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تقدم أحمد عبده ماهر والذي يشكك في بعض األحاديث الواردة في 50
صحيح البخاري بدعوى قضائية ضد شيخ األزهر أمام محكمة القضاء 
اإلداري وقيدت الدعوى حتت رقم 47133 لسنة 64 ق، اتهم فيها د.أحمد 
الطيب ومش����يخة األزهر باإلهمال واملماطلة ف����ي تنقية كتاب صحيح 
البخاري من األحاديث املدسوس����ة واملنس����وبة للنبي ژ، رغم ان هذه 
األحادي����ث تطعن في مصداقية القرآن وتش����كك فيه وتثير البلبلة في 
عقول ونفوس املس����لمني في دينهم وكتابهم املق����دس، وأكدت الدعوى 

بحسب جريدة »الدستور« ان قانون اعادة تنظيم األزهر يشدد على ان 
األزهر هو الهيئة العلمية االسالمية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
االسالمي ودراسته وجتليته ونشره وجتديد الثقافة االسالمية وجتريدها 
من الفضول والش����وائب وحتقيق التراث االسالمي ونشره، األمر الذي 
لم يقم به شيخ األزهر د.أحمد الطيب منذ توليه منصبه، حيث لم يقم 
بتنقية األحاديث املنسوبة للرسول ژ في كتاب البخاري، رغم ان تلك 

األحاديث تخالف العقيدة والقرآن الذي هو دستور اإلسالم.

دعوى قضائية تتهم شيخ األزهر باإلهمال في حذف األحاديث المدسوسة من البخاري

مدريد � د.ب.أ: أعلنت الشرطة االسبانية اول من امس الثالثاء 
انه���ا فككت، للمرة األول���ى، عصابة إجرامية جتب���ر الرجال على 
ممارسة »البغاء«. مت اعطاء هؤالء الرجال أقراص »الفياجرا« وبعض 
املنشطات اجلنسية األخرى والكوكايني، ملواصلة العمل في بيوت 
الدعارة ملدة 24 ساعة يوميا. وقالت الشرطة انه مت جتنيد حوالي 
80 رجال، في العقد الثالث من العمر، في البرازيل بعد تقدمي وعود 

وهمية لهم.
وذكرت صحيفة »ال باييس« االس���بانية اليومية ان الكثير من 
هؤالء الش���باب اعتقدوا انهم س���يأتون اسبانيا للعمل راقصني أو 
عارض���ي أزياء، ولكن كان بعضهم يعرف انه س���يعمل في مجال 
الدعارة. أخبر أفراد العصابة هؤالء الرجال بأنه سيتعني عليهم فقط 
تس���ديد ثمن تذاكر السفر، ورغم ذلك، جرى توزيع هؤالء الشباب 
على بيوت البغاء في أنحاء اس���بانيا فور دخولهم البالد، وأمروا 
بإعطاء القوادين نصف دخلهم الى ان يسددوا ديونا تزيد قيمتها 

على 4 آالف يورو )5050 دوالرا(. 

مونستر )أملانيا( � د.ب.أ: يبدو أنه إذا كان املثل يقول »ابن الوز 
عوام« فإن حفيد الوز ليس عواما وهو ما يثبته حفيد الرسام العاملي 
باولو بيكاس���و بعد اعترافه بأنه ال يجيد الرس���م، وقال أوليفير 

فالدميير بيكاسو: »ورثت أنف جدي ولكني لم أرث يديه«.
وكان أوليفي���ر يحصل على عالمات جيدة في مادة الفن خالل 
املدرسة بسبب اسم جده الش���هير ولكن األمر تغير في الثانوية 
العامة عندما حصل على عالمة س���يئة جدا في الرس���م ألن هوية 
الطلبة كان يتم اخفاؤها في امتحانات املرحلة الثانوية. وأوضح 

أوليفير: »اتضح لي وقتها أنني لست فنانا جيدا«.

