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باريسـ  أ.ش.أ: أعربت املمثلة الفرنسية املعتزلة بريجيت 46
باردو عن غضبها إزاء ترديد عمدة مدينة »لوفالوا« باتريك 
بالكاني، ألكذوبة العالقة احلميمية التي يتفاخر بأنه أقامها 
معها في أثنــــاء مجدها.. محذرة إياه من أنها ســــتالحقه 
قضائيا ما لم يكف عن التفاخر بترديد مثل هذه األكذوبة 
املختلقة. وذكرت مجلة »لونوفال أوبسرفاتور« الفرنسية، 
أن بريجيــــت باردو أصدرت بيانا نفــــت فيه نفيا تاما أن 

تكون قد أقامت أى عالقة مع بالكاني في نهاية الستينيات 
من القــــرن املاضي عندما كانت في قمة مجدها الفني، كما 
ذكــــر في كتابه الصادر في منتصف يناير املاضي بعنوان 

»حقيقة أخرى.. هي حقيقتي«.
وقالت بريجيت باردو إنها نفت متاما في منتصف يناير 
ما ذكره بالكاني في كتابه،  لكنه عاد وكرر نفس األكذوبة 

في برنامج تلفزيوني في 6 فبراير احلالي.

بريجيت باردو: ادعاءات عمدة فرنسا.. كذب

)محمد ماهر( وائل كفوري محاط مبحبيه في املطار  

)رويترز( عسكريون يشكّلون قلباً في الصني احتفاال بعيد احلب  

سن القرش في ساق االسترالي بول ويلش

كلبة بحزام العفة
ألكسندر ماكوين

فيلم أميركي يثير الذعر في إيطاليا قرش يترك »سّنه« في جسد العب أسترالي تذكارًا

بمناسبة الفالنتاين.. معادلة حسابية للحب  سرقة أثاث السفارة األميركية بالجزائر حزام عفة... للكالب!

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: اخترع مربـــي كالب أميركي حزام عفة 
يشبه الذي كانت تستخدمه النساء في القرون الوسطى ملنع إناث 

الكالب من التكاثر.
وقال دكستر بالنش ملوقع »ايه أو ال نيوز« إنه اخترع احلزام 
بســـبب تكاثر الكالب في أميركا وبعدما الحـــظ تردد الكثير من 

أصحابها في إخضاعها لعملية جراحية ملنعها من التناسل.
ويوضـــع حزام العفة وهو عبارة عن قفل على شـــكل قلب له 
مفتاح حتت ذنب الكلبة بحيث مينع الكلب من اعتالئها وباإلمكان 
نزعه وغسله وإعادته إلى مكانه عندما يرى صاحب الكلبة ضرورة 

لذلك.
وقـــال بالنش »حلزام العفة فوائد كثيرة ألنه قد يحمي الكلبة 
من األمراض عبر التـــزاوج« مضيفا »فكرت باألمر بعدما الحظت 
أن الكثيرين يشفقون على كالبهم وال يريدون إخضاعها لعمليات 

جراحية ملنعها من التكاثر«.
وأوضح بالنش ان حزام العفة يتيح للكلبة تلبية نداء الطبيعة 

من دون عوائق باستثناء التزاوج مع الكالب.
وقال »عندما تشعر بأنه حان وقت تزاوج الكالب ما عليك سوى 

أن تقفل حزام العفة باملفتاح.. وتوقف هذه العملية«.
بدورها قالت مديرة قسم أبحاث البيطرة في اجلمعية األميركية 
للرفق باحليوانات د.كاثلني ماكولينسكي »أعتقد أن هذه الوسيلة 
)حزام العفة( هي أفضل خيـــار للكالب« ونصحت أصحاب إناث 
الكالب باســـتخدام حزام العفة خـــالل مرحلة التزاوج التي تدوم 

حوالى 21 يوما.

