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39 يفاجئنا الرئيس األميركي باراك أوباما 
يوما بعد يوم بصوره التي ال نتخيل ان 
رئيس اكبر دولة في العالم هو املوجود 
فيها، فمرة رأيناه يرتدي زي جرسون مع 
عائلته في احد املطاعم ينادي عليه الزبائن 
ويلبي طلباتهم، وأخرى رأيناه يشتري 
بنفسه سندويتش����ات من احد محالت 

األطعمة السريعة ويصر على ان يأخذ 
دوره دون ان يتخطى أحدا في الطابور. 
اما الثالثة والتي لن تكون االخيرة، فهي 
ألوباما ف����ي إحدى املكتبات مبدينة ايوا 
األميركية يشتري كتبا لنفسه ولطفلتيه 
ماليا وساش����ا اللتني اختار لهما الكتاب 
املعروف »حرب النجوم«.          )أ.پ(

أوباما.. مثقفًا

صحتك

اليوغا تخلصك من الضغوط اليومية
باريس � أ.ش.أ: ينصح »اريك بياش«، مدير نادي 
االلعاب الرياضية بفرنسا، مبمارسة رياضة »اليوغا« 
التي ظهرت في الهند منذ آالف الس���نني للتخلص من 
الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض اليها الشباب 
في العصر احلديث، وبعد أن زاد االقبال على ممارسة 
هذه الرياضة في فرنس���ا بالنسبة للفئة العمرية من 

25 عاما إلى 30 عاما.
وأوضح مدير النادي الفرنس���ي أن الشباب بدأوا 
يقبلون على هذه الرياضة بعد أن انتشرت في الواليات 
املتحدة األميركية منذ عام 2000 ومارسها العديد من 
جنوم الس���ينما والطرب على رأس���هم مطربة البوب 

الشهيرة »مادونا« والنجمة »جينيفر انيستون«.
وأشار مدير النادي إلى أن هناك 12 نوعا من أنواع 
رياض���ة اليوغا منها التي تهتم بالذاكرة، وتعمل على 
تنش���يطها والتي تهتم باجلس���م واالخرى باحلاالت 

النفسية.

برج ايفل وساعة بغ بن ومبنى امباير ستيت في نيويورك اثناء ساعة الظالم في 2009                                            )أ.ف.پ(

رانيا الكردي أول فنانة عربية تنال الحزام األسود 
في التايكوندو وتستعد لمفاجأة جديدة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حصلت مقدمة »س����وبر ستار 
السابقة« ومقدمة برنامج »كاراوكي« 
على تلفزيون املس����تقبل الفنانة 
واإلعالمية األردنية رانيا الكردي 
على احلزام األس����ود للتايكوندو 
بعد ان متكنت من اجتياز فحص 
احلزام األسود )1 دان( مع 105 من 
الالعبني والالعبات في التايكوندو 
والذي أقيم في صالة األمير راشد 
الذي أشرف عليه أمني سر احتاد 
التايكوندو األردني حسني الصليبي، 

ومت تشكيل جلنتني فاحصتني.
راني����ا أكدت حبه����ا للرياضة 
خاصة انها حتسن األداء اجلسدي 
والعقل����ي، وقد ب����دأت القصة مع 
ه����ذه الرياضة حني ب����دأت تأخذ 
ابنها ش����ريف الى حصص فيها، 
فأعجبتها ه����ذه الرياضة وقررت 
حتدي نفس����ها وقدراتها بتعلمها 
وإتقانه����ا وانتس����بت للن����ادي 
الرياض����ي، وتدرجت في تعلمها، 
فحصلت على احلزام األبيض ثم 
األحزمة التي تليه بدرجات البني 
واألخضر واألحمر وصوال لألسود 
الذي جنحت في اجتياز مباراتني 
تنافسيتني عليه أمام جلنة التحكيم 
التايكوندو األردني حيث  الحتاد 
سجلوا لها نقاطا كثيرة، حلسن 
التصدي،  أدائها ولقدرتها عل����ى 

وبراعتها واعتمادها على التقنية التي ال حتدث أذى 
جسيما في منافستها، لكنها حتقق لها الكثير من 

النقاط للفوز واحلصول على احلزام األسود.
رانيا التي تكتب اليوم عمال فنيا ش����امال هو 

األول من نوعه عربيا، وليست فيه بطوالت مطلقة، 
ويجمع كل ألوان الفن، وتعتبر األمر غير قابل ألن 
تكش����ف عنه ليكون مفاجأة الى جمهورها وهي 
تبحث عن شركة إنتاج لتنفيذ العمل الذي يكشف 

ستار احلقيقة عن الفن والعاملني فيه.

ساعة ظالم في 92 دولة بالعالم 

ملياردير يشتري »اإلندبندانت« بجنيه إسترليني

»غليون« نابليون
سيدة من ليون بفرنسا تقوم بنفخ )تنفث( الدخان من غليون والذي يحمل شعار النسر 
املزدوج واخلاص بنابليون وذلك في مدينة ادينبيرغ باسكوتلندا. ويذكر ان »الغليون« اخلاص 
بنابليون سيتم عرضه في مزاد علني للبيع.        )رويترز(

لندن � يو.بي.آي: بيعت صحيفة »اندبندانت« 
البريطاني����ة الت����ي صدرت قبل نح����و 25 عاما 
للملياردير الروسي ألكسندر ليبيديف والعميل 
السابق في جهاز االستخبارات السوفييتي )كي.

