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تساقط االشجار بفعل العواصف في لندن

العواصف حتدث حالة من االرتباك
 في بريطانيا وفرنسا قبل عيد امليالد

لندن - باريس - رويترز: 
عطلت عواصف بقوة اإلعصار 
وأمطار غزيرة حركة النقل 
وتسببت في انقطاع التيار 
الكهربائي محدثة حالة من 
االرتباك في بريطانيا وفرنسا 
الثالثاء وهو أكثر أيام السفر 
والتسوق ازدحاما في العام 

قبل عيد امليالد.
وضرب���ت ري���اح بلغت 
س���رعتها 145 كيلومت���را 
في الس���اعة جانبي القنال 
الذي يربط بني الش���واطئ 
البريطاني���ة والفرنس���ية 
وتس���ببت في مقتل ثالثة 
األق���ل  عل���ى  أش���خاص 
وصاحبته���ا أمطار غزيرة 
مما أدى إلى فيضان األنهار 
واختناقات مرورية وإلغاء 
رحالت للطائرات والسفن 

والقطارات.
وتعطلت حركة الطيران 
في جنوب بريطانيا مع إلغاء 

أو إرجاء بعض الرحالت من 
مطار هيث���رو بلندن األكثر 
ازدحاما مبطارات بريطانيا 
بينما قال مطار جاتويك ثاني 
أكثر املط���ارات ازدحاما إن 
الكهرباء انقطعت عن إحدى 

صاالت الوصول.
كما اضطرت هيئة السكك 
احلديد البريطانية إلى إلغاء 

مئات الرحالت صباح اليوم 
الثالثاء مما أدى إلى تقطع 
الس���بل مبئ���ات اآلالف من 
الركاب املسافرين من وإلى 
لندن، وخفت حدة العاصفة 

مع حلول صباح أمس.
املتوق���ع أن تؤثر  ومن 
العاصفة على شركات بيع 
التجزئة في بريطانيا التي 
كان���ت تنتظر جني األرباح 
في فترة التسوق التقليدية 

في عيد امليالد.
وقالت شركة الكهرباء في 
فرنسا إن األمطار والرياح 
الت���ي تعص���ف  العاتي���ة 
بالساحل الغربي لفرنسا أدت 
إلى انقطاع الكهرباء عن 240 
ألف منزل وكانت بريتاني 
ونورماندي من بني املناطق 

األكثر تضررا.
وف���ي جن���وب اجنلترا 
انقطع���ت الكهرباء عن مئة 

ألف منزل.

الكهف الذي كشف تاريخ تسونامي

كهف يكشف تاريخ تسونامي

اكتشف كهف بالقرب من 
مصدر التسونامي الذي أحدثه 
زلزال قوي في إندونيس���يا، 
آثارا ملوجات عمالقة  يحوي 
تعود الى 7500 سنة خلت، في 
سجل طبيعي نادر يوحي بأن 
الكارثة املقبلة قد تكون على 
بعد قرون - أو لعلها على بعد 

عقود فقط.
ويوف���ر االكتش���اف أكبر 
جدول زمني واألكثر تفصيال 
ملوجات التسونامي التي وقعت 
قبالة احلافة البعيدة من جزيرة 
سومطرة في مقاطعة آتشي.

وهن���اك انطلقت موجات 
بارتفاع ثالثني مترا س���ببها 
زل���زال بقوة 9.1 ف���ي الرابع 
والعش���رين من ديس���مبر 

2004 أس���فر عن مقتل 230 
ألف ش���خص في عدة بلدان، 
أكثر من نصفهم س���قط في 

إندونيسيا.
والكهف املكون من احلجر 
اجليري، الواقع ضمن مائتي 
متر من الس���احل بالقرب من 
باندا آتشيه، يقع على ارتفاع 
ثالثة أقدام عن املد ومحمي من 

العواصف والرياح.
التي  العاتية  واملوج���ات 
الساحلية هي  املناطق  تغمر 
الت���ي ميكن أن جتد  وحدها 

طريقها داخله.
وكشف الباحثون عام 2011 
تراكما لرمال قاع البحر جرفت 
الكهف على مدى آالف  داخل 
السنني وشكلت طبقات تراكمت 

بدقة بني روث اخلفافيش مثلها 
مثل كعكة جيولوجية.

