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صحتك

دراسة حتّذر من مخاطر صحية كامنة في اخلضراوات والفاكهة

مطرب مصري »أمي« يحفظ
 3 ماليني بيت من السيرة الهاللية

طبيب يهمل 25 قطعة زجاج
 في وجه شاب سعودي

قرر شاب سعودي رفع ش���كوى رسمية ضد 
الش���ؤون الصحية في منطقة جازان، الكتش���افه 
بقاي���ا زجاج داخ���ل جرح في وجه���ه، اثر حادث 
مروري تعرض له في وقت سابق وعولج في احد 

مستشفيات املنطقة.
وأوضح املتحدث االعالم���ي في صحة جازان 
جبريل القبي، ان املريض املصاب في حادث سير 
نقل الى قسم الطوارئ في املستشفى العام، وبعد 
عمل الالزم وتنوميه ملدة، غادر املستشفى على ان 

يراجع عيادة اجلراحة بعد اسبوع.
واضاف: املريض كان يعاني من جروح متعددة 
في اجلهة اليمنى من الرأس واجلانب األيس���ر من 
الوجه مع تورم ش���ديد ونزي���ف، ومتكن االطباء 
من اس���تخراج العديد من قطع الزجاج الصغيرة 
من اجلرح، فيما بقيت قطع اخرى مس���تقرة على 
مس���افة اعمق، وتيقن االطباء ان ازالتها في هذه 
احلالة ستعرضه ملضاعفات شديدة، ومنح موعدا 

ملراجعة العيادة للمتابعة إال انه لم يفعل.

ولعب اإلعالم دورا في تصويرها 
وتوثيقها للحف���اظ على تراثنا 
الثقافي العربي، مؤكدا أنها أحد أهم 

األعمال الشعبية التلقائية«.
ولف���ت مطرب وش���اعر آلة 
الربابة -التراثية املصرية- إلى 
»أنه بدأ يحفظ السيرة الهاللية 
وعمره 10 سنوات«، مشيرا إلى أن 
أحداثها تدور في العصر الفاطمي 
وتبدأ من أرض جند باجلزيرة 
العربية بداية من امللك قرضة بن 
هاشم، الذي كان جد »أبو زيد« 
الهاللي، وهو حامل مفتاح الكعبة 
آنذاك«، على حد ما تقوله السيرة 

الهاللية.
وأك���د أن الش���اعر الغنائي 
املصري عبدالرحمن األبنودي قام 
بتوثيق جمع السيرة الهاللية على 
م���دى 30 عاما، وأضاف أن حبه 
لهذه الس���يرة جمعه باألبنودي 
عندما قام األخير بتقدمي حلقات 
السيرة وشرحها، ثم قام الضوي 
بروايته���ا ش���عرا وعزفا على 

الربابة«.
وأكد الضوي أن هذه احللقات 
حققت له دخال كبيرا، وخاصة 
بعدما قام بالترحال والسفر إلى 
عديد من الدول األوربية لتقدميها 

في عروض.

وأض���اف املط���رب »أنا أمي 
ولكني أحفظ 3 ماليني بيت من 
الهاللية، والدي احلاج  السيرة 
الضوي كان يحفظ الرقم نفسه 

تقريبا«.
وعن السيرة الهاللية وحقيقتها 
قال: »إن سيرة بني هالل ملحمة 
من اخليال الشعبي جمعت على مر 
العصور، ونقلها شعراء شعبيون 
مجهولون، وهي تعبر عن القيم 
اإلنسانية مثل النبل والشجاعة 

والفروسية«.
والسيرة الهاللية، كما يراها، 
»جزء أصيل من تاريخ العرب، 

القاهرة � ام.بي.سي: قال مطرب 
وشاعر آلة الربابة املصرية سيد 
الضوي إنه يحفظ 3 ماليني بيت 
من السيرة الهاللية، على الرغم 
من أنه يجهل القراءة والكتابة، 
معلنا في الوقت نفسه أنه انتهى 
من تصوير السيرة على اعتبارها 
مسلسال تلفزيونيا سيتم عرضه 

على أجزاء.

