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27 تونس ـ أ.ش.أ: يعد تناول أكلة الفول في عيد 
الفطر من أشـــهر العادات الغذائية التي توارثتها 

األجيال بجهة اجلريد في تونس.
وقد حافظ سكان اجلريد على عادة حتضير هذا 
الطبق التقليدي في عيد الفطر العتقادهم بالقيمة 
الغذائيـــة والصحية للفول الذي يســـاعد اجلهاز 
الهضمي على العودة لنســـقه الطبيعي بعد شهر 

كامل من الصيام.
وتقول وكالة األنباء التونسية انه ال يخلو بيت 
مهما كانت وضعيته االجتماعية من طبق الفول، 
حيث حترص العائالت على تبادل االطباق، خاصة ان 

لكل ربة بيت طريقتها اخلاصة لتحضير الفول.
كما حترص ربات البيـــوت على اقتناء الفول 
املجفف بداية من العشر االواخر من شهر رمضان 

حيث يتم حتضيره بوضعه في املاء قبل يومني من 
العيد، لتبدأ في الغالب عملية طهيه مساء آخر يوم 

في رمضان ويتم تقدميه ليلة وصبيحة العيد.
وتكتفي اغلب العائالت خالل اليوم االول للعيد 
بتناول الفول ســـواء مع »الهريســـة« أو »الفلفل 
اململح« وال يتم في الغالب حتضير أكلة أخرى إال 

بداية من ثاني ايام العيد.

في تونس.. يأكلون الفول في عيد الفطر

دفء العائلة يحاصر سرطان دوغالس 

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: أعرب املمثل األميركي الشـــهير مايـــكل دوغالس عن تفاؤله إزاء إمكانية 
شفائه من مرض السرطان.

وقال دوغالس املصاب مبرحلة متأخرة من ســـرطان احلنجرة فـــي مقابلة مع مجلة »يو إس إيه 
توداي«: »الورم يتضاءل وفرصي في الشفاء جيدة على ما يبدو«.

وأرجع مراقبون السبب في حتسن حالة دوغالس إلى الدعم املعنوي الذي يتلقاه من زوجته، املمثلة 
البريطانية الشهيرة كاثرين زيتا جونز، وطفليه ديالن )10 أعوام( وكاريس )7أعوام(.

ويفكر دوغالس )65 عاما( في االنقطاع فترة عن العمل لقضاء وقت أطول مع أسرته بهدف زيادة 
فرص شفائه من السرطان، وقال: »إننا نفكر أن نسافر ملدة عام، على أن يواصل األطفال دراستهم في 

املنزل حتى نستطيع السفر لفترة طويلة«.

كاثرين زيتا جونز مايكل دوغالس

»أبل« تعلن وصول عدد مستخدمي 
خدمة »بينج« إلى المليون

فرار 85 نزياًل من سجن مكسيكي 

ڤيروس »إباحي« يعطل الكمبيوترات

كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: أعلنت شـــركة »أبـــل« األميركية، رائدة 
 صناعة احلاسبات والهواتف احملمولة، عن وصول عدد األشخاص 
الذيـــن قاموا بالتســـجيل فـــي خدمـــة الشـــبكات االجتماعية 
 اجلديدة »بينج« خالل الـ 48 ســـاعة األولى إلطالقه إلى املليون 

مستخدم.
وانطلقـــت خدمة »بينج« اجلديدة األســـبوع املاضي كاحدى 

امليزات في برنامج »آي تيونز 10«.
وقالت إدي كيو، نائب رئيس الشـــركة خلدمات اإلنترنت، إن 
ثلث األشخاص الذين قاموا بتنزيل برنامج »آي تيونز 10« انضموا 

إلى خدمة »بينج«.
وأضافت أنه مع قيام املزيد من األشخاص بتنزيل البرنامج خالل 
األســـابيع املقبلة، فإنها تتوقع استمرار منو مجتمع »بينج«، إال 
أنه هناك تقارير تفيد بتعرض اخلدمة اجلديدة لهجمات احتيالية 

