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لوس اجنيليس 
ـ د.ب.أ: تضع سيدة 
املجتمـــع املعروفة 
ڤيكتوريا بيكام منذ 
سنوات قدميها دائما 
في أحذيـــة غريبة 
ذات كعوب شديدة 
االرتفـــاع غالبا ما 
تكون محل اهتمام 
اإلعـــام  وســـائل 
ولكن الوضع تطور 
بشكل استدعى تدخل 

األطباء.
وذكـــرت مجلة 
األميركية  »أوكيه« 
أن املغنية السابقة 
في فريق ســـبايس 
غيرلـــز )35 عاما( 
والتي تعد من أكبر 
أنصار األحذية ذات 
الكعـــوب شـــديدة 
االرتفاع، تعاني من 
آالم قوية في القدم.

وكانـــت قرينة 
العـــب كـــرة القدم 
الشهير ديڤيد بيكام 
قد قالت مؤخرا: »أحب 
الكعـــوب العاليـــة 
وأكـــره قدمي فهما 
األسوأ في جسدي 

على اإلطاق«.
تضطـــر  و
ڤيكتوريـــا الرتداء 
جوارب طبية معينة 

والتخلي عن األحذية ذات الكعوب املرتفعة قدر اإلمكان جتنبا إلخضاعها 
لعملية جراحية.

ووفقا لتقرير املجلة فقد اكتشف األطباء التواء في عظام قدم ڤيكتوريا 
بسبب كثرة ارتداء هذه األحذية.

برلني ـ د.ب.أ: كشف 
خبير أملانـــي بارز في 
عاج األمراض النفسية 
الهواء  ان  والعصبيـــة 
املنعـــش والتماريـــن 
الرياضيـــة يســـاعدان 
التخلص من حالة  في 
االكتئـــاب التي تصيب 
البعـــض فـــي أواخر 
اخلريف وأوائل فصل 

الشتاء.
وقال فرانك شنايدر 
رئيس اجلمعية الطبية 
األملانية لعاج األمراض 

النفســـية والعصبية ومدير قســـم االمراض النفسية 
مبستشفى جامعة آخن: »إن أحد أسباب الشعور باالكتئاب 
يتمثـــل في أننا نقضي وقتا أقل خارج املنزل فضا عن 

تراجع مستوى النشاط البدني خال فصل الشتاء«.
وأضاف شـــنايدر إن الشـــعور باخلمول وصعوبة 
النهوض من الفراش في الصباح يعد أمرا طبيعيا خال 

تلك الشهور.
وأضاف ان الســـبب الرئيسي وراء حالة االضطراب 
النفسي املوسمي أو ما يعرف بـ »اكتئاب الشتاء« يرجع 
إلى نقص ضوء النهار، غير أنه ليس مرضا وال ينبغي 
اخللط بينـــه وبني االكتئاب املرضـــي والذي يكون من 
أبرز وأهم أعراضه الشعور باحلزن العميق والامباالة 
وفقدان الطاقة لفترة تدوم أســـبوعني على األقل، وعلى 
من يعاني من هذه األعراض أن يستشير طبيب األسرة 

أو طبيبا نفسيا.
ويقول شـــنايدر إن األفراد ميكنهم مواصلة حياتهم 
بدون الضوء الطبيعي لفترة طويلة ماداموا يحافظون 
على ممارســـة حياتهم واتصاالتهم االجتماعية بالقدر 
الكافي »صحيح أنهم يكونون في حالة سيئة، لكن ذلك 

ال يعني اصابتهم تلقائيا باالكتئاب«.

صحتك

»nine « مهرجان دبي يفتتح دورته السادسة بالفيلم األميركي
ويكرم فاتن حمامة وأميتاب باتشان

إدارة املهرجان عزمها عرض حقيبة مرصعة باألملاس 
تعود الــــى النجمة العاملية مادونا، وصورة للممثلة 
األميركية الراحلة مارلني مونرو مرصعة بأكثر من 18 
ألفا و500 حبة كريستال شوارفسكي في مزاد خيري 

يخصص عائده ملكافحة مرض اإليدز.
وقالت شيفاني بانديا املديرة التنفيذية ملهرجان 
دبي الســــينمائي الدولي إن املهرجان ســــيقيم يوم 
اخلميــــس املقبل حفا خيريا حتت عنوان »ســــينما 
ضد اإليدز - دبي« يعرض مجموعة مميزة من األعمال 
والروائع الفنية مبا فيها لوحة »مارلني مونرو« املرصعة 
بالكريستال، وصورة للممثلة األميركية »بروك شيلدز«، 
ليتم بيعها في مزاد خاص جلمع تبرعات يعود ريعها 

إلى مؤسسة »أمفار« ألبحاث اإليدز.