سيد الضوي

ندوات تكرميية لنجيب محفوظ 
مبناسبة مئوية ميالده 

انفصال برادلي كوبر ورينيه زيلغيفر

أبوظبي � أ.ف.پ: ش����هدت ال����دورة احلادية 
والعشرون ملعرض ابوظبي الدولي للكتاب فعاليات 
في اليومني املاضيني مبناسبة مرور مائة عام على 
والدة الروائي املص����ري الراحل جنيب محفوظ 

احلائز على جائزة نوبل لآلداب العام 1988.
نظم أولى هذه الن����دوات صالون امللتقى في 
املعرض وحضرها عدد من الش����خصيات العامة 
الى جانب جمهور كبير وشارك فيها رئيس احتاد 
كتاب مصر واحتاد الكتاب العرب الكاتب محمد 
سلماوي والناقد املصري صالح فضل والروائي 
اجلزائري واس����يني االعرج والناشرة اللبنانية 

رنا ادريس عن دار اآلداب البيروتية.
وحتدث س����لماوي، الذي ألقى خطاب جنيب 

محفوظ في حفل تسلم جائزة نوبل بسبب اعتذار 
محف����وظ عن حضور احلفل، ف����ي مداخلته عن 
املرحلة األخيرة ف����ي حياة جنيب محفوظ التي 
اثمرت عمله االبداعي األخير قبل رحيله »احالم 

فترة النقاهة«.
وأشار سلماوي الى ان »محفوظ في سنواته 
األخيرة طلب من س����كرتيره اخل����اص ان يقوم 
بكتاب����ة أحالمه او كان احيان����ا يرويها لي ومن 
ثم اتلوها على س����كرتيره وهذه االحالم شكلت 
خالصة رؤيته للحياة وهو على اعتاب عالم اخر 
مبا يذكر االنسان بالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن 
ومسرحية العاصفة لشكسبير اللذين أجنزا هذه 

االبداعات في نهاية حياتهما«. 

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: 
انفصل النجمان األميركيان برادلي 
كوبر ورينيه زيلغيفر بعد عالقة 
قصيرة بدأت في اخلريف املاضي.

ونقل موقع »بيبول« األميركي عن 
مصادر مقربة من النجمني قولها 
ان كوبر )36 سنة( وزيلغيفر )41 
سنة( اللذين التقيا في العام 2009 
وانتقال للعيش معا في اخلريف 
املاضي انفصال عن بعضهما. ولم 
النجمني  يجب املتحدثان باسم 
على االتص���االت للتعليق على 

املوضوع.
ويذكر ان كوبر وزيلغيفر لم 
يؤكدا يوما وجود عالقة جدية 
بينهما وإمنا غالبا ما ش���وهدا 
معا حت���ى ان املمثلة األميركية 
فضلت التغيب عن حفل توزيع 

جوائز »الكرة الذهبية« في يناير 
املاضي لتكون مع كوبر عند وفاة 

والده.

برادلي كوبر ورينيه زيلغيفر

السياحة اللبنانية متهمة 
باستغالل أجساد النساء

طبيبة جتري عملية جراحية 
لنقل عضلة الوجه بنسبة %40

شرطة نسائية سعودية لسد 
الثغرات األمنية في جدة

شيلي: أميركا معقل عسكري 
يخشاه العالم أجمع!

