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الطعام وكثرة السكريات.. البيئة الطبيعية ملعظم 
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AroubAlRifai@ د. عروب الرفاعي

هناك ف��روق واضحة بني االختالط عند الطواف بالكعبة وبني 
اختالط اجلامعات واملدارس ففي الكعبة: ١-جميع النساء محجبات٢- 
الناس ال تعرف بعضها بعضا٣- يطوف من نيته العبادة والتبتل٤- 
اعمار الطائفني متفاوتة وفترة الطواف محدودة ات��رك لكم باقي 

املقارنة، والله سبحانه وتعالى أعلم باحلكمة في ذلك

VanCleefchild @VanCleefchild

باملفيد املختصر اجلنسية التستحق اال ملن يستحقها  واليجوز 
جتنيس كل من هب ودب الي الكويت كي اليكون هناك خلل بالتركيبة 

السكانية

اع shraa3@ اللورد �رشرِ

املفروض وباملنطق اي فاشنستا تقوم باي اعالن الزم تأخذ رخصة 
لهذا االعالن حتديدا مع دفع رسوم للدولة ّعن هذا االعالن مع فحص 

ألضرار هذا االعالن  املوضوع بسيط بس منو يطبق

roooowy@ اأروى الوقيان

في ناس تعتقد إن عطاءك واجب، و حقهم املكتسب غير مستوعبني 
إنه إجتهاد منك و ليس واج��ب، مع األس��ف ه��ؤالء الناس سبب في 
عزوف الكثير عن اإلحسان ألن في ناس »ما يبني بعينها« و الشخص 

الكرمي اللي توصل لقناعة » سو خير و قطه بحر ».

سبب، رمب��ا يكون م��ن ال��ن��وع امل���ّر، وراء ط��اق سلطان 
ماليزيا، تينغو محمد فارس بترا ابن سلطان إسماعيل بترا، 
ملن اقترن بها في 7 يونيو العام املاضي، وهي الروسية ملكة 
جمال موسكو السابقة Oksana Voevodina البالغة 27 
 Straits Times The سنة، فقد كشف محاميه لصحيفة
احمللية في مقابلة أجرتها معه أمس األحد، أنه يتعلق بطفل 
سّموه اسماعيل ليون، وضعته »أوكسانا« في 21 مايو 

املاضي بأحد مستشفيات موسكو.
 Koh Tien Hua في املقابلة، أكد احملامي السنغافوري
للصحيفة اإلجنليزية اللغة، طاق السلطان فعا لزوجته 
في 22 يونيو املاضي، بعد أن نفت هي ومحاميها حدوث 
الطاق، ثم طلب مراعاة الوضع الشخصي للسلطان في نهاية 
املقابلة، وق��ال إنه »ال يوجد دليل موضوعي يتعلق بهوية 
األب البيولوجي للطفل«، في إشارة احتارت »العربية.نت« 

في الذي ميكن استنتاجه منها عن السلطان البالغ 50 سنة، 
أو رمبا عن الطفل الوليد، بأن يكون هو ما دفع السلطان إلى 
طلب الطاق »بالثاث« األصعب على الزوجني معا. ويبدو 
أن الطاق »بالثاث« كان مكتوبا أمام شاهدين مسلمني، أي أن 
»بالثاث« وردت في شهادة منه وقعها منذ شهر وأرسلها إلى 
احملكمة الشرعية في والية Kelantan الشهيرة في الشمال 
الشرقي لشبه جزيرة املايو »بكثرة الصواعق فيها« بحسب 
الوارد عنها في موقع Wikipedia املعلوماتي، واملتحدرة 
منها أس��رة السلطان ال��ذي أصبح في يناير املاضي أول من 
يتنازل منذ استقال الباد في 1957 عن املنصب املتناوبة 
عليه 9 عائات سلطانية.. تنازل عنه ليتفرغ ملن مال إليها 
حني تعرف في 2017 عليها، ثم تزوجها بعد عام في موسكو، 
فإذا بالزواج يأتيه بظرف جعله ينفصل عنها بنوع من الطاق 

ال تسمح له الشريعة أن يتزوج ثانية منها بعده.

اشتعلت نار اخلاف مجددا بني الفنانني 
عبد الله السدحان وناصر القصبي، بعدما 
رف��ع األخ��ي��ر دع���وى قضائية على زميله، 
يطالبه فيها برّد سيارتني قدميتني، وهو ما 

وصفه شريكه ب�«قلة مروءة«
وكتب السدحان في تغريدة على موقع 
»تويتر«: »ال��ي��وم تلقيت اتصاال من مكتب 
احملامي عبدالعزيز احملمدي، يقول فيه إن 

الفنان النجم العظيم الرائع املبهر رافع دعوى 
علي يطالب بسيارتني عندي ف��ي املزرعة 
م��ودي��ل 82 وم��ودي��ل 73 ال��ي عنده سطحة 
يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلّت 
امل��روءة«. يذكر أن القصبي رفع منذ أسابيع 
دعوى قضائية ضد زميله املمثل السعودي 
عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة 
بينهما في شركة الهدف لإلنتاج اإلعامي، 

التي ميلكانها وأنتجا من خالها مسلسلهما 
الكوميدي الشهير »طاش ما طاش« بأجزائه 
ال� 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد 

االنفصال الفني بينهما.
ل��م ي��ف��وت ال��ف��ن��ان ال��س��دح��ان ف��رص��ة، إال 
وحتدث فيها مبرارة حول انفصاله عن »توأمه 
الفني« ناصر القصبي، وبلهجة مليئة باحلنق 

واألسف يقول السدحان »في قلبي زعل«.

