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لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: أكد جنم هوليوود 50
الشهير جورج كلوني امس انه ليس لديه رغبة 
في الزواج مجددا ألنه زوج »سيئ«. وذكر موقع 
»فيميل فيرســــت« البريطاني املعني بأخبار 
املشاهير أن جنم فيلم »أب إن ذي إير«، والذي 
تزوج في السابق املمثلة تاليا بالسام يتعجب 
كيف جنح فــــي تكوين عالقات مع صديقات 

رغم أنه يرى نفسه شخصية يصعب حتملها. 
وأوضح أشهر عازب في هوليوود والذي يعيش 
حاليا قصة حب مع املمثلة ومقدمة البرامج 
اإليطالية إليســــابيتا كاناليز )31 عاما(، »أنا 
دائما مشغول بالعمل ولي اهتمامات مختلفة 
كثيرة للغاية الى جانــــب التمثيل. لو كنت 

مكان صديقتي، ما حتملتني«.

جورج كلوني: أنا زوج سيئ!

لم تحدث بهذه القسوة منذ 22 عامًا

السيول تغرق تبوك.. وإخالء احترازي خوفاً من تكرار كارثة جدة
تبوكـ  العربية: خرج عدد من أهالي األحياء التي 
دخلها السيل مبنطقة تبوك )شمال السعودية( من 
مســـاكنهم إلى بيوت أقاربهم بعيدا عن السيل، في 
ســـاعة متقدمة من صباح امس استجابة لإلخالء 

االحترازي الذي دعا إليه الدفاع املدني.
وكان أعداد من سكان حي أبو سبعة والصناعية 
وبعض املخططات اجلديدة مثل الشفا، أخلوا بيوتهم 
القريبة من مجرى الســـيل حتســـبا من تأثيراته، 
حيـــث غرقت املنطقة الصناعيـــة باملياه، من دون 
تسجيل خســـائر في األرواح. وأقفل الدفاع املدني 
بعض الطرق التي تؤدي إلـــى األماكن املتضررة، 
بينما تسبب السيل بوقف الدراسة في مدارس تلك 
األحياء، وخروج عدد من األهالي إلى منازل أقاربهم 
ومعارفهم بعيدا عن مجرى السيل، بحسب حديث 
عدد منهم لـ »العربية.نت«. ونفقت أعداد كبيرة من 
اإلبل واملواشي في وادي األثيلي، خلف مدينة امللك 
عبدالعزيز العســـكرية )قريبا من املطار(، بعد أن 
داهمتها السيول في حظائرها، إذ لم يتنبه مالكها 
للســـيل في ظل تأخر التحذيرات. وكانت األمطار 
بدأت فجر االثنني املاضي ملدة تزيد عن 9 ساعات، 
ولم تشـــهد املنطقة مثل هذه األمطار منذ 22 عاما 

بحســـب صحيفة الوطن السعودية، ونتجت عنها 
سيول جارفة واستنفار كبير للدفاع املدني واجلهات 
املساندة الحتواء الوضع، في ظل الرعب من تكرار 
كارثة جدة الذي بات يلوح في األذهان مع كل سقوط 

لألمطار بكثافة أو حتذيرات من ذلك.
من جهة اخرى أدت موجات السيول التي جتتاح 
محافظات البحر االحمر وسيناء وأسوان في مصر 

الى مقتل 10 اشخاص وهدمت مئات املنازل.
وفي مدينة العريش املصرية مت إخالء مستشفى 
العريش من املرضى بعد أن أغرقت املياه مستودعات 
األدوية وغرف األشعة وأقساما أخرى باملستشفى، 

ما أدى إلى خسائر تقدر مباليني اجلنيهات.
كما تعرضت القرية الرياضية شمال سيناء للغرق 
وكذلك مقر ونادي الصحافيني ما أسفر عن خسائر 
مالية تقدر مبائة وعشـــرين مليون جنيه مصري 
)أكثر من 22 مليون دوالر(. واضطر مسؤولو وزارة 
الصحة باحملافظة إلى نقل املرضى من مستشـــفى 
العريش املركزي إلى مستشفيات خاصة بعد غرق 

األولى متاما جراء السيول واألمطار.
وفي السياق ذاته فقد العشرات من بدو سيناء 

من أبناء القرى القريبة من مخرات السيول.