واسعة النطاق بعد فشل »أبل« في صد الرسائل االحتيالية.
كما أشـــارت تلك التقارير إلى أن الشركة تتجاهل عددا كبيرا 
من مســـتخدمي برنامج »آي تيونز«، فعلـــى الرغم من إعالنها 
عـــن إطالق اخلدمة، اليزال منتدى املســـاعدة اخلاص بها ميتلئ 
بشـــكاوى الكثير من املستخدمني الغاضبني من عدم متكنهم من 

استخدام اخلدمة.
كما أن مســـتخدمني من شـــيلي وكندا والكويت وجمهورية 
الدومينيكان والهند قاموا بإرســـال شـــكاوى ملواجهتهم بعض 
املشاكل التي حتول دون استخدامهم للخدمة اجلديدة على الرغم 

من قيامهم بتنزيل برنامج »آي تيونز 10«.
وكانت الشركة ذكرت من قبل أن خدمة »بينج« ستكون متاحة 
فقـــط في الدول املتوافرة فيها خدمـــات متجر »آي تيونز« لبيع 

املوسيقى.

مكسيكو سيتيـ  د.ب.أ: قالت السلطات املكسيكية اجلمعة ان 85 
سجينا فروا من سجن في والية تاماوليباس شمال املكسيك.

وقال أنتونيو جارسيا وزير األمن بوالية تاماوليباس إن عملية 
الهروب اجلماعي صباح اجلمعة من السجن مبدينة رينوسا قد جرت 

على ما يبدو بالتعاون مع احلراس.
ومت اعتقال 44 حارســـا كانـــوا في اخلدمة وقـــت وقوع عملية 

الهروب.
وقال جارســـيا ان 201 من الســـجناء قد فروا من الســـجن هذا 

العام.
وتقع مدينة رينوسا بالقرب من احلدود بني املكسيك والواليات 

املتحدة.

واشنطن ـ أ.ف.پ: حذرت شـــركتان متخصصتان باحلماية 
املعلوماتية اجلمعة من ڤيـــروس ينتقل عبر البريد االلكتروني 

عارضا تقدمي افالم اباحية مجانية او وثائق اخرى.
وبحسب شركة »ماكافي« فان الڤيروس يهاجم اجهزة الكمبيوتر 
العاملة على نظام ويندوز، ويبدأ بالعمل عندما يضغط املستخدم 
على رابط من املفترض ان يؤدي الى فتح ملف من نوع »بي دي 

اف«، فيعطل انظمة احلماية املوجودة في اجلهاز.
 واضافـــت الشـــركة ان هـــذا الڤيـــروس، وبعـــد ان يصيب 
 جهاز الكمبيوتر، يبعث رسائل ملوثة جديدة، وبشكل تلقائي الى 
كل املســـتخدمني املوجوديـــن علـــى الئحـــة العناويـــن لـــدى 

املستخدم.

أنچلينا.. تعاني الوحدة
لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: رغم شـــهرتها الواسعة 
وعالقتها املتعددة بحكم مهنتها كممثلة وسفيرة للنوايا 
احلســـنة لدى األمم املتحدة شكت جنمة هوليوود 

الشهيرة أنچلينا چولي من قلة عدد أصدقائها.
وذكرت چولي )35 عاما( في مقابلة مع محطة »سي.

إن.إن« األميركية اإلخبارية ان عملها كسفيرة للنوايا 
احلسنة لدى األمم املتحدة يفرض عليها السفر بشكل 

مستمر وهو ما قد يجعلها تشعر بالوحدة.
واعترفت چولي، التي قامت مؤخرا بزيارة باكستان 
ملساعدة ضحايا الفيضانات، بأنها حتاول التعامل مع 
تلك الوحدة، وقالت في املقابلة التي نشرت مجلة »يو 
إس ويكلـــي« األميركية مقتطفات منها: »أنا أحتدث 
مع عائلتي ومع بـــراد پيت، الذي يريد أن يعلم كل 
شيء. لكن ليس لدي أصدقاء كثيرون أحتدث معهم، 

فهذا هو الشيء الوحيد الذي ينقصني«.
جتدر اإلشـــارة إلى أن چولـــي مرتبطة باملمثل 
األميركي الشـــهير براد پيـــت وأجنبت منه 3 أبناء، 

كما لديهما 3 آخرين بالتبني.