لندن � د.ب.أ: يحظى املغني األسباني 
إنريكي إجليسياس بشهرة واسعة في 
جميع أنحاء العالم، كما يتمتع بكاريزما 
جتذب املعجبني إليه خاصة من اجلنس 
اللطيف. ورغم أنه يعتبر رمزا لإلثارة 
وفتى أح����الم الكثير م����ن الفتيات، أكد 
إجليسياس في مقابلة مع وكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( ف����ي لندن أنه خجول 
بطبعه. وكشف النجم الوسيم، صديق 
العبة التنس الروس����ية الش����هيرة آنا 
كورنيكوفا، أنه ال يحب االلتزام بزواج 
وأطفال ويفضل البقاء غير مرتبط، وذلك 

رغم أن والده خوليو تزوج بش����كل مفاجئ قبل أس����بوع بعد عالقة 
دامت 20 عاما. وفي معرض رده على سؤال حول سبب اهتمام الكثير 
من معجبيه بجاذبيته أكثر من أغانيه، قال إجليس����ياس: »لو لم تكن 
موس����يقاي هي التي جعلتهم ينتبهون إلي ما كانوا سيبالون ألمري. 
لكن من الواضح أن كال األمرين يس����اعد في ج����ذب انتباه املعجبني، 
فاملغني يبدأ أوال بجذبهم باملوسيقى ثم بشخصيته وكاريزمته وليس 
العكس«. وذكر إجليس����ياس، الذي باع نحو 55 مليون نس����خة من 
ألبوماته في جميع أنحاء العالم على مدار س����يرته الفنية التي بدأها 
قب����ل 15 عاما، أنه يعتمد في تلك املهنة عل����ى »غريزته واهلل وذوقه 
اخلاص«. وأعرب إجليس����ياس عن س����عادته بإطالق ألبومه اجلديد 
»يوفوريا« )سعادة( في األسواق الشهر املاضي، وهو أول ألبوم يغني 

فيه باللغتني اإلجنليزية واألسبانية.
وغنى إجليسياس في ألبومه اجلديد مع عدد من املغنني املشهورين، 
مثل أشر ونيكول شيرزينجر ولينول ريتشي، وعن هذا التعاون قال 
إجليس����ياس: »لقد كان األمر ممتعا جدا، فتلك األغاني جعلت األلبوم 
متنوعا«. وذكر إجليس����ياس أنه يتمنى التعاون أيضا مع توم بيتي 
وب����اول ماكارتني وبرينس، كما كان يتمنى أيض����ا الغناء مع النجم 

الراحل مايكل جاكسون.

علماء يكشفون سبب تكرار المسنين لألخبار

حاًل لمشاكل الخبز في مصر: فرن الخبز المنزلي ضمن جهاز العروسين

لصوص يسرقون أموال العاملين في اإلذاعة والتلفزيون السوري

 واش����نطن � يو.بي.آي: تبني ان ثمة سبب 
إلعادة اجلدين األخبار مرارا وتكرارا إذ أظهرت 
دراس����ة جديدة ان املس����نني مييلون أكثر من 
الشبان إلى نس����يان الشخص الذي تشاركوا 

معه املعلومات.
وافاد موقع »اليف ساينس« االميركي بان 
الدراسة التي أجراها معهد أبحاث رومتان في 
تورنت����و دقق في نوعني م����ن الذاكرة األولى 
هي »ذاكرة املصدر« أو تذكر معلومات خاصة 
والثاني����ة »ذاكرة الوجهة« أو تذكر معلومات 

وردت من أشخاص آخرين وتبني ان املسنني 
ليس����وا سيئني في تذكر الشخص الذي نقلوا 
إلي����ه معلوماتهم وإمنا ه����م واثقون جدا من 

ذكرياتهم املغلوطة.
وقال العالم نايجل غوبي املشارك في الدراسة 
ان »الراشدين املتقدمني في السن واثقون جدا 
مقارنة باألصغر سنا من انهم لم يقولوا أشياء 
معينة في وقت فعلوا ذلك حقا«، وأضاف ان 
»هذه الثقة املفرطة تدفع الراشدين إلى تكرار 

معلوماتهم أمام الناس«.

