا:  بناه اجلزار الى الغرب من جامعه 

وهو اآلن متحف.
ـ خان العمدان: بناه اجلزار عام 1785 قرب امليناء 
خلدمة القوافل التجارية، يعـــرف احيانا بـ »خان 
اجلزار«، يحتوي على باحة داخلية كبيرة محاطة 
باالعمدة )العمدان(، وبني في مدخل هذا اخلان عام 

1900 »برج الساعة«.
ـ خان الفرجن )االفرجن(: اقدم املباني التجارية في 
عكا، موقعه الى الشمال الشرقي من خان العمدان، 
ينسب الى التجار االفرجن الذين كانوا يفدون الى عكا 

والذين كانوا يأخذونه مستودعا لبضائعهم.
ـ خان الشواردة: يعود الى ايام الفرجنة، ولعل 

اســـمه حتريف لكلمة »شـــيفالييه« )الفرســـان( 
بالفرنسية، ويقع بني باب البر وامليناء، وهو عبارة 
عن مبنى كبير ذي اروقة حتيط بها باحة واســـعة 
فيها سبل )جمع سبيل( لسقي املاشية، وفي الزاوية 
اجلنوبية لهذا اخلان برج الســـلطان، وهو البرج 
الوحيـــد الباقي من ابراج عكا التي كانت قائمة في 

القرن الـ 13.
ـ القلعة: تقع في شـــمال املدينة القدمية مقابل 
اجلهة الشمالية جلامع اجلزار، يقال انها شيدت في 
البقعة التي كانت مشيدة فوقها قلعة فرسان القديس 
يوحنا، وتتألف القلعة من برج اخلزنة واجلبخانة 

والثكنة العثمانية.
ـ جامـــع الرمل: يقع في ظاهر خان الشـــواردة 

الشمالي الغربي.
ـ السراي القدمي: مبنى رســـمي شيد في العهد 
العثماني للمتصرف ودوائر احلكم احمللي وحتول 

في فترة االنتداب البريطاني الى مدرسة.
ـ اسوار عكا: اسوار حصينة تشمل السور الشرقي 
بني باب البر وبرج الكومندار بأقصى شمال شرق 
املدينة، والسور الشمالي بني برج الكومندار وبرج 
كرمي على ساحل البحر، والسور الغربي ميتد على 
البحر مبوازاة شارع الفاخورة بني برج كرمي وبرج 
السنجق، والسور اجلنوبي بني برج السنجق وباب 

البر.
ـ قبـــر البهاء: يقع خارج املدينة املســـورة الى 

الشمال الشرقي منها بستان البهجة.

منظر عام ملدينة عكا احملتلة                  )ا.ف.پ( باحة مسجد اجلزار

أحد املسافرين يخضع جلهاز مسح اليد بحثاً عن بقايا متفجرات

النجم سمير غامن حلظة وصوله املطار أمس فنان العرب محمد عبده وبجانبه الزميل  عبداحلميد اخلطيب

الفنانتان  ندى أبوفرحات وكارول عبود  في مشهد من املسرحية                      )أ.ڤ.ب(

عبدالحميد الخطيب
عقدت اللجنة املنظمة ملهرجان ليالي فبراير 
مســــاء أمس في مطار سعد العبداهلل مؤمترا 
صحافيا لفنان العرب محمد عبده الذي وصل 
الى الديرة للمشاركة في حفل الليلة مع املطربة 

الكبيرة وردة اجلزائرية واملطربة املغربية أسماء 
املنور، حيث قال: سعيد مبشاركتي لوردة في 
هذا احلفل ألنها »وحشــــتنا« كثيرا ونريد ان 
نطمئن عليها ونشــــكر تلفزيون الوطن الذي 
أتاح لي هذه الفرصة للقاء هذه الفنانة الكبيرة 