صحتك
عقار جديد ينقذ القلب

ستكهولمـ  أ.ش.أ: أظهر عقار جديد فاعلية 
ملحوظة في خفض مخاطـــر املوت باألزمة 
القلبية بنســـبة 26% حينما يؤخذ الدواء مع 

العالجات التقليدية.
وتشير نتائج مســـح استطالعي الى أنه 
من املتوقع أن ينتشر استخدام أوسع لعقار 
»ايفابرادين« الذي يعمل على خفض معدالت 
مرض القلب وميكن معه تناول االســـبرين 

وبيتا ـ بلوكرز.
وذكر د.مايكل كدماجدا في باريس أنه حتى 
عند تناول أفضـــل األدوية العالجية املتاحة 
حاليـــا، فإن »ايفابراديـــن« يخفض أكثر من 
مخاطر املوت أو إدخال املريض الى املستشفى 

مبعدل يزيد على %25.
يذكر أن بريطانيا تشـــهد سنويا 68 ألف 
حالة جديدة من األزمات القلبية، يتوفى فيها 

حوالي نصف املرضى خالل 5 ســـنوات من 
التشخيص.

وكشفت جتارب أجريت على 6 آالف و505 
مرضى عبر 37 دولة تناولوا بشكل عشوائي 
أقراص »إيفابرادين« مرتني يوميا، إلى جانب 
مجموعة أخرى تناولت أقراصا أخرى ال فاعلية 
لها، مع استعمال العالجات املقررة، أن املرضى 
الذين واظبوا على تناول أقراص »ايفابرادين« 
خفضت التعرض للوفاة بسبب أزمة قلبية 
مبعدل يصل الى 26% خالل 5 سنوات، وأيضا 
خفضت العودة الى املستشفى بنسبة %26.

غير أن املرضى غير القادرين على تناول 
»بيتـــا ـ بلوكرز« من مرضـــى الربو والبول 
الدواء اجلديد  السكري، ســـيكون تعاطيهم 
يســـيرا، حيث يبطئ القلب أثناء األنشـــطة 

البيولوجية املختلفة.

قوة مصافحتك دليل على طول عمرك
واحذر من السير ببطء وإال فأنت معرض للوفاة

لندن ـ يو.بي.آي: قال باحثون بريطانيون 
ان قوة املصافحة قد تكون دليال على طول عمر 
اإلنسان. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.
بي.ســــي« ان باحثني من جامعة »معهد لندن« 
قارنوا بني توازن املســــنني وقوة مصافحتهم 
وقدرتهم على النهوض من كرســــيهم لتحديد 
خطر الوفاة املبكرة فتبني ان الذين متتعوا بأداء 

أفضل كانوا أكثر ميال للعيش فترة أطول.
وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يساهم 
هذا االكتشاف في مساعدة األطباء على حتديد 

املرضى »املعرضني للخطر«.
وجمع الباحثون نتائج أكثر من بحث سابق 
شارك فيها عشــــرات آالف الناس الذين تفوق 
أعمار غالبيتهم الـ 60 عاما ويعيشون في مساكن 
جماعيــــة وليس دور رعاية أو مستشــــفيات 

وجرى التدقيق في »القدرات اجلسدية« و»نسب 
الوفاة«.

