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هامبورغـ  د.ب.أ: ترددت مؤخرا تقارير تظهر جنم 46
هوليوود الشهير ميل غيبسون على أنه »وحش« 
وذلك بسبب ما أشيع عن تهديده لصديقته الروسية 
السابقة أوكسانا جريجوريفا بالقتل وقيامه بإذائها 
بدنيا ونفسيا. لكن رغم هذه التقارير هناك بالطبع 
جوانب إيجابية كثيرة في شخصية غيبسون ، الذي 
يعد من أكثر النجوم شعبية في العالم، والتي ظهرت 

بعضها في مقابلة أجراها مع صحيفة »بيلد« األملانية. 
وذكر غيبسون، وهو أب لثمانية أطفال، في املقابلة 
التي نشرتها الصحيفة على موقعها اإللكتروني امس 
أن أكثر األشــــياء التي تشعره بالسعادة في احلياة 
هي أطفاله. وأضاف النجم األسترالي األصل: »أحب 
أيضا لعــــب البوكر، لكنني أخســــر كثيرا ، وأحب 

الصيد أيضا«.

 ميل غيبسون: أطفالي.. مصدر سعادتي في الحياة 

لحية الجميلة نيللي.. أسراب من النحل!

لندن ـ أ.ش.أ: من أجل أعمال اخلير أســـلمت 
الفتاة نيللي ذات الـ 16 ربيعا وجهها للنحل جلمع 
400 جنيه استرليني، حيث بدت مئات من النحل 

على وجهها وكأنه حلية كثيفة الشعر.
وحتملت الشقراء اجلميلة نيللي أودامـ  ويلسون 
مشاعر اخلوف والهلع التي أصابتها في هذا العمل 
املثير ملدة ســـبع دقائق اثر جتمع أسراب النحل 
بكثافة شديدة على وجهها عندما وضعت »ملكة« 

من ملكات النحل الجتذابهم .

وقامت الفتاة بتلك اخلطوة اجلريئة في مزرعة 
»كينزي« النتاج العسل في ساوث مولتون مبقاطعة 
»ديفون« جلمع نقـــود للقيام برحلة إلى أوغندا 

ملساندة األيتام بها.
وقالت نيللي »إنه كان شـــيئا مرعبا ومخيفا 
أن يتجمع كل هذا النحل على وجهي، ولكن األمر 
يســـتحق النه من أجل قضية طيبة، لقد كان كل 
النحل يزحف على وجهي وكنت أشـــعر بالفعل 

باحلاجة إلى احلكة«.

أسامة بن الدن.. بطل فيلم هندي كوميدي 

خان. ويقول شارما ان فيلمه 
»بدونك يا بن الدن« وميزانيته 
محـــدودة ويبـــدأ عرضه في 
الهند يـــوم 16 يوليو اجلاري 
هو فيلم كوميدي ويطلب من 
التعامل معه على  املشاهدين 

هذا االساس.
ويضيــــف »انــــه ســــاخر.. 
كوميــــدي.. ال أريــــد ان ألقــــي 

املواعظ«.

له فكرة تصويـــر فيلم ڤيديو. 
هـــذا الفيلم يحقق له الشـــهرة 
وللسخرية يضطر الى استخدام 
أكبر عدو للواليات املتحدة لتقدمي 

انطباع جيد عن نفسه«.
وهذا ليـــس أول فيلم تقدمه 
بوليوود عن هجمات 11 سبتمبر 

عام 2001 وعواقبها.
فخالل العام املنصرم دارت 
ثالثة افالم منها فيلم اســـمي 

مومباي ـ رويترز: أسامة بن 
الدن ســـيتحول قريبا الى بطل 

في فيلم سينمائي.
القاعدة هو  فزعيم تنظيـــم 
محـــور فيلم تنتجـــه بوليوود 
عاصمة السينما الهندية بعنوان 
»بدونك يا ابن الدن« ويدور حول 
التلفزيون  صحافي يعمل فـــي 
يحقق الشـــهرة إلجرائه مقابلة 