ولفت الباحث����ون إلى ان نتائج اختبارين 
أجروهما تش����ير إلى ان التقدم في الس����ن ال 
يؤثر كثيرا على »ذاكرة املصدر« لكن »ذاكرة 

الوجهة« تتأثر.
واعتبروا ان املس����نني أكثر ميال خلسارة 
»ذاكرة الوجهة« ألنه����م يفقدون القدرة على 
التركيز واالنتباه مع التقدم في العمر، وأوضحوا 
ان املسنني يركزون أكثر على تشارك املعلومات 
لدرجة ينس����ون التنبه إلى الش����خص الذي 

يتوجهون إليه.

اجليزة � رويترز: صار فرن اخلبز 
املنزلي الذي يعمل بالغاز بندا مهما 
ضمن مستلزمات البيت لكل عروسني 
جديدين فيما يسمى »جهاز العروسني« 
في معظم القرى بسبب الصعوبات 
التي باتت تكتنف شراء اخلبر املدعم. 
لم يسبق لرحاب التي تعلمت حتى 
نالت ش����هادة الثانوي����ة العامة ان 
اس����تعملت مثل هذا الفرن من قبل 
لكن والدتها التي دفعت في فرن الغاز 
واسطوانته زهاء 500 جنيه )نحو 90 
دوالرا( تقول »الهدف هو اعداد رحاب 
ملواجهة اي صعوبة في احلصول على 
اخلبز اجلاه����ز )املدعوم(« متعهدة 
بتدريب ابنتها على كيفية إعداد اخلبز 

في بيتها اجلديد كلما لزم االمر.
وكانت أم احمد )33 س����نة( التي 
تسكن بنفس البلدة على حال رحاب 

من اجلهل بعملية اخلبز الى ان انتهت 
من دراستها اجلامعية وعملت مدرسة. 
لكنها جلأت لتعلم اخلبز مستخدمة 
فرن الغاز لتوفر على زوجها املدرس 
عناء الوقوف في ص����ف طويل كل 
صباح لشراء اخلبز. وتقول أم أحمد 
»جل����أت للخبز في البيت بنفس����ي 
الوفر على زوجي الوقوف س����اعات 
امام املخبز والعودة بخبز ال يصلح 
احيانا طعاما لآلدميني«. حتى وقت 
قريب كانت من حتصل على مؤهل 
دراس����ي حتى لو كان شهادة امتام 
الدراسة االعدادية في قرية كتلك التي 
تنتمي إليها أم احمد ورحاب ال تقرب 
الفرن باعتبارها »متعلمة« ال يقبل في 
محيطها أن تقوم بأعمال شاقة تليق 
مبن لم تن����ل نصيبا من التعليم او 

حتظ بزيجة »مريحة«.

دمش���ق � يو.بي.آي: تعرض مبنى االدارة 
واملالية التابعة للهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون 

السوري للسرقة مساء االثنني املاضي.
ومتكن اللصوص من اختراق جدار الطابق 
الثال���ث للمبن���ى ودخلوا منه واس���تباحوا 

غرف احملاسبني ومعتمدي الرواتب وسرقوا 
رواتب واجور )بونات ورعاية( العاملني في 

الهيئة.
ونقل موقع محطة اخبار سورية الثالثاء 
املاضي عن مصادر عليمة ان املبلغ املسروق لم 

يتجاوز بعد احصاء املسروقات 500 الف ليرة 
سورية فقط )اكثر من 10 آالف دوالر(.

ويقع املبنى في منطقة جسر فكتوريا وسط 
العاصمة دمشق وقد تعرض للسرقة منذ خمس 

سنوات وبالطريقة نفسها.

