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شعبوال لوحدة اليمن: أنا باكره االنفصال

اليمن بجد تفوز لو رحت زرتها، 
بلد مالنة كنوز لو رحت زرتها.

بحب اليمن وأكره االنفصال هي 
بلد التسامح والوحدة واجلمال.

حب اليمن حبني مينا نطرحه في 
العني، دا اليمن حب جدك وجدي.

وقال شعبان في حوار هاتفي مع 
وكالة األنباء اليمنية »سبأ«: »حبي 
لليمن املوح���د كبير وتقديري أكبر 
اليمنية برئاسة  للقيادة السياسية 
الرئيس علي عب���داهلل صالح الذي 
يحب شعبه ويبادله الشعب احلب 
والوفاء«، مؤكدا ان حرصه وإصراره 
على ان يغني للوحدة اليمنية وضد 
االنفصال ينبع م���ن قوميته وحبه 

للوحدة اليمنية.
وهنأ الشعب اليمني بأفراح العيد 
الوطني العشرين للجمهورية اليمنية، 
وقال ان »الوحدة اليمنية فخر لكل 

العرب واملسلمني«.

بعد أن أعلن كرهه إلسرائيل أنهى 
الفنان املصري شعبان عبدالرحيم 
»شعبوال« أغنيته اجلديدة بعنوان 
»أنا باك���ره االنفصال« والتي غناها 
مبناسبة أعياد الوحدة اليمنية وتدعو 
الى رفض االنفصال والتفرقة واحلفاظ 

على الوحدة اليمنية.
وسلم شعبوال األغنية التي حلنها 
بنفسه وكتبها الشاعر إسالم خليل 
على إسطوانة الى السفارة اليمنية في 
القاهرة التي وجهت له دعوة حلضور 

االحتفال الذي أقامته باملناسبة.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية »سبأ« 
بالقاهرة عبدالولي  اليمن  ان سفير 
الش���ميري قال ان أغنية »شعبوال« 
جاءت تعبيرا عن مشاعر احلب التي 
يكنها الش���ارع املصري ألشقائه في 
اليمن، وأعرب ش���عبوال عن أمنيته 
زيارة اليمن في القريب العاجل، مؤكدا 
انه سيهدي »الكليب« اخلاص باألغنية 
الى قناة »العقي���ق« اليمنية املزمع 

بثها هذا الشهر.
وتقول أغنية »شعبوال«:

أنا عامل أغنية حلوة عشان بحب 
اليمن وأحب شعبها

رئيسكم زعيم وقائد محبوب في 
التس���امح واألمن  كل مكان ورسخ 

واألمان.
شعب اليمن عظيم، شعب اليمن 
جدعان، أخالقه ش���عب كرمي بنحبه 

من زماااان.
اليمن يد واحدة وشعب كله ذوق وطول 

ما فيها وحدة هتعلى وتبقى فوق.

شعبان عبدالرحيم

مايكل جاكسون
في اليابان

أطفال عاش���قون مللك البوب الراحل 
يرقصون على طريقته وذلك اثناء معرض 

لتذكاراته في طوكيو )رويترز(.

مخابئ زعماء المافيا.. فندق كبير
في جزيرة صقلية اإليطالية أقيم فندق »ارخن كورليون« 
على أرض متت مصادرتها من سالفا توري ريينا أحد زعماء 
املافي����ا، ويجري اآلن حتويل مخابئ وأراضي زعماء املافيا 

السابقني إلى فنادق ريفية ومزارع تعاونية )أ.ف.پ(

جوليا روبرتس معجبة بأطفالها الثالثة
لوس أجنيلي���س � يو.بي.آي: أعربت 
النجمة الهوليوودية جوليا روبرتس عن 
اعجابها الشديد بأوالدها الثالثة، مؤكدة 
ان أكثر ما حتبه هو رؤيتهم يصحون من 

نومهم ويكتشفون كل ما يرونه.
وقالت جول���ي في مقابلة م���ع أوبرا 
وينفري ان أوالدها التوأم هايزل وفينايوس 
)5 س���نوات( وهنري )سنتان( »مالئكة 

بالفعل ومذهل���ون واألمر مميز ال بل من 
 الرائع مالحظة الفوضى التي تعم منزلنا
اله���دوء  قب���ل ان يتلوه���ا ج���و م���ن 

والسكينة«.

حظه في تاريخ
ميالد ابنته

أحذية رجالية
بالكعب العالي!

بكني � يو.بي.آي: استخدم عامل 
صيني تاريخ عيد ميالد ابنته عند 
اختيار االرقام في تذكرة لوتو، واذ 
بها تصبح مص����در حظ كبير له 
بعدما فاز بجائزة كبرى تقدر ب� 5 
ماليني يوان اي ما يعادل 730 الف 
دوالر. وذكرت صحيفة »يانغتسي 
ايفننغ بوست« الصينية ان الفائز 
الذي عرف عنه اس����م هونغ فقط 
يستخدم تاريخ عيد ابنته منذ 3 
س����نوات وكل ما يصبو اليه هو 
الفوز مببلغ يخوله ش����راء هدية 

مميزة لها.

