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لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: يبدو أن التسوق له أهمية كبرى 38
بالنسبة للممثلة األميركية الشابة ليندساي لوهان إلى درجة 

أنها من املمكن أن تغادر قاعة احملكمة بسببه.
وذكر موقع »تي إم زي« املعني بأخبار املشاهير أن لوهان 
ذهبت متأخرة 90 دقيقة عن موعد احملكمة الذي دعيت إليه 
ثم سارعت إلى مغادرة قاعة احملكمة دون إذن وذهبت بعد 

ذلك للتسوق في بيفرلي هيلز.

ودعـــت احملكمة لوهان )23 عاما( لـــإدالء بأقوالها في 
اتهامـــات يوجهها إليها ثالثة رجال قالوا إنها حجزتهم في 
الســـيارة عام 2007 بينما كانت تقود سيارتها وهي حتت 
تأثير الكحول. وســـبق ان أدانت محكمـــة في كاليفورنيا 
املمثلة الشابة عام 2007 بتهمة القيادة حتت تأثير الكحول 
واملخدرات وحكمت عليها بالسجن ملدة يوم واحد باإلضافة 

إلى قضاء وقت في خدمة املجتمع.

لوهان تترك جلسة المحاكمة لتتسوق

 شركات الطيران األوروبية خسرت 100 مليون يورو
في يوم واحد بسبب بركان  آيسلندا

160410

مسافرون لم يجدوا غير النوم في مطار بروكسل حتى يتم فتح املجاالت اجلوية )رويترز(

160410

" "

فتحي األضرعي الفائز باللقب

عواصمـ  وكاالت  أعلنت رابطة 
شركات الطيران األوروبية امس أن 
الرماد البركاني الذي أجبر دوال في 
مختلف أنحاء أوروبا على إغالق 
مجاالتها اجلويــــة من املرجح أن 
يكلف صناعة الطيران أكثر من 100 
مليون يورو )135 مليون دوالر( 

يوميا.
وظل مئات اآلالف من املسافرين 
عالقــــن في املطــــارات قبل عطلة 
نهاية األســــبوع التي تتزامن مع 
انتهاء عطلة عيد الفصح في أنحاء 

أوروبا.
وقال ديڤيد هيندرسون مدير 
اإلعالم برابطة شــــركات الطيران 
األوروبية في األيام العادية، تتوقع 
الشــــركات األعضاء فــــي الرابطة 
حتقيق إيرادات بقيمة 200 مليون 

يورو يوميا.
ولكن األرقام األخيرة الصادرة 
عن املنظمة األوروبية لسالمة املالحة 
اجلوية )يوروكونترول( تتوقع 
إلغاء حوالــــي 60% من الرحالت 

اجلوية بن الدول األوروبية.
وعند أخذ ذلك في احلسبان فمن 
املرجح أن تخسر شركات الطيران 
إيــــرادات بحوالي 120  األوروبية 
مليون يورو بسبب اغالق املجاالت 

اجلوية امس.
من جهة أخرى، تقرر استمرار 
إغــــالق مطارات باريس وشــــمال 
افريقيا حتى الساعة الثامنة مساء 
امس بينما مت السماح فقط بوصول 
الرحالت اجلوية بن الساعة الثانية 
عشرة والرابعة ظهرا في مطارات 
شارل ديغول واورلي وبورجيه.

