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وزير الصحة املاليزي يخضع الختبار الكشف مبتسما                                                                                   )أ.پ( 

صحتك

واشنطنـ  أ.ش.أ: جنمة هوليوود كاترين زيتا جونز انضمت اخيرا الى نادي جنمات 
مدينة صناعة الفن الالتي تخطني سن الـ 40.

ويضم النادي جميالت هوليوود جنيڤر انيستون وكيت بالنشيت وريني زيلفيجر 
الالتي أمتمن العام الـ 40 هذا العام الى جانب ماريا كاري وجينفر لوبيز.

ورغم جمالهن اال ان صناعة الســـينما في هوليوود مهووسة بالشباب وبذلك تكون 
الشاشة الصغيرة هي اخليار األفضل لهن.

ويرى البعض ان النجمات مازلن في قمة العطاء واإلثارة اال ان األمر قد ال يســـتمر 
كذلك كثيرا وقد ال يصمدن طويال في اعتالء القمة في مدينة السينما واملشاهير على ان 

يبدأن في البحث عن مكان لهن في التلفزيون.
وتبدو املمثلة ميريل ستريب هي االستثناء فبعد ان تخطت سن الـ 60 التزال تواصل 

العطاء على الشاشة الفضية.

كاترين زيتا جونز تتألق بعد الـ 40

كواالملبور ـ يو.بي.آي: تســـعى املاليزية ميك 
ووك كوندور وعمرها 107 أعوام للعثور على زوج 
مناسب ســـيحمل الرقم 23 خوفا من ان يهجرها 
زوجها احلالي، بعد انهـــاء برنامج اعادة التأهيل 

الذي يخضع له.
ونقلت صحيفة »ماليزيا ستار« املاليزية عن 
املرأة انها تزوجت محمد نور شي موسى البالغ من 
العمر 37 سنة في العام 2005 وكانا يعيشان بسالم 
الى ان تقدم لعالج عادة االدمان على املخدرات التي 
يشكو منها في مركز إلعادة التأهيل في كواالملبور 

في يوليو املاضي.
وتظن ميك ووك ان زوجها قد يتخلى عنها بعد 
انتهاء البرنامج ليســـتقر في كواالملبور ويتزوج 

امرأة أصغر منها سنا.
وأكدت انها تنوي زيارة زوجها قريبا ان وافق 

جيرانها على اخذها اليه.
وتابعت »أود ان اعبر له عن مشـــاعري وأقول 
له انني اشـــعر بالوحـــدة من دونـــه واذا تفاعل 
معي ســـأنتظره من دون البحث عن زوج آخر«، 
وشـــددت على انها شـــعرت بوحدة رهيبة خالل 

شهر رمضان.
وقالـــت انا ال أبحث عن رجل وســـيم كرئيس 
وزرائنا وامنا عن شـــخص يرافقني في سنواتي 

املظلمة.
وأضافت انا أعي انني امرأة مســـنة، ولم يعد 
جسمي مثل جسم أي شـــابة مبقدورها اغراء أي 
شخص تريده ولكن رغبتي في الزواج من جديد هو 
مللء حياتي ال شيء أكثر. ورفضت املرأة احلديث عن 
زيجاتها السابقة وعن عدد أوالدها مكتفية بالقول 

ان أوالدها مستقلون وكبار في السن.

تخطت المائة وتبحث عن العريس رقم 23

القاهرةـ  ام.بي.سي: اعترف 
الفنان فاروق الفيشاوي بخيانة 
جميع زوجاته، مرجعا ذلك الى 
»طفاسة عينه، وحبه في جنس 
احلـــرمي«، وذلك في مفاجأة ال 
تختلف عن اعترافات ســـابقة 
للمغنية اللبنانية صباح بخيانة 

أزواجها.
ووصف فاروق نفسه بأن 
»عينه زايغة على الستات دائما، 
وانه قرر بعد طالقه الثالث أال 
يتزوج«، إال انه عاد، وقرر انه 
ال يســـتطيع ان يستغني عن 

