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بغدادـ  د.ب.أ: يثير برنامج تلفزيوني عراقي ساخر 
الرعــــب في نفوس ضيوفــــه وغالبيتهم من املمثلني 
املشهورين عندما يضعهم في موقف من يحمل عبوات 
ناسفة تســــتهدف إحلاق األذى بالعراقيني يكتشفهم 
عناصر حقيقيون في اجليش والشرطة العراقية في 
نقطة تفتيش ببغــــداد. وتعرض قناة البغدادية هذا 
البرنامج حتت عنوان »خلن ابوكة« وهو من برامج 
الكاميرا اخلفية الذي تقدمه القناة للعام الثاني على 
التوالي ويقدمه مقدم البرامج الشــــاب علي اخلالدي 
ويخرجه احمد الطيب بعد ان حقق اجلزء األول من 
عرضه في رمضان املاضي جناحا جماهيريا كبيرا، لكن 
هذه املرة بنسخة جديدة يشارك فيها أفراد حقيقيون 
من قوات اجليش العراقي. ويكاد يكون جزء البرنامج 
الذي يعرض حاليا عبر قناة »البغدادية« أكثر قسوة 
مــــن جزئه األول ألن هذا اجلــــزء يتعامل على أرض 
الواقع مــــع القوات األمنية في الشــــارع وفي نقطة 
تفتيش وفي حالة تلبس بوجود عبوات ناسفة في 
السيارة التي تقل الضيوف الى استوديوهات القناة 
ببغداد ما يجعل املشهد مثيرا، خاصة ان هذا املوقف 
يرافقه توجيه تهم وإطــــاق أعيرة نارية في الهواء 
وخلــــق حالة من اإلرباك وتصاعد الغبار وانتشــــار 
رجال اجليش وتقييد أيدي مقدم البرنامج والصراخ، 
مــــا يجعل الضيوف في موقف صعب للغاية بعد أن 
يوجه رجال اجليش التهــــم لهم بالتورط في تنفيذ 

عملية تستهدف تفجير مبنى القناة.
ويضع البرنامج ضيفه طــــوال فترة عرضه في 
موقف املدافع عــــن النفس وهو في حالة من اإلرباك 

والتوسل والصراخ إلثبات براءته 
من التهــــم املوجهة إليه واعان 
املتفجرات  عدم مسؤوليته عن 
املوضوعــــة في الســــيارة التي 
نقلته الى مقر القناة فيما يحيط 
حوله رجال حقيقيون من عناصر 
اجليش العراقي ويتعاملون مع 
املوقف بكل حرفية ومهنية وكأن 
الشخص الذي أمامهم هو بالفعل 
متورط بوضع العبوة الناسفة 
في السيارة غير مبالني مبكانته 
وشهرته الفنية. وقالت املمثلة 
واملطربــــة العراقية أديبة التي 
كانــــت ضيفة في إحدى حلقات 
البرنامــــج إن »هــــذا املوقف لم 
يكن في البال في يوم ما وفكرة 

البرنامج حلوة جدا«. وأضافت: »لم اشعر طوال اتهام 
قوات اجليش لي بوضع عبوة ناســــفة في السيارة 
ان هذا املوقف مكيدة مدبرة من برنامج تلفزيوني«، 
وذكرت »كنت في وضع صعب وخاصة اتهامي بخيانة 
الوطن«. ويحظى هذا البرنامج بجماهيرية في العراق 
رغم االنتقادات التي توجه إليه من قبل بعض اجلمهور 
ألنــــه يذكرهم بحالة العنف وعدم االســــتقرار فضا 
عن ان هذه البرامج تثير الرعب في نفوس الضيوف 
وقد تؤدي هذه املواقف الى حاالت نفســــية وصحية 
خطيرة للفنانني الضيوف الذين يلجأون في ختام كل 
حلقة إلى مهاجمة مقدم البرنامج بعدما يتضح ان هذا 

