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دبيـ  سي.ان.ان: رغم إصابته في حادث أليم أدى إلى بتر 
أحد ساقيه، وأجبره على االبتعاد عن حياته العسكرية، بدا 
داد محمد مراد عبدالرحمن، أكثر إصرارا على مواصلة احلياة، 
بل وخوض جتربة الزواج ألكثر من 17 مرة، أمال في إجناب 

أكثر من مائة طفل، كما وعد والده.
تزوج داد ألول مرة عام 1967، ثم كرر العملية مع 16 امرأة 
من جنسيات مختلفة، وبقي اآلن على ذمته أربع نساء، وأما 
السابقات فهن »متقاعدات«، ويتقاضني معاشا شهريا، على 

حد تعبيره.
أجنب داد أكثر من 90 طفال، أكبرهم يتجاوز السادســـة 
والثالثني مـــن عمره، وأصغرهم بلغ 3 أشـــهر، كما ينتظر 
مولودين جديديـــن قريبا، ومازالت لدية الرغبة في الزواج 

باملزيد من النساء، وبالتالي إجناب املزيد من األوالد.
ويعيـــش داد في رأس اخليمة بدولـــة اإلمارات العربية 
املتحدة وروى قصص زواجه العديدة فقال: »تزوجت ألول 
مرة عام 1967، وأجنبت 13 ابنا وابنه وبعدما توفت زوجتي، 
تزوجت غيرهـــا طبعا، ومن جنســـيات مختلفة، مغربية، 
إيرانية، بلوشية، باكستانية، هندية، عمانية.. واليوم بلغ 

حجم أسرتي حوالي 142 ابنا وحفيدا«.
وأضاف قائال: »فلدي ابن متزوج بثالث نساء، وآخر متزوج 
باثنتني، ومنهم من يســـلك نهجي ولديه الرغبة في الزواج 
بأكثر من امرأة، وتأسيس عائلة كبيرة واآلخر ال يرغب في 

تعدد الزوجات، ويفضل البقاء مع زوجة واحدة«.
وعن مصدر رزقه وقدرته على ســـداد احتياجات املئات 
وهو عاجز عن العمل، قال داد: »أنا أتقاضى معاشـــا شهريا 
قدرة 30 ألف درهم، وهناك مســـاعدات يقدمها لي الشـــيخ 
حميد النعيمي، حاكم إمارة عجمان، تصل إلى 20 ألف درهم 
شهريا، كما أنه يتكفل بجميع مصروفات زواجي.. كذلك هناك 
مساعدات يقدمها لي الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، 

وحاكم إمارة أبوظبي«.

لندنـ  يو.بي.آي: تظهر املمثلة األميركية غوينيث بالترو 
عارية في عدد أغسطس من مجلة »فانيتي فير« حيث تعرض 

مجوهرات من تصميم »لويس ڤيتون«.
ونشـــرت الصحف البريطانية امس صورا لبالترو )40 
عاما( عارية الصدر، وال ترتدي إال جوارب شبكية من حتت 
وهي تعرض مجوهرات لــــ »لويس ڤيتون« بعد اختيارها 

كملكة جمال أغسطس في رزنامة املجوهرات.
وقـــد ارتدت املمثلة عقدا وحلقـــا وخوامت من دار األزياء 

الشهيرة.
واختارت املمثلة رفع شعرها وتغطية ثدييها بيديها في 

الصورة.

