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الشقراء وسط اسرتها السوداء

الرياضـ  ام.بي.سي: أنتجت هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر في السعودية فيلما يحمل عنوان »إنها 
احلياة«، استقطبت له مشاهير املجتمع حلث الشباب 
على احملافظة على الصالة.  والالفت في األمر هو التحول 
الكبير في أسلوب احلسبة عبر مشاركة العنصر النسائي 
في الفيلم، واستخدام املؤثرات الصوتية.  وفي الوقت 
الذي كانت فيه مكبرات الصوت هي األسلوب األشهر 

للحث على الصالة في السعودية، إال أن صناعة األفالم 
باتــــت هي األحدث اليوم لــــدى هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، كأسلوب جديد لكسب الشباب عبر 
مشاركة شخصيات عامة هذه املرة.  وعرض التقرير 
املصور مقطعــــا من الفيلم يظهر فيه األمير د.فيصل 
بن مشعلـ  نائب أمير منطقة القصيم- قائال: الصالة 
تنظم وقتي، وتهدئ أعصابــــي.  وخارج الفيلم، أكد 

األمير فيصل انه ال ميكن أن تصل الرسالة إلى قلوب 
الشباب، إن لم تكن هناك حرفية مهنية وإعالمية في 
املادة املقدمة.  وأضاف التقرير أن املشاركة في العمل 
لم تقتصر على األمراء وحدهم، بل إن مشــــاهير كرة 
القدم والنساء كان لهم أيضا حضور الفت بفيلم »إنها 
احلياة« الذي يعد حتوال إيجابيا في أسلوب هيئة األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر. 

 »األمر بالمعروف« تحث الشباب على الصالة بفيلم يضم مشاهير السعودية 

السلطات اإلسبانية تغلق مسجدًا
 بالشمع األحمر وتعتقل إمامه

ليلى علوي تسقط أمام عشيقة كلينتون في اليمن!

»الصحة العالمية«: مادة جديدة تحّد من إصابة النساء باإليدز 

غادة عبدالرازق تحتفل بتخرج ابنتها »روتانا«
وكاالت: أقامت الفنانة غادة عبدالرازق حفال كبيرا 
مبناسبة تخرج ابنتها الوحيدة »روتانا« من أكادميية 
الطيران بــــاألردن وحصولها على املركز األول على 
دفعتها. وقام بإحياء احلفل الذي أقيم بأحد الفنادق 
الكبرى في القاهرة، املطرب الشاب تامر حسني وذلك 
بناء على رغبة »روتانا« التي طلبت من والدتها ان 
يغني لها تامر حسني في احلفل. كما شارك في احلفل 
ايضا املطرب الشعبي هوبا والذي أطلق عليه البعض 
في الفترة األخيرة املطرب املفضل لغادة عبدالرازق، 
حيث يشارك معها في مسلسل »احلاجة زهرة« وغنى 
لها أيضا في حفل عيد ميالدها، وأصرت غادة على 
احضاره حفل التخرج ليغني لها أغنيته الشــــهيرة 
»حجرين على الشيشة«، وشاركت في الغناء ايضا 
الفنانة اللبنانية نيكول سابا حيث قدمت مجموعة 
من أشهر أغنياتها. وقد قامت األكادميية بتكرمي عدد 
من الفنانني في مقدمتهم غــــادة عبدالرازق وقامت 
ابنتها بإهدائهــــا درع التكرمي، كما مت تكرمي كل من 

تامر حسني، ونيكول سابا.

صــنــعــاء ـ 
إم.بــــي.ســــي: 
يطلق اليمنيون 
السيارات  على 
أســمــاء فنانني 
ومـــشـــاهـــيـــر، 
خاصة أن العامة 
يستطيعون  ال 
الــتــمــيــيــز بني 

للسيارات،  األجنبية  املاركات 
فيستسهلون إطالق مسميات 
مختلفة ترتبط بأشخاص أو 
أحداث معينة لديهم.  وكشف 
يطلقون  اليمنيني  أن  تقرير 
أسماء »مونيكا، ليلى علوي، 
إلهام شاهني، اجلمرة، الشعلة« 
على أنواع مختلفة من السيارات.  
وتطرق التقرير إلى اجلدل الذي 
يثار في اليمن حول مصدر هذه 
املسميات، فضال عن غرابة تلك 
التسميات، وقال عدنان السواري 
ـ بائع سيارات في صنعاء ـ إن 
هذه األلقاب وليدة ظروف معينة 
في سنوات مختلفة، فاجلمرة 
أطلقت على نوع من السيارات 
عام 2002، عقب ظهور مرض 

