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صحتك
بدانة األطفال تهددهم بالموت أثناء النوم

زيزي مصطفى: ابنتي مّنة لم تقع في غرام شاب لبناني

زوجته البحرينية األولى طلبت الطالق بعد ِعشرة 25 عامًا

فيما تهدد »القاعدة« باختطافه 

حبيب غلوم يتزوج هيفاء حسين رسميًا

األمير هاري يبكي حزنًا على فرسه »دريزل«
لندنـ  يو.بي.آي: أجهش األمير هاري جنل ولي العهد البريطاني 
األمير تشـــارلز بالبكاء بعدما نفقت فرسه التي كان ميتطيها خالل 

مباراة في رياضة البولو جراء أزمة قلبية.
وذكرت صحيفـــة الدايلي مايل أون صنـــداي امس أن األميرين 
الشـــقيقني هاري ووليام شعرا »بحزن شديد« بسبب نفوق الفرس 
»دريزل« خالل مشـــاركته في مباراة فـــي لعبة البولو يعود ريعها 

جلمعية خيرية.
وشعر األمير هاري بعد االنتهاء من اجلزء الثاني من املباراة التي 
جرت في منطقة غوورث بارك مبقاطعة بيركشـــاير بأن »درزيلي« 
البنية اللون والبالغة من العمر عشـــر سنوات لم تكن على ما يرام 
ألنها لم تكن تعدو بخفة ورشاقة في امليدان كالسابق ولذا قرر سحبها 
من املباراة.وقال مصدر رفيع في القصر امللكي »شـــعر األمير هاري 
بحسه الغريزي بأن شـــيئا ما أصاب الفرس غريزلي«، مضيفا أنه 
قرر سحبها من املضمار ولكن »ما يدعو لألسى أنها نفقت بعد ذلك 

بدقائق بعد إصابتها بأزمة قلبية«.
من جهة اخرى أفادت صحيفة صندي إكسبريس امس ان تنظيم 
القاعدة بزعامة أسامة بن الدن هدد باختطاف األمير هاري إذا ما قاد 

مروحية أباتشي الهجومية في افغانستان.
وقالت الصحيفة إن أنصار تنظيم القاعدة أصدروا عدة حتذيرات 
مباشرة على موقع تابع للتنظيم باللغة العربية يستخدمه اتباعهم 

في بريطانيا ضد األمير هاري.

أميركا تتسلم مهرب 
الكوكايين 

مكسيكو سيتي ـ د.ب.أ: أعلن 
املدعي العام االحتادي في املكسيك 
أن بالده سلمت إلى الواليات املتحدة 
حاكم والية سابقا مدانا بتهمة تهريب 
الكوكايني خالل تسعينيات القرن 
املاضي.يذكر أن ماريو فيالنويفا 
مدريد مطلوب لدى الواليات املتحدة 
بسبب مزاعم تتعلق بقيامه مبساعدة 
عصابة خواريز لتهريب املخدرات 
ونقل مئات األطنان من الكوكايني 
من كولومبيا إلى الواليات املتحدة 
وذلك خالل فترة عمله كحاكم والية 
»كوينتانا رو« خالل الفترة من عام 
1993 وحتى عام 1999.ويعتقد ان 
فيالنويفا كان يتقاضى ما ال يقل عن 
نصف مليون دوالر مقابل الشحنة 
الواحدة.وأمضى فيالنويفا تسع 
سنوات في ســــجن باملكسيك من 
فترة عقوبة مدتها 28 عاما، وقال 
املدعون االحتاديون في املكسيك 
إن فيالنويفا خسر كل التماساته 
القضائية للحيلولة دون تسليمه 
للواليات املتحدة ومثوله أمام محكمة 

في نيويورك. 