تواجد أمني أمام موقع احلادث وفي االطار املتهم

األمير ويليام 

)أ.پ( السيدة العجوز تروي ظمأها بشربة ماء        

الستينية بعد خروجها من حتت األنقاض

سعوديون يحاولون إخراج سيارة غرقت في املياهالسيول أغرقت مناطق في أسوان وهدمت مئات البيوت )أ.پ(

زلزال آخر يضرب الجزيرة المنكوبة

بعد 8 أيام تحت األنقاض في هاييتي.. 
ستينية تخرج حية وتطلب شربة ماء

بور او برنس ـ أ.ف.پ: انتشـــل عمال اإلنقاذ في هاييتي 
سيدة حية في العقد السادس من عمرها ظلت حتت أنقاض 
إحدى الكنائس 8 ايام، وذكرت شبكة »سي إن إن« األميركية 
امس أن هذه الســـيدة تتلقى العـــالج في الوقت احلالي إثر 
إصابتها بكسر في القدم وبعض اإلصابات األخرى وكان اول 

ما طلبته هذه السيدة التي جنت باعجوبة شربة ماء.
من جهة اخرى ما ان وصلت عمليات البحث عن ناجني الى 
مرحلتها النهائية في هاييتي بثت الوكاالت خبرا عن زلزال 
آخر بقوة 6.1 ضرب اجلزيرة املنكوبة امس، وقد انتشـــرت 
القوات االميركية للمساعدة في نقل املساعدات االنسانية، في 

حني تزداد حدة التوتر في العاصمة الهاييتية املدمرة.
 وتعتبـــر فرق االنقاذ، التي هرعـــت الى هاييتي من كل 
اقطار العالم ملســـاعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب اجلزيرة 
وخلف 75 الف قتيل، ان البقاء على قيد احلياة حتت االنقاض 
الكثر من اسبوع اعجوبة.  واعلن اجلنرال دانيال الى معاون 
املسؤول عن العملية االميركية في هاييتي بأن مرحلة البحث 
عن ناجني على وشـــك االنتهاء.  ومساء الثالثاء جنح فريق 
من منظمة »مسعفون بال حدود« الفرنسية غير احلكومية 
ورجال اطفاء هاييتيون ومســـعفون اميركيون في اخراج 
الشـــابة هوتلني لوزانا )25 ســـنة( من حتت انقاض متجر 

كبير. واستمرت عملية االنقاذ تسع ساعات.

طلب إحاطة في البرلمان المصريهايدي مونتاغ:  لست مدمنة جراحات تجميلية
بسبب زواج رئيس الحكومة.. نظيف!

إحياء الذكرى الـ 200 لمولد شوبان

قالت إنه يفتقر للجاذبية 

مجلة أسترالية ترفض
وضع صورة لألمير ويليام على غالفها

سيدنيـ  د.ب.أ: رفضت أكثر املجالت النسائية مبيعا في استراليا 
وضع صورة األمير ويليام على غالفها، حيث قالت رئيسة حترير 
املجلة امس إن ملك املســـتقبل في بريطانيـــا »جاد« مثل والده وال 
»يتمتع بالبريق«، مثل الراحلة والدته. يقوم األمير ويليام، الوريث 
الثاني لعرش بريطانيا بعد والده األمير تشـــالز، حاليا بزيارة غير 

رسمية ملدينتي سيدني وملبورن االستراليتني.
وكتبت هيلني ماكابي، رئيســـة حترير مجلـــة »وومن ويكلي«، 
في صحيفة استرالية لتوضيح قرارها بعدم تغطية الزيارة »يبدو 
ويليام شابا مبهجا، ومن اجلائز أنه سيكون ملكا ممتازا، ولكن في 

عالم مهووس بالشهرة ينتظر اجلمهور بعض البريق«.
وقالت »املرة األخيرة التي ظهـــر األمير فيها مبظهر براق كانت 
وهو في السادسة عشرة وذلك في زيارته األولى لكندا، عندما التفت 

حوله الفتيات واعربن عن رغبتهن في الزواج منه«.

لـــوس اجنيليـــس ـ يو.بي.
آي: أكـــدت النجمة التلفزيونية 
األميركية هايـــدي مونتاغ انها 
ليســـت مدمنة علـــى اجلراحة 
التجميلية رغم انها خضعت لـ 
10 عمليـــات منها في يوم واحد 

في نوفمبر املاضي.
وقالت مونتاغ ملجلة »بيبول« 
األميركية قبل فترة انها »بعيدة 
كل البعد عن الهوس« مبحاولة 
حتســـني مظهرها ما أثار موجة 
من االنتقـــادات دفعتها للتأكيد 
من جديد على انها ليست مدمنة 

على التجميل.
وأوضحـــت ضمـــن برنامج 
»صبـــاح اخلير أميـــركا« »أود 
أن أقـــول ان ال أحد يعرفني أنا 
لســـت مدمنة )على اجلراحات 

التجميلية(«.