ڤييناـ  د.ب.أ: رحب مسؤول بارز مبنظمة الصحة 
العاملية امس بنتائج دراسة جديدة تظهر فاعلية مادة 
هالمية )جيل( في مكافحة ڤيروس »اتش.آي.ڤي« 

املسبب ملرض نقص املناعة املكتسب »اإليدز«.
وقال جوتفريد هيرنشــــال مدير قســــم مكافحة 
ڤيروس »اإليدز« مبنظمة الصحة العاملية املتواجد في 
ڤيينا حلضور مؤمتر كبير بشأن محاربة الڤيروس، 
إن املادة الهالمية ســــتكون فاعلية بشكل كامل مع 

أدوات وقاية أخرى مثل الواقي الذكري.وأظهر اختبار 
حتليلي بني حوالي 900 سيدة في جنوب أفريقيا أن 
استخدام الهالم املهبلي الذي تستخدمه النساء قبل 
العالقة اجلنســــية يساهم في تقليل مخاطر انتقال 
عدوى ڤيروس »اتش.آي.ڤي« املسبب لإليدز بنحو 
39%. وأوضح االختبار أن النساء الالئي استخدمن 
الهالم املهبلي بنسبة 80% قبل ممارسة اجلنس، أدى 

إلى تخفيض خطر اإلصابة لديهن بنسبة %54.

اجلمرة اخلبيثة، فيما ظهرت 
عقب  قبلها،  مونيكا  السيارة 
فضيحة الرئيس األميركي بيل 
كلينتون مع عشيقته مونيكا 
لوينسكي.  وكشف أحد اليمنيني 
أن اسم ليلى علوي أطلق على 
سيارة في جامعة صنعاء، كانت 
تركبها بنت مسؤول كبير، دخلت 
اجلامعة في تلك الفترة وكانت 

تقريبا في عام 1997م.  ومنذ عام 
1997م واسم ليلى علوي يتربع 
على عرش أسماء السيارات في 
اليمن، على الرغم من محاوالت 
خلق منافسة من خالل تسميات 
أخرى، لكن صمود ليلى استمر 
فقط 7 سنوات قبل أن تضع 
لهذا  حدا  كلينتون  »عشيقة« 

الصمود. 

لندنـ  يو.بي.آي: ذهل األطباء عندما رزق زوجان 
بريطانيان أسودان بطفلة بيضاء بعينين زرقاوين 

وشعر أشقر.
وذكرت صحيفة »الدايلي مايل« امس أن األبوين 
من أصل نيجيري )بنجامين وأنجيال( اعترتهما 
الدهشـــة عند والدة طفلتهما »نماتشي« بيضاء 
اللون السيما وأنه لم تسجل في تاريخ عائلتيهما 

حالة مشابهة.
وقال رئيس قسم المورثات الجينية البشرية 
في جامعة أكســـفورد البروفسور برايان سكايز 

»هذه والدة استثنائية«.
وأضاف سكايز إنه عندما ينتمي الزوجان إلى 
عرق مختلط قد يصبح لـــون جلد الطفل فاتحا 
بعض الشـــيء معربا عن االعتقاد بأنه ربما كان 

لألبوين أسالف من ذوي البشرة البيضاء.

واشنطنـ  العربية: في حادثة غير مسبوقة أذهلت اجلالية اإلسالمية 
في قرية سانت أنتوني اإلسبانية، ألقت السلطات القبض على إمام مسجد 
مغربي األصل بتهمة االعتداء بالضرب واملعاملة السيئة لـ 12 طالبا من 