وقدم حتليل الكربون املشع 
للمواد، مب���ا في ذلك أصداف 
احملار وبقايا كائنات مجهرية، 
دليال على وقوع أحد عش���ر 

تسونامي قبل عام 2004.
الكوارث كان���ت متباعدة 
زمنيا، وفقا للباحث تش���الز 
روبني من هيئة مراقبة األرض 
في سنغافورة. آخر تسونامي 
وقع قبل نحو 2800 سنة، لكن 
أربع موجات تسونامي  ثمة 

وقعت قبل 500 سنة.
وقال روبني إن التسونامي 
األكب���ر ميكن أن يزيل وقائع 
أخ���رى م���ن خ���الل النحت 

والتآكل.

هاكر ينشر صورًا مخلة مللكة كلبة ترضع.. منرين
جمال املراهقات بأميركا

محاكمة عسكرية ملجندة 
أنقذت قطة

يو.بي.آي: تبنت كلبة ف���ي منتزه بالصني منرين 
صغيرين رفضت أمهما إرضاعهما.

ونش���رت صحيفة »غلوبال تاميز« صورة للكلبة 
وهي ترضع أنثيي النمر الس���يبيري الصغيرتني في 
منتزه هانغزو في مقاطعة ش���يجيانغ الصينية، إلى 

جانب جروها.
وأشارت الصحيفة إلى أن املوظفني في املنتزه جلبوا 
الكلبة كي ترضع صغيرتي النمر بعد أن رفضت والدتهما 

التي أجنبتهما في 10 نوفمبر إرضاعهما.

وكاالت: متكن أح���د قراصنة اإلنترنت من اختراق 
نظام كاميرات الويب لش���ركة »آبل« والتجسس على 
»كاسيدي وولف« احلائزة  لقب ملكة جمال املراهقات 
بأميركا، ونشر صورا فاضحة لها على شبكة اإلنترنت، 

مت التقاطها دون علمها.
وقد نشرت مقاالت عدة سابقة تنبه إلمكانية اختراق 
كاميرات احلواسيب واستخدامها من قبل املخترق دون 
علم صاحب احلاس���ب، ودون إش���عال ضوء الكاميرا 

أيضا. 
إال أن ملكة اجلمال الشابة ذات التسعة عشر عاما، 
لم تدرك ذلك إال بعد أن وصلتها رسالة إلكترونية من 
مجهول، وحتتوي الرسالة على صور فاضحة لكاسيدي 
مت التقاطها دون علمها، مع تهديد بنش���ر الصور على 
ش���بكة اإلنترنت إن لم ترسل له صورا إباحية أخرى 
تلتقطها بنفسها، كما اش���ترط عليها أمورا أخرى لم 

تفصح عنها »وولف«.
وجه البرملان اإليطالي طلبا الستجواب وزير الدفاع 
حول واقعة حتويل مجندة باجليش اإليطالي إلى احملاكمة 
العس����كرية إلنقاذها قطة من املوت أثن����اء عملية والدة 

متعسرة.
وتواجه طبيبة التخدير »بارب����ارا باالنزوني«، التي 
كانت تخدم كضابط احتياط في اجليش اإليطالي برتبة 
مالزم، تهمة عصيان أوامر عسكرية من قادتها في إحدى 
قواعد الناتو في كوسوڤو بعدما اصطحبت معها قطة إلى 

القاعدة، بحسب صحيفة »الغارديان« البريطانية.
وتزعم السلطات اإليطالية أن باالنزوني خالفت أوامر 
من قائدها األعلى حتظر على أي فرد من القوات اصطحاب 
أو تربية أي حيوانات ضالة داخل القاعدة، وهو ما يعرض 
الطبيبة إلى عقوبة احلبس عاما في السجن العسكري.

