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أجنيال بايبي

العارضة  بالورود. وتألقت 
تاتيانا دياجيليفا بثوب وردي 
تغزوه األزهار تزين بحزام 

رفيع عند اخلصر.

أميركية حتدت »سمنتها« وأصبحت عارضة أزياء

ناعومي واتس.. األكثر أناقة في »كان«

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: متكنت األميركية 
»تيس هوليداي« البالغة من العمر 29 عاما من 
حتدي مفاهيم اجلمال، وأصبحت أول عارضة 

أزياء سمينة لتثبت للعالم أن املرأة 
صاحبة الوزن الزائد ميكنها أن 

تكون مثيرة أيضا.
ووفقا ملوقع »ميرور« 
البريطاني، تعيش تيس 
لــــوس أجنيليس،  في 
واستغلت شركة أزياء 
شــــهرتها  بريطانية 
على مواقع التواصل 
االجتماعــــي، لتبدأ 

العمل معها كعارضة أزياء محترفة.
وقالت تيس : إنها أرادت أن تغير من نظرة 
املجتمع للجمــــال واالبتعاد عن فكرة الكمال 

التي حتبس املرأة نفسها بداخلها.
ونشــــرت تيس صورا عديدة لها 
التواصــــل االجتماعي،  على موقع 
وحصلت على دعم كبير وتعليقات 
إيجابية من متابعيها إلى جانب 
االنتقادات اليومية التي جتيب 
دائما عليها بأن هدفها هو تغيير 
التفكير السلبي والتحيز وليس 

األشخاص.

كانـ  وكاالت: شهد افتتاح 
مهرجان »كان« الســــينمائي 
بدورته الـ 68 أول من أمس 
النجمات  ظهورا للعديد من 
الالتــــي تزيــــن  العامليــــات 
بأزياء ومجوهرات تناســــب 
متطلبات الوقوف على البساط 

األحمر.
وكانــــت ناعومي واتس ـ 
املتابعني والراصدين  حسب 
للحدثـ  هي األكثر أناقة، فقد 
تألقت بثــــوب رمادي تزين 
بالتطريز في قسمه العلوي 
وبالريش في القسم السفلي 

منه.
الكينية  املمثلــــة  وتليها 
التي بدت  لوبيتا نيونغــــو 
ثــــوب أخضر  مشــــرقة في 
تزين باألزهــــار النافرة عند 

الكتفني.
العارضة  بينما جمعــــت 
داوتزن كــــراوس بني األناقة 
والبســــاطة من خالل ثوبها 
األبيض الذي تزين بفتحتني 
كبيرتــــني: األولى من الكتف 
إلى الورك، والثانية على طول 

الساق.
اما النجمة نتالي بورمتان 
فقد اختارت ثوبا أحمر طويال 
وعاري الكتفني سلط الضوء 
ببساطة على رشاقة قوامها.
العارضـــة  واختـــارت 
الصينيـــة أجنيـــال بايبي 
ثوبا متوسط الطول ومزينا 

ڤيتامني بي 3 يقلل خطر اإلصابة بسرطان اجللد
واشـــنطن ـ أ.ف.پ: بينت دراســـة طبية 
اميركية ان التناول املنتظم ملادة نيكوتيناميد، 
وهي شكل من ڤيتامني بي 3، يقلل من احتمال 
االصابة ببعض امراض سرطان اجللد بنسبة 

.%23
وأجريت هذه الدراسة في استراليا، ومن 
املقرر ان تعرض نتائجها في املؤمتر السنوي 
للجمعية االميركية للدراسات السريرية لألورام 

في شيكاغو آخر الشهر اجلاري.
ومن شـــأن نتائج هذه الدراسة ان تؤدي 
الـــى تقليـــل وتيـــرة االصابة بهـــذا املرض 
وتخفيض النفقات املدفوعة ملكافحته، بحسب 

الباحثني.
ولم تشمل هذه الدراسة مرض امليالنوما، وهو 

أخطر انواع سرطان اجللد واقلها انتشارا.
وميكن احلصـــول على مادة نيكوتيناميد 
من الصيدليـــات من دون وصفة طبية، وهي 

ال تسبب آثارا جانبية.
وقالت ديونا داميان استاذة علوم امراض 
اجلليد في سيدني واملشرفة على هذه الدراسة 
»إنه املؤشر القوي األول على امكانية تقليل 
نسب االصابة بسرطان اجللد فقط من خالل 
تنـــاول ڤيتامني واالنتبـــاه لكيفية التعرض 

للشمس«.
وأضافـــت »نأمل ان يكون لهـــذه النتائج 

تطبيقات عيادية فورية«.