 مفرح الشمري
»بسم اهلل وعلى بركة اهلل يطيب 
لنا أن نعلمكم بأنه مت بحمد اهلل زواج 
د.حبيب غلوم وهيفاء حسني ودامت 
حياتكم تنعم بالفرح والسعادة« هذا 
التي بعثها  الهاتفية  الرســـالة  نص 
الفنـــان اإلماراتي د.حبيب غلوم الى 
مجموعة من اصدقائه ليبلغهم بزواجه 
من الفنانة البحرينية هيفاء حسني 
التي تشـــاركه اآلن بطولة مسلسل 
»طماشة« والذي أقام له منتجه سلطان 
النيادي حفلة صغيرة بعد اعالنهما عن 

عقد قرانهما رسميا امس االول.
الى  لـ »األنباء«  وأشارت مصادر 
ان زواج الفنـــان االماراتي د.حبيب 
غلوم من البحرينية هيفاء حســـني 
تســـبب في طالق زوجته بعد زواج 
دام 25 عاما أسفر عن ولدين وبنتني، 
مشيرة الى ان جنسية زوجته األولى 

بحرينية أيضا.

أثبتت أن الجسم الممتلئ أساس جمال المرأة

سويسرية تفوز بلقب »ملكة جمال الوزن الزائد«! 
جنيڤ ـ أ.ف.پ: فازت سويســــرية في الـ 33 من 
العمر بلقب »ملكة جمال الوزن الزائد«، في مسابقة 
نظمت على شــــبكة االنترنت، وشملت 150 مشتركة 
من دول عدة، وتعتمد على جلنة حتكيم من مؤسسة 
»بيل روندور« الكيبيكية التي تسعى إلثبات ان اجلمال 

ليس في النحافة، كما هو شائع.
وقالت وسائل اإلعالم السويسرية ان الفائزة من 
ســــكان كانتون فرايبورغ )وسط( ويبلغ وزنها 87 

كلغ وطولها 1.59 متر.
اما وصيفتها االولى فهي كيبيكية وزنها 85 كلغ 
وطولها 1.65 متر، بحسب املوقع االلكتروني ملنظمي 
املسابقة.وشروط االنتساب الى املسابقة هي ان يكون 
الوزن أكثر من 64 كلغ وان يكون »البطن مســــتديرا 
واجلسم ممتلئا وتبرز فيه الثنيات« وان تكون املشتركة 

»مرتاحة في جسدها«.
واالهــــم من كل ذلك ان تكــــون »قررت عدم اتباع 

حميات غذائية منحفة بعد اآلن«.
وتهدف املسابقة بحســــب املنظمني الى إثبات ان 

»اجلسم املمتلئ هو أساس جمال املرأة«.
وال تخفي امللكة اجلديدة وهي ســــمراء وصاحبة 
نظرات ســــاحرة انها »جتد نفسها جميلة« في عالم 
تســــيطر فيه العارضات النحيفات.وأعربت الفائزة 
عن دعمها ملساعي املؤسسة معتبرة انه يجب وضع 

حد للتمييز ضد أصحاب الوزن الزائد.
وأشــــارت الى انه يجب »رفض هذا التمييز كما 
نرفض العنصرية«.وأنشئت منظمة »بيل روندور« 
في 2006 في مدينة كيبيك من اجل جمع االموال لدعم 
االنتاج الفني املعتمد على النســــاء صاحبات اجلسد 
املمتلئ وملكافحة الهوس اجلماعي بالنحافة، بحسب 

ما يرد على موقعها االلكتروني.

نفت الفنانة املعتزلة زيزي مصطفى لـ »اليوم 
الســـابع« ارتباط ابنتها الفنانة منة شلبي بشاب 
لبناني، حيث اوضحت عدم صحة الشائعات التي 
تـــرددت مؤخرا حول وجود قصـــة حب بني منة 
وشـــاب لبناني تعرفت عليه اثنـــاء تواجدها في 
لبنان لتصوير فيلمها الســـينمائي اجلديد »نور 

عيني« مع تامر حسني.
واعربت زيزي عن غضبها من الشائعات التي 
تتعرض لها ابنتها، مشيرة الى انها ال تعرف مصدر 
تلك االقاويل التي ال أساس لها من الصحة، خصوصا 
انها تلقت في األيام األخيرة العديد من االتصاالت 
الهاتفية من أصدقاء منة املقربني يســـألونها عن 
حقيقة األمر، بل ان بعضهم سارع بتهنئتها على 

االرتباط.