صاحبة التاريخ الفني الطويل.
وبسؤاله عن انه هو سبب حصول الفنان 
العراقي ماجد املهندس على اجلنسية السعودية 
قال هذا شرف ال ادعيه ان أكون سبب حصوله 
على اجلنسية لكن حظ املهندس ونصيبه هو 
السبب احلقيقي، مؤكدا ان الفن ليس له هوية 
أو وطن، وقال نحن جميعا عرب واملوسيقى 
لغــــة كل العالم. وعن احتمال مشــــاركته في 
مسلسل يتناول سيرته الذاتية قال: هذا خبر 
لم أسمع به من قبل، لكن هناك عروضا كثيرة 
تريد ان تتناول سيرتي الفنية لكن أعتقد ان 
املسلسالت التي حتكي السير الذاتية تتناول 
بدايات ونهايــــات الفنان.في حني انني مازلت 

مستمرا على الساحة الفنية.
وعن أغنية »النورس« للشاعر علي عسيري 
قال: النص جميل جدا وأعجبني وقد كان هذا 

بداية تعاون ولكن لم يكتمل.
من جانب آخر وصل للديرة مســــاء امس 
جنم الكوميديا املصري سمير غامن بدعوة من 
مهرجان ليالي فبراير حلضور تكرمي العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا حيث قال: عبداحلسني 
جنــــم كبير وصديق قدمي وأنا شــــخصيا من 

املعجبني بأعماله وأنــــا أعرفه منذ »باي باي 
لندن« وعلى املســــتوى الشخصي هو انسان 
اصيل ويحب عمله وناجح ألنه ارتبط مبحليته 
لذلك احبه اجلميع في الوطن العربي، ملمحا 
الى انه يرتبط بعالقات صداقة مع العديد من 
الفنانني الكويتيني مثل انتصار الشراح التي 
اشاد مبشاركتها له في مسلسل »الست كوم«، 

»سمير ومراته الكثير«.
وعن موجة افالم الكوميديا التي اجتاحت 
السينما املصرية قال: هذا شيء جيد والسينما 
منتجة للكوميديا واألكشن والرومانسي ايضا، 
مشيرا الى ان صناعة السينما باتت اسهل بكثير 

من املاضي بسبب التكنولوجيا احلديثة.
واضاف قائال: ســــبب املوجــــة الكوميدية 
بالســــينما املصرية هو الفنان محمد هنيدي 
خصوصا عندما غنى اغنية »كمننا« والتي لفتت 

نظر شركات االنتاج ملثل هذه االعمال.
وتابــــع: لكن رغم هذه املوجة اال ان القدمي 
اليزال يحتفظ برونقه، موضحا ان املســــرح 
في مصر لم يعد مثل الســــابق بعد انتشــــار 
الفضائيات والكليبات واالستعراضات الكثيرة 

املليئة باجلميالت.

محمد عبده: وردة »وحشتنا« كثيراً

)محمد ماهر(

سمير غانم يشارك بتكريم العمالق عبدالحسين عبدالرضا في ليالي فبراير

بدأت عروض مسرحية 
»اخلادمتان« للمخرج العراقي 
جواد االســــدي على مسرح 
الصالة متعددة االستعماالت 
في دار االسد للثقافة والفنون 
بالعاصمة دمشــــق مســــاء 

االثنني املاضي.
ويروي العرض املأخوذ 
عن نص »اخلادمات« للكاتب 
الفرنسي جان جينيه قصة 
خادمتني تتسلالن ليال الى 
حجرة سيدتهما وتقومان 
بسرقة مالبســــها وزينتها 
واحذيتها متهيدا لقتلها حتت 
ضوء القمر بغية احلصول 
على حريتهما، حيث تتدرب 
كل واحدة منهما على القتل 
عبــــر حــــوارات متالحقة 
 وسريعة على صوت مرور

القطار بالقرب من حجرتهما 
الوطيئة.

يذكر ان نص »اخلادمتان« 
اثار ضجــــة عندما قدم في 
باريس عام 1947 بســــبب 
تصويره الصريح لسقوط 
الطبقــــة العاملة واملجتمع 
ككل ويلعب دور اخلادمتني 
كارول عبود وندى ابوفرحات 
واملســــرحية من انتاج دار 
االســــد للثقافــــة والفنون 
بالتعاون مع مســــرح بابل 

ـ بيروت.


