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تل أبيب ـ يو.بي.
الرشق  ان  آي: يبدو 
باحلذاء فـــي وجوه 
القادة واملســـؤولني 
فـــي مختلـــف دول 
العالم سيصبح هو 
الوسيلة االمثل لدى 
ولعل  املعارضـــني، 
احلادثة االشهر هي 
حادثة رشق الرئيس 
األميركـــي االســـبق 
الذي  بـــوش  جورج 
قذفه العراقي منتظر 
الزايدي باحلذاء في 
لـــن ميحوها  واقعة 
التاريخ، ومنذ يومني 

فقط رشـــق رجل قالوا بأنه مختل عقليا 
الرئيس السوداني عمر البشير، اما اجلديد 
واالحدث فقد صار امس فقط، لكن هذه املرة 
في اســـرائيل حيث ألقى إسرائيلي حذاءه 
القاضية  العليا  باجتاه رئيســـة احملكمة 
دوريت بينيش وأصابها بوجهها وأسقطها 

عن مقعدها.
وقال زوج بينيش يحزقيل إلذاعة اجليش 
اإلسرائيلي إن القاضية أصيبت في عينها 
وأنفها ورأسها جراء إصابة احلذاء لوجهها 
وسقوطها عن مقعدها على االرض. وأنها 
عادت بعد ساعة إلى قاعة احملكمة وتابعت 

عملها. وروى شهود 
عيان ملوقع يديعوت 
أحرونوت االلكتروني 
أن رجال كان في جلسة 
احملكمة ســـأل فجأة 
»هل هذه هي الرئيسة« 
أجابـــه  وعندمـــا 
حاضرون باإليجاب 
نزع حـــذاءه وألقاه 
باجتاهها فأصابها في 
وجهها ثم ألقى حذاءه 
الثاني الذي لم يصب 

هدفه.
وانقض رجال أمن 
الرجل  احملكمة على 
القبض عليه  وألقوا 

وتبني أنه من القدس.
وقال شـــهود العيان إن الرجل صرخ 
ببينيش »أنت فاسدة وستبقني فاسدة لقد 

دمرت حياتنا«.
وكانت بينيش تنظر في التماس قدمته 
منظمة »تصحيح العالم« يطالب بإصدار 
قرار يقضي بعدم التوقف عن زراعة »القنب 

الطبي«.
وقال املتحدث باسم »تصحيح العالم« 
شاي مائير إنه ال يعرف الرجل مستبعدا 
أن يكـــون قد أقدم على فعلته على خلفية 

موضوع االلتماس.

بعد أسبوعين من وقوع الزلزال المدمر..

رجل يخرج حيًا من تحت أنقاض هاييتي!

الرجل الذي ضرب القاضية باحلذاء بعد اعتقاله          )أ.پ(

بـــورت أو برنسـ  د.ب.أ: قالت 
الســـلطات األميركية إن قوات من 
الفرقـــة 82 احملمولـــة جوا عثرت 
على رجل فـــي مبنى منهار عصر 
الثالثاء في بورت أو برنس، بعد 
نحو أســـبوعني من تدمير زلزال 

هائل للعاصمة الهاييتية.
ولم يتضح بعد إذا ما كان الرجل 
قد حصـــل على طعام أو شـــراب 
ملساعدته في البقاء حيا أثناء فترة 
تواجده حتت األنقاض على مسافة 
مبنيني فقط من الكاتدرائية الوطنية 

في »رو دي ميركل«.
وذكر بيان صادر عن مقر بعثة 
اإلغاثة األميركية في بورت أو برنس 
أن الرجل )31 عاما( يعاني من كسر 

في عظم الفخذ وجفاف شديد.
وأوضـــح البيان أن الرجل كان 
مدفونا لنحو 12 يوما، ولم يتضح 
على الفـــور إذا ما كان قد حوصر 
وأصيب في هزة أرضية وقعت بعد 

