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ل����وس اجنيليس � د.ب.أ: أع����رب النجم األميركي 46
الشهير مايكل دوجالس )65 عاما( عن سعادته بالعقاقير 
اجلديدة التي ظهرت في األسواق في السنوات األخيرة 
والتي تساعد على استعادة الشباب. وقال دوجالس في 
تصريحات نقلها عنه موقع »نيديلي نيوز« االلكتروني: 
»ميكن للمرء أن يعود شابا بفضل هذه املواد الرائعة التي 
ظهرت في األعوام األخيرة مثل الفياغرا والسياليس«. 

وتعليقا على زوجته املمثلة احلسناء كاثرين زيتا جونز 
التي تصغره ب�25 عاما قال دوجالس: »بارك اهلل فيها 
ألنها حتب الرجال الكب����ار«. وللزوجني طفالن وهما 

كاريس )ستة أعوام( وديالن )تسعة أعوام(.
ومنذ زواجه من كاثرين عام 2000، بدأ دوجالس في 
التقليل من أعماله الفنية كممثل فيما بدأ جنم زوجته 

في اللمعان بشكل أكبر.

مايكل دوجالس يستعيد شبابه بالعقاقير

جمعية لحماية الرجال من العنف النسائي 

المحكومة بالَجلد والحبس 
في السعودية شابة وليست طفلة

جبيل � سي ان ان: قبلت الطالبة السعودية احلكم 
الصادر بحقها والقاضي بجلدها 90 جلدة وس����جنها 
ملدة شهرين، فيما كشف مسؤول قضائي ومسؤولة 
تربوية في مدينة اجلبيل السعودية، أن الفتاة ليست 
طفلة وأنها في العشرين من عمرها وليست في الثالثة 
عش����رة كما ورد سابقا. وقال املس����ؤوالن إن مديرة 
املدرس����ة التي تدرس فيها الطالبة، وهي في املرحلة 
املتوسطة على نظام تعليم الكبيرات، هي التي وقعت 
ضحية، بحسب صحيفة الوطن السعودية. وأوضحت 
رئيسة قسم اإلرشاد والتوجيه السابقة بتعليم البنات 
في اجلبيل، بدرية الدرعان أن الطالبة احملكومة في 
القضية »تدرس في املرحلة املتوسطة على نظام تعليم 
الكبيرات، وعمرها في حدود العشرين«، نافية أن تكون 
طفلة. وقالت الدرعان »إن احلكم الذي أصدره قاض في 
اجلبيل مؤخرا لم يصدر إال بعد حتقيقات ونظر في 
جوانب تخفى على غير املعنيني بالقضية، لذا يجب 

القبول باحلكم، كما يجب الثقة في القضاء«.
من جهته، أوضح رئيس محكمة اجلبيل الدكتور 
الش����يخ رياض املهيدب »أن احلكم تلي على املتهمة 
وقبل����ت به ولم ترفضه، مما يعن����ي نفاذه«، ومازال 

احلكم الصادر داخل أروقة احملكمة.
وتابع املهيدب »إن احلكم ينقسم إلى قسمني، أحدهما 
يختص باحلق اخلاص للمديرة وهي لم تتنازل عنه، 
والقسم اآلخر مختص باحلق العام وهو بيد ولي األمر 
من حيث العفو واالعتماد، سوف يرفع احلكم للحاكم 

اإلداري خالل اليومني املقبلني«.
ومن جانبها قالت مديرة املدرسة احملكوم لصاحلها: 
»إن عملية س����حب اجلوال ليست هي القضية بحد 
ذاتها، ولكن القضية هي االعتداء بالضرب، واإلهانة، 

والتهديد بالقتل، وسب وشتم الدولة«.
وكانت املعلومات األولية عن الطالبة أنها مراهقة 
وتبل����غ من العمر 13 عام����ا، وأن احلكم صدر بحقها 
»لتعديها بالضرب على مديرة املدرسة«، التي قررت 
مصادرة هاتف محمول مزود بكاميرا من الطالبة، وفقا 

ملا هو متبع في مختلف املدارس باململكة.
وبحسب النبأ، فقد باغتت الطالبة مديرة املدرسة 
بضربها على رأسها بكوب زجاجي، مما أسفر عن وقوع 
الطالبة حتت طائلة القانون، في حني اختارت املديرة 
تنفيذ حكم اجللد داخل املدرسة، بدعوى »التأديب«، 

على ما ذكرت صحيفة الوطن، في اخلبر األولي.