� يو.بي. ل����وس أجنيلي����س 
آي: نقل����ت النجم����ة األميركي����ة 
التسعينية زازا غابور مجددا الى 
احد مستشفيات لوس أجنيليس 
حيث تأكد ان وضعها مستقر لكنها 

تخضع لفحوص طبية.
ونقلت صحيفة »لوس أجنيليس 
تاميز« ومحطة »كاي تي إل آي« 
عن جون بالنشيت املتحدث باسم 
غابور )93 سنة( ان زوج النجمة 
األمير فريديريك فون أنهالت اتصل 
بالطوارئ ومت نق����ل زوجته في 
س����يارة إسعاف الى مركز رونالد 
ريغن الطب����ي. وقال فون أنهالت 
ان غابور كان����ت »فاقدة الوعي« 
قبل االتصال بالطوارئ. يذكر ان 
غابور نقلت مرارا الى املستشفى 
منذ كس����رت وركها إثر سقوطها 
مبنزله����ا منتصف يوليو املاضي 
لكنها طلبت مؤخ����را العودة الى 
بيتها كي متض����ي أيامها األخيرة 
هناك. يشار الى ان غابور عرفت 
بأنها رمز لإلغراء في خمسينيات 
وستينيات القرن املاضي واشتهرت 
بزيجاتها املتعددة لكنها أصبحت 
شبه مقعدة منذ تعرضها حلادث 

سير في العام 2002.

الشرطة اإلسبانية تفكك عصابة
 تجبر الرجال على ممارسة »البغاء«

حفيد بيكاسو يعترف: ال أجيد الرسم 

إنريكي: أنا خجول وال أحب االرتباط

الصينيون يصنفون األشخاص إلى نوعين 
مطبوخ وآخر غير مطبوخ

بي����روت � رويترز: يورد كتاب نقل الى العربية 
ما أس����ماه طريقة تفكير الصينيني وفلسفتهم في 
احلياة في اقسامه الثالثة التي تتحدث عن السلوك 

االجتماعي والعائلة واملبادئ االخالقية.
ويتحدث الكتاب في هذه املجاالت عن 21 س����مة 
متيز بها الشعب الصيني فاختلف فيها مع االخرين 
حينا والتقى معهم حينا آخر رمبا بس����بب التطور 
احلديث في بعض احلاالت. ومن املوضوعات البارزة 
في تلك الس����مات امليانزي واملهجوجن والش����خص 
املطبوخ واالخر غير املطب����وخ، اال اننا في حاالت 
كثيرة نتوصل � وذلك باعتراف املؤلف الصيني نفسه 

� الى اختالفات في امناط التفكير واحلياة 
بني الشرق والغرب وإلى اكتشاف ان 

اوضاع االنسان على تباينها يصح 
فيها التعبير املصري الشائع »كله 
زي بعضه«، جتارب اإلنس����ان 
تتشابه والناس تسير كما يبدو 
نحو نوع من العوملة الثقافية 
واالجتماعية. اما اسم الكتاب 
فه����و »طريقتنا في التفكير: 
فلس����فة احلياة الصينية«، 
وقد كتبه رجل فكر اكادميي 
اما ترجمته  هو د.لي جاجن، 
من االجنليزية فقد جرت بقلم 
رفيف غدار، وقد ورد الكتاب في 

87 صفة متوسطة القطع وصدر 
عن »سينولينجوا« وعن »الدار 

العربية للعلوم ناشرون«. ولي جاجن 
دكتور في الفلسفة وأستاذ في جامعة 

بكني للبريد واالتصاالت وتتركز ابحاثه 
على الدراس����ة املقارنة بني الثقافتني الشرقية 

والغربية والفلسفة االجتماعية، وخالل دراسته في 
جامعة كيمب����ردج البريطانية وكان رئيس منتدى 
كيمبردج للصني، وله مؤلفات عديدة. ويتحدث عن 
»فن السلوك الصيني في لعب املهجوجن« فيقول »في 
الص����ني ال ميكن للمرء ان ينجح بالذكاء وحده وما 
يح����دد جناح املرء ليس حاصل ذكائه العقلي )آي.