وكانت الطبيبة باالنزوني قد رفضت االتهامات املوجهة 
إليها، مؤكدة أنها التزمت بالتعليمات بش����كل تام، والتي 
تشير إلى أنه في حالة عدم وجود الطبيب البيطري في 
القاعدة فعلى الطبي����ب املوجود في القاعدة التعامل مع 

أي حاالت طارئة.
وأضافت قائلة ف����ي حوارها مع اجلريدة البريطانية 
»توجد الكثي����ر من القطط في القاع����دة.. نظريا تعتبر 

حيوانات ضالة، ولكنها عمليا تنتمى إلى املكان«.
ومن املقرر أن تبدأ محاكمة باالنزوني في السابع من 

شهر فبراير املقبل في العاصمة اإليطالية روما.
وتولي كبرى جمعيات حماية احليوانات في إيطاليا 
أهمية كبيرة للقضية، كما يواجه وزير الدفاع اإليطالي 
استجوابا من مجلس الشيوخ اإليطالي، بعد العودة من 

عطلة أعياد امليالد.

ملكة جمال املراهقات

صحتك

الطماطم تقي من سرطان الثدي
وكاالت: وجدت دراسة حديثة أن اإلكثار من تناول 
الطماطم أو املأكوالت التي حتوي الطماطم يقي من 

سرطان الثدي، خصوصا بني النساء اللواتي جتاوزن 
سن اليأس، وذلك من خالل تأثير الطماطم على 

مستويات بعض الهرمونات الهامة في اجلسد، بحسب ما 
نشرت مجلة »جي سي إي إم« في عددها األخير، وهي 

املجلة التي يصدرها »مجمع الغدد الصم« في أميركا.
والحظ العلماء أن اإلكثار من تناول الطماطم يزيد من 

معدالت هرمون هام يساهم في عمليات استقالب السكر 
والشحوم في جسم اإلنسان، يسمى هذا الهرمون 

»أديبونيكتني«، وقد ارتبطت زيادة معدالته في الدم 
بالوقاية من اإلصابة بسرطان الثدي، بحسب ما أشارت 

إليه العديد من الدراسات السابقة.
وارتبط األثر اإليجابي للطماطم بوزن املرأة، إذ وجد 

الباحثون أن استهالك الطماطم من النساء ذوات الوزن 
الصحي يزيد معدالت هرمون ال»أديبونيكتني« بشكل 
أكبر مما يزيده في جسد البدينات، وبالتالي فإن فائدة 
الطماطم تبدو أكبر في الوقاية من سرطان الثدي بني 

النساء ذوات الوزن الطبيعي من نظرائهن من البدينات، 
وذلك بغض النظر عن دور البدانة وحدها في زيادة خطر 

اإلصابة بسرطان الثدي بشكل كبير، إذ تثبت األبحاث 
بشكل قاطع ارتباطا للبدانة مبعدالت اإلصابة بالسرطان 
بسبب األثر الذي تلعبه الدهون في مستويات هرمونات 

األنوثة في اجلسد.
وتعلق أدانا لالنوس مؤلفة الدراسة على هذه النتائج 

بقولها لقد كان واضحا في دراستنا مدى الفائدة التي 
يقدمها تناول الطماطم أو املأكوالت التي حتوي الطماطم، 
حتى وإن كان االستهالك لفترة قصيرة فقد كان التأثير 

اإليجابي واضحا في نتائجنا.
وتضيف لكن النتائج تؤكد أيضا على ضرورة احلد من 

البدانة، إذ إن استهالك األغذية الغنية بالطماطم كان مفيدا 
بشكل أكبر بني النساء ذوات الوزن الطبيعي من نظرائهن 

من البدينات.
ونوه العلماء في الدراسة إلى احتواء الطماطم كغيرها 

من اخلضار والفواكه على كميات من مضادات األكسدة، 
وهو ما يعني فوائد إضافية في الوقاية من العديد من 
األمراض اخلبيثة واألمراض القلبية والوعائية، لذا فإن 
االستهالك اليومي للفواكه واخلضار، والطماطم على 

وجه اخلصوص، هو الوسيلة األمثل للحفاظ على الوزن 
والوقاية من األمراض.