»الستات« على حد قوله.
وحول التناقض بني رفضه 
للـــزواج وحبه للنســـاء، قال 
الفيشاوي لبرنامج »مذيعة من 
جهة أمنية«، علـــى قناة نايل 
اليف املصرية مســـاء السبت 

»احلدق يفهم«.
من جهـــة أخرى، قال انه ال 
يستطيع ان يستغني عن ابنة 
ابنه أحمد الفيشاوي »لينا« كما 
كـــرر ذات االعترافات بخيانة 
زوجاته في برنامج »اجلريئة« 

إليناس الدغيدي.
وهاجم أيضا مخرج فيلمه 
األخير »ألوان السما السابعة«، 
وأكد ان املخرج ســـبب فشـــل 
الفيلم، وعندما سألته املذيعة 
من هو املخرج، قال انه ال يتذكر. 
ووصف عادل امام بأنه »يعتز 
الالزم«، فيما  أكثر من  بنفسه 
الهام شـــاهني »امرأة  اعتبـــر 

هلهلية«.
كانت ســـمية األلفي أولى 
زوجات فاروق الفيشاوي وعاش 

»مذيعة من جهة أمنية« تجبره على االعتراف

 فاروق الفيشاوي: خنت جميع زوجاتي بسبب »عيني الزايغة«

معها 13 سنة وأجنب منها ولديه 
أحمد وعمر ثم تطلقا، وتزوج 
بعدها الفنانة سهير رمزي، ثم 

نوران.
الالفت ان احلديث عن اخليانة 
الزوجية للممثلني بدا قاســـما 

مشتركا في عدة برامج حوارية 
في شهر رمضان، فاملمثلة مرمي 
فخرالدين حتـــدثت عن خيانة 
الشحرورة صـــباح ألزواجها، 
ووصفتها بالزانية. لكن صباح 
فـــي احـــد  عــــادت وقالـــت 

البرامج، انها لم تخن ازواجها 
جسديا.

امـــا املمثلة عال غامن فقالت 
انها ضبطت زوجها وهو يخونها 
في غرفة نومها، مشـــيرة الى 
انها طلبت الطالق بسبب هذه 

الواقعة، ويرى البعض ان اطالق 
مثل هذه التصريحات اجلريئة 
ميثل أحد عوامل رفع أجر الفنان 
في احللقة بغـــض النظر عما 
يتعرض له من تشـــويه لدى 

جمهوره.

خبيرة تغذية تنصح: ال تكثروا من المكسرات

دبيـ  سي.ان.ان: تعتبر املكسرات كاللوز، 
والفستق، والفول السوداني والبندق من 
االطعمـــة الصحية واملفيـــدة، الحتوائها 
على عـــدد من البروتينـــات التي يحتاج 
اليها اجلسم، كما حتتوي على كميات من 
الدهون التي ميكن ان تزود اجلسم بالطاقة 

الالزمة.
ولكن هل يعني كونها صحية، ان يأكل 
منها الفرد الكمية التي يشاء وقتما يشاء، 
وما احلدود التي يجب على الفرد التوقف 

عندها في تناوله للمكسرات بأنواعها؟
جتيـــب اختصاصية التغذيـــة ميلينا 
جامبوليس عن هذا التساؤل فتقول: هذا 
التساؤل مهم جدا، فهي مسألة أتعامل معها 
يوميا، فالكثيرون ممن أضع لهم حميات 
غذائية يعتقدون ان االطعمة الصحية ميكن 
ان نتناول منها الكميات التي نريدها دون 

خوف، وهذا اعتقاد خاطئ.
وتضيف جامبوليس: مما ال شك فيه ان 
املكسرات غذاء صحي، باعتبارها مصدرا 
للدهون غير الضارة والبروتني وااللياف 
وبعض الفيتامينات املهمة واملعادن، فاجلوز 
واللوز أثبتا انهما يعمالن على التخفيف 

