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القاهرة ـ إم.بي.سي: 
الرئيس  كشفت زوجة 
الســـابق  األميركـــي 
بـــوش عن ان  جورج 
قراءة اإلجنيل ساعدته 
في اإلقالع عـــن إدمان 
إلى  الكحول، مشـــيرة 
أن قصة حبهما نشأت 
من أول مقابلة وتزوجا 

بعد 3 أشهر.
ـ  وقالت لورا بوش 
في مقابلـــة تلفزيونية 
مـــع برنامـــج »أوبرا« 
انهمـــا   MBC4 علـــى 
شعرا بالفزع في البيت 
األبيض خالل أحداث 11 
سبتمبر، وهربا للمالجئ 

بعد فوضى كبيرة اثر التهديد بضرب املبنى. 
وروت تفاصيل إقالعه عن الكحول »بعد عيد 
ميالده الـ 40 شـــرب كثيـــرا في االحتفال مع 
أصدقائه، ثم استيقظ جورج في اليوم التالي 
وهو مقرر اإلقالع عن الكحول، لكنه كان يحتاج 

إلى املساعدة لفعل ذلك األمر«.
وأضافت »ان حضوره جللسات قراءة الكتاب 
املقدس ساعدته في اإلقالع عن اإلدمان، خاصة 
ان والده في هذه الفترة كان مرشحا للرئاسة، 
باإلضافة إلى نضجـــه ورغبته احلقيقية في 

اإلقالع عن اإلدمان«.
لورا بوش نفت ان تكون هددت بهجر زوجها 
فـــي هذه الفترة واالبتعاد عنه، مشـــيرة إلى 
أن طالقهما كان أمرا بعيدا، خاصة ان شـــرب 

الكحول كان مقبوال في 
املجتمـــع األميركي بني 

الرجال والنساء.
في سياق آخر، قالت 
إنها كشفت  لورا بوش 
في مذكراتها »كالم من 
القلـــب« أنها شـــعرت 
الشـــديد هي  باخلوف 
وزوجها يوم أحداث 11 
ســـبتمبر، مشيرة إلى 
إلى املالجئ  أنهما نزال 
البيـــت األبيض  فـــي 
التهديدات بضرب  بعد 

املبنى.
وأوضحت ان البيت 
األبيض ال ميكن رؤيته 
من السماء، إذ انه مغطى 
بأشجار كثيفة، ولذلك ال ميكن ألي طائرة أن 
تصل إليه أو تضربه، الفتة إلى هروب موظفي 
البيت األبيض وقتها حتى ان طاقمها النسائي 

فر من دون أحذية.
وأشـــارت إلى أن مذكراتها تتكون من 400 
صفحة، وانها حتدثت فيها عن نشأتها في غرب 
والية تكســـاس، موضحة ان الكتاب يحتوي 

على صور لطفولتها ومرحلة عمرها.
ولفتت إلـــى أنها كانت الطفلـــة الوحيدة 
لوالديها، وأن والدتها أجهضت 3 مرات، مشيرة 
إلى أن والديها حزنا كثيرا لعدم اإلجناب مجددا، 
وأنها حزنت كثيرا لعدم وجود شقيق أو شقيقة 
لها، حيث كانت تشعر بذلك عندما كانت جتلس 

في الكرسي اخللفي للسيارة مبفردها.

لورا بوش لـ »أوبرا«: قراءة اإلنجيل 
ساعدت زوجي على اإلقالع عن الخمور

كشفت عن فزع 11 سبتمبر وعالقتهما الغرامية

رجل يقدم املاء إلى كلب في 
جمعية أصدقاء احليوانات في 
جنوب البرازيل، التي قدمت حتى 
اآلن مســـاعدة لنحو 1600 كلب، 
و200 قطة، كما انها بنت بيوتا 
لكثير منها.    )رويترز(

صديق 
الكالب في 

البرازيل

3 سنوات سجن
لتبادل الزوجات

بكنيـ  د.ب.أ: قضت محكمة 
بالصني بسجن أستاذ جامعي 
ملـــدة 3 أعوام ونصف العام 
لتنظيمـــه جماعـــة لتبادل 
الزوجـــات وإقامـــة حفالت 
صاخبة خاصة في شـــرق 
وسط الصني. وقالت صحيفة 
ذا بروســـيكيوترال ديلـــي 
على موقعها االلكتروني ان 
محكمة قينهواي اجلزئية في 
ناجنينج حملت ما ياوهاي 
)53 عاما( املسؤولية اجلنائية 

عن أنشطة اجلماعة.
وأضافت الصحيفة انه مت 
إصدار أحكام بحق 21 شخصا 
آخرين متورطني في القضية 
ولكن مع إيقاف التنفيذ بسبب 
»حسن ســـلوكهم«. وأشار 
تقرير الصحيفة إلى أن هذه 
تعد أول مرة يصدر فيها حكم 
بحق مثل هذه اجلماعات في 

الصني منذ 20 عاما.