إي����الف: أس����س   � الري����اض 
س����عوديون في مدين����ة الرياض 
جمعي����ة أهلية هدفها الرئيس����ي 
النساء. وتعد  الرجال من  حماية 
هذه اجلمعي����ة األولى من نوعها 
على هذا املستوى. وتثير اجلمعية 
اس����تغرابا وسط مجتمع يوصف 
بأنه »ذكوري« وتفتقد فيه النساء 
الكثير من احلقوق. والقت اجلمعية 
أصداء سلبية وعنيفة بحسب أحد 
مؤسسيها وخصوصا من النساء، 
في مفارقة يكشفها انضمام خمس 
نس����اء لعضوية اجلمعية. وعن 
مراحل التأس����يس يقول عبداهلل 
العبدلي )أحد املؤسسني(: »بدايتها 
كانت عبارة عن فكرة ساخرة هزلية، 
غير أن هذه الفكرة أصبحت واقعا. 
وبدأنا بحمالت إلطالقها«. ويضيف: 
»كنا في البداية 30 عضوا غير أنه 
بعد الضغوط النسائية في البداية 
تقلص هذا العدد إلى ثالثة بسبب 
خشية هؤالء األعضاء من زوجاتهم 
وم����ن تداعيات تأسيس����هم على 
استقرارهم األسري«. ويستطرد 
س����اخرا: »جمعيتنا تضم أعضاء 
جبناء«. ويوضح: »على الرغم من 
هذا التقلص إال أن هذا لم مينعنا 
من استمرارنا في تأسيس اجلمعية 

وحتقيق أهدافها وإقامة حمالتها، 
التي تس����ببت في انضمام خمس 
أعضاء نساء«. ومن بني احلاالت 
التي دعتهم إلى إقامة هذه اجلمعية 
هو تعرض أحد األعضاء إلى ضرب 
قاس من قبل زوجته وطرده من 
منزله على حد قول العبدلي، الذي 
يوضح أن الرجال تضيع حقوقهم 
في هذا املجتم����ع في حال تواجد 
طرف نسائي في الدعوى. ومتت 
تسمية اجلمعية بحسب العبدلي 
بجمعية حماية الرجال من تسلط 
املرأة. وهذا هو الهدف الرئيس����ي 
الذي س����يعمل عليه األعضاء من 

أجل حتقيقه. وس����يكون مقرها 
الرياض،  الرئيس����ي في مدين����ة 
يتم من خالله اس����تقبال احلاالت 
ومعاجلتها بأسلوب علمي بحيث 
س����تكون هناك معاجلة نفسية، 
إضافة إلى اخصائيني اجتماعيني 
لدراسة احلالة والعمل على عالجها. 
ويروي العبدلي من قصص تسلط 
النساء في املجتمع، قيام إحداهن 
بح����رق زوجها ف����ي مدينة جدة 
وغيره����ا الكثير على حد وصفه. 
ويستطرد: »زوجتي كادت تنفصل 
عني عندما علمت بتأسيسي لهذه 

اجلمعية«.

تغيير اسم قمة جبلية في الصين تيمنًا بـ»أفاتار«

جبال الهاليلويا«.
وحق����ق فيلم افات����ار الذي 
اخرجه جيمس كاميرون مبيعات 
قدرها 1.841 مليار دوالر حتى 
اآلن وه����ي أعلى مبيعات على 

مستوى العالم على االطالق.

التي التقط مصور الفيلم صورا 
لها اثناء زيارة له عام 2008.

وقال املوق����ع »لقد حتولت 
العديد من الصور التي التقطها 
إل����ى مناذج أصلي����ة لعناصر 
عديدة في فيلمه افاتار ومنها 

بك����ني � رويت����رز: أطل����ق 
الصينيون اسم »جبال الهاليلويا 
املعلقة« املس����توحاة من فيلم 
اخليال العلم����ي )افاتار( على 
قم����ة جبلية خالبة في جنوب 
أمل االستفادة من  البالد على 
النجاحات الضخمة التي حققها 

الفيلم.
وأعلنت حكومة تشانغ جيا 
جي في موقعها الرسمي على 
شبكة االنترنت إن جبال »بوابة 
السماء اجلنوبية« الواقعة في 
إقليم هون����ان اجلنوبي تغير 
اس����مها رس����ميا إل����ى »جبال 
الهاليلويا املعلقة« في مراسم 
اقيمت ام����س وكلمة هاليلويا 

هي ترنيمة شكر للرب.
وقالت احلكومة في بيانها إن 
»جبال الهاليلويا املعلقة« في 
فيلم افاتار مستوحاة في االصل 
من »بوابة السماء اجلنوبية« 