الزلزال الرئيسي في 12 اجلاري.
أيام  اإلنقـــاذ منذ  وقال خبراء 
إنه من غير املرجح بصورة كبيرة 
العثور على أحياء، وطلبت احلكومة 
الهاييتية وقف أعمال البحث واإلنقاذ 

في مطلع األسبوع اجلاري.
ومع ذلك جـــرى إخراج حفنة 
من األشـــخاص أحيـــاء من حتت 
األنقاض في األيام األخيرة متحدين 

الصعاب.
ونقل الرجل إلى مركز مساعدة 
طبي طارئ أميركي متنقل كان قريبا 

لتلقي العالج.
من جهة اخرى انتشرت أعمال 
فـــي هاييتي  النهـــب والســـرقة 
بشكل استفز القوات األمنية التي 
تعاملت بعنف مع اخلارجني على 

القانون.

هل سيصبح الحذاء هو الوسيلة األمثل للمعارضين؟

رجل يرشق رئيسة المحكمة العليا 
اإلسرائيلية بحذائه!

حبس أحمد الفيشاوي لمدة شهر

القاهرةـ  وكاالت: قضت محكمة األسرة في القاهرة برئاسة املستشار 
مصطفى نسيم باحلبس شهرا للفنان أحمد الفيشاوي، المتناعه عن 
سداد باقي مبلغ نفقة العدة ملطلقته وسام العاطف، وذلك بعد أن سدد 

20 ألف جنيه وامتنع عن سداد باقي املبلغ املقرر بـ 30 ألفا. 
وحسب اليوم السابع تعود بداية القضية لعام 2007 عندما تقدمت 
وسام العاطف بعدة دعاوى قضائية ضد الفنان أحمد الفيشاوي تضمنت 
نفقــــة زوجية ومؤخر صداق، وقضت محكمة األســــرة بأحقيتها في 
احلصول على مبلغ 3 آالف جنيه، ملدة 10 أشهر، إال أن أحمد الفيشاوي 
امتنع عن دفعها، مما اضطرها إلى رفع دعوى االمتناع عن دفع النفقة. 
ومع تداول القضية قام أحمد الفيشاوي، بتسديد مبلغ 20 ألف جنيه 
كجــــزء من مبلغ النفقة املقدر بـ 30 ألف جنيه، ولكنه امتنع عن دفع 

باقي املبلغ لتقضي احملكمة بحبسه شهرا.

أحمد الفيشاوي

اوريانثي أثناء حفل طوكيو للترويج لفيلم جاكسون                  )ا.ف.پ(

»هذه هي النهاية« لمايكل جاكسون 
على أسطوانات رقمية

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: طرح فيلم مايكل جاكســـون االخير 
»هذه هي النهاية« على أســـطوانات رقمية )دي ڤي دي( الثالثاء 
حيث احتشد معجبو مايكل وهم يرتدون مثل مالبسه في احلفالت 
التي أقيمت في منتصف الليـــل في لوس اجنيليس ونيويورك 

لالحتفال بصدور االسطوانات.
وجاء أكبر احتفال بإصدار الفيلم على اسطوانات دي ڤي دي في 
الفلبني حيث قام 1500 من احملتجزين في مركز لالحتجاز وإعادة 

التأهيل في إقليم سيبي بالرقص على أنغام أغانيه.
وأصبح فيلم »هذه هي النهاية« أكثر االفالم الوثائقية مبيعا 
عندما مت عرضه في دور العرض في نهاية شهراكتوبر املاضي بعد 

أربعة أشهر من وفاة جاكسون عن عمر يناهز اخلمسني عاما.
ومن املقرر أن يجري تكرمي جاكسون في حفل جوائز جرامي 
ميوزيك اورد ليلة االحد املقبل على مجمل إجنازته حيث سيجري 
عرض ڤيديو ثالثـــي االبعاد )3 دي( في احلفل يضم لقطات من 

الفيلم.
من جهة اخرى اقيم حفل في طوكيو للترويج لفيلم جاكسون 
هذا هو وحضرته عازفة اجليتار األميركية اوريانثي التي كانت 

العازفة الرئيسية في فرقة ملك البوب الراحل.

