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اجلد ليسون يتوسط أبناءه وأحفاده وفي اإلطار بعض صور األحفاد

أحد سكان يافا على دراجته بجوار منزل للبيع

مدينة يافا

مساكن األحالم في يافا.. للبيع

تســـعى نحـــو ٥٠٠ عائلة 
عربـيـــة فـــي يافـــا جاهـــدة 
لالحتفـــاظ مبوطئ قدم في حي 
التي تتحول  العجمـــي بيافا 
بسرعة الى بديل يحمل مالمح 

فنية للحداثة التي تتسم بها 
حيث اطلق على مبانيها مساكن 

االحالم.
وفي الصورة احد ســـكان 
احلي علـــى دراجته مير امام 

مبنى عليـــه الفتة لـ «البيع» 
بينما تنادي االســـر احلكومة 
ان تعمل على مساعدتها لشراء 
املنـــازل او ايجارهـــا بدال من 
جد بريطاني  في انتظار  الحفيد ١٠٦اخراجهم منها       (رويترز)

 جماعة أميركية لمكافحة
 التدخين تنتقد فيلم «أڤاتار»

 لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: انتقدت جماعة 
أميركية ملكافحة التدخني فيلم اخليال العلمي 
«اڤاتار»، قائلة إن الفيلم يرســـم صورة 
لشـــخصية محبة للتدخني وهو ما يبعث 

برسالة خاطئة ملشاهدي الفيلم.
ونشرت منظمة «أفالم خالية من التدخني» 
اعالنات على صفحة كاملة في صحيفتني 
جتاريتني همـــا «ڤاريتـــي» و«هوليوود 
ريبورتـــر» لالحتجاج على تدخني العاملة 
«جرايس أوجستني» خالل مشاهد الفيلم 

والتي جتسد دورها «سيجورني ويفر».
وأنشأ احلملة «ستانتون إيه جالنتز»، 

مدير مركز أبحاث وتعليم احلد من التدخني، 
وتـــروج ألن كل ١٠٠ مليون دوالر يجنيها 
الفيلم في «شـــباك التذاكر» سوف «يقدم 
انطباعات لترويج التبغ بقيمة ما يقدر بـ 
٤٠ مليون دوالر للجمهور»، وتقدر املنظمة 
أن هذا يوفر إعالنات مجانية لصناعة التبغ 

بقيمة نحو ٥٠ مليون دوالر.
وقال جيمس كاميـــرون، مخرج فيلم 
اڤاتار، لصحيفة «نيويـــورك تاميز» إنه 
يتفق أن النماذج املقدمة للشباب ال يجب 
أن تدخن في األفالم، لكن «األفالم يجب أن 

تعكس الواقع».

لنـــدن ـ د.ب.أ: ينتظر جد في بريطانيا مولد العضو 
الـ ١٠٦ في عائلة أحفاده.

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي) على 
موقعها اإللكتروني أن تيد ليسون (٩١ عاما) لديه ٨ أبناء 

و٣٣ حفيدا و٦١ من أبناء أحفاده و١١ من أحفاد أحفاده.

وجاء في تقرير الـ «بي.بي.ســـي» أن أصغر طفل في 
أحفاد أحفاد ليســـون يبلغ عمره ثالثة اشهر، إال أنه من 

املنتظر قدوم طفل آخر من أحفاد أحفاده قريبا.
وذكرت اإلذاعة أن جميع أفراد عائلة ليســـون تقريبا 
تعيش مثل «كبير العائلة» في مقاطعة لينكونشير شرقي 

بريطانيا. وقال ليسون «أنا سعيد بهذا، فليس هناك خطأ 
في وجود عائلة كبيرة».

وقالت ابنته بوال ديكينسون «أبي كان موجودا دائما 
مـــن أجلنا، فقد عمل طوال حياته وكان يعطينا دائما كل 

شيء».

صحتك

الشاي األخضر يقي 
من اإلصابة بسرطان الرئة

واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة تايوانية أن مضادات األكسدة 
املوجودة في الشاي األخضر قد تخفف بشكل ملحوظ خطر اإلصابة 
بســـرطان الرئة لدى املدخنني وغير املدخنني وتناول فنجان واحد 

على األقل منه يوميا يحمي من اإلصابة بهذا املرض.
وأشار موقع «هيلث داي نيوز» األميركي الى أن الدراسة وجدت 
أن املدخنني وغير املدخنني الذين يتناولون يوميا فنجانا من الشاي 
األخضر على األقل يظهر أنهم أقل تعرضوا لإلصابة بسرطان الرئة 

بـ ١٣ مرة من األشخاص الذين ال يتناولون الشاي األخضر.