شجرة امليالد بالليزر

وكاالت: أيام وتبدأ احتفاالت الكريسماس في مصر وكل 
دول العالم، ويحرص كل األشخاص املهتمني باملناسبة على 
اقتناء الهدايا وشجرة عيد امليالد لالحتفال بهذه املناسبة، 
ويؤكد أحمد خليل مهندس الديك����ور ومصمم ديكورات 
احلفالت، أن أحدث ديكورات للكريسماس هذا العام ألول 
مرة في مصر هي شجرة عيد امليالد التي تضيء بالليزر. 
ويوضح أن ش����جرة عيد امليالد من الليزر عبارة عن 
شجرة من البالس����تيك تضيء مبفردها من خالل الليزر 
على ورق الشجرة بدال من االستعانة باإلضاءة التي تركب 

عليها ويتم توصيلها بالكهرباء.
ويشير إلى أن من ديكورات الكريسماس اجلديدة أيضا 
الغزالة احلمراء وأجراس عيد امليالد، وكذلك »سانتا كلوز« أو 

بابا نويل وكذلك رجل الثلج، وهي مصنوعة من الفوم. 
ويؤكد أنه يقوم بعمل جتديدات في ديكورات الكريسماس 
بشكل مس����تمر، حيث يقوم بتصنيعها بنفسه مبختلف 
األحجام لتناس����ب األماكن املختلف����ة، فيمكن وضعها في 

املوالت واحملالت والنوادي وكذلك في املنازل. 
ويوضح أنه يتم تصنيع هذه الديكورات من بلوكات 
الفوم الكبيرة، حيث تدخل هذه البلوكات في الورشة ليتم 
تقطيعها بواسطة منشار كهربائي مخصص لقطع الفوم، 

ويتم تقطيعها حسب احلجم وتزيينها.

بابا نويل

شجرة امليالد بالليزر

انچلينا چولي

دبي وكاالت: أصدرت »فرقة العمل الوقائي في الواليات 
املتحدة«، توصيات جديدة تدعو النساء اللواتي ميلكن 
قريبات مصابات بسرطان الثدي أو املبيض إلى اخلضوع 
لتقييم طبي ملعرفة ما إذا كن ميلكن طفرات جينية تزيد 

من خطر إصابتهن بسرطان الثدي أو املبيض.
وتقضي التوصيات التي نشرت في مجلة »أنلز أوف 
إنتيرنال ميدسن« التي تصدرها »الكلية األميركية لألطباء« 
بضرورة إجراء فحص جيني للنساء اللواتي يثبت عندهن 
وجود رابط وراثي في اإلصابة مبرض سرطان الثدي أو 
املبيض، خصوصا إذا امتلكت قريبة أو أكثر من الدرجة 

األولى مصابة بهذه السرطانات.
وتقضي التوصيات بإجراء ذات الفحوصات التي كانت 
قد خضعت لها »أنچلينا چولي« والتي تقيس الطفرات 
في جني يسمى BRCA بعد أن توفيت والدتها بالسرطان، 
وفي حال وجود هذه الطفرات فعلى النس����اء أن يخترن 
بني أن يخضعن لذات العملية التي خضعت لها »چولي« 
والتي اس����تؤصل فيها ثدياها، أو أن يفضلن املس����اعدة 
الدوائية الوقائية إضافة للفحوصات الدورية املكثفة من 

أجل الكشف املبكر عن السرطان.
 ،BRCA وفي احلالة التي يوجد فيها طفرات في جني
تصاب 65 امرأة من كل 100 بس����رطان الثدي قبل س����ن 
الس����بعني، كما تصاب 39 امرأة م����ن كل 100 امرأة متلك 
الطفرات بسرطان املبيض، إال أن نسبة النساء اللواتي 

ميلكن هذه الطفرات قليلة نسبيا.

