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البحر امليت

وكاالت: أصبح���ت جنيڤر هادس���ون خبيرة في احلمية 
الغذائية وكل ما يتعلق بالرشاقة. املمثلة واملغنية خضعت 
لتغيير جذري في طلتها في السنوات القليلة املاضية. وقد 

خسرت الكثير من الوزن.
حتى ان املغنية واملمثلة جوردن س���باركس جلأت إليها 
بحثا عن املشورة فيما يتعلق باحلمية التي اتبعتها. النجمة 
الشابة قررت استعادة رشاقتها بعد انفصالها عن حبيبها، 
وقد جلأت إلى جنيڤر ملساعدتها في حتقيق هذا الهدف. وقال 
مصدر ل� »ناش���يونال إنكوايرر« إن »جوردن اعترفت بأنها 
جلأت إلى جنيڤر خلس���ارة وزنها. وجنيڤر كانت س���عيدة 

مبساعدتها«.
واقترحت جنيڤر على ج���وردن أن تكتب على ورقة كل 
املأك���والت التي تتناولها عادة من أجل مراقبة كمية الطعام 
التي تأكلها. وقد قدمت لها أيضا وصفات مبأكوالت صحية. 
وأضاف املصدر: »كانت جنيڤر تردد دوما على مسامع جوردن 
بأن مراقبة كمية الوجبات التي تأكلها هي أهم شيء في مسألة 
تخفيف الوزن، وطلبت منها االمتناع عن تناول السكر«. وقد 
اعترفت جوردن مؤخرا بأن تقليل حجم الوجبات س���اعدها 

في التخفيف من وزنها.

إم.بي.س���ي: على الرغم من أن السيدة االيرلندية إميا 
هانيجان خاضت ست معارك شرسة ضد مرض السرطان 
إال أن ذلك لم مينعها من مواجهته للمرة الس���ابعة دون 

يأس.
وكانت إميا )38 عاما( قد اكتش���فت قبل ست سنوات 
أنها حتمل جينا سرطانيا قاتال للمرة األولى، فتم عالجها 
منه حتى تعافت، لكنه عاد مجددا، وظلت هكذا حتى اآلن 

كلما عاد عوجلت منه.
وتروي إميا لصحيفة »ذا ص���ن« البريطانية قصتها 
بالقول »كنت مث���ل أي أم أعيش حياتي بش���كل عادي، 
عندي طفالن، حتى اكتش���فت أني مصابة بالسرطان في 
أغس���طس 2005، فكان البد أن أجري عملية اس���تئصال 

للثدي واملبيض في عام 2006«.
وتتابع »مبساعدة د.داڤيد فينلي وفريقه الطبي هزمت 
الس���رطان، لكنه عاد مرة أخرى أس���فل ذراعي الشمال، 
وفي هذه املرة قل���ت هذا ليس مخططا وإمنا تقصير في 
اجلراحة. واستأنفت مجددا العالج بالكيماوي ملدة ستة 
أشهر حتى تعافيت، لكنه عاد مرة أخرى، وفي هذه املرة 

عوجلت باإلشعاع«.
وبقيت إميا هكذا في حالة حرب مس���تمرة مع املرض، 
فكلما تعافت منه عاد مج���ددا في موضع مختلف، حتى 
بلغت عدد مرات عالجها من الس���رطان ست مرات، وهي 

اآلن تخوض معركتها ضده للمرة السابعة.
وعن هذا تقول »فقدت شعري، وأصابني اإلعياء الشديد، 
لكن���ي ما زلت موجودة وأرغب ف���ي القتال. قد فتح هذا 
املرض لي بابا جديدا لو لم أصب بهذا املرض لم أكن سأبدأ 

في كتابة الكتب«. 
وتس���تطرد »أنا أعيش مع زوجي كيان وابني س���اكا 
وابنتي كيم وقطتي توم، أحب التسوق. عندي 38 عاما، 
لكني ما زلت أعتقد أني في اخلامسة والعشرين. أطفالي 
متقبلون لهذا الواقع، ألننا دائما نتحدث عن املرض، نردد 

كلمات مثل سرطان، أورام، عالج كيماوي«.
وتس���تطرد اميا »بكتابة الكتب، آمل أن أكس���ر بعض 
احملرمات. هن���اك مخاوف كثيرة تتعلق باملرض، خاصة 
السرطان، وأنا أرغب في توضيح أن هذا ال يعني بالضرورة 

املوت«.