زفاف األمير ويليام هذا العام

لن����دن � يو.بي.آي: يبدو ان فت����رة انتظار كايت 
ميدلتون للزواج باألمير ويليام املصنف ثانيا على 
العرش البريطاني تش����ارف على النهاية في ظل ما 
يتردد عن بدء التحضي����رات إلقامة زفاف ملكي في 
وقت الح����ق من العام 2010. ونقل����ت مجلة »أوكي« 
البريطانية عن أحد أصدقاء كيت ميدلتون قوله ان 
ولي العهد البريطاني األمير تش����الز التقى سرا ابنه 
وليام وحبيبته كيت ملناقشة مسألة التوقيت للخطوبة 
والزفاف املرتقبني. وأضاف الصديق ان »قمة« دامت 5 

أيام خالل فترة بني عيدي امليالد ورأس السنة في مسكن 
ميلكه األمير تشالز في اسكتلندا فيما كانت زوجته 
كاميال في زيارة ألوالده����ا في العاصمة البريطانية 
لندن. وأشارت »أوكي« إلى ان منظم احلفالت امللكية 

مايكل فاوست كان موجودا.
وذكرت املجلة انه رغم ان ميدلتون التقت األمير 
تشالز مرارا إال انها املرة األولى التي تبقى معه فترة 
طويل����ة وقد جنح تدريجيا ف����ي تبديد كل مخاوفها 

وأسباب قلقها منه.

انفصال براد وأنچلينا.. كذب

ملكات جمال 
أميركا

املتنافس���ات على لقب ملكة جمال أميركا يصلن إلى 
مهرجان املسابقة وذلك في كازينو منتجع بالنيت هوليوود 
بالس فيغاس                  )أ.پ(

لوس اجنيليس � 
يو.بي.آي: نفى مصدر 
أميركي ما نش���ر من 
تقارير ع���ن انفصال 
الهوليوديني  النجمني 
براد پي���ت وأنچلينا 
چول���ي مؤكدا ان هذه 
األخبار »عارية متاما 

عن الصحة«.
ونقل موقع »بيبول« 
األميركي عن املصدر 

ال���ذي لم يحدده ان ما نش���رته صحيفة بريطاني���ة عن انفصال 
النجمني ليس صحيحا.

وكانت صحيفة »نيوز أوف ذو وورلد« البريطانية أكدت األحد 
ان الثنائي غير املتزوج استشار محامي طالق في لوس أجنيليس 

إلنهاء عالقتهما.
وأش���ارت إلى أن النجمني اتفقا على تقاسم ثروتهما وحضانة 
اطفالهما ال� 6 ومن بينهم 3 متبنون على أن يقيم األطفال مع چولي. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن العقد يشبه إلى حد ما اتفاق 
ما قبل الزواج واضاف »من الواضح انهما يريدان أن يعرف العالم 

أن كليهما سيلعب دورا في تربية األوالد«.

ركبة صناعية للقّطة »ميسي«
� يو.بي. لندن 
آي: خضعت قطة 
بريطاني���ا  ف���ي 
لعملي���ة جراحية 
رائ���دة لتصب���ح 
ف���ي  قط���ة  أول 
العالم حتصل ركبة 

اصطناعية.
وذكرت صحيفة 
تلغراف«  »دايلي 
أن سيارة دهست 
القطة »ميس���ي« 
البالغ��������ة م���ن 
العم���ر 8 سنوات 
وقد بقيت ليومني 
في الغابة قبل أن 

يتمكن مالكوها في غرب مدينة ويسكس من العثور عليها.
وق���ال الطبيب البيطري نويل فيتزباتريك الذي أش���رف على 
العملي���ة إنه كان يتع���ني االختيار بني قتل القط���ة وصنع ركبة 
اصطناع�����ية بع���د أن فكت ركبتها، وهو أمر لم يحصل من قبل 
ولم يكن البتر خيارا متوفرا مبا أن القائمة االخرى كانت مكسورة 

في 8 مواضع.
وصنعت الركبة االصطناعية من جزأين متصلني معا من خالل 

مفصل يحول دون فك الركبة.