املوقف هو مشهد متثيلي ومن 
مقالب الكاميرا اخلفية، خاصة ان 
مقدم البرنامج يعمل على تأجيج 
املوقف ويستغرب من هذا املمثل 
الذي يحمل متفجرات في السيارة 
التي تقلــــه لتفجير مقر القناة. 
وأعلنت قيــــادة عمليات فرض 
القانون تكــــرمي املمثل العراقي 
عبداجلبــــار ســــلمان الذي كان 
أحد ضيوف هذا البرنامج بعد 
ان أطلق هتافات متجد مواقف 
اجليش العراقــــي وقدرته على 
كشــــف املتفجرات بعد ان وقع 
صيدا في إحدى حلقات البرنامج 
التي عرضت مؤخرا ومت تكرميه 
بنسخة من القرآن الكرمي وكان 
سعيدا بهذه الهدية، فيما طالب املمثل الكوميدي خضير 
ابوالعباس وزارة الدفاع العراقية بتكرمي عناصر نقطة 
التفتيش الذين تعاملوا بجدية مع املوقف بغض النظر 

عن كون الشخص ممثا أو شخصا آخر.
وقالت إســــراء هادي )36 عاما( موظفة حكومية: 
»جميع برامج الكاميرا اخلفية التي أتابعها منذ سنوات 
دائما ما تكون خفيفة الظل وحتظى مبتعة كبيرة سواء 
من قبل الضيوف او املشاهدين اما في هذا البرنامج 
فإنــــك ترى الضيف في حالة مأســــاوية للغاية وفي 
موقف املتهم املتورط في أعمال العنف في بلد يشهد 

يوميا انفجارات واغتياالت«.

وأضافت: »انا شاهدت حلقتني او أكثر وبعد ان رأيت 
املشاهد املرعبة واملواقف املخيفة للممثلني العراقيني 
وهم في مواقف ال يحسدون عليها تخليت عن مشاهدة 
البرنامج وجلأت الى قنوات اخرى تعرض برامج جميلة 

وتتناسب مع متعة شهر رمضان الكرمي«.
فيما قال خالد صبري )43عاما( معلم: »ال يخلو 
البرنامج من املتعة رغم ان املواقف صعبة جدا خاصة 
وأنت تشاهد ممثلني مشهورين وغالبيتهم كوميديون 
لهم جماهيريتهم ويحظون باحترام املشاهد العراقي 
من كا اجلنسني يتعرضون ملواقف الكاميرا اخلفية 
في مشاهد املتهمني بنقل املتفجرات التي تلحق األذى 
بالعراقيني وتساهم في قتلهم وليست مشاهد تدعو 
الى نبذ العنف ومطاردة املجرمني املتورطني في أعمال 
العنف«. وأضاف: »نحن بحاجة الى التخلي عن هذه 
البرامج التي تذكرنا بالواقع املأساوي الذي يعيشه 
العراقيون يوميا، نريد برامج هادفة تدعو الى احملبة 
والسلم كالتي نشاهدها في الفضائيات االخرى التي 

تعد األكثر متعة في هذا الشهر من هذه البرامج«.
وســــبق ان تعرض مقدم البرنامج علي اخلالدي 
للضــــرب واالعتقال من قبل القوات العراقية بعد ان 
كان يشارك في تقدمي برنامج يعالج مشاكل العراقيني 
ومعاناتهم اليومية جراء األوضاع الصعبة التي تعيشها 

الباد في احد شوارع بغداد.
وتقدم احملطات الفضائية العراقية باقة متنوعة من 
املسلسات التلفزيونية واملسابقات واخرى ترفيهية 
من إنتاج عراقي ملنافسة نظيراتها في فضائيات عربية 

اخرى خال شهر رمضان الكرمي.

