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صحتك

البطاطا تقاوم السرطان
بعد تعريضها للصدمات الكهربائية 

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة يابانية جديدة أن 
البطاطا ميكن أن تكافح الســــرطان بعد تعريضها لصدمات 
كهربائية وموجات صوتية عالية التردد، إذ ان ذلك يزيد من 
مضادات األكسدة فيها التي تعد مهمة في منع أمراض مزمنة 
بينها أنواع عدة من الســــرطان. وذكــــر موقع »توب نيوز« 
األميركــــي أن علماء زراعيني بجامعــــة »اوبيهيرو« اليابانية 
اكتشفوا طريقة فريدة عرضوا فيها البطاطا لصدمات كهربائية 
وموجات صوتية عالية ما حث هذا اخلضار على فرز كميات 
ملحوظة من مضادات األكسدة ذات الفائدة في عالج السرطان 
وأمراض القلب. وقال العالم املسؤول عن الدراسة كازونوري 
هيروناكا إنه لم يسبق أن أجريت دراسة كهذه من قبل وأظهرت 
اآلثار املفيدة خلضراوات عدلت عبر طرق تقنية. وقد وضع 
العلماء البطاطا في ماء ملدة 10 دقائق عرضت خاللها ملوجات 
صوتية بقوة 600 واط كمــــا وضعت حبات أخرى مبحلول 
ملحي وعرضت لصدمات كهربائية بقوة 15 ڤولتا ملدة تتراوح 
بني 10 و30 دقيقة، وتبني أن البطاطا أفرزت بعد ذلك مضادات 

لألكسدة بزيادة 60% مقارنة باحلبات التي لم تعالج.

التاج فوق رأس ملكة جمال الكون

مشهد من مسلسل ليلة عيد

اجلميالت الـ5 الالتي تنافسن على اللقب                   )أ.ف.پ(

المكسيكية خيمينا نافاريتي
ملكة جمال الكون 2010

مؤلف »ليلة عيد«: لم أقدّم دعارة حتى تمنع الرقابة مسلسلي
ام.بي.سي: هاجم الكاتب الكويتي حمد 
بدر مؤلف مسلسل »ليلة عيد«ـ  الرقابة في 
الوطن العربي، واتهمها بتحجيم الفكر وقتل 
اإلبداع، وذلك بعد رفض الرقابة في الكويت 
عرض مسلسله، مؤكدا أنه لم يقدم دعارة 
حتى يتم االعتراض على العمل. وفي الوقت 
الذي أكد فيه أن التيارات اإلسالمية بسطت 
نفوذها على الساحة الفنية، كشف أن تفاعله 
مع األحداث خالل كتابته حللقات املسلسل، 
وخاصة نكسة 67، أصابته بنوبة بكاء جعلته 
يفكر في التوقف عن استكمال كتابة باقي 
احللقات. وقال بــــدر »ال أقبل الوصاية من 
أحد على فكري، والرقابة العربية من احمليط 
إلى اخلليج حتد من اإلبداع، على رغم عصر 
الفضائيــــات واحلريات، وتريد العودة بنا 
إلى ماض أكل عليه الدهر وشرب«، وتساءل 
»نحن في 2010 تأتــــي الرقابة لتمنع رؤية 

كاتب أو مخرج؟«.
وأعرب الكاتب الكويتي عن اعتقاده بأن 

التيارات الدينية أصبحت تتحكم في العمل 
الفني، وتتحمل الدور األكبر فيما أســــماه 

تكسير أضالع الفكر العربي.
وأضاف »نحن ال نقدم دعارة بل نعرض 
فكرا ورؤيــــة وال منس الثوابــــت الدينية 
اإلسالمية، فضال عن أن املجتمعات اخلليجية 
هي مجتمعات محافظة تتمســــك بالعادات 
والتقاليد، مشيرا إلى أنه عندما يكتب عمال 
فإنه يعلم أن أبناءه سيشاهدون هذا العمل، 
وبالتالي فإنه يرفض الرقابة جملة وتفصيال. 
وأكد بدر أن »ليلة عيد« ال يتضمن أي ابتذال 
أو مشاهد تخدش احلياء، السيما أن أحداثه 
مســــتقاة من الواقع احمليط بنا، مستغربا 
هذا االعتراض املتكرر مــــن جانب الرقابة 
في الكويــــت، مثلما حدث عندما كتب فيلم 
»شــــباب كول«، ومت إيقاف عرضه، وكذلك 
مع مسلسل »حتى التجمد« وقوبل بعاصفة 
من الهجوم النيابي، واتهموني بالطعن في 

الثوابت اإلسالمية وهو أمر غير صحيح.
الس فيغاسـ  أ.ف.پ: توجت املكسيكية 
خيمينا نافاريتــــي )22 عاما( ملكة جلمال 
الكون في الس فيغــــاس خالفا للتوقعات 
التي كانت ترجح فوز ملكات جمال ايرلندا 