مدرسة الثقافة العربية، وقامت بإغالق مسجد أنيسة.
كما قامت السلطات األمنية اإلسبانية في املدينة املذكورة بعد إغالق 
املســــجد، بحجة أن هذا العمــــل )ضرب الطالب( يتنافــــى مع القوانني 
املنصوص عليها في إســــبانيا، مبنع اقتراب املصلني منه وتشميع باب 
املسجد بالشمع األحمر. وذكرت صحيفة »دياريو دى ابيزا« التي تصدر 
باللغة اإلسبانية أن هذا اخلبر يعد بالفعل مفاجأة للجالية اإلسالمية في 
املدينة التي تقع مبدينة ابيزا، التي طلبت منهم الشرطة اإلسبانية عدم 
التحدث للصحافة بهذا الشــــأن إلى أن ينتهي التحقيق خشية أن يشاع 
اخلبر وتؤلب املواقف ضد إسبانيا التي حتترم احلرية الشخصية واألديان. 
وأشــــارت الصحيفة إلى أن هناك 1540 مسلما في سانت أنتوني، منهم 
1490 من املغرب، والباقي من السعودية والعراق واجلزائر وأفغانستان 
واإلمارات العربية املتحدة. وباتت املشكلة تكمن في أن السلطات األمنية 
اإلسبانية جنحت في التكتيم والتعتيم عن اخلبر وبدأت الشرطة احمللية 
لســــانت أنتوني صوريا بالتحقيق بصدد الواقعة بعد تلقي العديد من 
شكاوى اآلباء واألمهات بشأن تعرض أبنائهم للضرب بالعصا في الرأس 

والذراعني والظهر.

سيارة ماركة» ليلى علوي« في اليمن

الزوجة الضحية املذيع إيهاب صالح

الطفلة املولودة بعيونها الزرقاء

غادة تقبل ابنتها روتانا

باميال اندرسون

باميال تدافع عن لوحتها الجنسية بالسخرية من النقاب
وكاالت: دافعت املمثلة األميركية باميال اندرسون 
عن لوحتها املثيرة جنسيا وشبهت تعنت السلطات 
الكندية جتاه منع عرض اللوحة بتعنت الرجال إلجبار 
السيدات على ارتداء النقاب. وكانت السلطات الكندية 
في مدينة مونتريال قد رفضت السماح للنجمة باميال 
اندرســــون بعرض اعالن مثير جنسيا يدعو للرفق 
باحليوانــــات، والتي تظهر فيــــه باميال وهي ترتدي 
مالبس للبحر مثيرة وتظهر على جسدها كلمات عن 

قطع اللحم التي يستخدمها اجلزارون.

وقال مفوض املدينة »جوزي روشــــيففورد« في 
بيان وجهه إلى جمعية »بيتا« للرفق باحليوان التي 
ترعى اإلعالن انه مت رفض عرض االعالن ألنه مثير 
جــــدا بجانب انه ينتهك حقوق املســــاواة بني الرجل 
واملرأة، وعلقت باميال قائلة: لم اكن اعتقد ان السلطات 
الكندية متزمتة هكــــذا، واضافت: في بعض االماكن 
في العالم يجبرون املرأة على تغطية جميع جسدها 
بارتداء النقاب، هل هذا ما ســــتقوم به كندا؟ حسب 

مجلة »يو اس« األميركية.

صحتك

وسائل لمنع الحمل يمكن استخدامها لمدة 12 عامًا
ــرة ـ أ.ش.أ: أثبتت أحدث األبحاث  القاه
والدراسات التي أعلنتها منظمة الصحة العاملية 
انه ميكن للسيدات االستمرار في استخدام 
اللولب النحاسي ملدة 12 عاما متصلة بدال من 
10 سنوات. وصرحت د.سحر السنباطي رئيس 
قطاع تنظيم األسرة بأن زيارة واحدة لعيادة 
تنظيم األسرة تضمن منع احلمل ملدة 12 عاما 
متصلة، مؤكدة أن فاعلية اللولب النحاسي 
ــدوث احلمل في حالة  كبيرة واحتماالت ح
ــتخدامه متثل أقل من حالة حمل واحدة  اس

لكل 100 سيدة تستخدم اللولب.

