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باني مع صاحبته

اشتر »عمرو دياب« تأخذ معه »تامر حسني« هدية!
رمبا هي نكتة س����خيفة م����ن وجهة نظر 
البعض، ولكنها احلقيقة التي ستجدها امامك 
في منطقة املنيل مبصر على بوس����تر ضخم 
يتصدر احد محال الكاس����يت هناك، »اش����تر 
شريط عمرو دياب.. تأخذ شريط تامر هدية« 
بالطبع ليست جنومية عمرو دياب فقط هي 
ما جعلت صاحب احملل يفترض ان الشاري 
س����يبحث اوال عن شريط عمرو دياب، ولكن 
يب����دو ان صاحب احملل واح����د من جمهوره 

تعامل مع حبه ل� »لهضبة« بش����كل جتاري 
بحت ورفع فيه من شأن جنمه كثيرا، واعلن 
عرضه خارج احملل من منطلق انه مرغوب فيه 
ال محالة، بينما االضافة هي تامر حسني، االقل 
منه عمرا وتاريخا، وال شك في ان هذا العرض 
التجاري اهان تامر بحس����ب مجلة »نادين« 
وجعله يبعث بعدد من العاملني في شركة »عالم 
الفن« ليحاولوا اقناع صاحب احملل بتعديل 

عرضه ولكن صاحب احملل رفض!

عمرو دياب وفي اإلطار تامر حسني

األرنب العمالق يظهر في بريطانيا
لن���دن � يو.بي.آي: قد يحمل هذا االرنب البالغ طوله 2.8 قدم )حوالي 85 

سنتيمترا( لقب أكبر أرنب في العالم.
وذك���رت صحيفة »الدايلي مايل« امس أن »باني« الذي يأكل أطعمة تقدر 
قيمتها بحوالي 96 دوالرا يوميا قد يتوج قريبا أكبر األرانب في العالم بعد 
نفوق األرنبة »أميي« التي كانت حتمل لقب عمالقة القارة وكان طولها 2.6 

قدم في مايو املاضي.
ويقتات »باني« على أطعمة متنوعة مثل اخلضار والبسكويت وهو يحتاج 
ملساحة كافية في قفصه كي يتمدد ويعيش اآلن مع صاحبيه اجلديدين مارتن 

وشارون هذر بعد تخلي أصحابه السابقني عنه العام املاضي.
واشترى مارتن األرنب »باني« بعدما رآه في ملجأ ستادامبتون للحيوانات في 

أكسفورد شاير من أجل أن يقدمه لزوجته كهدية مبناسبة عيد ميالدها.
وميضي »باني« معظم أوقاته مع الزوجني مستلقيا على األريكة في املنزل 

ومن وقت إلى آخر يخرج ويختلط ببقية األرانب في حديقة املنزل.
أما الزوجة شارون فقالت »إنه يحب البروكلي ولكن طعامه املفضل هو 
التني اجلاف الذي يحبه جدا فيما قال مارتن إن »باني« يتصرف أحيانا كما 

لو أنه كلب العائلة.

نبيلة عبيد: خلي أصالة تنفعكم!

موقف مفاجئ صدر م����ن املمثلة املصرية نبيلة 
عبيد بعد انته����اء مؤمتر MGM الذي اقيم في فندق 
الفورس����يزونز لالعالن عن مجموعة احلفالت التي 
س����تتم اقامتها في الس فيغاس خالل شهر نوفمبر 
املقبل ويعود ريعها ملصلح����ة االطفال العرب، فقد 
اعربت للمقربني منها عن غضبها الشديد من اهتمام 
وس����ائل االعالم باملطربة اصالة على حس����ابها وان 
املندوب����ني اإلعالميني عادوا اليها بع����د االنتهاء من 
التس����جيل مع اصالة مما دفعها الى رفض اجراء اي 

لقاءات او حوارات.
وكان موقف النجمة الكبيرة نبيلة عبيد واضحا 
حينما قالت باحلرف الحد للمراسلني اإلعالميني »انتم 
مش جريتوا على اصالة؟ خليها بقى تنفعكم«، وفي 

حني استنكر الصحافيون تصرف نبيلة عبيد، اعتبر 
البعض ان تصرف مندوبي الفضائيات وقح وغير 

منطقي بحسب مجلة »نادين«.
وكانت نبيلة عبيد واجهت موقفا مماثال عام 2006 
لدى عرض فيلمها »مفيش غير كده« في مجمع جتاري 
باملع����ادي، وكانت تعول كثيرا على هذا الفيلم الذي 
عادت به الى الس����ينما من جديد، لذا وقفت متلهفة 
على تزاحم الصحافيني واملصورين عليها و»طابور« 
الفضائيات الذي ينتظرها، لتفاجأ بانحسار االضواء 
فجأة واختفاء الناس من حولها، ويومها اكتشفت ان 
السبب هو دخول الراقصة دينا التي لم تكن من ابطال 
الفيلم، ولم تكن مدعوة ايضا، ويومها شعرت نبيلة 

باهانة كبيرة ونكران لتاريخها الطويل.