خسرت عملها
 بسبب شريحة جبن  !

أمستردامـ  أ.ش.أ: بسبب إعطاء زميلة لها 
شريحة جنب إضافية على ساندويتش من اللحم 
في سلسلة مطاعم أميركية شهيرة، فقدت عاملة 
في أحد فروع السلسلة في هولندا عملها بعد 

ان مت فصلها بسبب تلك احملاباة.
فقد قامت العاملة في قرية ليمر في بلدية 
الهولندية بإعطاء زميلتها قطعة  الفريزيان 
اجلنب االضافية أثناء فترة الراحة على شطيرة 
اللحم البرجر االمر الذي تسبب في فصلها..

إال أن العاملـــة رفعت دعوى قضائية في 
احملكمة فقضت احملكمة هذا االسبوع بأن قرار 

فصلها كان خاطئا.
فيما قالت سلســـلة املأكوالت الســـريعة 
الشهيرة إن قواعد العمل تقضي بعدم اعطاء 
املنتجـــات للموظفـــني او افـــراد العائلة او 
االصدقاء الن شريحة اللحم باجلنب اصبحت 

اكثر كلفة..
غير أن احملكمة، وكما ذكرت تقارير إعالمية 
هولندية، قضت مبنح املوظفة تعويضا قدره 

4500 يورو.

الجريمة التي هزت المجتمع وأثارت الرأي العام

الحكم بإعدام اإلماراتي.. قاتل »طفل العيد«
العربية:  دبـــي ـ 
قضت محكمة جنايات 
دبي امس بإعدام شاب 
إماراتي ارتكب جرمية 
قتل أثارت الرأي العام 

وهزت املجتمع.
وكـــــان الــشــــاب 
اإلماراتي اســـتدرج 
طفال باكستانيا عمره 
4 أعوام واعتدى عليه 

ثم قتله، صبيحة يوم عيد االضحى املاضي. 
وأثارت اجلرمية حالة غضب واســـعة بني 
أبناء االمـــارات واملقيمني فيها من مختلف 

اجلنسيات.
واســـتند احلكم إلى أن اجلاني ارتكب 
جرميته مع ســـبق اإلصرار، واقترن ذلك 

بجناية االعتداء على الطفل.
واحتلت جرميـــة »قاتل طفـــل العيد« 

الصفحـــات األولـــى 
للصحـــف اإلماراتية 
واملــنـــتـــــديـــات 
االلكترونيـــة خالل 

الفترة املاضية.
لغضب  وامتدادا 
الـــشـــارع، أصــــدر 
النائـــب العام إلمارة 
دبي املستشار عصام 
الشـــهر  احلميـــدان 
املاضي بيانا طالب فيه بإجراء محاكمة عاجلة 

للمتهم وتوقيع عقوبة اإلعدام عليه.
وأعلن في بيانه آنذاك أنه طلب »توقيع 
عقوبة اإلعدام على املتهم الرتكابه جرمية 
القتل العمد مع سبق اإلصرار املقترن بجناية 
االعتداء اجلسدي على املجني عليه املؤثمة 
في 7 مـــواد بقانون العقوبـــات االحتادي 

اإلماراتي«.

الطفل الضحية

بطل »هاري القذر« أفضل ممثل سينمائي في الواليات المتحدة
لوس أجنيليسـ  رويترز: اختار عشاق السينما النجم كلينت ايستوود 
بطل فيلم »هاري القــــذر« وفيلم »جران تورينو« الذي انتج عام 2008 
افضل ممثل في الواليات املتحدة لعام 2009 مزيحا دنزل واشنطن عن 
هذا املكان الذي شــــغله على مدار االعوام الثالثة املاضية وذلك بحسب 
استطالع هاريس السنوي الذي اعلنت نتائجه الثالثاء املاضي. واختار 
اجلمهور ســــاندرا بولوك ـ احلائزة على جائزة الكرة الذهبية )جولدن 
جلوب( والتي اختارتها مجلة »بيبول« افضل ممثلة عن دورها في فيلم 
»اجلانب االعمى« اكثر املمثالت شعبية لتدخل مجددا ضمن قائمة افضل 