الريـــاض ـ د.ب.أ: يحتجز مستشـــفى خاص في جدة 
رضيعا ألكثر من أربعة أشـــهر مقابل فاتورة عاج مببلغ 
196 ألـــف ريال في الوقت الذي طـــرق فيه والده عددا من 
األبواب طالبا حترير ابنه من الرهن بعدما فشل في تدبير 
املبلغ الكبير الذي يفوق إمكاناته. وأكد مصدر مسؤول في 
صحة جدة، لصحيفة »عكاظ« السعودية في عددها الصادر 
األحد، عدم جواز ومشروعية احتجاز املرضى بسبب ديون 

أو مطالبات تتعلق بالعاج. ونقلت الصحيفة عن جميل 
محمد، والد الطفل، قوله إنه يعمل في شركة مبرتب 1800 
ريال ويتمتع بنظام التأمني الطبي له وألسرته. وأبلغ أن 
زوجته رزقت بتوأم قبل موعد والدتها بشهرين، ما دفعه 
إلدخالهما في احلضانة ومت حتويل كل طفل إلى مستشفى 
خاص مختلف، وبعد عاج الطفل األول الذي استمر لنحو 
شهرين سمح له باخلروج وحتملت شركة التأمني تكاليف 

عاجه مببلغ 250 ألف ريال. وأضاف األب أن احلالة الصحية 
للطفل اآلخر استوجبت استمرار عاجه لفترة أطول وزادت 
التكلفة على 250 ألف ريال، فاستكمل املستشفى عاج أربعة 
أشهر وزاد املبلغ إلى 520 ألف ريال فتحملت شركة التأمني 
نصفها. وتابع جميل محمد: »بعد عدة محاوالت لتخفيض 
املبلغ، منحونا خصما 30% واملطلوب مني سداد 196 ألف 
ريال قيمة عاج الطفل احملتجز في املستشفى حتى اآلن. 

رهن رضيع سعودي مقابل فاتورة عالج بـ 196 ألف ريال

احتجاجات في إسبانيا بسبب ملهى للرقص على شكل مسجد
داخله أعمدة ومنبر وقباب وثريات

باريسـ  العربية: تسبب ملهى 
راقص يحمل اسم »مكة« مبوجة 
احتجاجات شــــديدة في اسبانيا، 
خاصة ان امللهى وبحسب تصميمه 
الهندسي من اخلارج والداخل هو 
كاملسجد متاما، خصوصا أن قبته 
اخلضراء واضحة للعيان كمئذنته 
املرتفعة، وممتد باخلط العريض 
على واجهتــــه األماميــــة البادية 

بطرازها الهندسي اإلسامي.
أما املار ليا بقربه فلن يتردد 
ثانية واحدة ليدرك ان ما يراه ليس 
سوى ملهى ليلي افتتحوه في بلدة 
»أغياس« البعيدة 105 كيلومترات 
عن مدينة »مورسيا« الساحلية في 
إسبانيا. وجاء االستياء من محمد 
حامد علي، وهو رئيس »االحتاد 
الدينية  اإلســــباني للجمعيــــات 
اإلسامية« املعروف اختصارا باسم 
»فيري« في إسبانيا، والذي أصدر 
بيانا شرح فيه أهمية مكة للمسلمني 
وقداستها كمركز أول بيت وضع 
للناس، ثم احتج من استخدام االسم 
على مرقص، من دون أن يتطرق 
الهندسي  إلى التصميم  في بيانه 
للمرقــــص الذي لــــم يقفل في أي 
يوم من شهري يوليو وأغسطس 
املاضيني، ولو للراحة، حيث ارتاده 
في هذين الشهرين أكثر من 130 ألفا 
رقصوا فيه حتى الفجر كل يوم.

والوحيد الذي شمر عن ساعديه 
فعا ونزل إلى ميدان االحتجاجات 

اإلسباني املعروف حني أطلق اسم 
الكاتدرال )الكاتدرائية( على ملعب 
خاص به افتتحه جديدا في إحدى 
املرات، فانهالت عليه االحتجاجات 
مــــن كل جهة صغيرة وكبيرة في 
إسبانيا، إلى أن ألغى التسمية في 
أقل من 48 ساعة. و»مرقص مكة« 
الذي يتسع ألكثر من 3 آالف زبون، 
هو قدمي وكان باالســــم نفسه في 
تسعينيات القرن املاضي، لكنه أقفل 
أبوابه قبل 10 سنوات بعد صعوبات 
ماليــــة حملت أصحابه على بيعه 