مع شبيه لـ »بن الدن«.
يصور الصحافي الذي يقوم 
بدوره مغني البوب الباكستاني 
علي ظفر فيلم ڤيديو مع شبيه 
بن الدن وينتشر الفيلم سريعا 
ويحاول الصحافي استغالل هذه 
الشـــهرة اخلاطفة التي حتققت 
له فجأة على مدى 15 دقيقة في 
الهجرة الى الواليات املتحدة بعد 
فشل محاوالت سابقة للحصول 

على تأشيرة دخول.
وقال ابهيشيك شارما مخرج 
الفيلم لرويترز في اشـــارة الى 
التـــي تعرضت لها  الهجمـــات 
الواليات املتحدة »الفيلم يسعى 
لتقدمي منظـــور جديد لعواقب 
أحداث ســـبتمبر التي يواجهها 
أناس كثيرون، لكني أردت ان أفعل 
ذلك بشكل كوميدي. حني يلتقي 
ملصق فيلم »بدونك يا ابن الدن«بشخص يشبه ابن الدن تخطر 

لقطة من الفيلم

صحتك

زيت الزيتون يحمي القلب من األمراض
واشنطنـ  أ.ش.أ: أكدت أحدث األبحاث الطبية 
ــتعانة بزيت الزيتون البكر في  على فاعلية االس
عمليات طهو الطعام واتباع النظام الغذائي لدول 
ــراوات والفاكهة  ــط لغناه باخلض البحر املتوس
ــي مقاومة  ــبعة ف ــاده على الدهون املش وابتع
ــرايني باالضافة  ــة بأمراض القلب والش االصاب
إلى االصابة باألزمات القلبية اخلطيرة. وتوصل 
ــام الغذائي  ــاع هذا النظ ــى أن اتب ــون ال الباحث
ــط االصابة باألمراض بل  الصحي ال يجنب فق
يعمل على تغيير طريقة تعامل جيناتنا الوراثية 
ــا من األمراض  ــورة أفضل لوقايتن لتعمل بص
ــك تنصح األبحاث بأهمية االكثار  اخلطيرة. لذل
ــر واخلضراوات  ــاول زيت الزيتون البك من تن
والفاكهة واالبتعاد عن الدهون املشبعة لتحسني 
ــاءة وأداء اجلينات الوراثية فضال عن جتنب  كف
االصابة بااللتهابات وتأكسد اخلاليا الذي يؤدى 
ــرطان  ــر من األحيان الى االصابة بالس في كثي

وعدم التمثيل السليم للسكر.

جوال في أحشاء 
سجين 

الرياضـ  د.ب.أ: كشف مصدر 
مســـؤول في إدارة السجون في 
السعودية عن جلوء سجني الى 
حيلة غريبة إلدخال هاتف جوال 
إلى السجن إذ قرر بلعه ليختفي 
في أحشائه، إال أن حيلته انكشفت 

بعدما عجز عن إخراجه.
ووفقـــا لصحيفـــة »عكاظ« 
الســـعودية، فقد استدعى األمر 
إجراء عملية جراحية له الستخراج 
اجلهاز، وأوضح املصدر أن حتقيقا 
موسعا أجري بعد ظهور مقطع 
أقيمت داخل أحد  ڤيديو حلفلة 

العنابر.
»إدارة  إن  وقـــال املصـــدر 
السجن ضبطت الكثير من حيل 
السجناء في محاوالتهم املتكررة 
إلدخال أجهزة اجلوال لعنابرهم، 
خصوصا أثناء خلوتهم الشرعية 

مع زوجاتهم«.