القاهرة ـ العربية: أثار اعالن 
رئيـــس وزراء مصر نبأ زواجه 
عبر بيان رسمي صادر من مجلس 
الوزراء نشرته الصحف املصرية 
امس جدال برملانيا واســـعا في 

جلسات املجلس الثالثاء.
وتقدم النائب املستقل مصطفى 
بكري بطلـــب احاطة عاجل الى 
د.فتحي ســـرور رئيس مجلس 
الشعب املصري حول خبر عقد 
قران د.نظيـــف رئيس مجلس 
الوزراء الشـــهر املقبل، استنكر 
فيه اعالن املتحدث باسم رئاسة 
مجلس الوزراء نبأ الزواج، مؤكدا 
»أن وظيفة رئاسة مجلس الوزراء 
وكل من فيه هي االهتمام بهموم 
الشـــعب املصري وليس اعالن 
أخبار خاصة برئيس الوزراء«.

وقال د.سعد الكتاتني املتحدث 
باسم الكتلة البرملانية لالخوان 
املسلمني »إن مسألة اعالن د.نظيف 
زواجه هي مسألة تخصه ان شاء 

أعلنها أم ال«.
وكشـــف طلـــب االحاطة أن 
الزوجة القادمة لرئيس مجلس 

وردا على سؤال عن الرسالة 
التـــي تظن ان طلتهـــا اجلديدة 
توجهها للشابات أجابت مونتاغ 
انها فعلت ما شـــعرت بأنه من 

اجليد أن أقوم به.
 

الوزراء كانت تعمل مديرة ملكتبه 
على مدى سنوات طويلة، وهي 
تعمل اآلن نائبـــا لرئيس هيئة 
تنمية تكنولوجيـــا املعلومات 
بوزارة االتصـــاالت«. وجاء في 
طلـــب االحاطة الـــذي حصلت 
العربية.نت على نســـخة منه 
»نشرت الصحف املصرية القومية 
واحلزبية واخلاصة خبرا يفيد 
بنية د.أحمد نظيف رئيس مجلس 

الوزراء بالزواج الشهر املقبل.

هايدي مونتاغ

د.أحمد نظيف

 وارســـو ـ يو بـــي آي: اقيم 
العاصمة  البرملان في  في مبنى 
الپولندية وارســـو امس حفل 
مبناسبة الذكرى الـ 200 لوالدة 
الپولندي  املؤلـــف املوســـيقي 

فريديريك شوبان.
وأفـــاد راديـــو پولنـــدا ان 
الوطنية  الپولندية  األوركسترا 
بقيـــادة أنطوني ويـــت عزفت 
معزوفة »إي مينور« املوسيقية 
مبشاركة أحد أبرز عازفي البيانو 

الپولنديني بيوتر بالكزني.
افتتح احلفل بالنشيد الوطني 
تاله خطاب لرئيس مجلس النواب 

الپولندي برونيسالف كوموروفســـكي. ونقل احلفل مباشرة عبر 
التلفزيون الپولندي.

وتستضيف وارسو في األسابيع املقبلة مجموعة من كبار عازفي 
البيانو فيما يقام أكثر من 2000 حدث تكرميي لشوبان في مختلف 
أنحاء العالم في هذه السنة التي حتمل اسم »سنة شوبان« من بينها 

حفالت موسيقية ومعارض وأفالم وغيرها.
يشار إلى ان شوبان مؤلف موسيقى كالسيكي ولد في پولندا في 
العام 1810 ومتيزت أعماله مبسحة من الرومانسية والرقة أو الكآبة 
أحيانا وكانت موسيقاه السبب في جتديد أسلوب العزف بالبيانو 

سواء من حيث اإليقاع أو من حيث الناحية اجلمالية.