هو محام إسباني اسمه أنطونيو 
غارثيا بيتيتــــي، ومعروف بأنه 
عضو مؤسس ملا يسمونه »جلنة 
التحكيم اإلســــامي واملمارسات 
اجليدة« لكن ضجيج املوســــيقى 
املتصاعدة كل مساء من »مئذنة« 
امللهى الليلي غلــــب على ما ورد 
في بيان أصدره ولم تنشر فقرات 
منه سوى وسائل إعام إسبانية 
قليلة، معظمها في مقاطعة مورسيا 
الواقعة باجلنوب الشرقي إلسبانيا 
حيث يقيم في عاصمتها وجوارها 

إلى شركة إســــبانية للكباريهات 
واملاهي الليلية واملراقص، فقررت 
إعادة افتتاحه باالسم نفسه، ولكن 
بتصميم هندســــي جديد يجعله 
شبيها باملســــاجد بحيث يصبح 
اسما على مســــمى. وواجه املاك 
اجلدد مشــــاكل متنوعة مع بلدية 
»أغياس« الساحلية، وأهمها قرار 
بلدي مبنع إعادة افتتاحه باعتبار 
أن ما جرى فيه مــــن تصليحات 
وديكورات وإعــــادة تصميم من 
الداخل واخلــــارج مت من دون أي 
ترخيص رسمي، إلى جانب أن سكان 
شارع قرطاجة، حيث يقع املرقص، 
شكوا أمرهم الى سلطات مقاطعة 
مورسيا نفسها بأنه سيعكر عليهم 
حياتهم الليلية في بلدة سياحية 
معروفة بهدوئها وسكينتها. لكن 
أصحــــاب »مرقص مكة« الذين لم 
يتســــن لـ»العربية.نت« التحدث 
أمس إلى أي منهــــم عبر الهاتف، 
حتدوا السكان والبلدية وسلطات 
املقاطعة بجيش من احملامني دافع 
عن املرقص باسمه القدمي وتصميمه 
اجلديد، إلــــى درجة أنهم حصلوا 
في يومني علــــى اإلذن بافتتاحه، 
فافتتحوه في حفل حضره أكثر من 
14 ألف شخص استوعبهم جميعا 
بدءا من ساحته في اخلارج، كما 
في أروقته وقاعاته بالداخل املرصع 
مبصابيح وثريات شبيهة مبا في 

املساجد متاما.

أكثر من 120 ألــــف مهاجر عربي، 
معظمهم من املغاربة.

واحتج غارثيا في بيانه على 
اسم املرقص بشكل خاص، فذكر أنه 
باإلمكان إطاق اسم مكة على شيء 
مهم يشــــع بالتأثيرات اإليجابية، 
كعمل فني أو أدبي ضخم، كالقول 
»مكة الســــينما« عن هوليوود أو 
حتى »مكة اجلاز« يشير إلى مكان 
يجري فيه عزف موسيقى اجلاز 
إذا ما كانت راقية وتوحي مبعنى 
يرتبط مبوحيات مهمة »أما إطاق 

الداخل ففيه أعمدة وأروقة وقباب 
وديكورات شبيهة بكل ما في أي 
مسجد آخر« على حد تعبير زبون 
عربــــي ارتاده األســــبوع املاضي 
وحــــدث »العربية. نت« أمس عن 

مناخه الذي وصفه بحميم.
وروى الزبــــون العربي أنه لم 
يدخل إلى »مرقص مكة« ليرقص 
ويتمتع »بل »ألرى تصميمه من 
الداخل، لكثــــرة ما حدثوني عنه، 
فإذا بي أشعر وكأنني في الشكل 
داخل مسجد، مع الفرق طبعا )..( 