كيو( وإمنا حاصل ذكائه العاطفي )ئي.كيو(، يجسد 
لعب املهجوجن فن الس����لوك الصيني على احس����ن 
وجه ويب����دو ان اللعبة قد ابتدعت بصورة مثالية 

للصينيني، هي لعبة تعتمد على احلظ وليس على 
التنافس الفكري، وباملنطق الصيني أليس����ت اكثر 
األلعاب تعقيدا هي اللعبة التي ميكن ان جتعل اكثر 
الناس ذكاء من حي����رة في امرهم؟«. وفي احلديث 
عن الدالالت املختلفة لكلمة »آسف« قال ان االجانب 
قد يجدون ان الصينيني ال يقولون كلمة »آس����ف« 
ف����ي حياتهم اليومية ولهذا يس����اء فهم الصينيني، 
ويظن انهم يخافون من االعتراف بأخطائهم وغير 
مستعدين لالعتذار. ان مفهوم »الشن شي« الصيني 
ينصح الناس بأال يتسرعوا في قول اي شيء في اي 
وقت وأال يقوموا بأفعال ستجعلهم يندمون الحقا، 
بهذه الطريقة فقط ميكن جتنب قول كلمة 
»آسف« اما اذا قام شخص بأمر وندم 
عليه ف����ان االعتذار في هذه احلالة 
يجب ان يك����ون نابعا من القلب 
وال ينبغي قول كلمة »آس����ف« 
بالمب����االة«. اال انه اضاف انه 
مع »اندم����اج الصني املتزايد 
مع العالم تصبح كلمة آسف 
مقبولة على نطاق واس����ع 
من قبل الش����عب الصيني«، 
ويتحدث عن »التناغم«وهو 
شأن مهم في الثقافة الصينية 
ويرمز ال����ى حياة اجتماعية 
مس����تقرة ومتكاملة. وحتت 
عنوان »ثقاف����ة األكل« يتحدث 
لي جاجن عن قول حلكماء الصني 
القدماء ع����ن ان »الطعام هو اكثر 
ما يهم الن����اس«، ويتحدث عن امور 
منها مع من تأكل وكيف تأكل وأين وماذا 
تأكل، لقد كان األكل لفترة طويلة قوة ثقافية في 
الصني. يرتبط العديد من املفاهيم الصينية التقليدية 
باألكل، على سبيل املثال يقال للغريب »رين« شخص 
»شينج« غير مطبوخ بينما يقال ألي من املعارف 

»رين« شخص »شو« مطبوخ..«.
نقاط عديدة اخرى كتب عنها وأرانا اس����تمرار 
بعضه����ا او كيف تعايش مع احلاضر وأش����ار الى 
سعي االنسان شرقا وغربا الى صون حياته بطرق 
تبدو متناقضة ومختلفة لكنها قد تتشابه رغم ما 

يبدو من تباين.

نقاد: مسلسل »زهرة وأزواجها الخمسة« معالجة فاشلة لفساد قانون األحوال الشخصية
 القاهرة � أ.ف.پ: جاء عرض املسلسل الرمضاني »زهرة 
وازواجها اخلمس���ة« حملمد النقلي وتأليف مصطفى محرم 
ضعيفا مقاب���ل الفكرة اجلريئة حول كش���ف اخللل القائم 
في قانون االحوال الش���خصية لتركيزه على جمالية بطلة 
املسلس���ل بدال من جمالية الفك���رة. فالفكرة اجلريئة تقوم 
على ان جتد امرأة نفسها متزوجة من خمسة اشخاص دفعة 
واحدة بسبب خلل في قانون االحوال الشخصية وما يتركه 
هذا من خلل اجتماعي قائم على حتيز القانون للرجال على 

حساب النساء.
اال ان »جرأة الفكرة تراجعت امام التنفيذ الفني والدرامي 
في املسلسل« حس���ب الناقدة عال الشافعي فاملسلسل جاء 
كأحد توابع زلزال مسلس���ل »احل���اج متولي« الذي بث في 
رمضان عام 2002 ولق���ي جناحا كبيرا وهو لنفس املخرج 