انسحاب »النمس« و»سعاد«
 من باب الحارة

انســـحب النجم مصطفى اخلاني من مسلسل »باب احلارة« 
بعد خـــالف مهني مع املخرج مؤمن املـــال الذي تصدى إلخراج 
اجلـــزء اخلامس واألخير من العمل الذي يشـــرف عليه املخرج 

بسام املال.
وحسب موقع »شام برس« اإلخباري فإن »النمس« انسحب 
من العمل بعد مشـــادة كالمية مع املخـــرج مؤمن املال تطورت 
بشكل متســـارع أدت الى انســـحاب »النمس«، إثر ذلك توقف 
تصوير شـــخصية النمس، وكذلك شخصية سعاد التي تؤديها 
الفنانة صباح اجلزائري التي انســـحبت من العمل أيضا، حيث 
حصل خالف بينها وبني املخرج مؤمن املال أدى الى انســـحابها 
وعدم إكمالها تصوير مشاهدها، وقد أكد ذلك عدد من املشاركني 

في العمل.

النجم مصطفى اخلاني

صحتك

نصائح لتجنب أمراض الصيف التي تصيب األطفال
القاهــــرةـ  وكاالت: يؤكد د.عادل عاشــــور، 
أستاذ طب األطفال واألمراض الوراثية باملركز 
القومي للبحوث في القاهرة، أن فصل الصيف 
من أكثر فصول السنة تأثيرا على األطفال، حيث 
يصاحبه العديد من األمراض والعدوى املختلفة 
التي تصيبهم بشكل خاص، بسبب أنواع عديدة 
من البكتيريا والڤيروسات وأيضا الفطريات، 
وارتفاع درجة احلرارة والرطوبة وشدة الزحام 
الذباب واملخالطة، وخصوصا في  وانتشــــار 
النوادي واملصايف، كل ذلك يؤدي إلى احتمال 
اإلصابة بالعدوى، خصوصا لدى األطفال.  ومن 
أكثر األمراض انتشارا بني األطفال في الصيف: 
اإلســــهال الصيفي )الدوســــنتاريا( والتيفود 
والباراتيفود والرمد الصديدي وشلل األطفال 
الڤيروسي،  الكبدي  والتهاب اجللد وااللتهاب 
ولتجنب اإلصابة بهذه األمراض ينصح د.عاشور: 
يجب أال نعرض أطفالنا لألماكن املزدحمة، ألن 
وجود عدد كبير مــــن األطفال في مكان ضيق 
وقليل التهوية يتسبب في سهولة وسرعة انتقال 

معظم األمــــراض. كما يجب االهتمام بالنظافة 
الشخصية، إذ تعتبر أهم وسيلة للوقاية من 

أمراض الصيف.
وميكن ذلك بأن نقوم بتعويد الطفل على غسل 
يديه ووجهه عدة مرات يوميا، خاصة بعد عودته 
من اللعب خارج املنزل وقبل تناوله الطعام، 
وضرورة استحمام الطفل يوميا فهو من أهم 
وسائل الوقاية من أمراض الصيف، مع جتنب 
البقاء حتت الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة 
احلارة، والذي قد ينتج عنه ما يسمى بضربة 
الشمس، كما يجب حفظ األطعمة واملشروبات 
بشكل جيد مع عدم أكل األطعمة القدمية واملخزنة 
من اليوم السابق، وأكل األطعمة الطازجة فور 
حتضيرها والتأكد من تاريخ صالحية املعلبات 
والعصائر، مع ضرورة االعتناء بنظافة مياه 
الشرب، ومحاربة الذباب والفئران واحلشرات 
مثل البعوض والبراغيث مع ضرورة االلتزام 
بإعطاء الطفل التطعيمات اإلجبارية واخلاصة 

ببعض أمراض الصيف.

مجموعة مـــن الفتيات العارضات اجلميالت في مزرعـــة بجنوب أملانيا للترويج 
لرزنامة املزارعني الشباب لعام 2011، وقد تقدمت أكثر من 250 شابة بطلبات ليظهرن 
فـــي هذه املزرعة، وفي الصورة تبدو الفتيات باملزرعة وباالطار إحداهن داخل عجلة 

)أ.ف.پ( تراكتور.       

ريما فقيه بعد فوزها بملكة جمال أميركا

جميالت يروجن لرزنامة المزارعين

النجم األميركي »كريم سالمة« 
يحيي عدة حفالت باألردن األسبوع المقبل

عمانـ  أ.ش.أ: يستضيف القسم الثقافي في السفارة األميركية 
مغني ومؤلف املوســــيقى الريفية األميركي من أصل عربي كرمي 
سالمة إلحياء عدة حفالت غنائية وعقد ورشات عمل في األردن 
في الفترة بني 24 و27 اجلاري. وأشار بيان للسفارة األميركية 
بعمــــان إلى ان كرمي ســــالمة وفرقته يقوم حاليــــا، برعاية من 
احلكومة األميركية، بزيارة إلى منطقة الشــــرق األوسط ضمن 

جولة موســــيقية تشــــمل كال من مصر واملغرب والكويت 
والبحرين وسورية والقدس واألردن. ويرافق كرمي سالمة 
فــــي حفالته العازفون املاهرون جي جي وورذن ومايكل 
وايتبريد، وتهدف اجلولة املوســــيقية التي يقدمها كرمي 
وسالمة وفرقته إلى تعريف اجلمهور في الشرق األوسط 
بهذه املوهبة الصاعــــدة األميركية التي تعكس أكثر ما 
مييز أميركا من تنــــوع ديني وثقافي واجتماعي والتي 
متثل جسرا يربط بني األميركيني والشعوب في الشرق 

األوسط.