من الكوليسترول في الدم.
وتتابع: ومع ذلك فاملكســـرات حتتوي 
على سعرات حرارية مرتفعة، بسبب ارتفاع 
نسبة الدهون فيها وقلة املاء، ما يعني ان 
تناولها يزيد من الســـعرات احلرارية في 
اجلسم، مما يتسبب في زيادة وزنك، وزيادة 

مستوى الكوليسترول في الدم.
وتوصي اختصاصية التغذية مبا مقداره 
ربع كأس من املكسرات او البذور يوميا، 
خصوصا اذا كان الفرد يتبع حميات غذائية 
ويسعى خلفــض وزنه، اال اذا كان الشخص 
نباتيا، فذلك يعطيه فرصة لتناول كمية 

اكبر قليال من املكسرات.
وبسبب الســـهولة باالفراط في تناول 
املكســـرات، تنصـــح جامبوليس بتناول 
االغذية الغنية باملاء، كالفواكه واخلضار، 
واالغذية قليلة الدهون، وذلك عند تناول 

املكسرات.
ولتجنب تناول كميات كبيرة، تنصح 
خبيرة التغذية بتنـــاول نصف كوب من 
املكسرات، مع الفواكه والسلطة، وبذلك ميكن 
للفرد ان يشعر بأنه اكتفى من املكسرات 

دون ان يكون قد تناول كمية كبيرة.

مغامرة تلفزيونية
قتلت طفاًل هنديًا

ابنة بيرلسكوني تدافع 
عن غراميات أبيها

الحمام الزاجل أسرع من اإلنترنت

نيودلهيـ  يو.بي.آي: توفي صبي 
هندي في الثانية عشرة من العمر 
بعد قفزة من على سور املنزل مقلدا 

احد املشاهد التلفزيونية.
وافادت وكالة »برس تراســـت 
أوف انديا« الهندية ان الصبي الذي 
يدعى سوجيت قد لف حبال حول 
رقبته وقفز من على سور حديقة 
املنزل في منطقة ساروجيني ناغار 
في مدينة دلهي الواقعة شمال الهند، 
وذلك محاولـــة منه ألن يقلد احد 

املشاهد التلفزيونية امام رفاقه.
ان  الشـــرطة  وقال مصدر في 

الصبي خنق وتوفي على الفور.

رومـــا ـ أ.ش.أ: من الطبيعي 
ان يتمتع األب بحب ابنته لكن 
عندما يكون هذا الوالد رئيســـا 
لوزراء دولـــة كبرى وواحد من 
العالم فإن معزته  أغنى أغنياء 
في قلبها لـــن يضاهيها معزة. 
لذلك ادانت مارينا االبنة الكبرى 
لرئيس الوزراء االيطالي سيلفيو 
بيرلسكوني من زوجته األولى 
بشدة وبعنف احلملة اإلعالمية 
التي يتعرض لها والدها بسبب 
مغامراتـــه العاطفية مع فتيات 
كلهـــن فاتنـــات وصغيرات في 

السن.
ووصفت مارينا احلملة التي 
يتعرض لها والدها بأنها شائنة 
ومخزية مؤكدة انه كلما تعرض 
والدهـــا للهجوم ازداد قدر حبه 
في قلبها، الفتـــة الى ان والدها 
هـــو دائمـــا مثار حقـــد وغيرة 
العديدين لنجاحاته الباهرة في 
املجال السياسي ومجاالت املال 
واألعمال الى جانب عشق أجمل 

اجلميالت له.
وأضافـــت مارينا في حديث 
لصحيفة »كوريير دي ال سيرا« 
ان الصحافيني لديهم  االيطالية 
احلق فـــي توجيـــه االنتقادات 
لوالدها لكن من حق والدها ايضا 
ان تكون له حياته اخلاصة وان 
يلجأ الـــى القضاء لقصاص من 
أي صحافـــي يروج لشـــائعات 

باطلة.