ووجد الباحثــــون ان معدالت الوفاة خالل 
فترة الدراسة كانت 67% أعلى عند من تعتبر 
مصافحتهم ضعيفة باملقارنة مع ذوي املصافحة 
القوى. واكتشفوا أيضا ان من ميشون ببطء 
شــــديد كانوا 3 مرات أكثر عرضة للموت من 

الذين ميشون أسرع.
وتبني ان بطء النهوض من الكرسي يضاعف 
معــــدل الوفاة مقارنة مع من يقفون بســــرعة 
على أقدامهــــم وحتى القدرة على التوازن عند 
الوقوف على ســــاق واحدة مرتبط بانخفاض 

خطر الوفاة.
ونشرت نتائج الدراسة في »املجلة الطبية 

البريطانية«.

هيفاء تفكر في »ديو« مع إليسا.. وتغزو دراما رمضان
القاهرةـ  ام.بي.سي: أكدت الفنانة هيفاء وهبي أن عالقتها مبواطنتها املطربة 

إليسا جيدة جدا وأنهما صديقتان، معلنة أنها مستعدة لتقدمي »ديو« معها.
وكشـــفت الفنانة عن مشـــاركتها في مسلسل تلفزيوني قد يعرض في شهر 
رمضان املقبل، مبدية في الوقت نفسه إعجابها باملمثلة هند صبري في »عايزة 
أجتوز«، مشـــيرة إلى أنها تقضي العيد مع زوجها وأسرتها، وأرسلت مبعايدة 

خاصة للمطربة اخلليجية أحالم بسبب مرضها.
وقالت هيفاء وهبيـ  في لقاء خاص مع مجلة ســـيدتي نشرته اجلمعةـ  »أنا 
وإليســـا صديقتان وعالقتنا حلوة«، مشـــيرة إلى أن كل ما يتردد عن خالفات 
بينهما مجرد شائعات. وردا على سؤال عن إمكانية التعاون الفني بينهما قالت 

هيفاء »إن فكرة الديو مع إليسا قائمة، ولم ال«.
وشهدت العالقات بني هيفاء وإليسا على مدى الـ 6 سنوات املاضية تشنجات، 
وكانتا تتجاهالن بعضهما البعض في املناســـبات، وكانت آخر فصول اخلالف 
بينهما التنازع على عطر تنتجه إحدى الشركات، ولكن إليسا نفت ذلك، وقالت 

إن الشركة اختارتها لتطلق أول عطر باسم فنانة عربية خاص بها.
وفي حفل توزيع جوائز املوركس دور في لبنان تصافحت املطربتان وسط 

اجلميع، وهو ما اعتبرته صحف ومجالت فنية مصاحلة بينهما.
وعن أجواء عيد الفطر املبارك، وجهت هيفاء معايدتها لكل العرب، الفتة إلى 

أنها ستقضي أيام العيد مع زوجها املصري أحمد والعائلة املقربة.
وعن أجـــواء العيد تقول هيفاء »أحب اجتماع العائلة في األعياد، فهذا يولد 
الفرح لدي، وأحـــرص على هذا املوضوع دائما. لكن األمـــر يختلف مع الوقت 

إليسابسبب االنشغال اليومي«.

بريتني سپيرز

هيفاء وهبي

بريتني سپيرز تنفي اتهامات حارسها 
بتحرشها الجنسي به

الفقراء يزدادون فقرًا
في بريطانيا

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: نفت جنمة البوب األميركية بريتني سپيرز 
بشدة ادعاءات بالتحرش اجلنسي ضمنها حارس سابق في دعوى قضائية 

رفعها ضدها في وقت سابق من هذا األسبوع.
وقال بيان على موقع املغنية الشهيرة »هذه القضية موقف مؤسف آخر 
يحاول فيه شخص ما استغالل عائلة سپيرز لتحقيق شهرة لنفسه«.

وأجرت إدارة خدمات الطفولة والعائلة حتقيقا دقيقا حول اتهامات 
احلارس فرناندو فلوريس وأغلقت القضية دون اخذ أي إجراء آخر.

وتتوقـــع ســـپيرز ومحاموها أن هذه املســـألة ســـترفض من قبل 
احملكمة.

يأتي هذا البيان بعد يومني من اتهام فلوريس لسپيرز بالظهور أمامه 
وهي عارية واستفزازه بحركات جنسية.