وڤنزويال والواليات املتحدة.
وامللكة اجلديدة أصلها من غواداالخارا 
ومتارس عرض األزياء منذ ســــن اخلامسة 
عشرة وقد ارتدت فستان سهرة أحمر وقالت 

انها تريد متابعة دروسها في التغذية.
اال أنها ستكرس السنة املقبلة من حياتها 
بصفتها ملكة جلمــــال الكون، لقضايا مثل 
مكافحة االيدز وسرطان الثدي على ما أفاد 

املنظمون.
وحصلت املكسيكية الشابة على منحة 

دراسية ملدة ســــنة في أكادميية الفيلم في 
نيويورك فضال عن مساحيق جتميل وأحذية 

على مدى عام ايضا.
الڤنزويلية ســــتيفانيا  وقــــد خلفــــت 
فرنانديس )19 عاما( التي كانت ملكة جلمال 
الكــــون العــــام 2009. وباإلضافة إلى ملكة 
جمال املكسيك، وصلت للمرحلة النهائية من 
املنافسة، خمس ملكات جمال بينهن ملكة 
جمال الفلبني فينوس راج )22 عاما(، وملكة 
جمال أستراليا جيستينا كامبيل )19 عاما(، 
وملكة جمــــال جامايكا يندي فيليبس )24 
عاما(، وملكة جمال أوكرانيا آنا بوسالفسكا 
)23 عاما(، واحتلت فيليبس املركز الثاني، 

بينما جاءت كامبيل في املركز الثالث.

سكينة اشتيانيكارال بروني

باريسـ  د.ب.أ: أعربت سيدة 
فرنسا األولى كارال ساركوزي 
عن دعمها لـ سكينة اشتياني 

اإليرانية املهددة بالرجم.
الرئيس  وأكــــدت قرينــــة 
الفرنسي نيكوال ساركوزي في 
خطاب نشر على شبكة االنترنت 
امس: »زوجي سيدعمها وفرنسا 

لن تتخلى عنها«.
وأضافت عارضــــة األزياء 
الســــابقة: »كيف ميكن للمرء 
الصمت أمام هذا احلكم في حقك، 
ملاذا يجب أن يسيل دمك، ألنك 
عشت وأحببت، ألنك امرأة، ألنك 
إيرانية؟.. كل شــــيء بداخلي 

يرفض قبول هذا«.
وأرسل العديد من الشخصيات 
الشهيرة والساسة بخطابات 
تدين احلكم برجــــم االيرانية 
سكينة محمدي اشتياني ومن 

)43 عامــــا( التي أدينت بتهمة 
الزنى.

وأثار هذا احلكم اســــتياء 
العديد من احلكومات ومنظمات 
فــــي دول  حقــــوق اإلنســــان 

مختلفة.

بينهم الرئيس الفرنسي األسبق 
فاليري جيسكار ديستان وعمدة 

باريس برتران ديالنو.
ووقع ما يزيد على 15 ألف 
شخص على التماس عبر شبكة 
االنترنت ضد قرار رجم سكينة 

أكدت أن ساركوزي سيقف بجوارها ولن تتخلى فرنسا عنها 

كارال بروني تنادي بمناصرة اإليرانية 
المحكوم عليها باإلعدام رجمًا

دبي- وكاالت: أثار مقال ساخر على مدونة لشاب 
مغربي حتت عنوان »ساركوزي يقترح صياما على 
الطريقة الفرنسية«، حفيظة املسلمني بعدما تداولته 

مواقع إلكترونية وإخبارية على أنه خبر حقيقي.
وكان صاحب مدونة »عالش« تخيل أن ساركوزي 
ألقى خطابا في مسجد مارسيليا، خط فيه تشريعات 
جديدة للمسلمني الفرنسيني في رمضان منها دعوتهم 
إلى تناول القهوة مع الكرواســــان صباحا، وإصدار 
قرار للمساجد بإغالق أبوابها أمام الراغبني في أداء 
صالة التراويح، وطالب األئمة بتالوة القرآن الكرمي 
وإقامــــة الصالة باللغة الفرنســــية، هذا إضافة إلى 
أشياء أخرى ال تقل غرابة عما مضى، وكلها نوع من 

اإلمعان في السخرية من صاحب املدونة.
غير أن الردود بدأت بالتوالي على املدونة، منتقدة 
ومهاجمة الرئيس الفرنســــي بضراوة، من دون أن 
يدرك أصحابها أن ما قرأوه هو مجرد كتابة ساخرة، 
واحلكاية لم تنته هنا، بل بدأت تتدحرج ككرة ثلج. 