واكدت زيزي ملجلة »اليوم السابع« التي نقلت 
اخلبر ان تلك الشائعة تأتي بعد سلسلة من الشائعات 
التي تعرضت لها منة في الفترة األخيرة، ومعظمها 
يتعلق بارتباطها بشخصيات معروفة ولكن هذه 
املرة األولى التي تتعرض فيها لشائعة ارتباطها 

بشخص غير مشهور.
وكانت منة تعرضت من قبل لشائعة ارتباطها بالعب 
كرة القدم والنادي االهلي عماد متعب، وايضا عصام 
احلضري رغم انها ال تعرفهما عن قرب، كما تعرضت 
لشــــائعة ارتباطها وزواجها العرفي من املنتج نصر 
محروس، وهو ما سارعت بتكذيبه واكدت استياءها 
من مثل تلك الشائعات التي تسيء لها خصوصا انها 
اســــتحالة ان تقدم على خطوة الزواج العرفي ولن 

تتزوج إال بالطريقة الشرعية.

منة شلبي وفي اإلطار والدتها زيزي مصطفى

هيفاء حسني

األمير هاري ميتطي فرسه قبل نفوقها

د.حبيب غلوم

ملكة جمال الوزن الثقيل!

لندنـ  يو.بي.آي: حذرت دراسة حديثة من أن البدانة ال 
حتدث اضطرابا في عادات نوم األطفال وجتعلهم يشخرون 
فقط بل قد تهدد حياتهم باخلطر بسبب التوقف الفجائي 
للتنفس خالل النوم.وذكر موقــــع »هلث داي نيوز« أن 
الدراســــة التي أعدها باحثون إيطاليون شملت 44 طفال 
يشخرون دائما خالل نومهم و138 يشخرون من وقت إلى 
آخر و627 آخرين ال يشخرون أو يعانون من أي اضطرابات 
في النوم باالضافة إلى 64 طفال بدينا و121 أوزانهم زائدة 
و624 من أصحاب األوزان العادية.وتبني من الدراسة أن 
األطفال البدناء يشخرون أكثر من غيرهم بحوالي %12.5 
وأكثر مبرتني من نظرائهم زائدي الوزن وثالث مرات أكثر 
من أصحاب الوزن العادي.وقال الباحثون في الدراســــة 
التي نشــــرت في دورية »األمراض الصدرية« إن احتمال 
إصابــــة األطفال البدناء بالتوقف الفجائي للتنفس خالل 

النوم أكثر مبرتني من غيرهم.

إبعاد 16 طرارة في الفحيحيل والسالمية.. 
وحملة تفتيشية تحبط جريمة قتل في خيطان

 محمد الدشيش
شن رجال امن محافظتي االحمدي وحولي حملة استهدفت الطرارين 
الذين ينتشــــرون مقابل االسواق التجارية وداخلها واسفرت احلملة 
عن ضبط 16 طــــرارة منهن 8 وافدات عربيات تبني انهن حضرن الى 
البالد بســــمات زيارة عائلية.وقال مصدر امني ان جميع املضبوطات 
في حملة التسول سيتم ابعادهن عن البالد كما سيتم رفع تقرير الى 
ادارة الهجرة التخاذ ما يلزم من اجراءات بحق كفالئهن.من جهة اخرى 
قادت املصادفة امس رجال امن الفروانية الى احباط جرمية قتل، وكان 
رجال مخفر خيطان قد اقاموا حملة تفتيشية وخالل احلملة فوجئوا 
بشاب يســــتنجد بهم كون هناك آخر تشاجر معه ويالحقه بسيارته 
ويحمل في يده سكينا لقتله ليقوم رجال األمن بضبط اجلاني والعثور 
بحوزته على الســــكني وأقر بأنه كان ينوي قتل الشاب ملشادة وقعت 

بينهما داخل الديوانية.
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