فرنسا«، إذ سيتم عرض مجموعة متميزة من األفام 
الفرنسية.

وفي افتتاح الليالي العربية، يعرض الفيلم اإلماراتي 
الطويل »دار احلي« من إخراج الشاب اإلماراتي علي 
مصطفى، والذي حتدث عـــن فكرة الفيلم فقال إنها: 
تدور حول ثاثة أشـــخاص، األول إماراتي، والثاني 
سائق تاكسي هندي، والسيدة الثالثة أجنبية، تتشابك 

حياتهم وتتغير من دون أن يتقابلوا«.
وســــيتم خال أيام املهرجان تكرمي اثنني من أبرز 
جنوم الســــينما في الهند والعالم العربي، إذ ســــيتم 
تكرمي النجم الهندي أميتاب باتشــــان، باإلضافة إلى 
النجمة املصرية فاتن حمامة، لتكون بهذا التكرمي أول 
امرأة حتصل على هذه اجلائزة. من جهة أخرى، أعلنت 

دبي ـ سي.إن.إن: يبدأ غدا مهرجان دبي السينمائي 
بدورته السادسة بعرض 168 فيلما من 55 دولة ويستمر 
حتى 16 اجلاري إذ ســــيتم افتتــــاح الليلة األولى من 
املهرجان بعرض الفيلم الغنائي األميركي Nine، والذي 
يشارك في بطولته كل من النجمة األسترالية نيكول 

كيدمان، واإلسبانية بينيلوبي كروز.
وفضــــا عن عرض عدد من األفــــام العاملية التي 
ســــتعرض للمرة األولى في املنطقــــة العربية، ينظم 
املهرجان هــــذا العام مجموعة من الدورات والندوات، 
والتي سيشارك فيها عدد من صناع السينما في العالم 

العربي والعالم.
وفـــي دورة هـــذا العام، ســـيتم التركيـــز على 
السينما الفرنســـية في برنامج »في دائرة الضوء ـ 

عرض حقيبة مادونا وصورة مارلين مونرو للبيع لصالح مرضى اإليدز

هيفاء تحذف القرد النوبي من أغنيتها
وتراقص جمهورها في أبوظبي 

أبوظبي، القاهرة ـ ام. بي. سي: راقصت 
املطربــــة اللبنانية هيفــــاء وهبي جمهورها 
في احلفل الذي أحيته مساء السبت املاضي 
بأبوظبــــي بتنظيم من جلنــــة »الفورميوال 
وان«، وألهبت جمهورها بأغنياتها الشبابية 

الشهيرة.
وقلبت هيفاء هذه األجواء رأســـا على 
عقب مرتدية فستانا قصيرا، محولة املكان 
إلى شـــعلة راقصة في الصفوف األمامية 
مع أغنيات مثل »رجب« و»يا ابن احلال« 
و»بـــوس الواوا«، ولتقلد حـــركات طائر 
صغير على املسرح عندما بدأت بغناء »أنا 
عندي بغبغان« التي انشغل فيها اجلمهور 
ـ الذي غلب عليه الشـــباب على غير عادة 
احلفات التي تشهدها أبوظبي ـ بتصوير 

استعراضاتها الراقصة من خال هواتفهم 
النقالة. هدوء اجلمهور وانشغاله مبشاهدتها 
وتصويرها لم يعجب هيفاء، التي هتفت في 
اجلمهور قبل نهاية احلفل متسائلة: »وين 
الرقص؟« لتختفي بعدها الهواتف النقالة 
املرفوعة على أنغـــام »أنا قادرة أعيش«، 
ولينتهي احلفل بعد أن غنت هيفاء ساعة 

كاملة أمام اجلمهور.
مــــن جانبها، بثت عدد مــــن الفضائيات 
العربية أغنية »بابا فني« لهيفاء دون عبارة 
»القرد النوبي« التي أثارت غضب عدد كبير 
من النوبيني، ودفعتهم لتقدمي باغ للنائب 
العام، والرقابة على املصنفات الفنية، باإلضافة 
إلى دعوتــــني قضائيتني، بدعوى أن العبارة 

مسيئة للنوبيني.