لندن � يو.بي.آي: تلقى االحذية 
الرجالي���ة ذات الكعوب العالية 
رواجا في بريطانيا بعد أن اختفت 

هذه املوضة لبعض الوقت.
وقال مدير متجر سلفريدجز 
الشهير في لندن بيتر شوايزغر 
ان  اللندنية  التامي���ز  لصحيفة 
الرجالية ذات  مبيعات االحذية 
الكعوب العالي���ة والضيقة في 
املقدمة ازدادت بش���كل الفت في 

اآلونة االخيرة.
وأضاف شوايزغر ان الكثير 
من الزبائن يريدون انتعال هذا 
النوع من االحذية التقليدية ألنها 

تزيد طولهم بعض الشيء.

10 عارضات أزياء يحدثن جدالً في لبنان
بيروت � إيالف: احيت عش����ر فتيات من اش����هر 
العارضات في العالم عرض ازياء في منطقة ضبية 
ببيروت استمر ملدة خمسة ايام تخلله عرض لالزياء 
الداخلية من احدى املاركات العاملية وعروض متنوعة 
من الالجنري واثواب السباحة قدمت بطريقة فنية. 
ورغم اعتراض البعض على هذا العرض الذي وصف 

باملثير، اال ان منظمة احلفل نتالي فضل قالت ملنتقديها 
متحدية ان العرض ال يتنافى واالخالق العامة ويراعي 
القوانني اللبنانية السارية التطبيق، مؤكدة ان الهدف 

منه حتريك عجلة السياحة في لبنان.
واضاف����ت ان احلفل موج����ه لنخبة من متذوقي 

وعشاق املوضة.

صحتك

الرضاعة الطبيعية مفيدة لجينات األطفال

صحته. وقالت شارون دونوفان من جامعة 
الينوي »ان اجلينات حساس����ة جدا للغذاء« 
مضيفة: لدينا اآلن جينات قد تقدم ش����رحا 
للكثير من املالحظات السريرية وللفرق بني 
تغذية الطفل من الثدي او من قارورة احلليب 

الصناعي.

واشنطن � يو.بي.آي: توفر الرضاعة من 
الثدي فوائد كثيرة لالطفال في مراحل منوهم 
االولى وهي ضرورية جليناتهم ولوقايتهم من 
االمراض وااللتهابات التي قد تصيبهم وهو امر 
ال يتم عند استخدام االمهات للحليب الصناعي. 
وذكر موقع اليف س����اينس ان الدراسة التي 
نش����رت في الدورية االميركية لعلم وظائف 
االعضاء واجلهاز الهضمي والكبد اشارت الى 
ان الباحثني والعلماء شددوا دائما على اهمية 
ارضاع الطفل من الث����دي ملا لذلك من فوائد 

صحية كثيرة النه »االفضل له«.
واضاف الباحثون ان االرضاع من الثدي 
يقوي جهاز مناعة الطفل ويخفض االصابة 
بأم����راض احلساس����ية وق����د يوفر ل����ه ذلك 
القوة ملقاومة االم����راض املزمنة مثل الربو، 
واالضطرابات الهضمي����ة ورمبا الوقاية من 
الس����كري من النوعني االول والثاني وحتى 
البدانة. وبينت الدراسات ان الغذاء الذي يتناوله 
الطف����ل في بداية حياته يؤث����ر على جيناته 
ويوفر له آلية قد تكون لها آثار ايجابية على 

ثور هائج ينطح مصارعه فنفذ قرنه
من العنق وخرج من فمه.. ولم يمت!!

لندن � العربية: كانت »نطحة 
القرن« بكل ما تعنيه العبارة، وقد 
مير قرن آخر حتى تشهد اسبانيا 
قرنا ناطح����ا على حلباتها كقرن 
الفحل، فهو  الثور »أوبيب����ارو« 
سريع البديهة وضخم وزنه نصف 
طن، ورغم ذلك، فهو رشيق ومرن 
واستطاع ليلة اجلمعة املاضية 
أن يسدد ما لم يسدده سواه من 
الفحول طوال 1200 سنة من تاريخ 
اللعبة في بالد الفالمنغو: نطحة 
نادرة لم تعرف مثلها أكثر من 380 
حلبة ملصارعة الثيران في اسبانيا، 
وكان املشهد دمويا وبائسا، شاهده 

املاليني عبر التلفزيونات.
ب����دا املص����ارع االس����باني، 
اليه  أباريثيو، حني نزل  خوليو 
الث����ور »أوبيب����ارو« على أرض 