نبيلة عبيد أصالة

إصابة ستة أشخاص في موقع قطارات أنفاق دلهي 
نيودلهي  � د.ب.أ: أصيب ستة أشخاص 
امس بجروح جراء سقوط رافعات في موقع 
إلنشاء خطوط األنفاق في دلهي، وذلك بعد 
يوم واحد من مقتل ستة أشخاص في انهيار 

جزء من جسر للسكك احلديدية هناك.
وأوضح الشهود أن الرافعات الثالثة كانت 
تقوم بإزالة احلطام الذي سقط أمس في املوقع 

املوجود مبنطقة جريتر كايالش.

إنفلونزا الخنازير تغلق 
مدرسة في الرياض

وفاة معمر أردني 
عن 125 عامًا

الرياض � أ.ف.پ: أعلنت وزارة 
الس����عودية امس إغالق  الصحة 
مدرسة صيفية أجنبية في الرياض 
بعد رصد الڤيروس »اتش 1 ان 1« 
املسبب إلنفلونزا اخلنازير لدى 20 
من تالميذها، ما رفع اجمالي عدد 

االصابات في اململكة الى 216.
وقالت الوزارة في بيان نقلته 
وكالة االنباء الس����عودية انه »مت 
تس����جيل 32 حالة اصابة جديدة 
مبرض انفلونزا اخلنازير منهم 20 
حالة لطالب داخل احدى املدارس 

األجنبية في الرياض«.
وأوضحت الوزارة انه »مت اغالق 
املدرسة ملنع تفش����ي املرض بني 
طالب آخرين«.وأشارت الوزارة الى 
ان العدد االجمالي لالصابات مبرض 
انفلونزا اخلنازير في اململكة بلغ 

216 حالة مت تأكيدها مخبريا.

عمان � يو.بي.آي: توفي أمس 
معم����ر اردني يبلغ من العمر 125 
عاما وفق ما ذكرت وكالة االنباء 
الرسمية )بترا(.وذكرت الوكالة ان 
عقاب محمد ملحم توفي في بلدة 
الكورة في محافظة  جديتا بلواء 
اربد )شمال(.ونقلت عن احد ابنائه 
ويدع����ى محمد قول����ه انه يعتقد 
ان والده االكبر عم����را في البلدة 
والقرى املجاورة لها اذ زاد عمره 
عن 125 عاما.ولم يتعرض ملحم 
طوال حياته الى أي امراض حتد 
من نشاطه او تعوق عليه خدمة 
نفسه أو حتى تؤثر ع لى ذاكرته 
التي كان����ت مليئة باالحداث التي 

عايشها منذ العهد العثماني.
وأجنب ملحم خالل حياته 150 

ابنا وحفيدا من زوجة واحدة.
يذكر ان اكبر معمر في العالم 
وفق موسوعة »غينس« الياباني 
توموج����ي تانابي توفي الش����هر 
املاضي عن عمر 113 عاما اثناء نومه 
في منزله مبدينة مياكونوجو في 

مقاطعة ميازاكي اليابانية.

أرمسترونغ فعلها قبل 40 عامًا

الوصول إلى القمر.. حلم أصبح حقيقة

»الشورى« السعودي يقر راحة أسبوعية
 وإجازة مدفوعة األجر للعمالة المنزلية

الرياض � يو.بي.آي: أقر مجلس الشورى السعودي وجوب راحة 
أس����بوعية وإجازة مدفوعة األجر للعمالة املنزلية في اململكة والبالغ 
عددهم حوالي مليوني عامل.وذكرت صحف سعودية امس ان مجلس 
الشورى مرر مش����روع الئحة عمال اخلدمة املنزلية ومن في حكمهم 
مثل السائق اخلاص والبستاني واحلارس املنزلي املقدم من قبل جلنة 
اإلدارة واملوارد البش����رية والعرائض استعدادا لرفعه للملك عبداهلل 

بن عبدالعزيز حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.

وألزمت الالئحة التي تقع في 22 مادة صاحب العمل باس����تحقاق 
عامل اخلدمة املنزلية إجازة العام����ل بحيث يجوز له احلصول على 
يوم للراحة األس����بوعية تتم املوافقة عليها بني الطرفني ضمن العقد، 
كذلك إجازة مدفوعة األجر قيمتها أجر شهر إن أمضى سنتني ورغب 
في التجديد وأيض����ا أن يدفع للعامل أو اخلادمة بعد أن ميضي أربع 
سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر ومن حقه أيضا إجازة 

مرضية مدفوعة األجر مبوجب تقرير طبي يثبت ذلك.