الطفل تشارلي

براد وأنچلينا

)رويترز( جبال بوابة السماء التي تغير أسمها 

القطة ميسي

كيت ميدلتون األمير ويليام

هند صبري محمود ياسني

)رويترز( أطفال هاييتي يتلقون املساعدات  

 50 مليون دوالر من السعودية إلغاثة هاييتي

 عواصم � وكاالت: أعلن متحدث 
باسم اخلارجية السعودية أمس ان 
اململكة قدمت هبة بقيمة خمسني 
مليون دوالر الغاثة هاييتي بعد 
الزل���زال املدمر الذي ضربها في 
12 يناير، وقال املتحدث اسامة 
النقلي لوكالة فرانس برس ان 
»اململكة قدم���ت بتوجيهات من 
خادم احلرمني الشريفني خمسني 
ملي���ون دوالر الغاثة الش���عب 
الهاييتي«، وهي اكبر مس���اهمة 
تعلن لصالح هاييتي في منطقة 

الشرق االوسط.
وكانت منظمة املؤمتر االسالمي 
الدول االسالمية  دعت االربعاء 
الى تقدمي املساعدات الى ضحايا 
الزلزال املدمر في هاييتي، وبعد 
نحو اسبوعني من هذا الزلزال، 
الهاييتية ان  توقعت السلطات 
تزيد حصيلة القتلى عن 150 الفا، 
وهو رقم ال يشمل العالقني حتت 

االنقاض حتى اآلن.
 من جه���ة اخرى متكن طفل 
بريطاني في السابعة من عمره من 
جمع خمسني الف جنيه استرليني 
)57 الف ي���ورو، 80 الفا و500 
دوالر( في ي���وم واحد ملصلحة 
الناجني من الزلزال الذي ضرب 
هاييتي، وذلك خالل جولة على 
دراجة هوائية في لندن برعاية 
صندوق االمم املتحدة للطفولة 

)يونيسيف(.
فقد جنح تشارلي سيمبسون 
الذي كان توجه في جولة على 

االنقاض.
 وفي نفس الس���ياق انضم 
الفنانان محمود ياس���ني وهند 
صبري س���فيرا برنامج األغذية 
العاملي ملكافحة اجلوع الى اجلهود 
الرامية لنش���ر الوع���ي وجمع 
األموال لدعم جهود االغاثة املقدمة 

لهاييتي.

دراجة هوائية ضمن شعاع ثمانية 
كلم قرب منزله في لندن جلمع 
500 جنيه استرليني، من اقناع 
مئات االش���خاص بتقدمي هبات 

عبر االنترنت.
وقرر سيمبسون القيام بهذه 
اجلولة بعدما شاهد صورا الطفال 
هاييتيني يتم انتشالهم من حتت 

وذكر بيان للمكتب االقليمي 
التابع  العاملي  لبرنامج األغذية 
لألمم املتحدة بالقاهرة أن الفنانني 
محمود ياسني وهند صبري قاما 
بتصوير اعالن���ات تلفزيونية 
تناش���د املواطنني املساهمة في 
جهود االغاثة الطارئة التي يقوم 
بها برنامج األغذية العاملي لصالح 

الناجني من الزلزال.
وناشدا املش���اهدين في كل 
أنح���اء املنطقة التبرع لبرنامج 
األغذية العاملي الذي يحتاج الى 
279 مليون دوالر الطعام مليوني 
شخص وتوفير الدعم اللوجيتسي 
لعمليات االغاثة االنسانية خالل 

الشهور الست القادمة.

طفل بريطاني يجمع 50 ألف إسترليني على دراجة هوائية

صحتك

عصير التوت األزرق يعزز كفاءة الذاكرة
واش����نطن � أ.ش.أ: تنصح األبحاث الطبية 
بأهمية تناول عصير الت����وت األزرق الطازج 
بصورة منتظمة لتعزيز كفاءة الذاكرة خاصة 
بني كبار الس����ن الذين يعانون من مش����كالت 

وتراجع في كفاءة الذاكرة.
وتعد هذه الدراس����ة االولى من نوعها التي 
تكشف النقاب عن وجود فوائد ملموسة لتناول 
عصير التوت األزرق خاصة فيما يتعلق بالذاكرة. 
يأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه األبحاث 
احلديثة النقاب عن احتواء التوت األزرق على 
مواد كيميائية طبيعية ومضادات أكسدة مضادة 

لاللتهابات تعمل على تعزيز إشارات بعض مراكز 
في املخ تتعلق بالذاكرة وتعمل على حتسينها، 
باالضافة إلى حتسني فاعلية وقدرة اجلسم على 
التخلص من الفضالت ومتثيل اجللوكوز والذي 

يعمل على تأخير تراجع كفاءة الذاكرة.
وأجرى الباحثون أبحاثهم على عدد من كبار 
الس����ن ممن تخطوا السبعني من عمرهم حيث 
مت إعطاؤه����م عصير الت����وت الطازج بصورة 
يومية مبعدل كوبني ونصف الكوب حيث لوحظ 
حتسن كفاءة الذاكرة بنسبة 12% بني املشاركني 

في الدراسة.