فتناقلت املواقع اإللكترونية واإلخبارية املوضوع 
الساخر على أنه خبر، قبل التأكد من مصدره وصحته، 
وأحدها موقع »سي ان ان« العربي الذي تطرق إلى 

املقال خالل متابعته للمدونات العربية. 
هذا اخلبر أثار حفيظة »الغيورين على اإلسالم«، 
ففاضت أقالمهــــم بالتحليالت واآلراء. ووصف أحد 
الكتاب في صحيفة »الدار« الكويتية الرئيس الفرنسي 
بـ »العالمة ساركوزي«، وبلغ األمر بأحد كتاب صحيفة 
الدســــتور األردنية إلى حتميل مســــؤولية ما قاله 
ساركوزي إلى العرب واملسلمني الذين برأي الكاتب 

وصلوا إلى »ما بعد البالدة«.
ومع إلباس الرئيس الفرنسي تهمة إعداد نسخة 
فرنسية للصيام، اشتعلت نقمة علماء األزهر ضده، 
فاعتبروا أنه يعتدي على الصيام والشريعة اإلسالمية، 
وأصبح الرئيس الفرنسي يحمل مشروعا مشبوها 
ضد املسلمني ويجب مقاضاته بحسب علماء األزهر. 

والسبب هو مزحة حولها املهملون إلى كارثة.

.. وصيام ساركوزي 
على الطريقة الفرنسية يثير ضجة

رمضان بيروت يفتح شهية الصائمين 
على البذخ والترف

بيروتـ  أ.ف.پ: عندما تنثر الشــــمس املندثرة في بحر بيروت خيوطها 
احلمراء في ســــماء العاصمة ويضرب املدفع إيذانــــا بحلول موعد اإلفطار، 
تتجمــــع عائالت قليلة في املنازل حول موائد رمضان، بينما تزخر املطاعم 
والفنادق بوالئم تتسم بالبذخ والترف وتسرق بعضا من معاني شهر الصوم 

والصالة عند املسلمني.
وتتشبث عائلة كحيل املكونة من 7 أفراد بتقاليد رمضان، فتستنسخ يوميا 

لقاء اإلفطار الذي تستبقه بالصالة، وتستكمله بسهرات سحور منزلية.
وتقول ربة املنزل نوال كحيل )55 عاما( لوكالة فرانس برس ان »االجتماع 
العائلي البســــيط« هو ملواجهة »املصلحة التي أصبحت تتقدم على احملبة 

والعادات، والتجارة التي باتت عنوان رمضان اليوم«.
وتضيف: »االجتماعات املنزلية ضرورية، بل هي امر حالل«.

ويصوم املسلمون في شــــهر رمضان، الذي انزل فيه القرآن على النبي 
محمد ژ، عن الطعام والشراب من الفجر وحتى مغيب الشمس.

ويقول الشــــيخ حسني عبداهلل من مكتب العالمة الشيعي الراحل محمد 
حسني فضل اهلل ان شهر رمضان »عنوان للعودة الى الدين والصالة والدعاء، 

وكذلك مساعدة الفقير وإطعام احملتاج«.
لكن لبنان يشــــهد ظاهــــرة اجتماعيــــة متنامية تتمثل فــــي اإلفطارات 
الغنية بأصناف الطعام الفاخــــرة التي يبرز فيها البذخ في امللبس واملأكل 

والزينة.
وحتفل املجالت الفنية واالجتماعية بصفحات مصورة إلفطارات خصوصا 

من تنظيم سيدات مجتمع.

»فيس بوك« تعالج ثغرة فشل تسجيل الدخول

أميركا تسخر من كوريا النضمامها إلى الـ »فيس بوك«

ـ أ.ش.أ: أعلنت  كاليفورنيا 
شركة »فيس بوك« األميركية، 
التواصـــل  عمـــالق شـــبكات 
االجتماعي على اإلنترنت، أنها 
الثغـــرة املوجودة في  عاجلت 
منصتهـــا والتي قد يســـتغلها 
املتطفلون في سرقة االسم الكامل 
ألي مستخدم للشبكة والصورة 
اخلاصة به ببساطة عن طريق 
إدخال عنوان البريد اإللكتروني 

اخلاص به مع كلمة مرور غير 
صحيحة. فعندما يتم إدخال اسم 
البريد اإللكتروني للمستخدم مع 
كلمة مرور خاطئة في صفحة 
تســـجيل الدخول إلى الشبكة 
يقوم املوقع بإظهار رسالة »كلمة 
املرور غيـــر صحيحة« بجانب 
االسم الكامل لصاحب احلساب 

والصورة اخلاصة به.
وقد تستغل تلك الثغرة من 

قبل املتطفلني للربط بني أسماء 
البريد اإللكتروني العشوائية 
ومســـتخدمي »فيـــس بـــوك« 
وبالتالي احلصول على أسمائهم 