الصويرة ـ العربية: تخطت سمعة مصطفى احلرشي حدود 
مدينته الصويرة الواقعة )جنوب الدار البيضاء(، وامتدت إلى 
خارج املغرب، ليس بسب أنه معاق، ال يقوى على حتريك يديه 
ورجليه إال بصعوبة، بل لكونه حتدى اإلعاقة، وراح يرسم بفمه 
ويبيع لوحاته بدوالرين أميركيني للواحدة مما يجعله مثار فضول 
املارة الذين يتقدمون نحوه أثناء عبورهم املمر املؤدي إلى ساحة 
موالي احلســـن، وهم يتجهون نحو البحر، يأخذ البعض منهم 
صورة تذكارية إلى جانبه من أجل حتسيســـه بقيمته وجدواه 
ككائن بشري، وقد يشترون منه لوحة ليس لقيمتها املادية بل 
لقيمتها املعنوية واإلنسانية. في هذه الساحة الغاصة باملقاهي، 
يتخذ مصطفى احلرشي، البالغ من العمر 29 سنة، مقعده املتحرك 
ورشا للرسم، يسرق الوقت ويســـرق احلياة، ويعطي لنفسه 
احلق في املتعة واحلق في التعبير بألوان يســـتمدها من فرق 
»كنـــاوة« الذين يهتز على إيقاعهم املنبعث من حوله لدى بائع 
األســـطوانات، إنه مثل جميع سكان مدينته مهووس بهذا الفن 
التراثي الذي يستقطب اآلالف من عشاقه من داخل املغرب ومن 
خارجه. والد احلرشي، وهو رجل تعليم، عبر لـ »العربية.نت« 
على هامش تواجدها مبهرجان »كناوة وموسيقى العالم« الذي 
اختتم مؤخرا، عن استيائه من منظمي املهرجان الذين منعوا ابنه 
املعاق من أخذ مكان له داخل السياج احلديدي الذي كان محيطا 
باملنصة الرئيسية، لكي يتابع أمسية منظمة في إطار فعاليات 
املهرجان«. ويقول والد مصطفى، محمد احلرشي »منعوا ابني ال 
لشيء إال لكون ابنه معاقا، مع العلم أن البني أفضاال على مدينة 
الصويرة ومهرجانها، لكون الكثير من الســـياح األجانب، تبعا 
له، يحملون لوحاته إلى اخلارج ويعرفون به في محيطهم، وكل 
من أتيحـــت له فرصة زيارة الصويرة، ال يتوانى في أن يبحث 
عن مصطفـــى ليقتني من عنده لوحـــة أو يأخذ معه صورة«، 
ويضيف »ومع ذلك لم يتح املهرجان ملصطفى متابعة أمسياته 
الفنية بسلبه حقه في االستمتاع باملوسيقى، فأحرى أن يلتفت 
إليه، ويدعوه رسميا إلى االفتتاح، أو ينظم له معرضا يوجهون 
من خالله رسالة إنسانية لعموم الناس وللجمهور، حلثهم على 
املساهمة في تأهيل املعاق وتدريبه ودمجه في املجتمع كخطوة 

على طريق التنمية الذاتية أوال، واملجتمعية ثانيا خاصة«.

عمانـ  وكاالت: بعد مداوالت عديدة اســــتنتج وزير الزراعة 
سمير احلباشنة انه ال يوجد ما مينع السماح لسائحني و»شيوخ« 
باصطحاب صقور إلى اململكة االردنية الهاشمية مباشرة بشهادات 
طبية. ومنذ فترة طويلة أرسلت اجلهات املعنية في دول اخلليج 
العربي كتابا رســــميا إلى اململكة حتث على السماح لسواحها 
بإدخال الصقور، إلتاحة املجال لهواة الصيد بأنواع الصقور من 
االســــتمتاع بهوايتهم في ربوع االردن إال أنها باءت بالفشل من 

قبل وزراء الزراعة السابقني.
الناطق اإلعالمي باسم وزارة الزراعة منر حدادين بني ان اإلقدام 
على مثل هذه اخلطوة يهدف الى توفير مزيد من التســــهيالت 
للمصطافني والســــياح في العطلة الصيفية، من دون عوائق، 
ولتبديد املخاوف مــــن عدم قدرة مواطني اخلليج العربي على 
اصطحاب صقورهم أثناء سفرهم. حيث كانت اإلجراءات السابقة 
وفق حدادين، تشترط وجود ترخيص استيراد مسبق، وعليه 
تظل الصقور على احلدود فترات طويلة، األمر الذي تسبب في 

حالة الغضب واالحتجاج من قبل املصطافني.