لبنان والجزائر وقطر والسعودية 
األكثر استهالكاً للقهوة عربياً

تم إيقافهم عن العمل وإحالتهم لمجلس تأديبي

جدل متصاعد في الجزائر حول 
أئمة رفضوا تحية العلم الوطني

ضحايا الزلزال في إيطاليا 
يشتبكون مع الشرطة

دبي ـ العربية: يتصدر اللبنانيـــون واجلزائريون والقطريون 
والسعوديون، بالترتيب، محتسي القهوة في العالم العربي، ويستهلك 
الفرد في لبنان سنويا زهاء خمسة كيلوغرامات، وفي اجلزائر ثالثة 
كيلوغرامات ونصفا، وفي قطر نحو كيلوغرامني، وفي الســـعودية 

أكثر من كيلوغرام ونصف.
كمـــا ترتفع معدالت اســـتهالك القهوة في أوروبـــا. ففي فنلندا 
يســـتهلك الفرد نحو اثني عشـــر كيلوغراما، وفي النرويج قرابة 

عشرة كيلوغرامات.
 ويبدو أن القهوة ليســـت محفزة للذاكرة والذهن فحســـب، بل 
لألفكار أيضا، خصوصا أن اسمها ارتبط بعالم الشعراء واملفكرين، 

ما جعل من فنجان القهوة أكثر املشروبات شعبية حول العالم.
وتعـــد القهوة كمحصول ونبات من أهم احملاصيل التجارية في 

العالم منذ أعوام طويلة، وتهتم بزراعته أكثر من سبعني دولة.
وقد لعبت القهوة عبر التاريخ دورا مهما في كثير من املجتمعات 
القدميـــة واحلديثة، بحيث كانت جزءا ال يتجزأ من بعض التقاليد 
واالحتفاالت الدينية. ويقال إنهـــا حرمت في تركيا العثمانية قبل 

القرن السابع عشر ألسباب سياسية. 
وكانت املقاهي األولى التي افتتحت في أوروبا في القرن السابع 
عشر أيضا واجهت معارضة قوية، إذ خرجت تظاهرات ضد افتتاح 
بعضها، وأغلق بعضها اآلخر في العاصمة لندن من نساء مطالبات 

بعودة أزواجهن إلى البيوت.
 وتاريخيا، انطلقت القهوة من إثيوبيا إلى اليمن، حيث كانت أول 
مرة يتم فيها إنتاج مشروب القهوة، ومن هناك وصلت إلى مصر. 
ويعـــود أصل كلمة »قهـــوة« العربية إلى اســـم مملكة كافا في 
إثيوبيا، قبل أن تتســـلل إلى األملان واإلجنليـــز، وتأخذها اللغات 

األوروبية األخرى.

اجلزائرـ  العربية: تتفاعل قضية األئمة في اجلزائر بعد رفض عدد 
منهم الوقوف حتية للنشــــيد والعلم اجلزائريني بحجة أنها نوع من 
التقديس، الالفت ان احلكومة اعتبرت ان رفض حتية العلم والنشيد 
احتقار لشــــهداء النضال اجلزائري ضد فرنســــا االستعمارية آنذاك، 
معتبرة ان من ال يحترم شــــهداءه ال يستحق إمامة املسلمني، بحسب 
تقرير لقناة »العربية« امس. وكان وزير الشؤون الدينية اجلزائري قد 
أصدر أوامره بإيقاف خمسة أئمة رفضوا أداء التحية للعلم اجلزائري، 

وأحالهم إلى املجلس التأديبي التخاذ إجراءات بشأن ما ارتكبوه.
وقال مدير التوجيه الديني بالوزارة، محمد عيســــى، إن املجلس 
التأديبي ســــيدرس احلاالت، ولن يتخذ موقفا مسبقا، مشيرا إلى أن 
رفض حتية العلم إجــــراء خطير. وانتقدت جمعيات دينية جزائرية 
سلوك األئمة واعتبرت أنه غير الئق وال سند فقهيا له. وقال عبدوس 
عبداحلميــــد مدير جمعية البصائر الدينية إن الفقه اإلســــالمي ليس 
بــــه نص يحرم أداء حتية العلم، وأن ما قــــام به األئمة مجرد اجتهاد 

شخصي افتقر إلى الصواب.