توصيات باالقتداء بـ »أنچلينا«
 بعد استئصالها لثدييها

دبي تطلق 440 ألف لعبة نارية في احتفال تاريخي
برأس السنة لكسر الرقم القياسي املسجل باسم الكويت

دب����ي � العربية نت: تضع 
إمارة دبي »اللمسات األخيرة« 
عل����ى احتفاالت رأس الس����نة 
اجلدي����دة، والت����ي س����تكون 
مغايرة عن السنوات املاضية 
و»تاريخي����ة« في ذات الوقت، 
خصوصا في ظ����ل رغبة دبي 
الدخول ف����ي كتاب »غينيس« 
لألرق����ام القياس����ية من بوابة 
األلعاب النارية »فاير وورك«.

وقد بدأت دبي حتضيراتها 
القياسي لأللعاب  الرقم  لكسر 
النارية واملسجل باسم الكويت، 
حيث كانت هذه األخيرة أطلقت 
77 ألف لعبة نارية مبناس����بة 

العيد الوطني العام الفائت.
لكن دبي تتجه إلطالق أكثر 
من 440 ألف لعبة نارية في ليلة 
رأس السنة على طول ساحل 
اإلمارة وتستمر ملدة 6 دقائق.

بيد أن أبرز معالم دبي أيضا 
ستكون مسرحا لأللعاب النارية 
في هذه الليلة التاريخية وعلى 
رأسها »برج خليفة وبرج العرب 
ومنتجع أتالنتس وعدد آخر من 

أبرز األماكن السياحية«.
وتأتي احتفالية تلك املعالم 
ملناسبتني، األولى الدخول في 
العام اجلديد، أما الثانية فهي 
فرحة اإلماراتي����ني بفوز دبي 

باستضافة إكسبو 2020.
الس����ياح  بي����د أن غالبية 
الذين توافدوا على دبي في هذا 
التوقيت سينصب تركيزهم على 
برج خليفة، الذي كان جنم ليلة 
رأس السنة الفائتة، فقد حضر 

احلدث آنذاك عشرات اآلالف.
وقال مس����ؤول في شرطة 
مرور دب����ي إن اإلدارة تتوقع 
زحاما شديدا عشية ليلة رأس 

السنة، ولهذا بدأت االستعدادات 
على ق����دم وس����اق، من خالل 
تس����يير املركبات وفتح طرق 

جانبية.
م����ن جانب����ه، ق����ال املدير 
التنفي����ذي األول للش����ؤون 
املؤسسية في »جمارك دبي« إن 
الكثير من املؤسسات واجلهات 
الرس����مية وغي����ر الرس����مية 
ستش����ارك في احتفاالت رأس 
السنة، وفي ذات الوقت احتفاال 

بالفوز باستضافة إكسبو.
وب����ني أن كميات كبيرة من 
النارية مت استيرادها  األلعاب 
استعدادا لهذه املناسبة، مشيرا 
إلى أن دبي س����تبهر العالم في 
الس����نة، حيث سيشهد  رأس 

العالم االحتفالية.
وكان س����يرج زعل����وف، 
التنفيذي  الرئي����س واملدي����ر 
ملنتجع أتالنتس النخلة، أعلن 
أن املنتجع سينظم احتفاالت 
الس����نة  ألع����اب نارية برأس 
اجلديدة لم يسبق أن مت تنظيمها 
في التاريخ، احتفاال بفوز إمارة 
دبي باحتضان معرض إكسبو 
2020 والستقبال العام اجلديد، 
سيتم تغطيتها في أكثر من 30 

دولة.
وأكد س����يرج أن حجم هذه 
االحتفاالت سيكون ضعف ما مت 
إطالقه خالل افتتاح املنتجع في 
العام 2008 والذي اليزال العالم 

يذكره حتى اليوم.