ولنفس املؤلف.
وكان لعب دور البطولة فيه الفنان نور الشريف وترك في 
حينه الكثير من اجلدل واحلوار وهاجمته احتادات وجمعيات 
نس���ائية ومت توجيه انتقادات حادة للفنان نور الش���ريف 
الذي وافق على تقدمي هذه الشخصية. وقام املؤلف باعداد 
هذا املسلسل مباشرة بعد »احلاج متولي« ومت عرضه على 
الفنانة نادي���ة اجلندي اال انها رفضت ان تقوم بدور زهرة 
حتى جاءت الفنان غادة عبدالرازق لتقدمي هذه الشخصية 
التي لم تضف لها جديدا »سوى تقمص ادوار الفنانة نادية 
اجلندي في افالمها القدمية« كما قال الناقد طارق الشناوي. 
وتابع »مؤلف املسلسل مصطفى قام بتأليف عدة افالم للفنانة 
نادية اجلندي وكان يراعي فيها خلطة تس���تند الى جمالية 
املرأة التي تخضع الرجال وهذه لعبة خطرة بالنس���بة ألي 
فنان، فعندما ميضي الزمن ينتهي اجلمال الذي يستند عليه 
كذلك ميكن ان تظهر من هي اجمل وتزيح الفنانة الس���ابقة 

عن املوقع الذي حتتله«. واضاف »وهذا ما وقعت فيه الفنانة 
غادة عبدالرازق في هذا املسلسل كما وقعت في املطب نفسه 
في املسلسل الس���ابق )الباطنية( الذي كانت قدمته نادية 
اجلندي كفيلم في التسعينيات حيث قدمت غادة عبدالرازق 

الشخصية نفسها«.
واكد الش���ناوي ان »غادة عبدالرازق فنانة موهوبة لكن 
مش���كلتها ان النجاح دفعها الى ان تدفع مقابله اي ثمن مبا 
في ذلك تقدميها موهبتها مبعنى املرأة اجلميلة وهذا يوقعها 
في خطر حقيقي ه���و فكرة تصدير املرأة االنثى كما فعلت 
نادية اجلندي ونبيلة عبيد ألن الزمن يقف باملرصاد واجلمال 
ليس دائما«. ورغم جرأة الفكرة التي حملها املسلس���ل فإن 
»الس���يناريو جاء ضعيفا وقائما على فكرة الصدفة طوال 
الوقت من املش���اهد االولى وبعد مرور 21 يوما من العرض 
فالسيناريو مت تفصيله بشكل مسبق من قبل املؤلف ضمن 
خلطة مضمونة لتحقيق جناح جماهيري اال انه يزول بزوال 

العرض« كما تقول الشافعي.
كذل���ك فإنه مع »املبالغة في تصوير ش���خصية البطلة 
املطلقة للمسلسل التي تبدأ كممرضة بسيطة وفجأة تتحول 
الى نادية اجلندي من املرأة الضعيفة الى املرأة القوية التي 
يقع اجلميع في غرامها، ضاعت الفكرة الرئيسية في تقدمي 
اخللل القائم في قانون االحوال الش���خصية«. ويلعب دور 
ازواج غادة عبدالرازق الفنانون حسن يوسف وباسم ياخور 
واحمد سعدني ومدحت صالح وبقيت الشخصية اخلامسة 
مجهولة حتى اآلن ولم تظهر في مش���اهد املقدمة والنهاية. 
ويظهر اخللل في قانون االحوال الشخصية عندما تطلق من 
زوجها االول حسن يوسف بعد سجنه بتهمة حيازة املخدرات 
)ويبدو ان شخصيته مأخوذة من شخصية صاحب سلسلة 

محالت التوحيد والنور

محمود الس���ويركي الذي كان كثير الزواج وحكم عليه 
بالس���جن لزواجه من فتيات قّص���ر( اال انه يفرج عنه بعد 
حصوله���ا على الطالق منه بأمر محكم���ة، حيث يتبني انه 
هناك خطأ اجرائيا بطلبها الطالق قبل مرور عام كما ينص 
القانون فتكون ش���رعا زوجته اال انها تزوجت من آخر بعد 
حصولها على الطالق. ويتم تكرار احلدث مع الزوج الثاني 
الذي يقوم بدوره الفنان السوري باسم ياخور الطيار الذي 
تتحطم طائرته التي يقودها ويعتبر ميتا اال انه يظهر فيما 
بعد انه سليم اال انه فقد ذاكرته لتقدمي مبرر لزواجها الثالث 
من الفنان احمد السعدني ابن الفنان صالح السعدني واحللقات 