جنيڤر هادسون... بعد الرجيم

إميا هانيجان

جنيڤر قبل الرجيم

األوروبيون ال يلتفتون لالرقام املميزة

جنيڤر هادسون أصبحت خبيرة 
في الرجيم بعد جتربتها

إيرلندية تقهر السرطان 6 مرات 
وتواجهه للمرة السابعة

اخلليجيون ينقلون شغفهم باإلنفاق على أرقام السيارات املميزة إلى لندن

»البحر امليت« يهدد بإغراق فنادق إسرائيلية وضرب البيئة

لندن ـ العربية: حمل املهاجرون العرب إلى أوروبا الكثير 
من العادات والتقاليد، منها الكرم واحلميمية األسرية، 
وهي عادات غريبة بعض الشيء عن املجتمع الغربي. 

لكن في اآلونة األخيرة بدأ العرب مبمارسة ظواهر 
غريبة لدى الشارع الغربي، ومنها عشق اقتناء أرقام 

مركبات مميزة، وهو أمر ثانوي لدى األوروبيني.
وينشط بهذا املجال اخلليجيون الذين وصلت أسعار 
بعض أرقام مركباتهم إلى ماليني الدوالرات. وهناك 
اختالف بني لوحات األرقام األوروبية واخلليجية، 
فاألولى تضم األحرف واألرقام، والثانية باستثناء 

السعودية مرتكزة على األرقام. ويهتم اخلليجيون الذين 
يستقرون في أوروبا كثيرا بلوحات املركبات املميزة.

وفي بريطانيا على وجه اخلصوص تصدر الدوائر 
املختصة لوحات املركبات حسب ما يختاره احلاسوب 
اآللي، إال أن طلبات اخلليجيني والعرب ألحرف وأرقام 

معينة جعل االجنليز يستثمرون تلك الرغبات، ليتحول 
اختيار رقم أو أحرف املركبة إلى منفعة مادية.

يقول أحمد سعيد، مقيم عربي في لندن، إن ظاهرة 
اللوحات اخلاصة للمركبات في لندن بدأت منذ أكثر من 

7 سنوات، وفي البداية كنت تستطيع طلب األحرف التي 

تريد وضعها مقابل 250 جنيها استرلينيا، لكن فيما بعد 
زادت قيمة اللوحات اخلاصة وبدأ البعض باستثمارها.

وأشار سعيد إلى أن اخلليجيني هم أكثر الذين يحرصون 
على لوحات مركباتهم، باالضافة إلى بقية اجلاليات 

العربية، مؤكدا أن غالبية املراهقني والشباب يحرصون 
على اقتناء لوحات تدون أسماءهم عليها. وأوضح أن 
شقيقه اشترى لوحة مركبة من خمسة أحرف تؤلف 

.SALEH اسمه
وينشط البريطاني من أصول فلسطينية محمود 

أبوهنطش في جتارة لوحات السيارات، حيث يوفر 
لوحات حتتوي على رقمني فقط وبعضها يضم حرفا 

ورقما. ويلفت إلى أن »غالبية الطلبات اخلليجية تتركز 
على أحرف بلدانهم، فاملواطن اإلماراتي يختار لوحات 
تبدأ باألحرف األولى لبالده مثل »يو اي ايه« ثم حرف 

من اسمه أو سنة ميالده، وكذا احلال مع بقية اخلليجيني، 
حيث يفضل الكويتيون حرف كيو مع رقم 8 حتى تلفظ 

عند قراءتها »كويت«.
وأكد أبوهنطش أنه باع لوحة لثري خليجي بـ 50 ألف 

جنيه استرليني )82 ألف دوالر( وبها رقم واحد، مشيرا 
إلى أن غالبية لوحات املركبات تبدأ أسعارها من 500 

جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وأوضح أبوهنطش أن من يحرص على لوحات مركبته 
هم من أصحاب املركبات الفارهة. ويضيف أن أصحاب 
مكاتب تأجير السيارات يقومون بوضع لوحات خاصة 