10 ممثلني محتلة الترتيب الرابع.
وتقدم جوني ديب بطل فيلم »قراصنة الكاريبي« الى املركز الثاني 
بعد ان احتل املركز الثامن في 2008 وكان هو اخليار املفضل للنســــاء 
األميركيات. وتراجع جون وينـ  الضيف الدائم على القائمة منذ بدايتها 
في 1994 على الرغم من وفاته في 1979 ـ الى املركز السابع بينما خرج 
ويل سميث وهاريسون فورد وأنچلينا چولي جميعا من قائمة افضل 10 
ممثلني في 2009. وأجري استطالع 
هاريس عبر االنترنت داخل الواليات 
املتحدة في الفترة من 7 الى 14 من 
ديسمبر مبشــــاركة 2276 شخصا 
بالغا. وفيمــــا يلي قائمة أفضل 10 

ممثلني لعام 2009:
1 ـ كلينت ايستوود

2 ـ جوني ديب
3 ـ دنزل واشنطن
4 ـ ساندرا بولوك

5 ـ توم هانكس
6 ـ جورج كلوني

7 ـ جون وين
8 ـ ميريل ستريب

9 ـ مورجان فرميان
10 ـ جوليا روبرتس

كلينت إيستوود أزاح دنزل واشنطن عن مكانه وأنچلينا تخرج من القائمة صحتك

التوابل تبطل عمل
 الخاليا السرطانية

القاهرةـ  وكاالت: أكدت نسرين البسماوي، خبيرة التغذية 
ــتخدم كمطيبات  ــة في القاهرة، أن التوابل التي تس العالجي
للطعام أو كمشروبات تعد من املواد الغنية مبضادات األكسدة 
ــم من اإلصابة بعدة أمراض، أهمها  التي حتمي خاليا اجلس
مرض السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص. 
ــل الفلفل البارد أو احللو الذي  ويأتي على رأس هذه التواب
يساعد على محاربة السرطان، إذ إنه يخفف من تكاثر اخلاليا 
السرطانية، وكذلك القرنفل الذي يساعد على حتسني عمل 

اجلهاز املناعي للمرأة.
وبخصوص الفلفل األحمر واألسود أضافت البسماوي 
حسب اليوم السابع أنه كلما كان الفلفل األحمر حارا زادت 
نسبة مضادات األكسدة به، أما الفلفل األسود فهو يحتوي 
ــوارد احلرة الناجتة عن تناول املواد  على مواد حتارب الش
الدسمة التي تزيد من احتمالية اإلصابة بالسرطان. أما الزعفران 
فهو غنى باملواد الكاروتينية التي تقاوم السرطان وتعزز قوة 
ــدة  اجلهاز املناعي أيضا، فضال عن أنه يعمل على عدم أكس
ــمر على حتفيز إنتاج الكبد لألحماض،  الدهون، ويعمل الش

األمر الذي يساعد في هضم الدهون وامتصاصها.
ــدة حتول  كما أن حبة البركة حتتوي على مضادات أكس
دون انتشار اجلذور احلرة، ويفضل تناولها مع العسل كما 
ــد الحتوائه على  يعتبر البردقوش مخزنا ملضادات التأكس

مادة الكالفينوالت وحمض الروزمارينيك.
ــذي يلعبه إكليل اجلبل  ــماوي على الدور ال وأكدت البس
ــيك الذي يقي املخ من  فهو يحتوي على حمض الكارونوس
الشوارد احلرة ويحارب اخلاليا السرطانية، كما أن الكركم 
ــرطان الثدي، وأخيرا الزجنبيل فهو  يحول دون انتشار س

يبطئ منو اخلاليا السرطانية.

دوريت بينيش 

جوني ديب
كلينت ايستوود

)أ.ف.پ( الرجل الذي خرج حيا من تحت األنقاض   


