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الرياضـ  يو بي آي: لم تكتفي سيدة سعودية 54
تقطن محافظة عنيزة مبنطقة القصيم وسط 
السعودية باملوافقة فقط على زواج زوجها وإمنا 
أصرت على الذهاب إلى بيت الزوجة اجلديدة 
مبدينة ظهران اجلنوب غرب البالد وتقدم شبكة 

اخلطوبة لضرتها اجلديدة بنفسها.
وشكر العريس بندر ناصر املرزوق زوجته 

األولى على موقفها »النبيل والشجاع« مؤكدا 
أنها لم تبدي أي معارضة أو تذمر بل كانت أول 
املباركني. وقال املرزوق لصحيفة »الوطن« امس 
إنها لم تكتفي باملوافقة فقط بل إنها ملا علمت 
بتردد وتخوف الزوجة اجلديدة والتي تقطن 
محافظة ظهران اجلنــــوب أحلت على الذهاب 
إليها إلقناعها وبالفعل توجهنا سويا بالسيارة 

من القصيم إلى منطقة عســــير قاطعني أكثر 
من 1500 كم.

وأضاف املــــرزوق أنهما خالل توقفهما في 
محافظة خميس مشيط في طريقهما إلى منزل 
أهل العروس قامت زوجته بشراء شبكة اخلطوبة 
بنفسها وكأنها واثقة من نفسها في إقناع اخلطيبة 

والشريك اجلديد لهما في حياتهما.

سعودية تخطب لزوجها!

)رويترز ـ أ.پ ـ أ.ف.پ( أردنية في محل بيع الورود والهدايا  

اعتراض في االردن على عيد احلب

)سعود سالم(أصيل أبوبكر سالم في الوسط وعلى يساره أحمد الدوغجي أثناء املؤمتر الصحافي

ساندرا بولوك

مرمي أثبتت كفاءة كبيرة في العمل

فتاتان في الهند وسط الورود والقلوب

أصيل أبوبكر: تلفزيون الوطن »ما قّصر معاي«
عبدالحميد الخطيب

أقامت اللجنة املنظمة لـ »ليالي فبراير« 
مساء أمس مؤمترا صحافيا للفنان اصيل 
أبوبكر ســــالم عند وصوله الى الديرة 
للمشاركة في احلفل اخلامس للمهرجان 
يوم اخلميس املقبل مبشاركة النجمتني 

املصرية انغام واالماراتية احالم.
في بداية املؤمتر الذي حضره مدير 
عام تلفزيون الوطــــن احمد الدوغجي، 
عبر اصيل عن ســــعادته باملشاركة في 
املهرجان قائــــال: تلفزيون الوطن متيز 
وما قصر معاي كذلك اجلمهور الكويتي 

ذواق للفن.
وأعده مبفاجآت اثناء احلفل، مشيرا 
الــــى انه كان ينوي غنــــاء مجموعة من 

اغاني ألبومه االخير لكنه استجابة حملبيه 
وجمهوره ســــيغني لهم بعض األغاني 

القدمية.
واضاف ان ســــبب قلة مشاركته في 
املهرجانات يعود إلى أنه ال يحب الظهور 
دون جديــــد خصوصا انه يطرح ألبوما 
كل عامــــني أو ثالثة. وحتدث أصيل عن 
املطربات العربيات الالتي يغنني باللهجة 
اخلليجية قائال: الفن ليس له جنسية، 

املهم ان يجدن اللهجة.
يذكــــر أن الفنانــــة الكبيــــرة وردة 
اجلزائرية ستصل اليوم إلى الديرة في 
السادســــة مساء للمشــــاركة في احلفل 
االخير ملهرجان ليالي فبراير الذي ينظمه 

تلفزيون الوطن.

عواصم ـ وكاالت:   لم تكن احتفاالت 
األردنيـــني بعيـــد احلـــب )الڤالنتاين( 
مناســـبة مقصورة على تعبير احملبني، 
عن مشاعرهم في هذه املناسبة التي جرت 
العادة على االحتفال بها في يوم الرابع 
عشر من شهر فبراير من كل عام خاصة 
بني الشباب، لكنها ألقت بظاللها اإليجابية 
على حركة األسواق احمللية في البالد التي 
دب فيها النشاط بعد ركود ملحوظ في 

اآلونة األخيرة.
وقد اكتســـت محال عديدة في عمان 
باللون األحمر، عارضـــة أنواعا كثيرة 
من الهدايا، خصوصـــا األزهار احلمراء 

بجميع أنواعها.
في حني احتفـــل أهالي مدينة الرمثا 
شمال العاصمة األردنية عمان بعيد احلب 
على طريقتهم اخلاصة وذلك من خالل 
إحضار حمار وتغطيته برداء احمر وورود 

حمراء وهدايا العيد.
ونقل موقـــع »عمـــون« اإللكتروني 
عن منفذي الفكرة طراد وطارق قويدر 
قولهما إن »الهدف هو شجب واستنكار 
الڤالنتاين ألنه خارج  االحتفاالت بعيد 
عن عاداتنا وتقاليدنا ومخالف للشريعة 