هيفاء وهبي في كليب »بابا فني«

)رويترز(  أوباما يهنئ سبرينغستني وروبرت دين يرو  

أوباما يكّرم النجوم الفائزين بجوائز مركز كينيدي 
وسوزان بويل تغني في عيد ميالد ميشيل

نيويورك ـ يو.بي.آي: كرم مركز كينيدي في 
الواليات املتحدة مجموعة من النجوم شملت املمثل 
روبرت دينيرو واملغني بروس سبرينغســـتني 
واملخرج ميل بروكس وموســـيقي اجلاز ديف 

بوربك ومغنية األوبرا غرايس بامبري.
وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« أن الرئيس 
األميركي باراك أوباما ووزيرة اخلارجية هياري 
كلينتون كرما الفائزين بجائزة مركز كينيدي 

هذا العام.
وقـــال أوبامـــا االحـــد »في وقـــت احلروب 
والتضحيات الفن وهـــؤالء الفنانني يذكروننا 
بالغناء والضحك والعيش« وأضاف »في حلظات 
االنقسام والشك يحثوننا على رؤية القيم املشتركة 
التي نتقاسمها واملثل التي نطمح إليها حتى لو 
قصرنا في بعض األوقات وفي أيام الشدة يجددون 

أملنا بأن أيام أكثر إشراقا تنتظرنا«.
وقد كّرم املركز املغني بروس سبرينغستني 

الفائز بـ 19 جائزة غرامي وجائزة أوسكار واملمثل 
روبرت دينيرو الفائز بجائزتي أوسكار باإلضافة 
إلى املخرج ميل بروكـــس الفائز بجوائز إميي 
وغرامي وأوسكار وطوني والذي قال خال حفل 
العشاء الذي أقامته وزارة اخلارجية على شرف 
الفائزين عن تكرميه وهو في عمر الـ 82 أن يحصل 

ذلك متأخرا أفضل من أال يحصل أبدا.
مـــن ناحية اخرى توقعت مصادر في البيت 
األبيض أن تتلقى املغنية االسكتلندية سوزان 
بويل دعوة رسمية للغناء أمام الرئيس األميركي 
باراك أوباما وعائلته في البيت األبيض في حفل 
مميز وحميم في مناســـبة عيد السيدة األولى 

ميشيل أوباما.
وذكرت صحيفة »دايلي إكسبرس« البريطانية 
ان بويل التي حقق أول ألبوم موسيقي لها مبيعات 
هائلة في األسبوع األول من طرحه للبيع أصبحت 

مفضلة عند عائلة أوباما.

»nine « ملصق الفيلم األميركي أميتاب باتشان فاتن حمامة

سعودي يعتذر لزوجته بتعليق
الفتة قماشية على جسر مشاه

دبي ـ العربية.نت: علق زوج ســــعودي الفتة قماشية على جسر 
للمشاة في طريق كورنيش مدينة اخلبر، تضمنت طلبه الصفح من 
زوجته والتأكيد على متســــكه بها، وذلك بعد محاوالت يائسة بذلها 
الزوج إلعادة املياه إلى مجاريها مع شريكة حياته ومحاوالت أخرى 
لذوي الطرفني. وذكرت صحيفة »عكاظ« التي أوردت اخلبر أن الزوج 
حاول إرضاء زوجته، عبر رسائل نصية على هاتفها النقال، وإرسال 
وسطاء حلل اخلاف الناشب بينهما منذ أكثر من شهرين، والذي وصفه 
بـ »البســــيط« وال يتعدى كونه »زعل بنات« حسب تعبيره. وحول 
اختياره للموقع، ذكر الزوج أنه يعتبر ما فعله مبنزلة »اعتذار رسمي« 
على مرأى من اجلميع، مضيفا »هناك ســــببان آخران الختيار املكان، 

أولهما أنه الفت لألنظار، والثاني لقربه من مسكن أسرة الزوجة«.

مؤتمر كوبنهاغن الدولي يناقش 
تحديات مواجهة التغير المناخي 

االرض، مــــا يتطلب خفضا كبيرا 
النبعاثات الغازات املسببة الرتفاع 

حرارة االرض.

