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عرض أزياء يثير
غضب رجال الدين
في العراق
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التفاح والشاي ...للوقاية من السرطان
وأمراض القلب
�أكدت درا�سة حديثة �أن تناول تفاحة مع كوب �شاي يومي ًا يجعل
الإن�سان ي�ستغني عن الطبيب ،خا�صة فيما يتعلق باملدخنني
ومتعاطي امل�رشوبات الكحولية ،وذلك لأن كلاً من التفاح وال�شاي
غنيان مبا يعرف مبركبات فالفونيد ،التي حتمي من الإ�صابة
بال�رسطان و�أمرا�ض القلب.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن مركبات الفالفونيد هي مواد نباتية معينة
تقوم بعدة وظائف ،وهناك يف الوقت احلايل �أكرث من  8000من
مركبات الفالفونيد .وبع�ض هذه املركبات م�س�ؤول عن حتديد
لون الزهور ،ما يجذب احل�رشات التي حتمل حبوب اللقاح ،يف
حني حتمي مركبات �أخرى النباتات من االلتهام من قبل الآفات
أي�ضا مركبات فالفونيد تقي النباتات من
احل�رشية ،وهناك � ً
الأ�شعة فوق البنف�سجية.
لكن هذه املركبات ميكن �أن تكون لها ت�أثريات �إيجابية على
أي�ضا؛ حيث �أ�شارت درا�سات حديثة �إلى �أن هذه
الب�رش � ً
املركبات تدعم مناعة اجل�سم وحتفز قواه العقلية،
كما ت�ساعده على خف�ض ال��وزن ورمب��ا كان لها
ت�أثري وقائي �ضد العدوى.
وهناك فائدة �أخ��رى اكت�شفها
باحثو جامعة �إدي���ث ك��وان
الأ�سرتالية وجامعة كوبنهاغن،
حيث حلل ال��ب��اح��ث��ون حتت
�إ��شراف باحثة الأغذية نيكوال
بوندونو والطبيب فريدريك
داجلارد بيانات درا�سة دمناركية
طويلة امل��دى ،التي تناولت
�أ���س��ل��وب تغذية �أك�ث�ر م��ن 56
�أل����ف م�����ش��ارك ،يف ���س��ن 52
عاما ،على م��دى 23
�إل��ى 60
ً
عاما .وق��ارن الباحثون هذه
ً
البيانات ببيانات الوفاة داخل
املجموعة.

• جانب من عر�ض الأزياء

�أعربت جمموعة من رجال الدين يف مدينة الفلوجة،
غربي العراق ،عن غ�ضبها من عر�ض �أزياء �أقيم قبل �أيام
يف املدينة ،التي كانت تعاين منذ �سنوات من العنف.
وذكروا يف بيان� ،أنهم «يحملون مدير مدينة احلبانية
ال�سياحية م�ؤيد م�شوح ومنظم العر�ض �إينا�س التميمي

18

التبعات القانونية والق�ضائية ب�سبب الإ�ساءة املتعمدة
للأعراف الع�شائرية ملدينة الفلوجة و�أهلها».
وطالب رجال الدين ب�إقالة مدير املدينة ال�سياحية يف
احلبانية ،وحما�سبة «مروجي الإ�ساءة ملدينة الفلوجة
من القائمني على حفل عر�ض الأزياء».