االسالمية«.
كما رفع منفذو الفكرة الفتة مناهضة 
للڤالنتاين كتبـــوا عليها: نزوال لفتوى 

علمائنا املسلمني.
املواطنني  أغلـــب  وفى مصر، تبادل 
بطاقات عيد احلب على هواتفهم احملمولة 
آملني أن يكون هذا اليوم فرصة إلحياء 
احلب املفقود بني البشـــر، ومعربني عن 
أملهم في أن ينتشـــر احلب بني الناس 

مبعناه األرحب واألوسع.
 ويقول د.مجدي بدران استشـــاري 
األطفـــال وعضـــو اجلمعيـــة املصرية 
للحساسية واملناعة وزميل معهد الطفولة 
بجامعـــة عني شـــمس إن احلب يصنع 
املعجـــزات وأن أنيميـــا احلب أصبحت 
أكثر انتشـــارا من أنيميا فقر الدم على 
الرغم مما أثبتته جميع األبحاث العلمية 
املنشورة على شـــبكة االنترنت من أن 

احلب يـــروى املناعة ويعد درعا يحمى 
اإلنســـان من الكثير من األمراض وأنه 
يقوى جهـــاز املناعة الذي يعد احلارس 

األمني جلسم اإلنسان.
اما في الســـعودية فقد اختفى اللون 
األحمر مـــن واجهات جميع محالت بيع 
الورود والهدايا في الرياض تخوفا من 
زيارات مفاجئة قد تقوم بها هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر)الشـــرطة 
الدينيـــة( بهدف منع كل ما من شـــأنه 
املساعدة على إشـــاعة مظاهر االحتفال 

بعيد احلب.
إال أن ذلك لم مينع عددا من البائعني 
من تلقي مكاملات هاتفية وطلبات مباشرة 
منذ يومني لتوصيل الورود احلمراء إلى 
املنازل باســـتخدام وسائل مواصالتهم 
املختلفة بعد أن يتم تغطيتها وإخفاءها 

عن أعني رجال الهيئة.
 من جهة اخرى حقق مواطن أميركي 
رقما قياسيا جديدا في »املشاعر الفياضة« 
مبناســـبة عيد احلب الـــذي يحتفل به 
احملبون امس، فقد أعطى األميركي جيف 
أونداش )51 عاما( 7777 حضنا خالل 24 
ساعة حيث احتضن جميع املارة أمام فندق 
باريس الس فيجاس ليتجاوز بذلك الرقم 
القياسي الذي سجلته االيرلندية سيوبهان 
أوكونور التي دخلت موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية العام املاضي.
ويرغب أونداش الذي يستخدم اسما 
فنيا وهو تيدي ماكهوجني، في جتميع 
تبرعات لصالح منظمة خيرية مبناسبة 

عيد احلب،

االتراك يفضلون القطط والكالب

 أظهر استطالع دولي للرأي أن %49 
من األتراك يفضلون قضاء عيد احلب مع 

حيواناتهم )القطط والكالب(.
وكشف االستطالعـ  الذي أجرى في 23 
دولة على عينة قوامها 24 ألف شخصـ  
عن أن األتراك هم أكثر من يفضلون قضاء 
هذا اليوم مع حيواناتهم أكثر مما يفضلون 

قضاءه مع أزواجهم أو أصدقائهم.

وردة تصل الديرة مساء اليوم

إماراتية تعمل في ورشة لتصليح السيارات ساندرا بولوك سعيدة
 بفوزها بجائزة »أسوأ ممثلة«!

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: أعربت املمثلة األميركية الشـــهيرة 
ساندرا بولوك عن سعادتها بفوزها بجائزة رازي كأسوأ ممثلة 

عن دورها في فيلم »أول أباوت ستيف«.
وتزامن حصول بولوك )45 عاما( على هذا اللقب مع ترشيحها 

جلائزة األوسكار كأحسن ممثلة عن فيلم »باليند سايد«.
وقالت بولوك في تصريحات ملوقع »أبسلوت ناو« اإللكتروني: 
»هـــذا أمر رائع ويجب أن يســـير على هـــذا النحو الذي يحقق 

التوازن بشكل كامل«.
وذهبت بولوك ألبعد من ذلك حيث قالت إنها مستعدة لتسلم 
جائزة أســـوأ ممثلة بنفسها وأوضحت: »إذا لم تذهب إلى حفل 
مثل الرازي فإنك شـــخصية منافقة إذ ال ميكن مطلقا أن حتضر 

فقط املناسبات اجليدة«.