واشنطنـ  أ.ش.أ: استطاع خبراء االنترنت 
بجنوب افريقيا اثبات ان احلمام الزاجل اسرع 
من االنترنت، بعد شـــكــاوى املتعاملني مع 
شـــركة خدمات انترنت طراز »دي اس ال« 
مـــن بطء االنترنت وعدم اعتراف الشـــركة 

باالمر.
كما اســـتطاع خبراء اجراء مسابقة بني 
حمامة واالنترنت، فحملت احلمامة شريحة 
معلومات، بينما كان حتميل املعلومات يتم 
في اللحظة نفســـها على جهاز الكمبيوتر، 
فقطعت احلمامة مســـافة 90 كيلومترا في 
ســـاعة وثماني دقائق، وأوصلت الشريحة 
بينما كان جهاز الكمبيوتر في وقت وصول 
احلمامة نفســـه لم يحمـــل اكثر من 4% من 

املعلومات عبر االنترنت.

ارتفاع عدد اإلصابات بإنفلونزا الخنازير في هونغ كونغ
بكنيـ  أ.ش.أ: أعلنت سلطات 
الصحة احمللية في هونغ كونغ 
تسجيل 529 حالة اصابة جديدة 
مؤكـــدة بڤيروس )ايه/ اتش1 
ان1( املعروف عامليا بانفلونزا 
اخلنازير خالل الـ 24 ســـاعة 
املنقضيـــة، ليرتفـــع اجمالي 
االصابات في املنطقة الى 17518 

حالة.
ادارة  وأكد املتحدث باسم 
الصحة في هونـــغ كونغ ان 
احلاالت اجلديدة تشمل 274 
ذكـــرا و255 انثـــى تتـــراوح 
اعمارهـــم بني 10 اشـــهر و79 

عاما.
وصرحت هيئة املستشفيات 
بأنه اليزال يوجد 153 مريضا 
يتلقون العالج باملستشفيات 
العامة، من بينهم 138 في حالة 
مستقرة، و7 في حالة متقدمة، 

و8 في حالة خطيرة.
وفي منطقة ماكاو املجاورة 
 ، اقصى جنوب شرق الصني 
اعلن مكتب صحة ماكاو وقوع 
76 حالة اصابة جديدة بانفلونزا 

و52 عاما، ومازال هناك حوالي 
13 من املرضى يتلقون العالج 
باملستشفيات احمللية، ووصفت 

حالتهم الصحية باملستقرة.

وذكر مكتـــب الصحة في 
مـــاكاو ان احلـــاالت اجلديدة 
تشـــمل 34 أنثـــى و42 ذكرا، 
تتراوح اعمارهم بني 10 اشهر 

اخلنازير غالبيتها في 4 مدارس 
ثانوية، ليرتفع اجمالي احلاالت 
الى 1746  املصابة بالڤيروس 

حتى اآلن.

V.I.P سوزان بويل
لندنـ  يو.بي.آي: القت املغنية االسكوتلندية سوزان بويل ترحيبا 
حارا في الواليات املتحدة، اذ اعدت لها لوس اجنيليس اســـتقباال 

يليق بكبار الشخصيات »V.I.P« واعتبرتها واحدة من سكانها.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان املعجبني احتشدوا فيما 
تدافـــع اكثر من 50 مصور باباراتـــزي للفوز بصورة لبويل التي 

وصلت في عطلة نهاية االسبوع الى اميركا.
واشارت الى ان االبتسامة لم تفارق شفتي النجمة البالغة من 
العمر 48 عاما، فيما وزعت قبالتها على احلشود ولوحت للكاميرات 

وللناس الذين لم يتوقفوا عن ترداد اسمها.
وقال احد املعجبني ان بويل »كانت تســـتمتع مبا وصلت اليه 
وكانت معجبة باالنتباه الذي تلقاه فقد اصبحت شـــخصا يفخر 

به اي شخص«.
وذكرت الصحيفة ان احلراس االمنيني اضطروا الفساح املجال 
بالقوة امامها بعدما وصلت الى مطار لوس اجنيليس قبيل مشاركتها 
في برنامج املواهب االميركي الذي انطلقت من نسخته البريطانية 

في وقت سابق من هذه السنة.