فريديريك شوبان

مسّلح قتل 8 أشخاص في فيرجينيا وسلم نفسه للشرطة
واشــــنطن ـ يو.بي.آي: أعلنت الســــلطات األميركية امس عن استسالم 
رجل متهم بقتل 8 أشــــخاص في فيرجينيا. وأفادت شــــبكة »سي.إن.إن« 
األميركية بأن الشــــرطة أكدت أن اســــم الرجل كريستوفر سبايت وهو في 
الـ39 من العمر. وأصدرت الشــــرطة بيانا ذكرت فيه ان سبايت اقترب من 

أحد العناصر األمنية وسلم نفسه في وقت مبكر امس.
وكان الرجل أقدم على قتل 8 أشخاص في وسط والية فيرجينيا األميركية 
وفــــر إلى جهة مجهولــــة، فانطلقت عملية بحث مكثفة عنه شــــاركت فيها 
كالب بوليسية وطائرات مروحية. وأفادت »سي.إن.إن« بأن الرجل املسلح 
قتل ســــبعة من ضحاياه داخل وقرب منزل في أبوماتوكس جنوب شرق 
ريتشــــموند فيما عثر على الضحية الثامنة في وســــط الطريق. وأكد توم 
مولينار من شــــرطة الوالية ان القتلى من الرجال والنساء لكنه لم يكشف 
عن أعمارهم. ولم يتبني الدافع وراء القتل إمنا قال مولينار على األرجح ان 
القاتل كان يتصرف مبفرده، مضيفا ان هذا الرجل »يعتبر مسلحا وخطيرا«. 
وتكشفت احلادثة بعدما تلقت خدمة الطوارئ اتصاال يفيد عن رجل مصاب 
في وسط الطريق، فحضر اإلسعاف لكنه قضى بعد نقله بطائرة مروحية 
إلى املستشفى، وعندما وصلت الشرطة إلى املكان سمعت إطالق نار وجنم 
عن عملية البحث العثور على 7 جثث جديدة. وأصدرت شرطة الوالية بيانا 
أوضحــــت فيه انه خالل عملية البحث التي بدأت بعد ظهر الثالثاء املاضي 
أطلــــق املتهم النار على طائرة مروحيــــة فأصيبت بـ 4 عيارات نارية على 

األقل ومتكنت من الهبوط بشكل طارئ في حقل قريب.

صحتك

صالة الفجر تقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين
عمانـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة علمية أجراها 
خبراء في جمعية »أطباء القلب« في األردن 
عن أن أداء صــــالة الفجر في موعدها احملدد 
يوميا خير وسيلة للوقاية والعالج من أمراض 
القلب وتصلب الشرايني مبا في ذلك احتشاء 
عضلة القلب املسببة للجلطة القلبية وتصلب 
الدماغية. وأكدت  الشرايني املسببة للسكتة 
األبحاث العلمية والطبية أن مرض احتشاء 
القلب، وهو من أخطر األمراض، ومرض تصلب 
الشــــرايني وانسداد الشريان التاجي، سببها 
الرئيسي هو النوم الطويل لعدة ساعات سواء 

في النهار أو الليل.
وأظهرت نتائج الدراســــة أن اإلنسان إذا 
نام طويال قلت نبضات قلبه إلى درجة قليلة 
جدا ال تتجاوز 50 نبضة في الدقيقة وحينما 
تقل نبضات القلب، ويجري الدم في األوعية 
والشرايني واألوردة ببطء شديد يؤدي ذلك 

إلى ترســــب األمالح والدهنيات على جدران 
األوردة والشرايني وبخاصة الشريان التاجي 
وانسداده. وأشارت الدراسة إلى أنه نتيجة 
لذلك يصاب اإلنســــان بتصلب الشرايني أو 
انسدادها، حيث يؤدي ذلك إلى ضعف عضلة 
القلب وانسداد الشرايني واألوردة الناقلة للدم 
من القلب وإليه، حيث حتدث اجللطة القلبية 
أو انسداد الشــــرايني الناقلة للدم من الدماغ 
وإليه مما يسبب السكتة الدماغية املميتة في 
أغلب األحيان. وشددت نتائج الدراسة على 
ضرورة االمتناع عــــن النوم لفترات طويلة 
بحيث ال تزيد فترة النوم على أربع ساعات، 
حيث يجب النهوض من النــــوم وأداء جهد 
حركي ملدة 15 دقيقــــة على األقل، وهو األمر 
الذي يوفره أداء صالة الفجر بصورة يومية 
في الساعات األولى من فجر كل يوم واألفضل 

أن تكون الصالة في املسجد وفي جماعة. 