»حلبة الس فينتاس« الش����هيرة 
في مدريد، عصبيا ومتوترا منذ 
بداية املصارعة، لذلك احتدم القتال 
وبدأ يعنف واستمر شرسا طوال 
أول جولتني، تخللتهما في احدى 
املرات هجمة ثورية فاجأت املصارع 
الذي كاد يتعثر، لكنه تدارك أمره 
وعاد ليرهب الفحل الهائج واجلائع 
ويتعبه ويشحنه بالكره والغضب 
ومبس����ببات االعي����اء واالرهاق 
أمام 25 أل����ف متفرج كانوا على 
املدرجات، اضافة الى املاليني عبر 
التلفزيونات، حتى بدأت اجلولة 

الثالثة، وهي األخيرة.
وحدث خالل اجلولة األخيرة 
أن املصارع ظهر وكأنه أراد إنهاء 
القتال منذ بدايته، فراح يستفز 
أكث���ر بحيث  الث���ور ليغضبه 

اتزانه على أرض احللبة،  يفقد 
الثور بأسرع مما  فانقض عليه 
كان يتص���ور، وهاجمه بغضب 
ش���ديد في موضع الوجه متاما، 
وفي حلظة عشوائية سدد نطحة 
للمصارع حني كان رأسه يتراجع 
ال���ى اخللف وال���ى األمام بفعل 
التدحرج والتقلب على األرض، 
فنفذ قرن الثور الشبيه باخلنجر 
العربي من أسفل اجلهة اليسرى 
للذقن في العنق ومر باحلنجرة 
ومنها الى احللق لينفذ رأسه من 

فم املصارع متاما.
وسقط املصارع مضرجا بالدم 
ونقلوه الى املستشفى واجريت له 
عمليتني جراحيتني استغرقتا 6 
ساعات وهو اآلن يرقد باملستشفى 

وقد تخطى مرحلة اخلطر.

قرن الثور دخل من عنق املصارع وخرج من فمه

منة شلبي

منة شلبي تتحدث لقناة فرنسية في »كان« بالمايوه! 

كان � ام.بي.س���ي: رفضت الفنانة منة شلبي اتهامها باإلساءة 
الى مصر، وذلك بعدما قالت لقناة فرنسية على هامش مشاركتها 
في مهرجان »كان« السينمائي إن غالبية شعبها مصاب مبرض 
الكبت، وانها مضطرة ألن تتعامل مع أمراض العقد املتفشية فيه 

عن طريق إلزامهم باحترامها.
وأكدت منة شلبي أنها عقب استضافتها في قناة »فرانس 24« 
الفرنسية فوجئت بس���يل من االتهامات بأنها أساءت إلى مصر، 
مؤكدة أنها فقط أجابت عن سؤال مقدمة البرنامج حول أدوارها 
اجلريئة، فقالت نصا »إن هناك مس���احة من اجلرأة في أعمالي، 
وهذا يحتم أن أفرض على من أمامي أن يحترمني وال يراني كمجرد 

بنت حتى ال يسرح بخياله في مناطق أخرى«.
وأوضحت أنها قالت أيضا في البرنامج »في مصر رغم مساحة 
احلرية فإن هناك بعضا من الكبت، وعلي أن أكون مسؤولة عن 

مواجهة أمراض الناس املكبوتة وأواجه معاناتهم«.
وأكدت الفنان���ة املصرية أنها ذهبت إلى »كان« »ليكون هناك 
تواجد مصري على األقل باحلضور، ما دام ال يوجد عمل مصري 
واحد مش���ارك.. اللهم إال فيلم »بنت���ني من مصر«، وليس داخل 

املسابقة الرسمية.. بل على هامش املهرجان«.
وحول ارتدائها للمايوه في ه���ذا اللقاء، قالت منة إنها كانت 
بداخل البحر وقتها وطلبت منها مقدمة البرنامج اس���تضافتها 
بطريقة عاجلة، فلم جتد الوقت لتغير مالبسها، فاكتفت أن ترتدي 

تيشرت حتى ال يظهر املايوه.
وأضافت »من الطبيعي أن أرتدي »مايوه« داخل البحر، فهو 
اللباس الرسمي لنزول البحر هناك، وبعيدا عن أي مهاترات فهي 

حريتي الشخصية«.
وعما تردد حول إقناعها لوالدته���ا بخلع احلجاب، نفت منة 
هذا الكالم، موضحة أن والدتها الفنانة املعتزلة زيزي مصطفى 
لم ترتد احلجاب حتى تخلعه، بل هي فقط محتش���مة ولم ترتد 
احلج���اب في يوم من األيام، بل كان���ت تضع غطاء للرأس فقط 
 كنوع من االحتشام، وبعد أن تساقط شعرها ذهبت الى الطبيب

فنصحها بأن يتعرض ش���عرها للتهوية حتى ال يتساقط بشكل 
أكبر.

قالت إنها تحاول مواجهة أمراض الناس ومعاناتهم المكبوتة

أم�ي خلع�ت الحج�اب بنصيحة م�ن طبيبه�ا الخ�اص حتى ال يس�قط ش�عرها 