الستقطاب السائحني.
ولفت إلى أن جتارة اللوحات بدأت بالرواج خالل العامني 

املاضيني بشكل كبير، مبينا أن غالبية العرب بدأوا 
يهتمون باللوحات قبل املركبات ذاتها، وحتى في حالة 

بيع املركبة يحافظ على ملكيته للوحة.
واعترف الطالب السعودي سالم الغامدي باهتمامه 

باقتناء لوحة مميزة ملركبته، بعدما أن رأى غالبية زمالئه 
يقودون مركبات بلوحات معدنية مميزة، فلذلك قرر 

شراء لوحة حتمل اسم طفلته مرمي.
وقال إن الطلبة يقتنون تلك اللوحات من باب 

االستعراض احيانا ومن باب الرغبة اخلاصة أحيانا 
أخرى.

ورأى الغامدي أن االهتمام باللوحات من املظاهر 
اخلليجية والعربية السلبية التي استقدمها العرب إلى 
أوروبا، كما هو احلال مع أرقام الهواتف وغيرها من 

األمور التي يعتبرها الشارع الغربي ثانوية.

حيفا العربية: في الوقت الذي تتناقص فيه 
مياه البحر امليت بسرعة كبيرة نتيجة قيام 

إسرائيل مبنع وصول معظم املياه التي تغذيه 
من مصادرها، فإن البركة اجلنوبية )رقم 5( 
من هذا البحر املقسم إلى عدة برك صناعية، 

والتي تقع في اجلانب اإلسرائيلي، تشهد 
ارتفاعا للمياه بنسبة 20 سم تقريبا في كل 

عام.
هذا االرتفاع ليس ناجما عن عامل ازدياد كمية 

املياه، فمياهه آخذة في التبخر بشكل كبير 
بسبب عوامل مناخية وعوامل صناعية من 

فعل اإلنسان، لكنه ناجم عن ازدياد الرواسب 
واألمالح في قاع البركة، ما يؤدي إلى دفع 

املياه إلى أعلى.
وللتوضيح فاألمر أشبه بوجود كمية من املياه 

داخل وعاء، فإذا مت إلقاء حجارة داخل هذا 
الوعاء، فإن املاء يرتفع إلى األعلى رغم أن 

كميته ال تزداد.
وبات ارتفاع املياه في البركة اجلنوبية يشكل 

تهديدا حقيقيا للفنادق اإلسرائيلية املقامة 

على مقربة منها، فهذه الفنادق مهددة بالغرق 
ما لم يتم إيجاد حل جذري ملشكلة ارتفاع 

املياه، ما جعل الوزارات املسؤولة في املؤسسة 
اإلسرائيلية تسارع إلى وضع خطة ملنع 

الكارثة التي ستشكل تهديدا حقيقيا لقطاع 
السياحة وللبيئة، علما بأن البحر امليت من 

أبرز املعالم السياحية والرئيسية التي تستفيد 
منها إسرائيل، بل هو من أبرز املعالم في 

العالم.
حسابات بيئية واقتصادية وذكرت صحيفة 

»هآرتس« اإلسرائيلية في تقرير لها حول 
املوضوع األربعاء 2011/5/18، أنه على ضوء 

هذه التطورات قام خبراء إسرائيليون بوضع 
مقترحات وخطط، قاموا بتقدميها لوزير 

السياحة اإلسرائيلي ستاتس مسيزينكوف، 
الذي سيتوجب عليه االختيار بني خيارين 

أساسيني مت تقدميهما إليه، وسيرفع توصيته 
للحكومة اإلسرائيلية خالل األسبوع املقبل.
أحد احللول املطروحة بعد تفكير عميق هو 
هدم الفنادق ونقلها إلى مكان أكثر ارتفاعا، 

في حني أن البديل الذي يبدو أنه سيكون أوفر 
حظا يقتضي القيام بجرف األمالح املترسبة 
في قاع البركة ونقلها إلى اجلزء الشمالي من 
البحر امليت، ما سيؤدي إلى انخفاض املياه، 

لكن تبقى احلسابات اقتصادية باألساس، 
يضاف إليها حسابات بيئية.