وزعم أيضا أن سپيرز كانت تقوم بأفعال جنسية أمام ابنيها وكانت 
تضربهما بحزام.

لندنـ  أ.ش.أ: الفقراء يزدادون 
فقرا في بريطانيا، حيث يتوقع 
أن يعاني نحو 45 ألف طفل في 
بريطانيا من املزيد من الفقر نظرا 

للخفض في مزايا االسكان. 
أرقــــام صادرة عن  وأفادت 
جمعية خيرية تســــمى املأوى 
بأن أسر هؤالء االطفال سيتركون 
بأقل من مائة جنيه استرليني 
اســــبوعيا بعــــد دفــــع نفقات 

االسكان.
وســــيكون 33 ألفــــا من بني 
هؤالء االطفال في أسر يحاولون 
العيش حتت اقل من 50 جنيها 

استرلينيا اسبوعيا.

»فستان عريان« يثير أزمة بين دينا ولوسي وبوسي

لوسي بوسي سمير دينا
من جهته، أوضح مؤلف 
الفيلـــم طـــارق هاشـــم في 
تصريحات خاصة لـ »زهرة 
أنه بالفعل عرض  اخلليج« 
الســـيناريو على الراقصات 
الثالث، ولكن حتى اآلن، لم 
يجد شـــركة إنتاج مناسبة، 
السيما أن العمل يحتاج الى 

ميزانية ضخمة.

ال يناسبها«. بينما تؤكد بوسي 
ســـمير أن السيناريو عرض 
عليها بالفعل، ووافقت بعدما 
علمت باعتـــذار كل من دينا 
ولوسي، مشيرة إلى أنها ترى 
في الفيلـــم فرصة جيدة لها، 
خصوصا أنه يدور حول فتاة 
شـــعبية، مؤكدة أنها األنسب 

للقيام به.

تكون رشـــحت للفيلم قبلها، 
قائلة: »سألت املؤلف عما إذا 
كان مت ترشيح إحدى الفنانات 
قبلي للدور، فأكد لي أن الدور 
كانت مرشحة له فنانة لبنانية 
لكنها استبعدت بسبب األجر 
العالـــي الذي طلبته، أما دينا 
فلم أسمع قبال عن ترشيحها 
للعمل، وإن كنت أرى أن الفيلم 

الفنانة لوسي، فأكدت  أما 
أنها متمسكة بسيناريو الفيلم، 
السيما أنه ميثل لها عودة قوية 
للســـينما بعد غياب، مشيرة 
إلى أن سيناريو العمل عرض 
عليها أوال، حتى انها طلبت من 
مؤلفه مجموعة من التعديالت 

ووافق.
ونفت تصريحات دينا بأن 

أم.بي.ســـي:  ـ  القاهـــرة 
تصاعدت حـــدة األزمة بني 
الراقصات املصريات الثالث: 
دينا ولوسي وبوسي سمير 
على بطولة فيلم »فســـتان 

عريان«.
وذكـــرت مجلـــة زهـــرة 
اخلليج فـــي عددها الصادر 
اجلمعـــة، أن كل واحدة من 
الراقصات الثالث تؤكد أنها 
البطلة املطلقة للفيلم، وأن 
مشاركة الراقصات األخريات 

هامشية.
الراقصـــة دينا  وقالـــت 
للمجلة »مت عرض سيناريو 
الفيلم علي لكني اشترطت 
أن أكـــون البطلـــة املطلقة، 
خصوصا حني علمت أن مؤلف 
الفيلم رشح لوسي للمشاركة 
فيه، مشيرة الى أن األخيرة 
تشارك في العمل ولن تكون 

بطلته كما تدعي.
وأعلنـــت دينا متســـكها 
ببطولـــة الفيلم ألنه عرض 
عليها منـــذ أكثر من عامني، 
لكنه تأجل لظروف إنتاجية. 
وأكدت أنه يحتاج إلى إمكانات 
ومواصفـــات معينة تتوافر 

فيها فقط كفنانة وراقصة.