ــحر ان اخلصوبة تعود الى  وقالت د.س
السيدة فورا بعد التوقف عن استخدام اللولب 
النحاسي، موضحة أن اللولب بصفة عامة يعتبر 
األفضل للسيدات كوسيلة آمنة وفاعلة وطويلة 
ــر  األمد ملنع احلمل. وأضافت ان ذلك يفس
وصول نسبة املستخدمات للولب النحاسي إلى 
نحو 36% من بني جميع السيدات املستخدمات 
ــائل منع احلمل، اضافة إلى أن اللوالب  لوس
الرحمية تتسم بفاعليتها واستمراريتها وعدم 
االحتياج الى تكلفة أخرى أو عمل أي شيء 

بواسطة السيدات بعد تركيب اللولب.

طفل معاق في صندوق! 
هونغ كونغـ  د.ب.أ: عثرت الشرطة في 
هونغ كونغ على طفل معاق ترك وحيدا 
في صندوق كرتوني على بعد أمتار فقط 

من احلدود مع البر الرئيسي الصني.
وأفادت صحيفة »ســـاوث تشـــاينا 
مورنينج بوست« بأن رجال الشرطة ظنوا 
أن الطفل، الذي يعتقد أن عمره يتراوح بني 
4 و6 أعوام وال ميكنه التحدث أو السير، 

جرى تهريبه من البر الرئيسي.
وقال مسؤول بالشرطة »لقد صرخ فقط 
ولم يتمكن من اإلجابة عندما حتدث إليه 

رجالنا بلهجتني صينيتني مختلفتني«.
ونقـــل الطفل إلى مستشـــفى محلي 

ليخضع للفحوص الطبية.

»ماذا تريد النساء« 
في الصين؟

بكنيـ  أ.ش.أ: الفيلم األميركي 
الرومانسي الكوميدي »ماذا تريد 
النساء« سيجري انتاج نسخة 
صينية منــــه من متثيل املمثلة 
لــــي واملمثل  الصينيــــة غونغ 
انــــدي الو من هونغ  املعروف 
كونغ وســــيقوم باخراجه شني 
دامنغ. وكان الفيلم األميركي قد 
انتج عام 2000 وقام ببطولته 
ميل غيبسون وهيلني هنت ومن 
اخراج نانسي مايرز وحاز على 

عدة جوائز فنية مرموقة.
وقالــــت شــــركة التوزيــــع 
»بوليبونــــا« ومقرها بكني إنها 
اشترت حق االنتاج من شركة 
بارامونت السينمائية ورصدت له 
ميزانية قدرها حوالي 15 مليون 
دوالر أميركي. يذكر أن غونغ لي 
ولدت في عام 1965 وحازت على 
شهرة دولية، أما اندي الو فهو 
ممثل سينمائي ومطرب شهير 
ومنتج ولد عام 1961 وميارس 
مشــــواره الفني منــــذ منتصف 

ثمانينيات القرن املاضي.

المذيع المصري قاتل زوجته:  عايرتني باإلنفاق 
على البيت فقتلتها برصاصة في رأسها 

القاهرة: إيالف: قررت النيابة 
حبس املذيع املصري إيهاب صالح 
الــــذي قتل زوجتــــه بطلق ناري 
االثنني املاضي ملدة 4 أيام على ذمة 
التحقيقات. واعترف املذيع إيهاب 
صالح والذي يعمل بقطاع األخبار 
بالتلفزيــــون املصــــري بارتكابه 
الواقعة، متحدثا عن دوافعه، حيث 
استمرت التحقيقات معه ألكثر من 
9 ساعات متواصلة داخل سراي 
النيابة.وقــــال إيهــــاب صالح في 
التحقيقات انه قتل زوجته باملسدس 
الذي ورثه عن أبيه الذي كان يعمل 
لواء شرطة، بعد أن قامت بصفعه 
على وجهه عقب نشــــوب خالف 
بينهما، حيث عايرته بأنها هي التي 
تقوم باإلنفاق على املنزل من خالل 
احملل الذي متتلكه، وقامت بتكسير 

النظارة الطبية التي يرتديها وهو 
ما جعله يذهب إلى غرفته جلمع 
مالبسه ومغادرة املنزل، فصاحت 
فيه وقالت له »هو أنت كنت داخل 

البيت بهدوم« فاستشاط غضبا 
منها، وقام باســــتخراج املسدس 
وأطلق عليها رصاصة واحدة أدت 

إلى مقتلها على الفور.

زوجان بريطانيان أسودان ينجبان 
طفلة بيضاء بعينين زرقاوين وشعر أشقر