وقد أوصى طاقم خبراء من الشركة احلكومية 
حلماية البحر امليت بأن مشروع جمع امللح 

من قاع البركة هو الطريقة األكثر أمانا 
للبيئة، في حني يتعارض هذا الطرح مع طرح 
مسؤولني في وزارة املالية اإلسرائيلية، الذين 
مييلون إلى هدم الفنادق ونقلها، العتقادهم 

بأن هذه الطريقة ستكون أقل كلفة على املدى 
البعيد، ما يضع وزير السياحة اإلسرائيلي 
بني خيارين، أحالهما سيكون مكلفا كثيرا، 
وسيؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة في البحر 

امليت ومحيطه، الذي فقد الكثير من توازناته 
وخصائصه بسبب تدخل اإلنسان وكثرة 

املصانع التي تستفيد من مستحضرات البحر 
امليت من املعادن واألمالح وغيرها.

ضبط املتهمني بذبح »سائق العمرانية«
وتعليقه عارياً على مدخل عمارة

إحالة أوراق مرتكب مجزرة »املقاولون العرب« للمفتي

القاه���رة � وكاالت: متكنت 
أجهزة األمن مبحافظة اجليزة 
املصرية بالتنس���يق مع قطاع 
مصلحة األم���ن العام من إلقاء 
القب���ض على املتهمني بتجريد 
س���ائق »توك ت���وك« مبنطقة 
العمرانية من مالبسه بالكامل، 
وتركه عاريا، وربطه بحبل من 
رقبته، وتعليقه على باب أحد 
العقارات بش���ارع االشتراكية 
بالكنيس���ة، ومتزيق جس���ده 
باألس���لحة البيضاء والسنج، 

على مرأى من سكان الشارع.
وكانت حتريات فريق البحث 

قد أكدت أن وراء ارتكاب الواقعة 
كال من إبراهيم محمد )34 سنة 
� عاطل( س���بق اتهامه في عدد 
10 قضايا، وشقيقه املدعو كرم 
محمد )28 سنة � عاطل( سبق 

اتهامه في عدد 4 قضايا.
أنهم  إلى  وأش���ار املتهمون 
ارتكبوا جرميتهم لالنتقام من 
املجني عليه س���امح منصور 
غالب )26 سنة( لشروعه في 
إش���عال النيران بش���قة األول 
والثاني لوجود خالفات سابقة 
بينهم، وأنهما أطلقا عدة أعيرة 
نارية من األسلحة املضبوطة 

بحوزتهما ف���ي الهواء إلرهاب 
قاطني املنطقة.

إلى  الواقعة  وتعود أحداث 
مايو املاضي عندما شهدت منطقة 
العمراني���ة مبحافظة اجليزة 
التي  البشعة  فصول اجلرمية 
قام خاللها الشقيقان مبعاونة 
املتهمني اآلخرين بتجريد املجني 
عليه من مالبسه بالكامل، وتركاه 
عاريا، ثم ربطاه بحبل من رقبته، 
وعلقاه على باب أحد العقارات 
بشارع االشتراكية بالكنيسة، ثم 
انهاال عليه باألسلحة البيضاء 
والسنج، على مرأى من سكان 

الشارع.
وذكرت التحريات والتحقيقات 
أن سكان الشارع فشلوا في إنقاذ 
الشاب من الشقيقني، موضحة 
أن���ه لقي حتفه بعد تلقيه »22 
طعن���ة« في الرقب���ة والصدر 

والساق والظهر واليدين.
وانتقل���ت النيابة إلى مكان 
البالغ، وعثر على مالبس القتيل 
ومتعلقاته الشخصية، وأمرت 
النيابة بانتداب الطب الشرعي 
واملعمل اجلنائي لتشريح اجلثة 
واملعاينة، كم���ا أمرت بضبط 

وإحضار املتهمني.