تركي يحتج على إزالة الغابات
بحفل موسيقي

سياسة جديدة
تراعي حقوق
الملكية الفكرية
في «يوتيوب»

• الفنان املو�سيقي فا�ضل �ساي خالل احلفل

ح�رض م��ئ��ات االت���راك ام�����س االول
احتفاال للم�ؤلف املو�سيقي فا�ضل
�ساي على البيانو احتجاج ًا على
ازال���ة الغابات بغية بناء منجم
لتعدين الذهب بال�سيانيد �شمال
غربي تركيا.
وقد واجهت �رشكة التعدين الكندية
«االمو�س غولد ان��ك» التي ا�شرتت
امل��وق��ع ق���رب ب��ل��دة ك��ي�رازيل يف

طفل يثير أزمة

على طائرة
بريطانية

�أث��ار مقطع فيديو متداول
ح���ال���ة م����ن اجل������دل يف
�أو�ساط ال�سفر والطريان،
لإح��دى م�ضيفات الطريان
التابعة خلطوط الطريان
الربيطانية «�إي��زي جيت»
�أثناء تهديدها لعائلة على
منت �إحدى رحالت ال�رشكة
بدفع غرامة تنظيف قدرها
 100جنيه �إ�سرتليني،
ب�سبب وقوف طفلهم بقدميه
على املقعد.
و�أظ��ه��رت لقطات الفيديو
املتداول الذي �صوره �أحد
رك���اب ال��رح��ل��ة اجلوية،
ان��ف��ع��ال امل�����ض��ي��ف��ة على
الأ��سرة ،مهددة �إياهم �إذا
مل يتمكنوا من التحكم يف
طفلهم ومنعه من الوقوف
على مقعد الطائرة بقدميه
ع��ل��ى م�تن ال��رح��ل��ة التي
كانت متجهة م��ن فرن�سا
�إل���ى اململكة املتحدة،
بح�سب �صحيفة «م�ترو»
الربيطانية.
وم��ن ب�ين ال��رك��اب الذين
كانوا على منت الطائرة،
جنمة برنامج «ذا �أبريان�س»
يف ن�سخته التا�سعة «�أحد
برامج تليفزيون الواقع
الأمريكي» ،لويزا زي�سمان،
والتي كانت �شاهدة على
الواقعة زاعمة �أن م�ضيفة
ال��ط�يران ق��ال��ت ل�ل�أ��سرة:
«�إذا مل تتمكنوا من التحكم
بطفلكم ومنعه من الوقوف
على املقعد ،ف�س�أغرمكم
مببلغ � 100إ�سرتليني
للتنظيف».

مقاطعة �شنق قلعة مقاومة قوية
من النا�شطني على مدار اال�سبوعني
املا�ضيني.
و�أطلق دع��اة حماية البيئة حملة
لوقف بناء املنجم ب�سبب مزاعم
تفيد ب�أن بناءه يتطلب قطع ع�رشات
الآالف من اال�شجار.
ويتهم اردوغان حزب ال�شعوب ب�أن له
�صالت بحزب العمال الكرد�ستاين,

لكن ال�سلطات نفت تلك املزاعم
وقالت ان نحو �13ألف �شجرة فقط
قطعت و�سيعاد زرعها الحق ًا ويجادل
البيئيون ب�أن الن�شاطات املتعلقة
بالتعدين يف املنطقة ق��د تلحق
�أ�رضار ًا كبرية بالبيئة.
وبعد انتهاء احلفلة �سار املعار�ضون
�إلى موقع التعدين احتجاج ًا على
ان�شائه.

ك�����ش��ف م���وق���ع م�����ش��ارك��ة
ال��ف��ي��دي��وه��ات «ي��وت��ي��وب»
ان��ه �سيطبق �سيا�سة جديدة
جتاه املقاطع التي ال تراعي
حقوق امللكية الفكرية ،وهو
ما �سينعك�س على الإي���رادات
امل��ال��ي��ة ل��ك��ث�ير م��ن �صناع
امل��ح��ت��وى وم��ال��ك��ي احلقوق
الفكرية.
ومبوجب ال�سيا�سة اجلديدة
ل��ن ي�سمح يوتيوب ملالكي
احلقوق الفكرية �أن يتقا�سموا
بع�ض العائدات املالية مع
�صناع املحتوى ،حني يتعلق
الأمر باقتبا�س �أو �إدراج مقاطع
ق�صرية جد ًا �أو ا�ستخدام �أجزاء
ب�شكل غري مق�صود.
ويهدف «يوتيوب» من وراء
هذه ال�سيا�سة الى تقليل عدد
ال�شكاوى التي يقدمها مالكو
احل��ق��وق ال��ف��ك��ري��ة ،بهدف
التعوي�ض عما يرونها خ�سارة،
ب�سبب ا�ستخدام مو�سيقاهم �أو
مقاطعهم املحمية ،دون وجه
حق.