اجلزائر ـ أ.ش.أ:  تعرضت السفارة األميركية باجلزائر العاصمة 
إلى ســـرقة جزء من أثاثها على يد أربعة جزائريني يعملون بها من 

مند أكثر من 20 عاما.
وذكرت صحيفة »النهـــار اجلديد« أن اجلناة قاموا بإخراج قطع 
األثاث التي تقدر قيمتها بأكثر من 34 ألف دوالر من مخازن السفارة 
الواقعة في منطقة »حيدرا« بالعاصمة ونقلوها على شاحنة كبيرة. 
وأضافت الصحيفة أن املتهمـــني متت إحالتهم إلى محكمة بئر مراد 

رايس بتهمة السرقة.

سيدنيـ  رويترز: سيصدم الرومانسيون الذين 
يبحثون عن عالقة حــــب أبدية عندما يعلمون أن 
معادلة حسابية جديدة للحب صدرت مع اقتراب 
موعــــد عيد احلب وأنها تأخذ في االعتبار الســــن 

املناسب للوقوع في احلب.
واملعادلة التي يطلق عليها اسم »معادلة اخلطوبة« 
وضعها اســــتاذ رياضيات اســــترالي وتعمل على 
إدراج السن الذي يبدأ فيه الشخص في البحث عن 
شــــريك العمر وأكبر سن يتوقف فيه عن التفكير 

في الزواج.
وقال توني دولي واضع املعادلة واالستاذ بجامعة 
نيو ساوث ويلز »رغم أن نظرية االحتماالت ليست 
أكثر القواعد رومانسية للدخول في عالقة زواج إال 
انها تناسب فيما يبدو العديد من األزواج- سواء 

بالصدفة أو عن قصد«.
وقال دولي في بيان »ال يوجد سبب مينع العلم من 
أن ميتد ليشمل حساب اللحظة األفضل للزواج«.

ولكن على احملبني االنتباه فنسبة جناح املعادلة 
احلسابية للحب ال تتجاوز %37.

ويقول دولي انها تساعد في حتديد الوقت املناسب 
لبدء الدخول في عالقة جادة وميكن للرجال الذين 
يشعرون بالقلق اســــتخدامها كذلك حلساب متى 
يجب عليهم جتنب الدخول في عالقة تنطوي على 

التزام مطلق.
  من جهة اخرى بــــدأت هيئة »األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر« السعودية حملة رقابة على املتاجر 
بالتواجد املكثف في األســــواق واملراكز التجارية 
واحلدائق العامة مع قرب موعد عيد احلب )فالنتاين( 

الذي يوافق 14 فبراير اجلاري.
وقال متحدث باسم الهيئة »إن كل من ال يستجيب 

ملطالبنا سوف يتعرض للعقاب«.
وبدأت املتاجر في إخفاء ما لديها من هدايا تتعلق 
بهذه املناسبة، والتي يبيعونها في األيام العادية، 

خشية رجال الهيئة.
كان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، 
وصف »عيد احلب« قبل سنوات بأنه »عيد وثني« 
وقال في فتوى له »إن على كل مســــلم يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر أال يحتفل بهذا العيد«

سيدنىـ  د.ب.أ: وصف احد االستراليني املولعني برياضة ركوب املوج 
كيف اقتربت سمكة قرش طولها 1.6 متر من الشاطئ وأمسكت بساقه 
وحاولت جذبه نحو البحر. وقال بول ويلش بعد احلادثة التي وقعت له 
امس على شاطئ مونا فالي »لقد متسكت بقمة صخرة وحاولت سمكة 
القرش جذبي.. ولكنني فزت«. ولكن خبراء سمك القرش قالوا إن شظية 
ســــن القرش التي وجدت في ساق ويلش تدل على انه قرش من نوع 

»ووبي جوجن« ومن احملتمل انه عض ويلش بعدما وقف عليه.
وأضاف اخلبراء أن قروش الـ »ووبي جوجن« أو القروش السجادية 
هي مخلوقات قابلة للتعلم ونادرا ما تبالي بالسباحني ولكن رمبا شعر 

هذا القرش بالغضب من اصطدام ويلش به.
وتلقى ويلش )46 عاما( العالج في املستشــــفى الصابته بتمزقات 

خفيفة ثم غادرها.