قض���ت محكم���ة اجلنايات 
مبحافظ���ة اجلي���زة املصرية، 
السائق محمود  بإحالة أوراق 
طه أحمد س���ويلم )54 سنة( 
املتهم بارتكاب مجزرة أتوبيس 
»املقاولون العرب« بعد أن قام 
بإطالق النيران من سالح آلي 
على زمالئه بالشركة بصورة 
عش���وائية فقتل 6 منهم على 
الفور وأصاب 6 آخرين بجروح 
خطي���رة، إلى فضيل���ة املفتى 
الس���تطالع الرأي الشرعي في 
احلكم بإعدامه، وحددت احملكمة 
جلسة 22 يونيو املقبل للنطق 

باحلكم.
وكان النائ���ب العام قد أمر 
بإحالة املتهم إلى اجلنايات في 
ضوء ما انتهت إليه حتقيقات 
نيابة جنوب اجليزة الكلية، حيث 
نسبت إلى املتهم تهم القتل العمد 
مع سبق اإلصرار والترصد لستة 
أشخاص واملقترن بالشروع في 
قتل 6 آخرين، وإحراز وحيازة 
سالح ناري آلي وذخيرة حية 

دون ترخيص.
املته���م خ���الل  واعت���رف 
بأن���ه ليس نادما  التحقيقات 
على ارت���كاب جرميته، بل انه 

يشعر بالفخر لقتل من أهانه ، 
مشيرا الى انه لم يكن بينه وبني 
أحد الضحايا ثأر عائلي قدمي، 
ارتك���ب اجلرمية ملجرد  لكنه 
أنه شعر باإلهانة واخلزي من 
قيام 3 من الضحايا باالستهزاء 
به أمام العاملني بالشركة ألنه 
»على ح���د قولهم« رجل مغفل 
يرفض التنقيب عن اآلثار أسفل 
منزل���ه مثلما يفعل العديد من 
أبناء املنطقة التي يس���كن بها 

في حلوان.
يشار الى ان احلادث وقع في 
يوليو م���ن العام املاضي وفي 

أثناء حترك أحد أوتوبيس���ات 
العرب«  ش���ركة »املقاول���ون 
املخصص���ة لنقل العاملني الى 
إدارة املش���روعات امليكانيكية 
والكهربائية مبحافظة اجليزة، 
حيث توقف سائق االتوبيس 
على بعد نحو 300 متر من ورش 
االدارة املذكورة، وقام السائق 
محمود طه أحمد سويلم بسحب 
بندقية آلية مخبأة أسفل املقعد 
اخلاص به وبدأ في اطالق النار 
عش���وائيا على ركاب احلافلة، 
مما أسفر عن مصرع 6 وإصابة 

6 آخرين.

صحتك

ارتبطت مادة الفياغرا وعقاقير اخرى للعجز اجلنسي مبئات من حاالت 
فقدان السمع املفاجئة حول العالم مبا في ذلك اململكة املتحدة، وبدأ 

االطباء بالتحذير من ان هذه العقاقير قد تضر بسمع املستخدمني بعد 
أن مت رصد سيل دافق من األميركيني الذين يعانون مشاكل سمعية.

 Stokeو Charing Cross ويشار إلى أن اخلبراء التابعني إلى مستشفيات
Mandeville وRoyal Marsden قلقون جدا بسبب هذه املزاعم حتى انهم 

طلبوا حتقيقا من منظمات رسمية للمراقبة من حول القارات الثالث 
علما أن املستخدمني من أميركا وشرقي آسيا وأستراليا مت استجوابهم 

في حال عانوا من خسارة السمع بعد تناول هذه العقاقير، وقد 
ارتبطت 47 حالة من خسارة السمع السريع مبادة الفياغرا وبالعقاقير 
ذات الصلة على مثال Cialis وLevitra علما أن 8 من هذه احلاالت تعود 

إلى اململكة املتحدة.
وفقا لصحيفة التلغراف، فان الباحثون غير متأكدين من كيفية 

تأثير الفياغرا على السمع، غير أنهم يرجحون أن سلسلة املفاعالت 
الكيميائية تؤثر على األذن الداخلية، ويتمثل متوسط عمر املتضررين 

بـ 57 عاما على الرغم من أن اثنني من الرجال بلغا السابعة والثالثني.
 Medicines and Healthcare Products Regulatory أما الوكالة الطبية

Agency فقد أعلنت أن شكاوى فقدان السمع املرتبطة بالفياغرا »نادرة 
بشدة«، وأضاف متحدث باسم الوكالة أن ردة الفعل العكسية على دواء 

ال تبرهن تسبب الدواء بذلك.

الفياغرا تسبب الصمم