أواني الطهي تثير الذعر

في محطة قطارات بنيويورك
قالت �سلطات مدينة نيويورك الأمريكية،
�أم�س الأول� ،إن ال�رشطة احتجزت رج ًال
تتهمه ب�ترك �آن��ي��ت��ي طهي يف حمطة
لقطارات الأنفاق ،ما ت�سبب يف حالة
من الفو�ضى بني الركاب ،خالل �ساعة
الذروة.
و�أعلن م�س�ؤول ال�رشطة ،ديرموت �شيا،
على «تويرت» �أن ال�رشطة حددت موقع
امل�شتبه به ال��ذي �صور كامريا ،وهو

يرتك الآنيتني داخ��ل حمطة «فالتونن
���س�تري��ت» يف م��ان��ه��ات��ن ،م�ضيف ًا �أن
التحقيق جار.
و�أدت هذه الواقعة وما �أعقبها من رد
وا�سع النطاق من قبل ال�سلطات �إلى توقف
حركة امل��رور وقطارات الأنفاق ،كما
�أعادت �إلى الأذهان تفجريات ا�ستخدمت
فيها �أجهزة م�شابهة يف نيويورك عام
 2016وبو�سطن �سنة .2013

تبني من خالل حتليل هذه البيانات �أن احتمال وفاة امل�شاركني
الذين تناولوا ب�شكل منتظم �أغذية حتتوي على ن�سبة كبرية من
الفالفونيد ،جراء الإ�صابة بال�رسطان �أو �أمرا�ض القلب ،كان �أقل.
كانت هذه الت�أثريات الإيجابية �أكرث و�ضوحا لدى امل�شاركني الذين
كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة مبثل هذه الأمرا�ض ب�سبب التدخني �أو
تعاطيهم الكحول.

بطل العالم في «األكل»
يفوز ببطولة المعجنات
ا����س���ت���ط���اع ج���وي
���ش��ي�����س��ت��ن��ت35 ،
ع��ام��ا� ،أك���ل 314
ق��ط��ع��ة م��ن �إح���دى
�أن����واع املعجنات
اليابانية خالل 10
دقائق فقط ،ليفوز
بلقب الن�سخة الـ13
م���ن ب��ط��ول��ة �أك���ل
معجنات «اجليوزا»
متغلبا ع��ل��ى 18
مناف�سا.
و�أو�����ض����ح تقرير
م�صور �أن اجلائزة
املالية للبطولة
ق�����دره�����ا 2000
دوالر ،ومل ي�ستطع
�شي�سنت ك�رس الرقم
ال��ق��ي��ا���س��ي ال���ذي
حققه ع��ام 2014
بـ 384قطعة.
وف����از �شي�ستنت
مب�����س��اب��ق��ة ال��ع��ام
املا�ضي �أي�ضا ب�أكل
 359ق��ط��ع��ة ،كما
فاز ببطولة حملية
ب���ت���ن���اول  71من
النقانق.