صحتك

األشعة فوق البنفسجية مضرة باألسنان 
روما � إيالف: إن تنظيف األسنان، الذي يقوم 
به عادة طبيب األس����نان، ال يعني بالضرورة 
تبييض األس����نان. فتنظيف األس����نان هو في 
الواقع إزالة اجلير والتصبغات السطحية عن 
األسنان كما أثر قار الدخان. أما تبييض األسنان 
فهو إزالة اللون األساس����ي لألسنان. بالطبع، 
هناك عوامل جتعل األس����نان حتيد عن لونها 
الطبيعي، عند النمو، ومسببة بالتالي اصفرارها 
أو ميوله����ا الى كل من اللون البني أو الرمادي 
أو البنفس����جي أو األخضر. كما تعتمد درجة 

جناح التبييض على حالة األسنان الصحية، 
وعل����ى نوع ودرجة اصفرار األس����نان، وعلى 
نوع احمللول املس����تخدم في التبييض، وعلى 
نظام التبييض املستخدم. ان األسنان اخلاضعة 
لعملية التبييض نوعان، هي الس����ليمة وتلك 
التي خضعت أعصابها للمعاجلة. عادة يستغرق 

تبييض األسنان من 30 الى 60 دقيقة.
ويفيدنا الباحثون النرويجيون، أن تبييض 
األسنان عن طريق األشعة فوق البنفسجية غير 

مفيد وقد يكون مضرا، في بعض األحيان. 

انتحار خمسيني في مطعم بهونغ كونغ
هونغ كونغ � د.ب.أ: قالت الشرطة امس ان رجال سكب على نفسه 
مادة »التنر« القابلة لالشتعال وأضرم بجسده النيران ليحترق حتى 
املوت أمام زوجته ومتناولي العشاء في مطعم للمأكوالت البحرية 

في هونغ كونغ.
وذهب الرجل )54 عاما( الذي ذكرت وسائل اإلعالم احمللية انه يدعى 
نغ واي � تشونغ الى املطعم مساء األحد املاضي على ما يبدو ملواجهة 

زوجته التي تعمل في املطعم فيما يتعلق مبسألة عائلية.
والتقط الرجل زجاجة من مادة التنر وس����كبها على نفس����ه ثم 
التقط قداحة وأضرم النيران في نفس����ه في املطعم الواقع في حي 

تشاي وان.
وقال متحدث باسم الشرطة ان وفاة نغ اعلنت في مسرح احلادث 
بينما اصيبت زوجته )48 عاما( وامرأة أخرى من العاملني في املطعم 

باصابات بالغة جراء احلريق ونقلتا الى املستشفى.
وزادت وقائع االنتهاكات والعنف األسري بشكل حاد خالل العامني 
املاضيني في املدينة البالغ عدد سكانها 7 ماليني نسمة وتعاني بشدة 

جراء األزمة االقتصادية العاملية.

باني يتمدد بجوار أرنب صغير

واشنطن � أ.ف.پ: في 20 يوليو 1969، 
اصبح االميركي نيل ارمسترونغ اول رجل 
وطأت قدماه سطح القمر محققا حلما راود 
البشرية طويال وسمح للواليات املتحدة 
بفرض سيطرتها على الفضاء في مواجهة 
االحتاد السوفييتي. وقد ادرك ارمسترونغ 
االهمية التاريخي����ة للحدث الذي تابعه 
مباشرة مئات ماليني املشاهدين في العالم 
مع جملته التاريخية »انها خطوة صغيرة 

لالنسان لكنها قفزة عمالقة للبشرية«.
ومغامرة مش����روع ابولو الذي سمح 
ل� 12 رائد فض����اء بان يطأوا ارض القمر 
خالل ست مهمات بني 1969 و1972، كانت 

قد بدأت قبل ثماني سنوات على ذلك مع 
اعالن الرئيس ج����ون كينيدي في مايو 
1961 عن »ارسال اميركي على القمر قبل 

نهاية العقد احلالي«.
ويقول جون لوغسدون احد املشرفني 
على املتحف الوطني للجو والفضاء في 
واشنطن »كان قرارا سياسيا في االساس«.

فقد كانت احلرب الباردة حينها في اوجها 
واالحتاد السوفييتي يتقدم الواليات املتحدة 
في السباق الى الفضاء بعد وضع القمر 
االصطناعي االول »سبوتنيك« العام 1957 
في املدار تاله العام 1961 ارسال اول رجل 

الى الفضاء هو يوري غاغارين.

ويوض����ح لوغس����دون ان »االحتاد 
الس����وفييتي جنح في حتويل اجنازاته 
الفضائية مؤش����را الى نف����وذه وجناح 
مجتمع حديث واعتبر الرئيس كينيدي 
حينها ان ليس من مصلحة االميركيني ان 
يتركوا السوفييت يستفيدون وحدهم من 
اجنازاتهم«.وبدأت الواليات املتحدة بفضل 
ازدهارها وقدراتها العلمية والتكنولوجية 
سريعا مشروع ابولو الذي قدرت كلفته 
ب� 25 مليار دوالر في 1969 اي ما يوازي 
حاليا 115 مليارا او س����ت مرات ونصف 
املرة امليزانية الس����نوية احلالية لوكالة 

الفضاء االميركية )ناسا(.