ويتمثــــل رهان هــــذا املؤمتر 
التاريخي في احلد بدرجتني مئويتني 
من ارتفاع معدل احلرارة على سطح 

كوبنهاغــــن ـ ا.ف.ب: افتتحت 
امس في كوبنهاغن اعمال مؤمتر 
الذي  املناخ  االمم املتحدة حــــول 
سيسعى على مدى اسبوعني الى 
حتديد الرد العاملي على التغيرات 

املناخية التي تهدد الكوكب.
وحضر ممثلو 192 بلدا بينهم 
رئيس الــــوزراء الدمناركي الرس 
راسموسن، جلسة االفتتاح العلنية 
املفاوضات  الطاق اسبوعني من 
في هذا املؤمتــــر الذي يختتم في 
18 ديسمبر بحضور اكثر من 100 

رئيس دولة او حكومة.
وبدأ املؤمتر بتأخير 45 دقيقة 
عن املوعد احملدد بعرض فيلم عن 
شعوب العالم التي تواجه التغير 

املناخي.

)رويترز(  نشطاء في مجال البيئة يحملون الفتات حتذير من التغيرات املناخية  

ڤيكتوريا بيكام بالكعب العالي

اكتشاف علمي بألمانيا: األوروبيون كانوا يأكلون البشر
برلني ـ أ.ش.أ: توصل فريق أوروبي مشـــترك من علماء اآلثار 
إلى اكتشـــاف علمي مثير بعد أن عثروا على بقايا بشرية جنوب 
غرب أملانيا تثبت أن السكان هناك مارسوا عادة أكل حلوم البشر 

على نطاق واسع.
وذكرت شـــبكة تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية أن العلماء 
اكتشفوا وجود هذه العظام البشرية التي تخص قرابة 500 شخص 
في مقبرة تقع في قرية »هيركسهامي« األملانية والتي يعود تاريخها 
إلى نحو ســـبعة آالف عام، األمر الذي يثبت أن بعض السكان في 

أوروبا خال تلك الفترة قد أقبلوا على تناول اللحوم البشرية.
وصرح البروفيســـور برونو بولشتاين ـ الذي يرأس الفريق 
العلمي التابع جلامعة بوردو الفرنســـية ـ بأن العظام البشـــرية 
املكتشـــفة داخل املقبرة كانت مقطوعة ومكسورة بشكل متعمد، 

األمر الذي يثبت أنها كانت تســـتخدم في األكل، ناهيك عن وجود 
آثار أسنان عليها.

واستطرد بولشتاين يقول »ومع ذلك فإنه من الصعوبة مبكان 
إثبات أن تلك العظام كان يتم طهيها«.

من جانبها، أشارت الشبكة البريطانية إلى أن عدم وجود اللحم 
علـــى العظام ال يعد دليا على وجود ظاهرة أكل حلوم البشـــر، 
حيث إن إزالـــة اللحم ميكن أن ميارس في إطار طقوس جنائزية 

خاصة بالدفن.
ويعتقد فريق العلماء األثريني أن العصر الذي ترجع إليه هذه 
االكتشـــافات اقترن بالبدء في ممارســـة الزراعة في أوروبا، وأن 
تناول حلوم البشـــرية في أوروبا إبان تلك الفترة رمبا كان أمرا 

استثنائيا متت ممارسته خال املجاعات فقط.

بأمر طبي.. ڤيكتوريا بيكام
ممنوعة من »الكعب العالي« 

محاكمة اثنين
قتال جرذاً 

ســـيدني ـ د.ب.أ: ميثل اثنان من 
املشاهير املشاركني في البرنامج الواقعي 
البريطاني »سليبريتي« للمحاكمة في 
أستراليا بتهمة استخدام الوحشية مع 
احليوانات بعدما قتـــا وطهيا جرذا 
ليأكاه خال تصويـــر البرنامج في 
استراليا. وأفادت تقارير إخبارية بأن 
كبير الطهاة اإليطالي الشـــهير جينو 
داكامبو واملمثل اإلجنليزي ستيوارت 
مانينغ تلقيا اســـتدعاء للمثول أمام 
محكمـــة مورويلومباه في والية نيو 
ســـاوث ويلز. وقال متحدث باســـم 
الشـــرطة إنه جرى اســـتدعاء كبير 
الطهاة واملمثـــل للمثول أمام احملكمة 
في 3 فبراير املقبل. ونقلت هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي.بي.سي« عن املتحدث 
باسم اجلمعية امللكية ملنع الوحشية 
ضد احليوانات ديڤيد أوشانسي القول 
إن الشكوى قدمت للشرطة نظرا ألن 

اجلرذ قتل لغرض ترفيهي«.

نصيحة طبية: عالجوا اكتئاب الشتاء 
بالتمارين الرياضية