إلى أن حركة  الهيئة  وأشارت 
الطيران اجلــــوي تظل مضطربة 
في باقي مطارات فرنسا، مضيفة 

أنه وفقا ملعلومات املركز الفرنسي 
لألرصاد اجلويــــة، فقد مت وضع 
منطقة شمال فرنسا ضمن نطاق 
منطقة جتنب الطيران اعتبارا من 

مساء اخلميس.
وقد أصيبــــت احلركة اجلوية 
في شــــمال أوروبا بالشلل نتيجة 
تصاعد أبخــــرة احلمم البركانية 
في أيســــلندا، مما أدى إلى إغالق 
األجواء أمــــام الطيران في كل من 
أيرلندا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا 

والدمنارك والسويد.
وفي الســــياق نفســــه صرح 
مسؤول في الرئاســــة الپولندية 

امس لإذاعة الوطنية بأن تأجيل 
جنازة الرئيس ليخ كاتشينسكي 
املقررة غــــدا االحد فــــي كراكوفا 
)جنوب( بحضور عدد كبير من 
القادة األجانب امر ضروري وقال 
ياسيك ساسن نائب مدير مكتب 
الرئاسة إلذاعة »ار ام اف« اخلاصة 
»انه خيار جدي جدا يجب دراسته 

ألنه حدث مهم لپولندا«.
وأضاف »اذا ابلغنا بان الهبوط 
مســــتحيل فــــي كراكوفــــا االحد 
للضيــــوف األجانــــب وجلثماني 
الرئيس وزوجته فســــيؤثر ذلك 

على مراسم التشييع«.

اإلدارة األميركية تدعو لمشاركة أعمق مع الجالية المسلمة

القبض على سعودي قتل 20 غزااًل في محمية الربع الخالي

شريف مقاطعة لوس انجيليس الرقيب مايك 
عابدين ونائبه مرسي يؤديان صالة الجمعة في 
المركز اإلسالمي في روالند هايتس بكاليفورنيا، 
وهناك اآلن دعوات في الواليات المتحدة ومن 
داخل اإلدارة األميركية الى مشـــاركة أعمق مع 

الجالية المسلمة، ويرأس الرقيب عابدين وحدة 
شؤون الجالية المســـلمة في مكتب الشريف 
ضمـــن برنامج هو األول مـــن نوعه للتواصل 
بين أجهزة حفظ األمن والجالية المسلمة في 

الواليات المتحدة.

دبيـ  العربيةـ  ألقت الشرطة 
السعودية القبض على شخص 
ظهر في مقطع ڤيديو نشر على 
اإلنترنت أظهر قتال وحشيا من 
مواطنن سعودين لـ 20 غزاال في 

إحدى محميات الربع اخلالي.
وذكــــرت صحيفة »الوطن« 
امــــس نقال عــــن األميــــر بندر 
بن ســــعود، أمن عــــام الهيئة 
السعودية للحياة الفطرية، أن 
الشخص اسمه عبداهلل الدوسري 
وهو موقوف على ذمة قضية 
في سجن جنران العام، جنوبي 

السعودية.
وأضــــاف األمير بنــــدر بن 

سعود أن الدوسري اليزال في 
سجن جنران بانتظار إحضار 
شــــريكه في اجلرمية بحسب 

اعترافاته.
وقال األمير بندر في حديثه 
إلى »الوطن« إن الســــجن نفى 
قتله الغــــزالن املقدر عددها بـ 
20 غزاال منها خمســــة رؤوس 
من نوع املها الوضيحي املهددة 
باالنقراض، مبينــــا أن مهمته 

اقتصرت على حتميل الصيد.
وأكد أنه ســــيطلب تطبيق 
عقوبة استثنائية بحق اجلناة، 
ألن العقوبات املطبقة على مثل 
هذه األفعال هي 10 آالف ريال مع 

حجز املركبة ملدة شهر.
وكشــــف أن رجال اجلوالة 
املكلفن مبراقبة محمية »احلرة« 
تعرضوا صباح اخلميس إلطالق 
النار من قبل خمسة أشخاص 
تعدوا على احملمية، قائال: رجال 
احلماية الفطرية وجدوا سيارة 
جيب وسط احملمية فالحقوها 
إال أنها فرت، وبعد فترة تعطل 
إطار سيارة اجلناة بسبب وعورة 
التضاريس فقام اجلناة بإشهار 
السالح في وجه احلراس العزل، 
واستخدموا إطار مركبة احلماية 
الفطرية ووضعوه في سيارتهم 

والذوا بالفرار.