والتزال ردود الفعل مستمرة بعد انتزاعها اللقب

المحافظون الجدد في أميركا 
يعتبرون فوز ريما فقيه.. مؤامرة إسالمية

بيروتـ  إيالف: فتح فوز األميركيةـ  اللبنانية 
رميا فقيـــه بلقب ملكة جمال الواليات املتحدة 
الباب واســـعا أمام النقاش والتعليقات كونها 
أول مسلمة جتلس على هذا العرش. لكن، تبعا 
لصحيفة »الغارديان« البريطانية، فعندما تختلط 
مسابقات اجلمال بالعنصر اجليوسياسي تتعقد 
األمور نوعا ما، ومناســـبة هذا احلديث هو أن 
األمر بلغ باحملافظني اجلدد في الواليات املتحدة 

إلى حد اعتبار فوز رميا »مؤامرة إسالمية«.
وذلك على خلفية االنطباع الســـائد وسط 
األميركيني بأن املرأة املســـلمة مغطاة بالنقاب 
بالضرورة. وفي هذا اجلو، يذهب البعض الى 
القول إن املســـلمني يقيمون مســـابقات جمال 
لإلبل والغنم إضافة الى منافسات »ملكة جمال 
األخالق« عندما يتعلق األمر بالنساء. وتبعا لـ 

»الغارديان«، فقد أثار فوز عربية مسلمة بعرش اجلمال األميركي حفيظة اليمني 
اجلديد، لكنه لم يدر كيف يســـتجيب للنبأ على الفور. فهو ال يحب مطلقا أن 
يذهب اللقب الى هذه الربوع لكنه وجد مشكلة في كيفية بناء »قضية« ضدها، 

لذا فقد جلأ الى نظريات املؤامرة.
وضربت الصحيفة مثاال لذلك بدانيال بايبس، 
وهو أحد »مثقفي« هذا االجتاه وذو عالقة قوية 
بإدارة الرئيس اجلمهوري السابق جورج بوش، 
فقد جمع في قائمة خاصة أسماء خمس مسلمات 
فزن بلقب »ملكة اجلمال« في الواليات املتحدة 

وأوروبا.
وتساءل عما إن كان في أمر فوزهن »انحياز 
غير منطقـــي ملبدأ العمل اإليجابي«، ويذكر أن 
هذا املبدأ هو الصورة احملســـنة ملبدأ »التمييز 
اإليجابي« الذي يخصص أماكن في اجلامعات 
واملجتمع لألقليات فقـــط ألنها أقليات وليس 

بسبب كفاءاتها.
وأوردت مثاال آخر يتمثل في املعلقة احملافظة 
ديبي شلوســـيل التي أشارت الى خلفية رميا 
فقيه الشيعية لتصفها بأنها »إرهابية« وتطلق عليها لقب »ملكة جمال حزب 
اهلل«، وهاجمـــت امللياردير دونالد ترامبـ  وهو أحد ممولي املنافســـةـ  قائلة 

إنه »ذمي« أي من أهل الذمة.

اسرة رميا سعيدة بفوزها

لورا بوش

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: أعلن محامي النجمة األميركية ليندساي 
لوهان انها فقدت جواز ســــفرها في فرنسا ولذا سيستحيل عليها 
احلضور الى أميركا في وقت يسمح لها بحضور جلسة محكمة في 
لوس اجنيليس. ونقلت شبكة »سي.إن.إن« األميركية عن احملامي 
شــــاون شامبان قوله: »ال أعلم ان سرق او ضاع او وضع في مكان 
ما لكن )جواز السفر( اختفى«. وأضاف ان لوهان »تبذل كل ما في 
وسعها حتى تعود الى الواليات املتحدة )في الوقت املناسب( لكنني 

ال أظن أن هذا ممكن«. وأوضح ان لوهان ذهبت الى فرنسا للمشاركة 
في مهرجان »كان السينمائي وهي تنتظر حاليا استصدار جواز سفر 
جديد لها من الســــفارة االميركية في العاصمة الفرنسية باريس«. 
يشار الى ان جلسة احملكمة كانت لتحديد ان كانت النجمة البالغة 
من العمر )23 ســــنة( متتثل لشــــروط فترة اختبارها بعد ادانتها 
بتهمة القيادة في حالة ثمالة في العام 2007، وتواجه لوهان عقوبة 

بالسجن ملدة 3 سنوات مع ايقاف التنفيذ.

جواز سفر لوهان ضاع في فرنسا والسجن ينتظرها