شّن آباء وسياسيون في ايطاليا هجوما شديدا 
على فيلم أميركي من نوع افالم الرعب، بعد ان 

اصاب املشاهدين بنوبات من الفزع الشديد.
والفيلم بعنوان »نشاط غير عادي« وقد بدأت 
عروضه في ايطاليا قبل أيام دون حتديد سن 
معينة للمشاهدين املسموح لهم مبشاهدته رغم 
أنه صنف في بريطانيا للعرض على البالغني 15 
عاما، وفي الواليات املتحدة حصل على حرف 

R داللة على تصنيفه للكبار فقط.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة 
انباء أنسا إن احلالة األكثر خطورة كانت لفتاة 
في الرابعة عشرة من عمرها، قال إنها »نقلت 
الى املستشــــفى في حالة من الشلل«. وطالب 
احتاد اآلباء االيطاليــــني بأن تقتصر عروضه 

على األشخاص فوق سن 18 عاما.
وقال املتحدث باسم خدمات الطوارئ إن ادارة 
الطواريء تلقت عشرات املكاملات، خصوصا في 
مدينة نابولي »حيث أصيب بعض األشخاص 
بنوبــــات من الذعر اســــتمرت أكثر من نصف 

ساعة يوم السبت«.
الدفاع االيطالي اجناتســــيو  وأبدى وزير 
الروزا قلقه من عرض املقدمة الدعائية للفيلم 
على شاشــــة التلفزيون االيطالي. وقال »على 
مدى االسبوعني املاضيني عرضت املقدمة بشكل 
متواصل على شاشة التلفزيون وأصابت آالف 

األطفال بالذعر«.
»انه شيء فظيع، وقد التفت لألمر بعد أن 
قال لي ابني البالغ من العمر ســــبع ســــنوات 

أبي، أنا خائف«. 

صحتك

الصداع يضاعف خطورة اإلصابة بأزمات القلب
نيويــــورك ـ د.ب.أ: أظهرت دراســــة أميركية حديثة أن 
األشخاص الذين يعانون من الصداع تتضاعف لديهم احتماالت 
اإلصابة باألمراض املتعلقة باألوردة، مثل األزمات القلبية 
والسكتة.وتبني من خالل الدراسة التي أجراها باحثون من 
املستشفى اجلامعي ومركز أينشتاين الطبي األكادميي في 
مدينة نيويورك األميركية أن الصداع الذي يسبقه شعور 
املريض باضطرابات بصرية، تزيــــد من خطورة اإلصابة 

بأزمة قلبية مبقدار ثالث مرات.
ونقلت مجلة »نيرولوجي« عن مشرف الدراسة، ريتشارد 
ليبتون، القول: »الصداع كان يعتبر حتى اآلن حالة مؤملة 

يقوض نوعية احلياة، لكن ليس تهديدا عاما للصحة«.
وذكر ليبتون أنه تبني اآلن من خالل الدراسة أن »الصداع 
ليــــس اضطرابا منعزال، وأنه يتعني على األطباء املعاجلني 
أن يركــــزوا انتباههم على عوامل مخاطر اإلصابة بأمراض 
قلبية«.وشملت الدراسة 6102 شخص يعانون من الصداع 

و5243 آخرين ال يعانون من هذا املرض العصبي.
وقام الباحثون بتســــجيل مالحظات املرضى حول آالم 
الرأس التي تنتابهم وتواترها ودرجة شــــدتها، كما قاموا 

بتسجيل بيانات عن حالتهم الصحية العامة.
وتبني من خالل الدراسة أن مرضى الصداع يعانون من 
أمراض متعلقة بالدورة الدموية للقلب بنســــبة تزيد عن 

50% مقارنة مبجموعة الضبط من األصحاء.