صحتك

اإلنترنت.. لعالج االضطرابات النفسية 
القاهــــرة ـ إيالف: أوضحت رســــالة قدمــــت في معهد 
كارولينسكا بالسويد أن اإلنترنت يمكن أن يكون وسيلة 
فعالة في عالج اضطرابات الهلع كما يمكن أن يلعب دورا 
كبيرا في التخفيف من نوبات االكتئاب الخفيفة والمتوسطة. 
ويقول جان برجستروم صاحب الرسالة: »ان العالج المعرفي 
السلوكي عن طريق اإلنترنت أيضا أكثر فاعلية من ناحية 
التكلفة أيضا بالمقارنة مع العالج الجماعي« وهذه النتيجة 
تدعم فكرة إدخال العالج النفسي عن طريق اإلنترنت ضمن 
المنظومة العالجية التقليدية للطب النفسي كما أن المجلس 
القومي للصحة والرعاية االجتماعية في الســــويد أوصى 
باســــتخدام اإلنترنت في عالج االكتئــــاب والقلق. الجدير 
بالذكر أن االكتئاب يصيب 15% من البشر في بعض فترات 
حياتهم، ويمكن التعرف على االكتئاب من خالل مجموعة 
من االعراض مثل تدني الحالة المزاجية واالفتقار للبهجة 
والشعور بالذنب والخمول وصعوبة التركيز واالرق أما 
اضطرابات الهلع فتصيب 4% من البشــــر وهي عبارة عن 
نوبات من الذعر تمنع الشخص من القيام ببعض األمور 
مثل دخول بعض األماكن إذ ان المريض بمجرد أن يتواجد 
في المكان الذي يخاف منه يشعر بالغثيان وخفقان شديد 

وشعور بأن شيئا خطيرا في طريقه للحدوث.

يمني يفوز بلقب »شاعر المليون لألطفال«

الراحـــة« بأبوظبي،  »شـــاطئ 
وبحضور جمهور كبير وعائالت 
األطفـــال، وعدد من الشـــعراء 
واملهتمن. كما حازت اإلعجاب 
ثقة الشاعر بنفسه وطالقة لسانه 

وقدرته الواسعة على احلفظ.

األضرعي حاز إعجاب اجلمهور 
وجلنة التحكيم التي تشكلت من 
الشاعرة ربا الدويكات، والشاعر 
فـــواز الســـعدون، والشـــاعر 
واإلعالمي حســـن العامري في 
املسابقة التي احتضنها مسرح 

أبوظبي ـ وكاالت: فاز الطفل 
اليمنـــي فتحي أحمد األضرعي 
مســـاء اخلميس املاضي بلقب 
املليـــون لألطفـــال«  »شـــاعر 
بأبوظبي. وقد تسلم األضرعي 
بيرق الشـــعر من قبل سلطان 
العميمي مدير أكادميية الشعر في 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في 
جو احتفالي بهيج، وفاز باملرتبة 
الثانية الشاعر علي علوي مساعد 
املرتبة  اإلمـــارات، وذهبت  من 
الثالثة للشاعرة لن فهد العتيبي 

من السعودية.
وشارك في التصفيات النهائية 
لشاعر املليون لألطفالـ  الدورة 
الرابعة 16 شـــاعرا من خمسة 
بلدان هي اإلمارات )4 مشاركن(، 
ســـلطنة عمان )3 مشاركن(، 
السعودية )7 مشاركن(، اليمن 
)مشارك واحد(، العراق )مشارك 

واحد(.
الطفل فتحي  الشاعر  وكان 

بانكوك ـ أ.ف.پ: فشــــلت 
القوات األمنية  عملية شنتها 
التايلندية صباح امس العتقال 
ستة من قادة »القمصان احلمر« 
املوالية لرئيس الوزراء السابق 
تاكســــن شــــيناواترا والتي 
يتظاهر أنصارها منذ اكثر من 
شهر ضد احلكومة، كما أعلنت 