بيروت � بي.بي.سي: وجهت ناشطات في مجال 
الدفاع عن حقوق املرأة اتهامات إلى وزارة السياحة 
اللبنانية باستخدام صور »اجساد لبنانيات« جلذب 

السياح واملغتربني في احد اعالناتها الترويجية.
وقد رفضت الوزارة هذه التهمة وقالت ان اعالنها 
شمل مشاهد عدة بينها الشاطئ والتزلج على الثلوج 
وغيرها من نواحي احلياة اللبنانية. ويظهر إعالن 
وزارة السياحة لقطة داخل احدى الشركات في مدينة 
نيويورك، حيث تسأل إحدى املوظفات رئيسها عن 
عطلته كيف امضاه���ا، وتالحظ ان بني يديه صورا 

تظهر اجساد نساء
ويبدو الرجل شارد الذهن عندما تسأله زميلته 
»أين سرحت«، وتعود به الذاكرة الى لبنان ومشهد 
لفتي���ات يتراقصن في مي���اه البحر ويتزجلن على 
الثلج وصورة لنادلة في كازينو وصور أخرى جلبال 
لبنان املكسوة باالش���جار اخلضراء، وبعدها تظهر 

على الشاشة كلمة »احلنني الى لبنان«.
واثار هذا اإلعالن اعتراض كثير من النس���اء، إذ 
اعتبرنه انته���اكا لكرامة املرأة يرقى الى حد العنف 

املعنوي.

طهران � كون���ا: متكنت طبيب���ة إيرانية في احد 
مستش���فيات إيران من إجراء عملية جراحية نادرة 
ملريض أصيب بشلل تام جراء ضربة قوية في رأسه 

وذلك باستعادة عضلة وجه بنسبة %40.
وقالت د.فرشته عبداملطلبي التي قامت بإجراء هذه 
العملية في مستشفى اإلمام احلسني مبدينة مالير في 
محافظة همدان غرب العاصمة اإليرانية )طهران( ان 
املريض قبل عامني تعرض لضربة قوية على رأس���ه 
تسببت له في كسر في عظم االذن وشلال تاما في اجلانب 
األمين من وجهه. وتابعت د.فرشته بحسب قناة العالم 
الفضائية اإليرانية انه بعد العملية استعاد املريض 
حركات وجهه بشكل طبيعي بنسبة 40%، معربة عن 

تفاؤلها بارتفاع نسبة هذه العملية إلى %75.

الرياض � د.ب.أ: ذكرت تقارير سعودية انه ستتم 
االستعانة بالنساء قريبا في برامج للشرطة املجتمعية 
في مدينة جدة غربي اململكة، ونقلت صحيفة »شمس« 
السعودية امس عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها ان 
هناك اجتماعات قريبة س����تعقد مع الشرطة في إطار 
التفاعل بني العائالت في األحياء املختلفة وقيادات امنية 
بغرض اعداد برامج للشرطة النسائية املجتمعية التي 
ستكون صاحبة دور في وقف اجلرمية داخل األحياء 
وتعميق التعاون بني الطرفني. يشمل التعاون تنفيذ 
برامج توعية امنية وتشكيل جلان ميدانية مشتركة تعمل 
على سد الثغرات االمنية فضال عن برامج متخصصة 
يجري اعدادها وتركز على دور املرأة في املساهمة في 

حماية املجتمع ورفع الوعي االمني لدى األسر.

سانتياغو � أ.ش.أ: انتقدت شيلي »اجلمعة« الواليات 
املتحدة معتبرة إياها بأنها أحد املعاقل العسكرية التي 
تعزز احلروب والغزوات وقصف املدنيني واالنقالبات 

العسكرية.
جاء ذلك في مقال افتتاحي ملجلة »بونتو فينال« 
الشيلية واسعة االنتشار في عددها الذي صدر اجلمعة 
وقبل زي���ارة الرئيس األميركي باراك أوباما املقررة 

للبالد بعد 72 ساعة.
ووجه املقال الى الرئيس األميركي انتقادات حادة 
باش���ارته إلى أن الواليات املتحدة التي مت ارساؤها 
بواسطة رواد ملهمون مببادئ جمهورية تتسم بالنبل 
باتت اآلن امبراطورية تتس���م بالقس���وة والدموية 
واجلش���ع والطمع وحتظى بكراهية وخشية العالم 

اجمع.