وشارك في الدراسة 386 شخصا سبق ان 
اصيبوا بســـرطان اجللد مـــن غير امليالنوما 
في السنوات اخلمس املاضية، وهم اشخاص 
معرضـــون اكثر من غيرهم وبنســـبة عالية 

لإلصابة مجددا به.
وقسم املشاركون في الدراسة الى مجموعتني، 
تنـــاول افراد االولـــى 500 ملليغرام من مادة 
نيكوتيناميـــد يوميا على مدى عام، اما افراد 

املجموعة الثانية فقد تناولوا عقارا وهميا.
وتبني مع انتهاء مدة االختبار ان نســـبة 
االصابـــة باملرض تراجعت بنســـبة 23% في 
صفوف املجموعة االولى، وانها عادت وارتفعت 
وتساوت مع املجموعة االولى بعد توقف افرادها 

عن تناول الڤيتامني.
ويعود الســـبب في زيادة هـــذا الڤيتامني 
مناعة اجلسم ضد سرطان اجللد الى انه يعزز 
قدرة اخلاليا على اصـــالح االضرار الالحقة 
باحلمض الريبي النووي ويحمي جهاز املناعة 
فيها، بحســـب ما كشفت جتارب اجريت على 

فئران.
ورغم حمالت التوعية املستمرة لضرورة 
احلماية من اشعة الشمس، يزداد انتشار أمراض 

سرطان اجللد في العالم.
في الواليات املتحدة وحدها، يتلقى خمسة 
ماليني شـــخص سنويا عالجات ضد سرطان 

اجللد من غير امليالنوما.

راي كيلي

كاهن إيرلندي ستيني يحقق 
شهرة عاملية في الغناء

أب وابنه يقتل كل منهما اآلخر 
على الطريق السريع بتركيا

إيرلندا ـ أ.ف.پ:  أصبح الكاهن راي كيلي 
ظاهرة موســـيقية دولية جتذب آالف احملبني 
وتتســـع الى خارج حـــدود جماعته الدينية، 
وذلك بفضل استوديو منزلي بسيط في الريف 

االيرلندي، 
فقبل سنة، بدأ هذا الكاهن البالغ من العمر 
62 عاما مسيرته الفنية بإطالق مقاطع غنائية 
على شبكة االنترنت، وسجل 42 مليون مشاهدة 
على موقع يوتيوب، منذ ذلك احلني بات كثير 
الظهور في املقابالت التلفزيونية في مختلف 

انحاء العالم.
البداية كانت مع تأديتـــه اغنية »هللويا« 
لليونـــارد كوهني في حفـــل زواج في مدينة 
اولدكاســـل الصغيرة الواقعة على بعد مائة 
كيلومتر شمال غرب دبلن، وقد انتشر الڤيديو 

بسرعة كبيرة فور بثه على االنترنت.
ويقول راي كيلي لوكالة فرانس برس: »لقد 
شوهد الڤيديو 42 مليون مرة، وتستمر مشاهدته 

بواقع 35 الف مرة يوميا«.

إسطنبولـ  وكاالت: شهد أحد الطرق السريعة 
في شمال تركيا جرمية بشعة راح ضحيتها أب 
وابنه برصاص بعضهما. فبحسب ما أوردته 
وكالـــة أنباء »دوغان«، فقـــد وصل األب )62 
عاما( بجراره إلى موقع احلادث القريب على 
البحر األســـود، بينما وصل االبن )45 عاما( 

بسيارته اخلاصة.
وبدأ االثنان يتعاركان، ثم تطورت املعركة 
إلى تبادل للرصاص باألسلحة، فسقط االثنان 

مضرجني في دمائهما.
وصلت الشـــرطة واإلســـعاف بعـــد قليل 
بعد أن أبلـــغ املارة الشـــرطة باحلادث، ومت 
نقل الرجلني إلى املستشـــفى، إال أنهما توفيا 
متأثرين بجراحهما، وباشر احملققون التحقيق 

في مالبسات احلادث.