اسم مكة على مرقص، وهو ما لم 
نفهم القصد منه متاما، فهو غير 

مناسب وغير موفق« كما قال.
وليست املشكلة هي فقط في 
اسم »ديسكوتيكا ال ميكا« كما هو 
اسمه باإلســــبانية، فهناك هيئات 
وجهات ونواد كثيرة حتمل اسم مكة 
ومعروفة ولم تسبب أي احتجاج 
جدي تقريبا، بل املشكلة في هذا 
املرقص هي في تصميمه الهندسي 
»حيث ال شــــيء فيه يختلف عن 
أي مســــجد من اخلــــارج. أما من 

ورأيت فيه ما يشبه املنبر املوجود 
في أي مســــجد، وهو منبر واسع 
بعض الشيء من أعاه وفيه كان 
بعض الرواد يرقصون طبعا على 
أنغام موسيقية حميمة وصاخبة، 
فشــــعرت مبهانة واهتز وجداني 
لذلــــك خرجت للحــــال« كما قال. 
وردد الزبون العربي مع »العربية. 
نت« قصة معروفة في إســــبانيا 
التي يزورها كل عام تقريبا، عن 
احتجاجات باجلملة صدرت في العام 
املاضي ضد فريق أتليتيك بيلباو 
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مقدم البرنامج علي اخلالدي 

صورة للملهى ليال وتبدو املئذنة واالعمدة الشبيهة باعمدة املساجدصورة للملهى صباحا 

التقرير األولي عن حادث تحطم طائرة الشحن 
األميركية في دبي: دخان أعادها من البحرين

تامر هجرس: الزم أفّرج الجمهور على مراتي 
علشان يعرفوا إني عرفت أختار!

شاكيرا تدخل التاريخ بـ »واكا واكا«

اياف: صنفت أغنية شاكيرا اخلاصة بأنشطة كأس العالم 2010 
»واكا واكا« كواحدة من أكثر األغنيات مبيعا ومشـــاهدة على مدار 

تاريخ األغنية العاملية.
وبعد أن حققت مبيعات تعدت مليوني اسطوانة وحصدت نسبة 
مشاهدة جعلتها في املرتبة الرابعة على موقع »اليوتيوب«، اختيرت 
أغنيـــة »واكا واكا« للنجمة الكولومبية شـــاكيرا لتكون واحدة من 
أفضل األغنيات على مدار تاريخ األغنية العاملية وأكثر أغنية خاصة 

بأنشطة كأس العالم حتقيقا للمبيعات.
ووجود األغنية على قمة موقع »اليوتيوب«، جعلها حتتل املرتبة 
الثالثة كأكثر عمل مصور مشاهدة على مدار تاريخ صناعة املوسيقى 

في العالم.

دبي - وكاالت: أعلنت الهيئة العامة للطيران 
املدني في اإلمارات امس تقريرها األولي عن حادث 
حتطم طائرة الشحن األميركية من طراز بوينغ 
747 ـ 400، والتي ســــقطت في دبي مساء يوم 
اجلمعة املاضــــي، وأدى ذلك إلى مصرع قائدها 

ومساعده.
وذكر التقرير، أن »دخانا في قمرة القيادة« كان 
سببا في عودة الطائرة إلى دبي، ثم أخفقت في 
الهبوط في مدرج مطار دبي، وانحرفت لتسقط 

في منطقة رملية.
وشرح التقرير سيناريو احلادث، موضحا أن 
الطائرة التابعة لشركة البريد األميركي السريع 
»يو بي اس« غادرت مطار دبي الدولي في الساعة 
14.53 بالتوقيت العاملي )6.53 بالتوقيت احمللي( 
مساء يوم اجلمعة املاضي، باجتاه مدينة كولونيا 

في أملانيا.
وفي الســــاعة 15:15 أعلم مركــــز املراقبة في 
البحرين نظيره في اإلمارات أن طائرة الشحن 
قــــد عادت باجتاه مطار دبي مع تصاعد الدخان 
من غرفة القيادة، وفقدان السيطرة على احلريق، 