• �شي�ستنت خالل فعاليات امل�سابقة

تحطم طائرة أميركية بعد إقالعها
من مطار نيوكاسل
حتطمت طائرة �أمريكية مبحركني� ،أم�س الأول،
يف منطقة كثيفة الأ�شجار قبالة الطريق  7على
بعد حوايل  2ميل �شمال املدرج رقم  32يف مطار
نيوكا�سل بعد قليل من �إقالعها.
و�أقلعت الطائرة من طراز «بيت�ش ب��ارون» من
فيالدليفيا ،من املدرج  32يف حوايل ال�ساعة
� 8.50صباحا.
ومبجرد �إقالعها ،طلب قائد الطائرة من برج
املراقبة �رضورة العودة �إلى املطار دون تو�ضيح

مغامر يسبح مع تمساح
ضخم في فلوريدا
قرر املغامر ج��وردان واليلي
االق��ت�راب م��ن مت�ساح �ضخم
وم��ف�تر���س يف ف��ل��وري��دا حيث
خا�ض مغامرة خطرية جدا
واخذ على عاتقه ت�صوير فيلم
ومقطع فيديو له وهو ي�سبح
حتت مت�ساح �ضخم ال��ذي بدا
وك�أنه يطفو يف املياه الدافئة
يف احل��دي��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة يف
فلوريدا.
ون�رش ج��وردان واليلي مقطع
فيديو نحو  30ثانية عرب
م��وق��ع التوا�صل االجتماعي
«في�سبوك» يقوم فيه الغطا�س
اجلريء او ًال بامالة الكامريا
على نف�سه ليظهره وهو يجل�س
على ار�ضيه املياه.
وعرب رواد موقع في�سبوك الذين
�شاهدوا الفيديو عن رعبهم
ال�شديد من الفيديو واعتربوا
ان به قدر ًا كبري ًا من املجازفة
واجلنون خا�صة ان متا�سيح
امريكا مفرت�سة و�ضخمة.

منوعات

• املغامر ي�سبح بالقرب من التم�ساح

شاب روسي
الأ�سباب� ،إال �أن الطائرة حتطمت ب�شكل مفاجئ.
وو�صلت فرق الطوارئ �إلى موقع احلادث ،مبن
فيهم �رشطة طوارئ ديالوير ،ووحدات الإطفاء
وفرق الإنقاذ باملطار.
ولقي �شخ�صان م�رصعهما جراء احلادث ،ومل يتم
التعرف على هوية ال�ضحيتني.
وفتحت ال�سلطات حتقيق ًا يف احلادث ،ومت �إخطار
�إدارة الطريان الفيدرالية واملجل�س الوطني لأمن
النقل.

يقتل  5من أفراد
أسرته ...وينتحر
عرثت ال�رشطة يف قرية
رو�سية على خم�س جثث
من �أ�رسة واحدة ،يعتقد
�أنهم قتلوا على يد فرد
�آخر يف تلك الأ�رسة وهو
�شاب « 16عاما» ُعرث على
جثته �أي�ضا على م�سافة
قريبة.
وقال حمققون يف مو�سكو
�أم�س الأول� ،إنه مت العثور
على اجلثث اخلم�س يف
منزل بقرية باترييفيفو
ب���ال���ق���رب م���ن مدينة
وعرث على
�أوليانوف�سكُ .
جثة ال�شاب �أي�ضا بالقرب
من القرية.
ويعتقد املحققون �أن
ال�شاب قتل جدته «69
ع��ام��ا» ،ووال��دت��ه «42
ع���ام���ا» ،و�أخ���وي���ن «4
�أع������وام» ،ورج����ل «66
عاما» يعتقد �أن��ه والده
�أو جده.
وي��ق��ول م�����س ��ؤول��ون يف
مو�سكو �إن���ه ال توجد
م����ؤ��ش�رات ف��وري��ة على
�أن ال�����ش��اب ي��ع��اين من
�أي مر�ض عقلي ،لكنهم
يحققون فيما �إذا كان
يعاين م��ن �أي م�شكالت
نف�سية.
وذكرت وكالة انرتفاك�س
ل�ل�أن��ب��اء� ،أن ال�رشطة
عرثت على مذكرة �أبدى
فيها رغبته باالنتحار
وق��ت��ل عائلته ح��ت��ى ال
حتزن عليه.