مشاكل األميرة
 ديانا للبيع

لندنـ  يو.بي.آي: طرحت رسائل 
كتبتها األميــــرة ديانا قبل وفاتها 
عن مشــــاكل زواجها مــــن األمير 
تشــــالز خلبيرة التجميــــل التي 
كانت تعمل لديها، للبيع في أحد 
مزادات العاصمة البريطانية لندن. 
وقالت صحيفة »صندي إكسبريس« 
الصادرة امس إن رسائل األميرة 
ديانا التي لقيت حتفها بحادث سير 
في العاصمة الفرنسية باريس عام 
1997 إلى خبيرة التجميل جانيت 
فيلدرمان تعكس مشاكلها الزوجية 
التي  امللكية والضغوط  واحلياة 
الرســــائل  أن  واجهتها. واضافت 
وعددها 30 رسالة كتبتها األميرة 
ديانا على مدى خمس سنوات في 
الثمانينيات ومن املتوقع أن حتقق 
أكثر من 20 ألف جنيه استرليني 
عند بيعها في املزاد وبسعر يتراوح 
بني 200 و1500 جنيه استرليني 

للرسالة الواحدة.

صحتك

 شيكاغوـ  رويترز: قال باحثون ان مرض السكري قد 
يقلل فوائد الكوليسترول »اجليد« او البروتني الدهني 
عالي الكثافة في حماية القلب ونصحوا بعالج مرضى 

السكري بعقار نياسني الذي يرفع مستوياته.
 ويقلل البروتني الدهني من مخاطر القلب النه يتعامل 
مع الكوليسترول »السيء« ويبعده عن الشرايني ويعيده 

الى الكبد ليخرج من اجلسم.
 وذكرت بعض الدراسات احلديثة ان الكوليسترول 
اجليد يحمي أيضا الشـــرايني من خالل تعزيز عمليات 
عالج اخلاليا.  وقال باحثون في مستشفى جامعة زوريخ 
وكلية الطب في املانيا في دورية سركوليشن ان في حاالت 
مرضى السكري يتقلص دور احلماية الذي يقوم به في 
العادة الكوليسترول »اجليد«.  وقارن الباحثون عمل 
االتش.دي.ال كعنصر حماية في عينات عشرة أشخاص 
اصحاء و33 مريضا بالسكري وأظهرت االبحاث املعملية 
ان فوائد احلماية التي يقوم بها الكوليسترول »اجليد« 
لالوعية الدموية »تتضرر بشكل ملموس« لدى مرضى 

السكري مقارنة مع مجموعة االصحاء.

السكري يقلل من فوائد الكوليسترول »الجيد«

اللون األحمر يكسو األردن ويختفي في السعودية
اعتراض في البلدين على الرفض والقبول

ملكة جمال 
ألمانيا

اجلميلة الفاتنة آن جوليا 
هاغن بع�د فوزها بلقب ملكة 
جمال أملانيا 2010، حيث 
أقيمت املس�ابقة في مدينة 

روست )أ.ف.پ(

شاب وفتاة يحتفالن في اوكرانيا

دبي ـ العربية: تعتبر السيدة مرمي درويش أول 
إماراتية تعمل في مجال تصليح السيارات، متحدية 
بذلك العادات والتقاليد، وغير جناحها في إصالح أول 
سيارة املوازين مما جعل زمالءها الرجال في الورشة 
يوكلون لها باملهام الصعبة. وتعلمت مرمي مهنتها من 
خالل التحاقها بدورة تدريبية ملدة 6 شهور، مدركة 
منذ البداية أنها ستواجه العديد من االنتقادات.وقالت 
إن أحد املواطنني طلب منها أن تعمل في عمل مكتبي 
بدال من أن ترهق نفسها في الورشة، فأجابته قائلة إذا 
كان هناك أي عطل في سيارتك فمن حقك أن تشتكي 
وليس لك شــــيء آخر. وذكرت مرمي أن البداية كان 
صعبة بالنسبة لها، ولكن اإلصرار والرغبة في إثبات 
الوجود جعالها تســــتمر في هذا الطريق الصعب، 
معتبرة أن املرأة قادرة على أن تكون عنصرا فاعال 

في جميع مجاالت احلياة.
وأوضحت أنه كان معها نحو عشــــرة مواطنني 

ومواطنات عندما التحقت بالدورة التدريبية، وحينما 
تكشفت طبيعة الوظيفة التي تنتظرهم رفضها اجلميع 
إال مرمي التي أرادت لنفســــها أن تخوض هذا املجال. 
وشددت على أنها قادرة على معرفة اخللل في السيارة 
من خالل شرح صاحبها للمشاكل التي تعانيها مركبته 
مما جعلها تكســــب ثقة الزبائن، وصاروا يطلبونها 

باالسم إلصالح سياراتهم.
وحتلم مرمي بأن تكون لها ورشتها اخلاصة دون 
أن تكتفي باإلشــــراف عليها، حيــــث انها تصر على 
أن تبقــــى متارس العمل بيديهــــا، وتتمنى أن تكون 
مطلعة دائما على آخر التطورات في مجال ميكانيك 
السيارات وإصالحها. وتستعد السيدة مرمي البالغة 
من العمر 30 عاما لتقدمي امتحانات الثانوية العامة 
هذا العام، وحينما تتخرج تنوي بكل تأكيد مواصلة 
تعليمهــــا اجلامعي، دون االبتعــــاد عن مجال عملها 

الذي تعشقه.