املقبلة ستحمل املزيد من املصادفات الغريبة.
وكان حضور الفنان حسن يوسف في املسلسل حضورا 
مثيرا النتقادات عدة خصوصا من احملافظني الذين رأوا في 
قبول���ه بهذا الدور تراجعا عن ادواره الدينية التي تليق به 
حسب قولهم، ورأى آخرون في مشاركته في هذا املسلسل 
بداية لعودته الى ادوار يس���تطيع ان يس���تعيد بها ادواره 

القدمية في السينما املصرية مع مراعاة تغير الزمن.
كذلك انتقد البعض وبينهم اشرف بيومي مشاركة الفنان 
السوري باسم ياخور الذي »دخل عالم الدراما املصرية بقوة 
من خالل مسلسل »ظل احملارب« قبل عامني وفيلم »خليج 
نعمة« بعد ان كان وجد اقباال جماهيريا مصريا واسعا عندما 
قدم املسلسل الس���وري »خالد بني الوليد«، فكيف يقبل ان 

يقدم دورا في مثل هذا املسلسل الضعيف فنيا؟«.
ورغم كل ما ميكن ان يقال عن املسلسل فإنه يشهد متابعة 
جماهيرية عالية وهذا ميكن ان يؤخذ من مؤشر االعالنات 
مقارنة بغيره من املسلسالت التي تلعب بطولتها الفنانات 
يس���را وليلى علوي والهام ش���اهني وهند صبري ونادية 

اجلندي وغيرهن.

زيت السيليكون 
قد يساعد في عالج 

سرطان العين
واشنطن � يو.بي.آي: 
قال باحثون أميركيون 
زي���ت  اس���تخدام  إن 
السيليكون داخل العني 
ميكن أن يعوق 55% من 
اإلشعاعات املؤذية ومينع 
املرضى املصابني بسرطان 

العني من العمى.
ووج���د األطب���اء أن 
س���رطان العني مرض 
ن���ادر لكن���ه منتش���ر 
يصي���ب  أن  وميك���ن 
أي ش���خص ويتطل���ب 
اس���تخدام اإلشعاعات 
التي تتسبب في إصابة 
نصف املرضى بالعمى 
اجلزئي، ولفتوا إلى أنه 
مت التوصل إلى أنه بإمكان 
زي���ت الس���يليكون أن 
يعوق تأثير اإلشعاعات 
على األعضاء األساسية 
ويس���مح له���ا بالفتك 

بالورم.
وقال الطبيب سكوت 
أوليف���ر م���ن جامع���ة 
كول���ورادو األميركي���ة 
إن »اإلشعاعات تصيب 
األوردة الدموية وأعصاب 
العني باجلروح، ونصف 
املرضى يصابون خالل 3 
سنوات بالعمى في األعني 
التي تعالج«، فيما ميكن 
الذي  السيليكون  لزيت 
يستخدم في عالج شبكية 
العني أن يخفي الكثير من 

اإلشعاعات الضارة.

صحتك

زازا غابور

إنريكي إجليسياس

تزاحم شديد أمام أحد املخابز في القاهرة                )رويترز(

زازا غابور في المستشفى مجددًا
لن����دن � يو.ب����ي. أي: 
ط����ورت ش����ركة أزي����اء 
البريطانية  بالعاصم����ة 
لندن فس����تانا ميكن ان 
يس����تخدم هاتفا خلويا 
يعمل ببرنام����ج تعرف 

على احلركة.
ونقلت صحيفة »دايلي 
البريطاني����ة  تلغ����راف« 
عن املصممني في شركة 
»كيوت س����يركويت« ان 
ش����ريحة االتص����ال في 
الفستان اخللوي توضع 
حتت اسم تعريف شركة 
األزي����اء للتواص����ل مع 
خدمات االتصال اخللوي 
فيما ميكن تخصيص نغمة 

لكل متصل.
الش����ركة  وأش����ارت 
ال����ى ان برنامج التعرف 
على احلركة يجيب على 
االتصاالت عندما ترفع من 
ترتديه يدها في وضعية 
شبيهة بالطريقة التقليدية 
الستخدام الهاتف وتقفل ما 

ان ينخفض الذراع.

فستان.. خلوي
يردّ على المتصلين 