جاجا.. وصورة
 ال تنسى

املطربة األميركية ليدي جاجا أثناء مشاركتها في احلفل اخليري لصالح 
مرضى االيدز في نيويورك، ولفتت جاجا األنظار اليها بحضورها غير املألوف 
بعد ان زينت وجهها بحبات بيضاء كنوع من املكياچ، وقد علقت عليه مجلة 

بيوبل األميركية على موقعها بأنها »صورة ال تنسى«                 )أ.پ(

 عبدالحميد الخطيب
على منت طيران اخلطوط الوطنية الناقل الرسمي ملهرجان 
ليالي فبراير، وصل الديرة مســـاء أمس النجمان اللبنانيان 
يارا ووائل كفوري اللذان سيحييان احلفل الرابع الليلة في 

صالة التزلج مبشاركة النجم اإلماراتي حسني اجلسمي.
النجمان عبرا عن سعادتهما باملشاركة في املهرجان، حيث 
قالت يارا في البداية: لدي مفاجأتان جلمهوري وسأغني لهم من 

األغاني القدمية وبعض أغاني ألبومي اخلليجي املنتظر.
وأضافت: أدقق دائما في اختياراتي في الدويتوهات وأغاني 
ألبوماتي وســـعدت مبشاركة النجم راشد املاجد في دويتو 

لقي جناحا كبيرا.
وبسؤالها عن »طيران الوطنية« قالت: هذه ليست املرة 

األولى التي أسافر فيها معهم، فهم فريق عمل محترف.
اما النجم وائل كفوري فقال: سعيد بلقاء جمهوري الكويتي 
الذي اشتقت اليه ملمحا الى انه يتمنى الغناء باللهجة اخلليجية 
لكنه حتى اآلن لم يجد الكالم الذي يناسب شخصيته.وأضاف 
قائال: ما حدث بيني وبني روتانا كان عبارة عن سوء تفاهم 
وتصاحلنا على يد الفنانة اليســـا وحاليا بصدد إجناز عمل 

فني جديد.
وعن احترافه التمثيل بعد جناح فيلم »بحر النجوم« قال: 

أفضل الغناء ألن التمثيل يحتاج الى حتضيرات كثيرة.
من جانبه، قال رئيس جلنة احلفالت امللحن املبدع عبداهلل 
القعود: لقد ملســـنا خالل احلفالت الثالث السابقة مدى حب 
اجلمهور الكويتي للفن وللنجوم املشـــاركني فلم يكن هناك 
مقعد خال والفنانون املشاركون لم يبخلوا بتقدمي أفضل ما 
عندهم للجمهور، مثمنـــا دور تلفزيون الوطن الكبير الذي 
ســـّخر كل االمكانيات وذلل كل العقبات إلجناح هذا العرس 

الفني.

وصال إلى الديرة أمس للمشاركة في حفل الليلة

يارا ووائل كفوري لجمهور الديرة: »اشتقنا إليكم«

انتحار مصمم األزياء 
البريطاني المشهور 

ألكسندر ماكوين

لندن ـ يو. بي.آي: انتحر امس 
مصمم األزياء البريطاني املشهور 
الكسندر ماكوين بعد مضي نحو 
ثالث سنوات على انتحار صديقته 

إيزابيال بلو.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل 
أن ماكوين )40 عاما( والذي يعد 
من أكثر البريطانيني ثراء وشهرة 
انتحر بعد مضي نحو ثالث سنوات 
التي  انتحار صديقتــــه بلو  على 
ساعدته على أن يصبح جنما في 

عالم األزياء.
وأكد مصدر في مكتب ماكوين 
نبأ وفاته امس قائال« إنها خسارة 
مأساوية ونحن لن نعلق في هذا 
الوقت احترامــــا لعائلة ماكوين« 
ومن دون الكشف عن الطريقة التي 

انتحر بها أو مالبساتها.
وولد ماكوين في منطقة إيست 
إند وكان والده سائق أجرة وكان 
مولعا منذ الصغر بوضع التصاميم 
للمالبس واحلياكة وظل يتقدم في 
مهنته حتى صار يخيط بزات ولي 

العهد البريطاني األمير تشالز.

يارا بعد وصولها للمطار وفي اإلطار مع الزميل عبداحلميد اخلطيب