السلطات واملتظاهرون.
وقال ناتاووت ســــيكوار 
املسؤول في حركة »القمصان 
احلمر« لوكالة فرانس برس 
ان املســــؤولن الستة متكنوا 

من االفالت.
بدوره اكد متحدث باســــم 
العملية  احلكومــــة »فشــــل« 
األمنيــــة، مضيفا »سنشــــن 

عمليات اخرى«.
وكانت قوة أمنية توجهت 
صباح امس الى فندق في شمال 
العاصمة كان فيه مسؤولون 
من حركة »القمصان احلمر« 
و»ارهابيون« يشتبه بتورطهم 
في اعمال العنف التي دارت بن 
املتظاهرين والقوات األمنية.

وبثــــت محطــــات التلفزة 
صــــورا للقيادي فــــي حركة 
القمصــــان احلمر اريســــمان 
بونغروانغرونغ وهو يفر من 
الفندق بواسطة حبل تزحلق 
عليه من أعلــــى املبنى. وقال 
اريســــمان مخاطبا احلشود 
عبر مكبــــر للصوت انه افلت 
من محاولة اغتيال، مؤكدا ان 
شــــرطيا »حاول قتلي، كانت 

هناك قنبلتان في غرفتي«.

هروب أحد قادة »القمصان الحمر« في تايلند بعد محاولة اغتياله

)رويترز( مجموعة من الصور تبني هروب أحد قادة »القمصان احلمر« من أعلى الفندق 

دبيـ  العربية: بعد أيام قليلة 
من تصريحات املمثلة املصرية 
صابرين على شاشة قناة لبنانية 
بأنها تأمـــل في إقصاء املنتخب 
اجلزائري من الـــدور األول في 
العالم، شـــن  تصفيـــات كأس 
جزائريون حربا إلكترونية ضدها 

حتت عنوان »توبي إلى ربك«.
وكان برنامج »بدون رقابة« 
الذي يبث على قناة LBC، استضاف 
املمثلة املصرية احملجبة صابرين 
األســـبوع املاضي، وأعلنت أنها 
»سترقص باحلجاب إن أقصيت 
اجلزائـــر من الـــدور األول من 

تصفيات كأس العالم«. وأطلق جزائريون صفحة 
على موقع »فيس بوك« حتت عنوان »توبي إلى ربك«، 
يتهكمون فيها على صابرين وأقوالها، وحديثها عن 
حياتها وإميانها وحكاية حتجبها، بحســـب تقرير 

نشرته »القدس العربي« اللندنية امس.

وحتدث أحدهم على صفحة 
إلـــى ربـــك«، قائال عن  »توبي 
صابرين: »كنت أحترمها، ولكن 
بعدما نزعت القناع عن وجهها، 
أصبحت أكرههـــا، خاصة بعد 
الذي حدث بن اجلزائر ومصر، 
وأقول لها توبـــي إلى ربك قبل 
فـــوات األوان، فتندمي، حيث ال 

ينفع الندم«.
ويستغل املشاكسون ساحة 
اإلنترنـــت لتصفية حســـابات 
التي كانت  املمثلة صابرين  مع 
ضمن ممثالت مصريات وجهن 
أثناء  انتقادات شديدة للجزائر 
احلملة اإلعالمية املتبادلة بن البلدين عقب هزمية 
املنتخب املصري أمام املنتخب اجلزائري في مباراة 
جرت بالســـودان. وقالت حينها »إنه شعب جاهل 
ومعقد منا، وأقصى ما يتمنونه هو أخذ صورة مع 

الفنانن املصرين«.

صابرين: سأرقص بالحجاب إذا خرج 
»الجزائر« من الدور األول في المونديال

صابرين