وأنها تطلب السماح لها بالهبوط.
وأعطى مركز املراقبة اجلوية في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة اإلذن للطائرة بالهبوط في مطار 
دبي فيما كانت على مسافة 40 كيلومترا من أرض 
املدرج، وحني وصلت إلى مسافة 24 كيلومترا، 
كانــــت على ارتفاع 8500 قــــدم، وقد مرت على 
ارتفاع عال فوق مكان الهبوط ثم استدارت ميينا، 
وبحسب برج املراقبة فقد كانت جميع مدرجات 
املطــــار مهيأة من أجل هبوطهــــا اآلمن، غير أن 
الطائرة انحرفت باجتاه اجلنوب الغربي وفقدت 

السيطرة على حركتها.
في متام الساعة 15:42 بالتوقيت العاملي )7:42 
بالتوقيت احمللي( اختفت الطائرة من على شاشات 

الرادار في برج املراقبة.
وحتطمت الطائرة بعد مرور 50 دقيقة تقريبا 
على مغادرتها املطار أثناء عودتها من البحرين 
في منطقة غير مأهولة بدبي بني شارع اإلمارات 

وطريق العني.
وذكر التقرير أن »الهيئة العامة للطيران املدني 
باإلمارات قامت فور وقوع احلادث ببدء التحقيق 
والتواجد الفوري في مكان سقوط الطائرة من 
خال مجموعة من فرقها املتخصصة بحوادث 
الطيران، من أجل جمع املعلومات ومعرفة أسباب 

احلادث«.
كما قامت بالتنسيق املباشر مع اجلهة املصنعة 
للطائــــرة واالخصائيني الفنيني فيها، واجلهات 
الدوليــــة املتخصصة في حوادث الطائرات، من 
أجل املســــاعدة في التحقيق بناء على اتفاقيات 

منظمة الطيران الدولي »اإليكاو«.
وذكر التقريــــر أن »فريق احملققــــني التابع 
للهيئة العامة للطيران املدني استطاع انتشال 
الصندوق اخلاص بالتسجيات الصوتية لقمرة 
القيادة CVR بعد 6 ســــاعات من وقوع احلادث، 
فيما يستمر البحث عن اجلهاز الرقمي اخلاص 
مبعلومات الطيران DFDR، ويتم أيضا جمع حطام 
الهيكل، واحملرك، وأجهزة الطائرة املتبقية من 
مكان احلادث من أجل استكمال جمع املعلومات 
والتحقيق بالتعاون مع اجلهات املختصة احمللية 

والدولية في هذا الشأن.
وقالت الهيئة إن فريق حتقيق تابعا للهيئة 
الوطنية لسامة النقل األميركية، وصل من أجل 
املساعدة في التحقيقات. وأشارت الهيئة إلى أنها 
»مستمرة في التنسيق مع مراكز املاحة اجلوية 
اإلقليمية من أجل الرجوع إلى االتصاالت التي 
متت مع الطائرة وســــير رحلتها للوصول إلى 

نتائج حاسمة بشأن حتطمها«.

القاهرة - وكاالت: عبر الفنان تامر هجرس عن 
اعجابه الشــــديد بالفنانة يسرا بسبب طيبة قلبها 
وما متلكه من مشاعر صادقة ونبيلة، مصرحا: انا 

لو ماكنتش متجوز كنت اجتوزت يسرا«.
وقال لبرنامج »اجلريئة واملشاغبون« الذي تقدمه 
ايناس الدغيدي على فضائية »نايل سينما« انه لم 
يتردد في املشاركة مع هيفاء وهبي في انتاج ڤيديو 
كليب، خاصة بعد علمه ان احداث الڤيديو تاريخية، 
مؤكدا: الكليب عجبني هقبل على طول بس بشرط 

تكون مختلفة عن قصة كليب هيفاء.
وعبر هجرس عن رضاه التام بوضعه املالي الذي 
هو عليه حاليا، موضحا: انا شاركت في البورصة 
وعملت منها فلوس واعتبرها وظيفتي الثانية بعد 
التمثيل. وعن اتهام البعض له بالتكبر والغرور، رأى 
ان هناك فرقــــا كبيرا بني الثقة والغرور، مؤكدا: انا 
قريب جدا من ربنا، والراجل القريب من ربه بيكون 
عارف ان الغرور نهايته وحشة، واضاف: انا احلمد 