غوينيث بالترواحلاج داد وعدد من أبنائه 

املغربي مصطفى احلرشي

تزوج 17 امرأة وأجنب 90 
وطموحه الوصول للمائة

غوينيث بالترو عارية
في »فانيتي فير«

مغربي يتحدى إعاقته ويرسم بفمه 
ليبيع اللوحة بدوالرين أميركيني

السماح للسياح اخلليجيني 
بالدخول لألردن مع صقورهم

صحتك

جتربة رائدة لعالج الربو

.. و37 حبة فريز تبعدك عن الطبيب
الجوال ـ يو.بي.آي: باتت مقولة تناول تفاحة يوميا يبقي 

الطبيب بعيدا تنطبق على تناول 37 حبة فريز يوميا.
وقال باحثون أميركيون من مختبر البيولوجيا العصبية 
اخللوية في معهد سالك ان مادة الـ »فيسيتني« املوجودة 

في الفريز أكثر من أي فاكهة أخرى مفيدة لصحة اإلنسان 
بسبب خصائصها املضادة للتأكسد ومساهمتها في 

التخفيف من تعقيدات مرض السكري. وأضاف الباحثون 
ان تأثير هذه املادة التي يعرف انها مضادة للتأكسد يحمي 

األعصاب وميكن أن حتمي من يتبعون نظاما غذائيا من 
البحر األبيض املتوسط. وأشاروا إلى انه خالل الدراسة 

أعطيت فئران مصابة بالسكري غذاء غنيا بالـ »فيسيتني« 
فلم يزل املرض وإمنا سجل تراجعا ملحوظا في تضخم 

الكلى وانخفضت معدالت البروتني العالية في البول التي 
تعد مؤشرا على اإلصابة مبرض الكلى.

وكاالت: من املتوقع أن تختبر جامعة موناش مبدينة 
ملبورن األسترالية عالجا جديدا للربو يقوم على حقن 

املريض بالبوتوكس، أو توكسني البوتولونيوم من النوع »أ« 
األكثر شهرة في شل التجاعيد وخطوط الوجه ليبدو في 

ريعان الشباب.
وتأتي هذه التجربة عقب دراسة حديثة قامت بها اجلامعة 

كشفت أن نحو نصف املصابني بالربو الشديد يعانون من 
مشاكل في احلنجرة والرئتني. وهذه املشاكل كانت مشابهة 

ملا يعرف بخلل األحبال الصوتية ـ أو فقدان الصوت من 
كثرة االستخدام ـ وهي حالة يستخدم البوتوكس كثيرا 
ملعاجلتها. وسيخضع للعالج في هذه التجربة التي تعد 

األولى من نوعها في العالم ثالثون مريضا بالربو. ويأمل 
الباحثون أن تؤدي احلقن إلى ارتخاء العضالت وإزالة أي 

إحساس بضيق التنفس.
وقال فيل باردن مدير الطب التنفسي مبركز موناش 

الطبي »نحن ال نعتقد أن هذا األمر سيعالج هذه اإلصابات 
بالربو ولكنه سيساعد املرضى على العيش بشكل أفضل 
مع املرض. ولن يكون لديهم أعراض الربو التي جتعلهم 
عاجزين عن السير طويال أو صعود الساللم أو عندما 

تضيق صدورهم ويعتقدون أنهم سيموتون. سيساعدهم 
هذا األمر على التعايش مع املرض الذي يعطل حياتهم«.

وأشارت »ديلي تليغراف« إلى وجود أكثر من خمسة ماليني 
شخص في بريطانيا يعاجلون من الربو. وأعراض الربو 

مثل السعال اجلاف وضيق النفس وصفير الصدر ميكن أن 
جتعل املجاري الهوائية تضيق في كثير من األحيان.

وأشار باردن إلى أن صور األشعة أظهرت أن حناجر 
املصابني بالربو الشديد غالبا ما حتدث لها تشنجات. ويأمل 

الباحثون أن مينع البوتوكس هذه التشنجات ويسمح 
للحنجرة بالعودة إلى وظيفتها الطبيعية بعد نحو ثالثة 

أشهر.
وأضاف أنه كان هناك دائما تساؤل حول سبب شكوى 

املصابني بالربو الشديد عندما يأتون للطبيب ويقولون إن 
حالتهم رهيبة وهم يشيرون إلى حناجرهم.