حارسة للحيوانات
 تصبح أمًا لثالثة أشبال

برلني: أصبح لبيترا بيكر حارسة احليوانات بحديقة 
احليوان في مدينة نويفيد األملانية دورا جديدا داخل 
أسوار احلديقة حيث حتولت إلى أم بديلة لثالثة أشبال 
ولدت في يناير املاضي بعملية قيصرية ألنثى أسد لم 

تعد قادرة على رعايتهم بعد العملية.
 وحتبو االسود الصغيرة الثالثة بني دمى احليوانات 
احملشوة والدثر واملقاعد بينما تأخذهم بيترا بيكر )34 

عاما( بني الفينة واألخرى بني أحضانها وتدللها.
 وقالت بيكر بينما كانت حتتضن الشبل الذكر كاتو 
احتضان أم لوليدها: »أحب هذه احليوانات للغاية«.

ولم تتمكن اللبؤة األم من رعاية أش���بالها الثالثة 
بش���كل طبيعي بعد الوالدة القيصرية حيث لم تعد 
اآلن تدرك انها أبناؤها. ونقل األشبال الثالثة للعيش 

مع بيكر في غرفتها وعلى سريرها.

االشبال الثالثة

جونز يعود لتفاهاته

قناة »اجلزيرة البلقان« تبدأ البث في سبتمبر

القاهرة � وكاالت: الق����س األميركي املتطرف 
»تيري جونز« الذي سبق أن أعلن عن حملة وقحة 
حلرق القرآن الكرمي متهما إياه بأنه سبب اإلرهاب، 
اعلن انه سيقوم بإجراء )محاكمة دولية علنية 
للقرآن( يوم 20 مارس اجلاري على أرض كنيسته 
)دوف وارلد اوتريتش(، زاعما أنها ستضم هيئة 
محلفني تضم مسلمني ومسيحيني وأنه في انتظار 
م����ن يدافع عن القرآن.  وحس����ب صحيفة الوفد 
املصري����ة قال »جونز« وهو راعي إحدى كنائس 
والية فلوريدا األميركية � في بيان أصدرته حملته 

انهض����ي يا أميركا، وصل »بوابة الوفد« اجلمعة 
18 م����ارس � إنه إذا ثبت خط����ؤه وجرت تبرئة 
اإلسالم فسوف يصدر اعتذارا علنيا، أما إذا وجدت 
احملكمة أن القرآن )مذنب( فإن هناك احدى أربع 
عقوبات ستوقع عليه هي: »احلرق أو اإلغراق أو 
التمزيق، أو رميه بالرصاص«، قائال في وقاحة 
ال تصدر عن رجل دين: »إننا نتهم القرآن بالقتل 
واالغتصاب واخلداع، فضال عن مسؤوليته عن 
األنشطة اإلرهابية في جميع أنحاء العالم«، وأن 

القرآن الكرمي »كتاب الشر«.

سراييفو � أ.ف.پ: تبدأ قناة »اجلزيرة البلقان« 
وهي قناة إخبارية تابعة حملطة اجلزيرة القطرية 
برامجها في سبتمبر وتنوي التركيز على النطاق 
االقليمي، وسط املشهد اإلعالمي املفكك جدا في 
يوغوسالفيا السابقة. وتؤمن »اجلزيرة البلقان« 
بقدرتها عل���ى النجاح في منطق���ة تتمتع فيها 
احملطات التلفزيونية بنفوذ كبير حيث أطلقت 
عشرات القنوات اخلاصة منذ تفكك يوغوسالفيا 

الى االنظمة الدميوقراطية  الس���ابقة واالنتقال 
في مطلع تس���عينيات القرن املاضي. ويوضح 
غوران ميليتش )65 عاما( وهو صحافي شهير 
في املنطقة س���يتولى ادارة برامج هذه احملطة 
التلفزيونية »يوجد ف���ي املنطقة اآلن اكثر من 
مئة قناة تبث أخبارا. ال ميكننا ان نخطف منها 
األخبار احمللية ولن ننافسها في هذا املجال قبل 

فترة طويلة«. 