هلل بأصلي علشان اكفر عن سيئاتي.
وانتقل هجرس للحديث عن زوجته ومدى غيرتها 
من املعجبات الاتي ياحقنه، مشيرا الى ان زوجته 
واثقة جدا من نفسها ومتفهمة لطبيعة عمله الفني 

الذي ال يخلو من املعجبني واملعجبات.
ورأى ان احلب ليس كل شيء في الزواج، لكن من 
الضروري وجود التفاهم والثقة املتبادلة بني الزوجني 
حتى تستمر احلياة بالشكل املثالي املطلوب، معتبرا 

النجاح في احلياة الزوجية امرا صعبا للغاية.
سألته الدغيدي عن رأيه في الزواج الثاني، فضحك 
هجرس ومبزاحه قال: الراجل اللي يتجوز اكثر من 

مرة يبقى حمار.
وقال انه يشعر بالضيق عندما يسأله الناس عن 
ديانته اذا كان مســــلما او مسيحيا »مرة واحدة قال 
لي ان السلسلة اللي انا البسها على شكل صليب« 

مؤكدا ان ديانته االسام.

وعبر هجرس عن حبه الشديد منذ الصغر ملمارسة 
الرياضة بجميع انواعها ألنها تشــــعره بالســــعادة 
وجتعل جســــمه قويا، نافيا تناوله ألي هرمونات 

لكي يزيد من عضات جسمه.
وردا على ما يقوله النقاد باختياره نوعية معينة 
من االفام والتي تكون فيها ادواره متشــــابهة، قال: 

اللي بيقول كده يبقى ماشفش افامي.
لم ينــــف هجرس قوله: »انا اخدت مراتي معاية 
مهرجان القاهرة الســــينمائي علشــــان مزة، والزم 
افرجها للجمهور علشان يعرفوا اني اخترت كويس«، 
موضحا ان تصريحه هذا كان على ســــبيل الدعابة 
عندما مت ســــؤاله عن سبب عدم اصطحابه زوجته 

في املناسبات بصورة دائمة.

صحتك

علماء إسبان يكتشفون عالجًا طبيًا 
مبتكرًا للسمنة وزيادة الوزن

مدريدـ  كونا: أعلن فريق من الباحثني االسبان انهم 
اكتشـــفوا دواء جديدا لعاج الســـمنة وضبط الوزن 
يغني عن احلميات الغذائية التقليدية في إجناز طبي 
يعد فتحا علميا مبتكرا لعاج السمنة والوزن املفرط 

بشكل نهائي.
ونقل تقرير نشرته جامعة سانتياغو دي كومبوستا 
االسبانية عن الباحثني قولهم ان العقار اجلديد يعمل 
على احداث تعديات هرمونية في افرازات الغدة الدرقية 
في الدماغ مؤديا الى زيادة حرق الطاقة وتفكيك الدهون 
املتراكمة في اجلســـد واحداث زيادة كبيرة في حرق 
السعرات احلرارية بعد تناول الوجبات الغذائية الغنية 

بالدهون مؤديا الى خسارة الوزن الزائد.
وأوضح التقرير انه فـــي املقابل ميكن تعديل هذا 
العقار الطبي للحصول على نتائج عكسية تتمثل في 
التقليل من حرق الســـعرات لزيادة الوزن وهو خيار 
جيد ألولئك الذين يعانون النحافة نتيجة فرط نشاط 

الغدة الدرقية.
وذكر ان هذا االكتشاف يتيح امكانات عاجية جديدة 
لتطوير عقاقير ضابطة للوزن وتطوير حقن تعطى في 
منطقة املهاد التحتاني الدماغية )الهيبوثاالموس( لتطلق 
ڤيروسا منشـــطا او مثبطا النزميات كيناز املسؤولة 
عن توازن الطاقة اخللوية وتركيب الدهون وحتفيز 

أكسدة األحماض الدهنية في اجلسم.

برنامج عراقي ساخر يثير الرعب لضيوفه بسبب »العبوات الناسفة«