جي.بي( بس����عر رمزي مقداره جنيه استرليني 
واحد.

وقالت صحيفة »الغارديان« الصادرة امس إن 

ليبيديف ميلك الصحيفة اليومية الروسية »نوفايا 
غازيتا«، واشترى العام املاضي صحيفة »إيفننغ 
ستاندارد« اللندنية وقرر توزيعها مجانا وأصبح 
املالك الرابع لصحيفة »اندبندانت« وش����قيقتها 
األس����بوعية »اندبندانت أون صندي« بعد اشهر 
من املفاوضات مع الشركة املالكة »اندبندانت نيوز 

آند ميديا« التي تتخذ من دبلن مقرا لها.

الذي تس���تعد  الوقت  ف���ي  وكاالت: 
في���ه أكثر من 92 دولة ومن خالل إطفاء 
الكهرباء في قرابة 2500 محافظة ومدينة، 
حسم الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء 
السعودية م.علي بن صالح البراك اجلدل 
حول املشاركة الرسمية للسعودية في 
املناس���بة، مؤكدا في بي���ان صحافي ان 
الش���ركة لن تقوم م���ن جانبها بفصل 
الكهرباء عن أي مشترك في يوم األرض، 

اليوم.
وجرت العادة ان تشارك دول العالم 
في يوم األرض بفصل التيار الكهربائي 
في املدن الرئيسية ملدة ساعة كاملة من 
ال� 8.30 وحتى ال� 9.30 مس���اء لتحفيز 
مبدأ االهتمام بالبيئة واحلفاظ على نقاء 

ونظافة األرض.
هذا في الوقت الذي سيكون فيه اليوم 
السبت هو ما يعرف ب� »ساعة األرض« أو 
»يوم األرض« الذي اصطلح أن يكون في 

آخر سبت في شهر مارس من كل عام.
وينتظر فيه أن يتم إطفاء األنوار عن 
أهم املعالم في املدن الرئيسية في قرابة 92 

مدينة حول العالم للمشاركة في »ساعة 
األرض« التي تهدف لتفاعل مشاركة سكان 
األرض حول العال���م في تقليص حجم 
انبعاثات الغازات الناجمة عن االحتباس 
احلراري، وكوقفة ثابتة نحو سبل عيش 

أفضل على كوكب األرض.
وتأتي ف���ي مقدمة الدول التي أعلنت 
املش���اركة والتي يتوقع مشاركتها دول 
اخلليج العربي والشرق األوسط وأستراليا 
إلى جانب الوالي���ات املتحدة األميركية 
وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وستعيش أهم 
املعالم حول العام مث���ل دار األوبرا في 
سيدني، وبرج تايبيه وبرج خليفة في 
اإلمارات، واألهرامات في القاهرة، وبرج 
إيف���ل في باريس، وع���ني لندن وميدان 
بيكاديللي في لندن ومبنى إمباير ستيت 
في نيويورك، والس فيغاس في الظالم 
ملدة ساعة من أجل كوكب األرض، إضافة 
إلى مشاركة مبان ش���هيرة مثل رويال 
آلبرت هول، ومركز مانشستر يونايتد، 
كما أعلنت ش���ركات وجهات عاملية مثل 

كوكاكوال وإيكيا املشاركة في ذلك.

ماذا تريدين.. ولدًا أم بنتًا؟

غرق سفينة حربية كورية جنوبية 
على متنها أكثر من مائة شخص

سيئول � د.ب.أ: غرقت سفينة حربية تابعة لسالح البحرية في كوريا 
اجلنوبية في مياه البحر األصفر وعلى متنها 104 أشخاص. وذكرت وكالة 
األنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( امس أن أس����باب غرق السفينة لم 
تعرف حتى اآلن، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان ناجما عن حادث عادي 
أم عن مواجهة حربية مع سفينة أخرى. وأفادت تقارير غير رسمية بأن 
انفجارا وقع على منت السفينة قبل غرقها. ونقلت »يونهاب« عن السلطات 
الكورية أن احلادث وقع بالقرب من جزيرة بينغ نيونغ التي تقع على 
مقربة من سواحل كوريا الشمالية. وأضافت البيانات أن حكومة سيئول 

دعت لعقد اجتماع أزمة يضم الوزراء املختصني بقضايا األمن.
ولم تتوافر حتى اآلن أي تقارير عن عدد ضحايا احلادث.

هذا الس���ؤال صار مطروحا في مصر رغم معارضة املؤسس���ات 
الدينية فقد اصبح باالمكان حتديد جنس اجلنني للوالدين الراغبني 
في ذلك، وفي الصورة اح���د االطباء اثناء فحص عينة في مختبره 
بالقاهرة                )أ.ف.پ(

السماح ببيع الماريغوانا في كاليفورنيا
الس���ماح ف���ي  مت 
كاليفورنيا للصيدليات 
ببيع املاريغ����وانا وذلك 
الطبي��ة  لالغ����راض 
عل���ى ان تك���ون على 
بعد ال يقل الف ق���دم 
عن اق���رب مدرسة او  
حديقة او مكتب����ة عامة 

او مؤسس����ة دينية.
وفي الص��ورة إحدى 
الصيدلي�ات  التي تبي��ع 

املاريغوانا.   
            )رويترز(

رانيا الكردي