ناعومي واتس

تاتيانا دياجيليفا

جوني ديب وكلبه

»كلبا« جوني ديب 
مهددان بالقتل

ســــيدني ـ فرانس برس: قد يتم القضاء على 
بيســــتول وبو، وهما كلبــــا جوني ديب من نوع 
يوركشــــير، في حال لــــم يعادا علــــى الفور إلى 
هوليوود، إذ إن السلطات األسترالية مستاءة من 
دخولهما بطريقة غير شــــرعية إلى أراضيها في 

طائرة خاصة.
وقد انتقل جوني ديب إلى أستراليا لتصوير 
اجلزء اخلامس من سلسلة »قراصنة الكاريبي« 
حتــــت عنوان »ديد من تيل نو تيلز« )األموات ال 

يخبرون قصصا(.
لكن شــــهرة املمثــــل ال تخولــــه التهرب من 
القوانني، على ما قال وزير الزراعة بارنابي جويس 

للصحافيني.
وتفرض السلطات األسترالية قواعد صارمة 
فيما يخص احليوانات التي تدخل أراضيها، في 
مسعى منها إلى تفادي انتشار األمراض، وتوضع 
الكالب والهررة اآلتية مــــن الواليات املتحدة في 

احلجر الصحي ملدة 10 أيام.
ويبدو أن املمثل األميركي لم يراع هذه التدابير عند 
وصوله إلى بريسبان الشهر املاضي مع احليوانني 

األليفني اللذين لم يعلن عنهما للجمارك.
وأكد الوزيــــر »ال بد من االمتثــــال إلجراءات 
معينــــة إلدخال احليوانــــات. وينبغي احلصول 
على الترخيصات الالزمــــة ووضعها في احلجر 
الصحي قبل استعادتها«. وكشف أنه سيتم اإلمساك 
بالكلبني على الفور، فالسلطات قد رصدتهما خالل 

اصطحابهما إلى صالون للحيوانات.
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

يعقوب يوسف محميد احملميد ـ 66 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان 
ـ غرب مشرف ـ بجانب أرض املعارض ـ ت: 99635354 ـ 

النساء: حسينية أم خالد دشتي ـ الرميثية ـ ق2 ـ شارع جمعان 
احلريتي ـ ج20 ـ م4 ـ ت: 99070711.

مشعان عبداهلل مشعان غازي العدواني ـ 17 عاما ـ العمرية ـ ق4 ـ ش6 ـ 
م9 ـ ت: 60060456 ـ 99802223.

سعد رجا نايف الرشيدي ـ 66 عاما ـ الرجال: الرحاب ـ ق1 ـ ش25 ـ 
م9 ـ ت: 66788737 ـ النساء: ضاحية صباح السالم ـ ق9 ـ ش2 

ـ ج7 ـ م5 ـ ت: 96950666.
صفية أحمد محمد الزنكوي، أرملة محمد علي حسن دشتي ـ 74 عاما ـ 
الرجال: سلوى ـ حسينية سيد محمد ـ شارع مسجد األقصى 

ـ ت: 66202121 ـ 50030032 ـ النساء: بنيد القار ـ حسينية 
الزينبية )الشيرازي( ـ ت: 66608919.

سعدة محمد مانع، أرملة مشعان محمد بن نحيان العجمي ـ 89 عاما 
ـ الرجال: الرقة ـ ق3 ـ ش11 ـ م200 ـ ت: 99969968 ـ النساء: 

هدية ـ ق1 ـ ش2 ـ م228 ـ ت: 99986691.
عبدالرضا دبوس علي ـ 77 عاما ـ الرجال: بيان ـ مسجد اإلمام احلسن 

ـ ت: 99066906 ـ 69909955.
أمينة علي محمد العلي، أرملة عيسى موسى محمد علي ـ 88 عاما ـ 
الرجال: احلسينية الكاظمية ـ الشعب ـ ق6 ـ ش8 ـ م1 ـ ت: 

69666633 ـ النساء: الشعب ـ ق4 ـ ش40 ـ م20.
غامن صقر غامن القضيبي ـ 66 عاما ـ الرجال: ديوان القضيبي ـ الدعية ـ 

ق1 ـ شارع الدعية ـ ت: 50696996 ـ 50111778 ـ النساء: منزل بدر 
القضيبي ـ ضاحية مبارك العبداهلل )غرب مشرف( - ق1 - ش117 - م8 ـ 

ت: 25398282 ـ النساء: السالم ـ ق1 ـ ش28 ـ م71 ـ ت: 25213221.
منيرة عبدالرزاق يوسف املطوع، أرملة فهد صالح العبداجلادر ـ 90 عاما 

ـ الرجال: الشويخ ـ ق2 ـ ش3 ـ م7 ـ ديوان القناعات ـ ت: 
50121611 ـ النساء: مشرف ـ ق5 ـ ش15 ـ م23 ـ ت: 99508202 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
معزي علي سيف املطيري ـ 75 عاما ـ الرجال: صباح الناصر ـ ق2 ـ 
ش101 ـ م5 ـ ت: 66663396 ـ النساء: صباح الناصر ـ ق2 ـ 

ش2 ـ م5 ـ ت: 50011133 ـ الدفن بعد صالة العصر.