الكاملة وصورهم.
كمـــا ميكـــن أن يســـتغل 
املهاجمون تلـــك املعلومات في 
تصميم هجمات تصيد احتيالي 
ونصب مستهدفة على مستخدمي 

»فيس بوك«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: سخرت الواليات املتحدة 
من كوريا الشمالية النضمامها إلى موقع »فيس 
بوك« االجتماعي، السيما ان املواطنني الكوريني 

الشماليني ممنوعون من استخدام االنترنت.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
فيليب كراولي في حســـابه على موقع »تويتر«: 
»انضمت كوريا الشمالية إلى فيس بوك، لكن هل 

ستسمح ملواطنيها باملشاركة فيه؟«.
ويضيـــف: »وكيـــف يكون فيس بـــوك دون 
أصدقاء؟«، في إشـــارة إلى املبدأ الذي يقوم عليه 

املوقع وهو إضافة أصدقاء والتواصل معهم.
وفتحت كوريا الشـــمالية صفحة على فيس 
بوك األسبوع املاضي وحسابا على موقع »تويتر« 

وقناة على موقع »يوتيوب« .

تحطم طائرة ركاب 
في نيبال وأنباء عن مصرع 14 شخصًا

كامتندوـ  أ.ش.أ: حتطمت طائرة ركاب وعلى متنها 14 شخصا في 
نيبال امس على بعـــد 100 كيلومتر جنوب »كامتندو« وهناك انباء 
عن مصرع جميع ركابهـــا ومن بينهم 4 أميركيات ورجالن احدهما 

ياباني واآلخر ايرلندي.
وقال مسؤولون بشركة اخلطوط اجلوية »اجني اير« التي تشغل 
الطائرة في نبأ اوردته وكالة »كيودو« اليابانية ان هناك خمسة ركاب 
نيباليني ايضا على منت الطائرة املنكوبة باالضافة الى 3 اشخاص هم 
اعضـــاء الطاقم عندما حتطمت الطائرة في اقليم »ماكوانبور« على 

بعد 100 كيلومتر جنوب »كامتندو«.

نائب مستشار النمسا
 يعارض بناء مساجد ذات مآذن

ڤيينا ـ أ.ف.پ: أعلن نائب مستشـــار النمســـا جوزف برول 
حتفظه على بناء مســـجد مبئذنة في عواصم املقاطعات التسع 

تعليقا على رغبة املسؤول عن اجلالية املسلمة، .
وقال جوزف برول »سيكون األمر بارزا أكثر من الالزم«.

 واستنادا الى تقديرات أخيرة يوجد في النمسا نصف مليون 
مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 8.3 ماليني نسمة.

وفي حديث لوكالة األنباء النمساوية نشر األحد قال مسؤول 
اجلالية املسلمة النمساوية انس شقفة انه يرغب في رؤية مسجد 

مع مئذنة في جميع مقاطعات النمسا التسع.

القاهرةـ  وكاالت: أكدت الفنانة لوسي أنها علمت 
املطربة شاكيرا الرقص الشرقي بطريقة غير مباشرة، 
حيث كانت تطلب منها ڤيديوهات الرقص اخلاصة 
بها، وبعض األزياء التي تستخدمها في رقصها، ومت 

ذلك عن طريق »الطبال« املصري اخلاص بشاكيرا.
ورأت لوسي خالل استضافتها في برنامج »اسمع 
كالمك« الذي تقدمه دينا رامز على فضائية »ســــينما 
اليف« أن الســــينما املصرية قدميا قد شوهت صورة 
الرقص والراقصة وقد أدت إلى تكوين صورة معينة 
عن الراقصات »الرقص فــــن محترم جدا ولكن بعض 
الراقصات هن من يشــــوهنه«، الفتة إلى أنها ســــتظل 

ترقص حتى »تركب طقم سنان«.
ورفضت بشدة توجيه أي انتقاد للرقص الشرقي 

قائلة انه فن راقي مشــــيرة إلى أنها لم تفكر في 
اعتزاله بعد إجنابها البنها لعدم وجود ما يعيبها، 

قائلة: »أنا لو ما كنتش رقاصة ما كنتيش جبتيني 
هنا، الرقص هو اللي عمل لوسي مش التمثيل«.
وقالت إنها ليســــت ضد عمليــــات التجميل، 
خاصة ملن يتعرضون كثيرا لألضواء كالفنانني 
واإلعالميني، ورغم ذلك فقد نفت ضمنيا إجرائها 
لها، كما نفت أن تكون جتربتها الغنائية »فاشلة« 
أو أن صوتها ليس جيــــدا، لكونها عضوا في 
نقابة املوسيقيني، وقالت: »أنا صوتي كويس 
وجتربتــــي الغنائية كانــــت ناجحة والدليل 

اجلمهور«.

لوسي: هافضل أرقص 
لحّد ما أركب طقم سنان