ـ  رومـــــــا 
رويتـــرز: قــال 
شـــــــهـــود ان 
متظـاهرين من 
الكـويال  بلـــدة 
االيطالـــية التي 
هزها زلزال العام 
املاضي اشتبكوا 
مع الشرطة في 
وسط روما أمس 
اثناء محاولتهم 

االقتراب من مكتب رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني.
وأصيب شـــخص واحد على االقل وحاولت الشرطة السيطرة 

على احلشد.
ويشكو سكان الكويال التي قتل فيها زلزال العام املاضي أكثر 
من 300 شـــخص من بطء عمليـــات اعادة البنـــاء ملدينتهم التي 
تعود الى العصور الوسطى ويريدون ان متدد احلكومة اعفاءات 
ضريبية لضحايا الزلزال. وميثل هذا االحتجاج في وســـط روما 
ضربة لبرلســـكوني الذي طرح مرارا رده الشخصي على الكارثة 
في الكويال بوصفه النجاح الرئيسي حلكومته التي تولت السلطة 
قبل عامني. واســـتضاف برلسكوني العام املاضي قمة الثماني في 

ال كويال في إظهار للتضامن مع الضحايا.

بيفرلي هيلز ـ رويترز: حكم 
على املمثلة األميركية ليندســــي 
لوهان بالسجن 90 يوما بعد ان 
قررت قاضية انها خالفت شروط 
املراقبة في قضية لقيادة السيارة 
حتت تأثير اخلمر ترجع الى 2007 
وذلك بتغيبها عن سلسلة دروس 

للتوعية مبخاطر الكحوليات.
وأمرت مارشا ريفيل قاضية 
محكمــــة بيفرلي هيلــــرز العليا 
لوهان جنمة فيلم »فتيات سيئات« 
بتســــليم نفسها للشرطة في 20 

يوليو لقضاء عقوبة السجن.
القاضية بأن حتضر  وأمرت 
لوهان ايضا برنامجا تأهيليا ملدة 
90 يوما فور امتام مدة عقوبتها، 
وبكت لوهــــان بصوت عال لدى 

ســــماعها احلكم. وفي وقت سابق توســــلت بعيون دامعة إلى القاضية 
لتمنحها فرصة ثانية قائلة انهــــا كانت تأخذ دروس التوعية مبخاطر 
اخلمور على محمل اجلد، ودافعت لوهان عن نفســــها قائلة »انا ال اخذ 
هذا االمر على سبيل الدعابة، هذه حياتي، انه مستقبلي املهني، انه امر 
عملت من اجله طيلة حياتي«. وتغيبت لوهان عن سبعة دروس للتوعية 
مبخاطر اخلمور على مدار االشهر الستة املاضية ولم حتضر اللقاءات 

املخصصة لها مرة كل اسبوع تنفيذا لتعليمات القاضية.

تبكي حزنا

ليندسي لوهان.. 90 يوماً في السجن

متأثرة بشدة

)أ.پ( لوهان مغشيا عليها بعد احلكم 

لوهان متسح دموعها

أكبر خيمة بالعالم.. في اآلستانة
اســـتانة ـ رويترز: تعد خيمة )خان شـــاطر( التي 
وصفت بأنها اكبر خيمة في العالم أحدث إضافة لألفق 
املستقبلي الستانة عاصمة قازاخستان وهي من تصميم 
املهندس املعماري البريطاني نورمان فوستر وبها شواطئ 
مغطاة وشالالت الى جانب دورات في لعبة امليني جولف 

وحدائق نباتية.
يصفها بناتها األتراك بأنها »ملكة اخليام«. وهي عبارة 
عن شبكة من الكابالت تتدلى متداخلة من سارية مائلة 
طولها 150 مترا لتحمل سقفا بالستيكيا شفافا مقاوما 
لدرجات احلرارة املتطرفة التي يتسم بها السهب املقامة 
عليه والتي ميكن  أن تصل في فصل الشـــتاء الى اقل 

من 35 درجة مئوية.
واســـتانة وتعني باللغة القازاخية »العاصمة« هي 
هدية الرئيس نور سلطان نزارباييف لقازاخستان. ومت 
إنفاق اكثر من 12 مليار دوالر على حتويل بلدة زراعية 
ابان احلقبة الســـوفييتية الى مقر احلكم اجلديد الكبر 

اقتصاد بآسيا الوسطى.