ألبير الثاني... أمير رياضي يحب الطبيعة
.. وشارلني ويتستوك.. حورية أمير موناكو

 موناكو ـ أ.ف.پ: يســـعى 
أمير موناكو ألبير الثاني )53 
عاما( وهو رياضـــي ومدافع 
عن البيئة إلى رفع اسم بالده 
عاليا وحتسني صورتها القائمة 
على »األفكار النمطية« على حد 

قوله.
ولد األمير ألبير الثاني في 
14 مارس 1958 وهو االبن الثاني 
لرينييه واملمثلـــة األميركية 

غرايس كيلي.
وقد حـــرص على أن يظهر 
بصورة الرجل الرصني واملعاصر 
البسيط وغير  بفضل مظهره 
إلى  أقـــرب  املتكلـــف. ويبدو 
الناس من رينييه فقد ســـمح 
للمصورين مثال بالتقاط صور 
له وهو يرقص على وقع أنغام 
موســـيقى الروك مع خطيبته 

شارلني في يوليو 2010.
يعتمـــد األمير ألبير »نهجا 
اخالقيا« و»الصدق« ويعتبرهما 
ضروريني إلدارة موناكو التي 
بــــ »اجلنة  يرفـــض تلقيبها 

املالية«.
ويقول »هناك بعض الصور 
الســـائدة فاإلمارة  النمطيـــة 
ال تعنـــي القصـــر والصخرة 
والكازينـــو وســـياحة الترف 
فحسب، بل أيضا تعني واقعا 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
ورياضيا ينبغي تسليط الضوء 
عليه«. بعد توليه العرش عند 
وفاة والده سنة 2005، اعترف 
بأنه كان يعاني من التأتأة في 
صغره، وهو يستمر في »البحث 
عن أفضل كلمة ممكنة وال اجدها 

احيانا«.
ويقول »متيل شـــخصيتي 

اآلخرين. وهـــي تتمتع بحس 
فكاهـــة مرهـــف وبفضول ال 

ينضب«.
ولدت شارلني في 25 يناير 
1978 في بوالوايو في روديزيا 

)زمبابوي حاليا(.
وكانت في سن العاشرة عندما 
انتقلت عائلتها إلى بينوني في 
ضاحية جوهانسبرغ في جنوب 
افريقيا وحصلت على اجلنسية 

اجلنوب افريقية.
تعلمت الســـباحة في سن 
الثالثة وســـرعان ما اكتشفت 
شـــغفها بالســـباحة الذي لم 
يفارقها أبدا. فوالدتها غطاسة 
ماهرة وربت ابنتها بالقرب من 

حوض للسباحة.
بدأت شارلني تلفت االنتباه 
إليها في أوائل التســـعينيات 
عندما شـــاركت فـــي بطولة 
افريقيا،  الناشئات في جنوب 
واحتلـــت مع فريقهـــا املرتبة 
اخلامسة في األلعاب األوملبية في 
سيدني سنة 2000 وكانت متثل 
آنذاك جنوب افريقيا. وقد نالت 
في تلك السنة امليدالية الذهبية 
في سباق مائتي متر سباحة في 
لقاء موناكو الدولي حيث التقت 
للمرة األولى باألمير ألبير الذي 

كان يرأس هذا احلدث.
وتعكس شـــارلني الطويلة 
والشـــقراء واملبتسمة صورة 
الشابة الهادئة، وتبدو »منفتحة 
ومتفائلـــة« فـــي مقابالتهـــا. 
فتتحدث عن قيم عائلتها وهي 
أنها  »عائلة عاديـــة«، وتؤكد 
»تعشق« األوالد. وقد اعترفت 
قائلة »نسعى إلى تأسيس عائلة 
ونأمل أن ننجب طفال قريبا«.