القاهرة ـ وكاالت: حذرت 
دراسة نشرتها مجلة »لو 
نوفل اوبسرفاتور« من 

املخاطر الصحية الكامنة في 

صنوف الطعام الذي نتناوله 
بالرغم من أنها تخرج عن إطار 

القائمة احملظورة. ورصدت 
الدراسة بعد حتليلها عينة 

من طعام صحي أقرته وزارة 
الصحة الفرنسية، وشمل 5 

ثمار من اخلضراوات والفاكهة 
و3 منتجات ألبان مع مراعاة 
كمية امللح والدهون والسكر، 

رصدت 128 من املخلفات 
الكيمائية من بينها 47 مادة 

مسببة للسرطان.
ويقول املتحدث الرسمي 

جلمعية »األجيال القادمة« 
فرنسوا فيوريت إن املثير 
للفزع ليس في وجود هذا 
العدد الكبير من امللوثات، 

وإمنا في وجود هذا النوع 
اخلطير منها، حيث أظهرت 
التحليالت املعملية أن سمك 

»السلمون« يحتوي على آثار 
ملادة »دي.دي.تي« وهو املبيد 

احملظور في العالم كله منذ 
40 عاما.

كما مت اكتشاف مخلفات 
ملبيدات للطفيليات على 

التفاح الوارد من البرازيل 
والفاصوليا اخلضراء القادمة 
من »كينيا« وطماطم إيطاليا 

وخوخ إسبانيا وليمون 
األرجنتني، وأخيرا األرز 

الباسماتي املزروع في آسيا.
وأظهرت الدراسة أن هذه 

السموم ال يقتصر وجودها 
فقط على األطعمة، بل متتد 

لتشمل األغلفة البالستيكية.. 
ويتعاظم ضررها على الصحة 
العامة نتيجة العامل التراكمي 

لها، وهو ما يعرف باسم 
»تأثير الكوكتيل«.

وليام في أستراليا بعد نيوزيلندا 
في »جولة من أجل ضحايا الكارثة«

معطيات جديدة في قضية »روبي غيت« 
بشأن محاولة تزوير شهادة ميالدها في املغرب

سيدني � د.ب.أ: وصل الى والية كوينزالند في 
شمال استراليا امس االمير ويليام في ما أطلقت 
عليها الصحافة البريطانية »جولة من أجل ضحايا 

الكارثة« والتي شملت أيضا نيوزيلندا.
لقي االمير ويليام، الثان����ي في ترتيب وراثة 
العرش البريطاني، استقباال حافال حيث رحب به 
نحو 50% من سكان مدينة تالي الصغيرة، بوالية 
كوينزالند، جتمعوا في ملعب رياضي حيث هبطت 

مروحية االمير.
كانت البلدة التي يبلغ عدد س����كانها خمس����ة 
االف نسمة، تضررت بقوة جراء االعصاء »ياسي« 

الشهر املاضي.
وقال قائد جهود االنقاذ من تداعيات االعصار، 
امليجور جنرال مايك س����ليتور، »حضر كثير من 

ميالنو � ايالف: كشفت اول من أمس تطورات مثيرة 
في قضية محاولة تزوير في تاريخ كرمية احملروق، 
امللقبة ب� »روبي«، الفتاة املغربية القاصر، التي دخلت 
في »عالقة جنس����ية« مع رئيس الوزراء اإليطالي، 