»حــــلــــيــــب احلــــــــلــــــــزون«.. 
سائل أغلى من الذهب

شكل احللزون مصدر إزع��اج للمزارعني في تاياند، 
طيلة أع���وام، لكن ه��ذا احل��ي��وان ال��رخ��وي ص��ار مصدرا 
مهما للدخل، م��ؤخ��را، بعدما حت��ول إل��ى جت��ارة نفيسة 
ت��در »ذه��ب��ا«. وبحسب م��ا نقلت صحيفة »غ��اردي��ان« 
البريطانية، فإن مصانع مستحضرات التجميل العاملية 

صارت تطلب إفرازات احللزون بشكل متزايد.
وأوضح املصدر أن هذه اإلفرازات أو ما يعرف ب�«حليب 
احللزون« مفيدة جدا في العناية باجلسم، فهي تساعد 
على تأخير عامات الشيخوخة، كما متنح البشرة نضارة 
الفتة. ويجري استخراج إف��راز احل��ل��زون وه��و عبارة 
عن مخاط، ويزيد سعر هذه امل��ادة على الذهب، وتشير 
التقديرات إلى أن جتارتها العاملية صارت تضاهي 314 

مليون دوالر في العالم.
وف��ي إقليم ناخون نايوك، ال��ذي يبعد بساعتني عن 
عاصمة تاياند، توجد حاليا أكثر من 80 مزرعة مخصصة 

للحلزون.
وتقول باتينيسيري تانغكيو، وهي مدرسة في األصل، 
إنها ب��دأت عملها في هذا املجال من خال شراءاحليوان 
ال��رخ��وي م��ن م��زارع��ي األرز ال��ذي��ن ك��ان��وا يسعون إلى 

التخلص من احللزون.
وتدفع السيدة دوالرا واحدا مقابل الكيلوغرام، ثم تقوم 
باستخراج اإلفراز الذي تبحث عنه الشركات املختصة في 

صناعة مستحضرات التجميل.

القصبي يطالب السدحان بسيارتني 
قدميتني.. وزميله يعلق : »قلة مروءة«
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لغز طالق سلطان ماليزيا لزوجته
 ملكة جمال موسكو

ش��وارع ال��دار البيضاء املغربية تكتسي بُحلة من 
األل��وان الزاهية بعد أن زين فنانو غرافيتي جدران 
ومباني املدينة برسوم حديثة احتفاال مبهرجان فن 

الشارع )صباغة باغة( السنوي.
وانطاقا من الشغف بفن الشارع ركزت نسخة هذا 
العام من املهرجان، وهي السادسة منذ 2013، على 

أفكار معاصرة.
ويقول املدير الفني للمهرجان، هشام باهو، إن 
املهرجان يتيح للفنانني من أنحاء العالم فرصة لتزيني 
املباني الكبيرة بالدار البيضاء، وهو أمر يرحب به 
سكان املدينة بشدة، مضيفا أن أحد أه��داف املهرجان 
هو »توعية« الناس مبثل هذا النوع من الفن. وأضاف 
»مهرجان صباغة باغة هو مهرجان فن الشارع، يعني 
الفن في ال��ش��ارع. وال��ه��دف من املهرجان هو إدخ��ال 
هذا النوع من الفن للمغرب، وحتسيس الناس لهذا 
النوع من الفنون لكي ندعهم يتقبلون تعابير فنية في 
الشوارع. وخال املهرجان، شوهد فنانون في أرجاء 
الدار البيضاء وهم يرسمون جوانب املباني مستخدمني 
أدوات رسم كبيرة ومصاعد خاصة بعمليات اإلنشاء 

لتزيني املباني العماقة.

جتاعيد اجلبني بعد الثالثني تشير 
إلى أمراض بالقلب والكبد

تظهر التجاعيد على الوجه عادة بعد سن الثاثني، بسبب 
انخفاض إنتاج اجلسم لبروتينات الكوالجني واإلياستني. 
ومع ذلك بينت بعض الدراسات أن هذه التجاعيد قد تشير 
إلى أمراض جدية أيضا. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها 
علماء جامعة فرجينيا األمريكية، تشير التجاعيد التي تظهر 
على الوجه بعد سن الثاثني إلى اإلصابة مبرض الكبد الدهني 
غير الكحولي. لقد أثبت الباحثون أن تراكم الدهون في الكبد 
سببه نقص بروتني »المني« الذي يسبب ترهل اجللد ما يعجل 

بظهور التجاعيد، ويستدعي الشيخوخة مبكرا.

»صباغة باغة«.. مهرجان لفن الشارع في الدار البيضاء عائلة اجليران
لوفاة

اجليران علي  نواف  روان 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها فسيح  جناته