التي الحظها والدي إلى الصلح 
واخلير. لكن العرش يدفعنا إما 
إلى فـــرض خياراتنا وأفكارنا 

وإما إلى مشاركتها«.
بقـــي األمير ألبيـــر لفترة 
طويلـــة أعزب. وصـــرح في 
نوفمبر 2005 »أعجبتني هذه 
العزوبية الطويلة التي متنحني 
نوعا من احلرية. لكن اطمئنوا، 
سأتزوج«. تعرف األمير ألبير 
على شـــارلني ويتستوك سنة 
2000 خـــالل بطولة ســـباحة 
في موناكو. وبعد اإلعالن عن 
اخلطوبة في 23 يونيو 2010، 
أعرب عن نيته في »تأســـيس 

عائلة«.
يعتبـــر األميـــر ألبير أكثر 
حتفظا وخجال من شـــقيقتيه 
اللتني  كارولـــني وســـتيفاني 
تناقلـــت الصحف باســـتمرار 
مغامراتهمـــا العاطفية، ولكنه 
عاش حيـــاة خاصة مضطربة 
ونسبت إليه عالقات متعددة.

 مـــن جانب آخـــر، تتدرب 
شارلني ويتســـوك )33 عاما( 
الزوجة املستقبلية ألمير موناكو 
الثاني وبطلة السباحة  ألبير 
الســـابقة التـــي مثلت جنوب 
افريقيا في األلعاب األوملبية، 
منذ سنوات عدة لتدخل عالم 

اإلمارة.
وقال عنها خطيبها »أحببت 
كثيرا الطريقة التي دخلت فيها 
قلوب سكان موناكو الذين عرفوا 

بدورهم كيف يتبنونها«.
وشرح قائال »إنها شابة بنت 
شخصيتها بشكل أساسي من 
خالل قيم الرياضة العزيزة على 
قلبي. فحساسيتها جتعلها تقدر 

هيئة أوروبية تربط اإلصابة ببكتيريا »إى كوالي« 
ببذور »حلبة« مستوردة من مصر

يشتبه في أنها مصدر العديد من 
حاالت اإلصابة بالعدوى في فرنسا، 

من إجنلترا.
يذكر أن 10 أشخاص أصيبوا في 
منطقة بوردو جنوب غرب فرنسا 
بعدما تناولوا براعم مستنبتة من 

احللبة واخلردل واجلرجير.
وتؤكد الهيئات أن بذور احللبة 
غالبا ما تصل إلى األسواق ضمن 
خليط من البذور، لذلك فإنه ليس 
من املستبعد حدوث تلوث خالل 

التغليف اإلضافي.
وينصح اخلبراء املســــتهلكني 
بعدم زراعــــة براعم مســــتنبتة 
الشــــخصي وعدم  الســــتهالكهم 
تناول تلــــك البراعم إال بعد طهي 

جيد لها.

الهيئات األوروبية أن  وتؤكد 
بذور احللبة املصرية متورطة بذلك 
في انتشار عدوى )إي كوالي( في 
فرنســــا وأملانيا، إال أنه ليس من 
املؤكد حتى اآلن ما إذا كانت تلك 
البذور السبب املشترك في جميع 

حاالت اإلصابة بالعدوى.
وفي الوقت نفسه أكدت الهيئات 
ضرورة إجراء املزيد من التحليالت 
والفحوص ملعرفة مسارات توزيع 
شــــحنات بذور احللبة املصرية 
إلى أملانيا وأوروبا، حيث أشارت 
الهيئات إلــــى أن جزءا من البذور 
املصرية نقلت إلى فرنسا عبر شركة 

بريطانية.
ووفقــــا لبيانــــات احلكومــــة 
الفرنسية، تأتي بذور البراعم، التي 

بارمــــا ـ ســــتوكهولم ـ د.ب.أ: 
أعلنت هيئات أوروبية اشتباهها 
في بذور احللبة املصرية كمصدر 
لتفشي العدوى البكتيرية النزفية 

)إي كوالي( في أملانيا وفرنسا.
وتبــــني مــــن خــــالل التحليل 
املشترك الذي أجرته هيئة سالمة 
الغذاء األوروبية في مدينة بارما 
اإليطاليــــة مع املركــــز األوروبي 
للوقايــــة والرقابة على األمراض 
في العاصمة السويدية ستوكهولم، 
أن عدوى )إي كوالي( في فرنسا 
لها عالقة على ما يبدو بشــــحنة 
بذور حلبة مصرية مت تصديرها 
إلى هناك عــــام 2009، وكذلك في 
أملانيا حيث مت تصدير شحنة إلى 

هناك عام 2010.