سيلفيو برلسكوني، مقابل مبلغ كبير من املال.
إذ أكد عبدالقادر حيدوي، رئيس اجلمعية املغربية 
حلقوق اإلنسان )فرع الفقيه بن صالح(، بناء على 
ما جاء في تصريح مسؤول إداري مطلع على امللف 
في املدينة، أن املسؤولة املغربية، التي أفادت مجلة 
»كوتيديان فاتو« اإليطالية، بأنه اتصل بها أشخاص 
إيطاليون من أجل »تزوير ش����هادة ميالد روبي، ال 
تعمل في مكتب تس����جيل املواليد في مدينة الفقيه 

بن صالح، بل في الباشوية«.
وذك����ر عبدالقادر حيدوي، أن »املس����ؤولة جرى 
حتديد هويتها، واتخذت في حقها السلطات احمللية 
قرارا تأديبيا، يتمث����ل في منحها عطلة اضطرارية، 

وهي حاليا تلزم املنزل«.
وقال الناش����ط احلقوقي، بناء عل����ى ما جاء في 
تصريح املسؤول عينه، فإن »املوظفة ستخضع إلى 
التحقيق«، لكونها أخرجت ش����هادة ميالد حقيقية 
لكرمية نشرت نس����خة مصورة منها على الصفحة 
األولى للمجلة اإليطالية، تأكد أن »روبي« ولدت، في 

األول من نوفمبر 1992.

الشخصيات البارزة لزيارة البلدة عقب االعصار 
ولكن لم اش����اهد احدا جذب احلش����ود وولد هذا 
املس����توى من احلماس كما فعل ه����ذا الفتى.. انه 
مهتم للغاية بش����ؤون بالناس، وميكن للمرء ان 
يرى هذا من خالل الوقت الذي يقضيه في احلديث 

اليهم«.
واع����رب قائد في فريق االطف����اء يدعى مايكل 
بيني����ت عن اعجابه باالمير حي����ث قال »إن لديه 
معرفة قوية بشأن ما جرى والقضايا التي تؤثر 
فينا«، مضيفا ان ملك استراليا تكبد املشاق ليطلع 

على آثار االعصار وجهود االغاثة«.
واعطت الصحافة احمللية االمير ويليام لقب »أمير 
الناس«، وقال����ت انه ابن حقيقي لالميرة الراحلة 

ديانا التي كانت تلقب ب� »أميرة القلوب«.

وأوضح عبدالقادر حيدوي أن »ملف املوظفة بني 
يدي القضاء«، مشيرا إلى أنه ستجري متابعتها على 

أساس أنها »أخرجت وثيقة رسمية«.
وأضاف الناشط احلقوقي أن »السلطات لم تتعرف 
إلى األش����خاص الذين التقته����م املوظفة«، مبرزا أن 
»التقديرات، حسب ما يتضح من تصريح املسؤول 
نفس����ه، تشير إلى أن املعنيني باألمر، رمبا، ال عالقة 
لهما بس����يلفيو برلسكوني، وأن منافسني له هم من 

قاموا بهذه اخلطوة«.
وحسب القانون اإليطالي، فإن ممارسة اجلنس 
م����ع قاصر مقابل املال جرمية يعاقب عليها القانون 

بالسجن لفترة تتراوح بني 6 أشهر و3 سنوات.
ومن املنتظر أن تبدأ محاكمة الرئيس اإليطالي، في 
السادس من أبريل املقبل، حسب ما أكدته القاضية 
كريستينا دي سينس����و، في وقت يتوقع أن يرأس 

ثالثة قضاة احملكمة اجلنائية في ميالنو.
وكان برلسكوني اتهم القضاة بأنهم »يساريون«، 
ويس����عون إلى إطاحته من احلكم، من خالل قضية 
»روبي غيت«، التي ينتظر أن تشد انتباه اإلعالميني 
من مختلف أنحاء العال����م. ونفى الرئيس اإليطالي 
تورطه في عالقة جنسية مع احملروق، التي اعترفت 
بتلقيها سبعة آالف يورو )9750 دوالرا( من سيلفيو 

برلسكوني.

روبيوليام في استراليا


