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واشنطنـ  سي.إن.إن: تزوجت 34
املغنية األميركية الشهيرة، أليشا 
الراب  كيـــز، بصديقها مغنـــي 
واملنتج، ســـويز بيتز، السبت، 
في حفل مبنزل خاص على البحر 
األبيض املتوسط، كما أكد ممثلون 
عن املغنية احلائزة على 12 جائزة 

غرامي.
وقالت املصـــادر إن املغنية 
احلامل، 29 عاما، ارتدت فستان 
زفـــاف على النمط اإلغريقي من 
توقيع فيرا وانغ، فيما ظهر سويز 
بيتز، واسمه احلقيقي قاسم دين، 
ببدلة توكسيدو من تصميم »طوم 

فورد«.
الزوجـــان منذ عدة  وارتبط 
أعـــوام، وأعلنـــا خطوبتهما في 
مارس املاضي، وتعاونا معا في 
إحدى األغاني التي يتضمنها ألبوم 
أليشا األخير حتت عنوان »عنصر 

احلرية«.

أليشا كيز تدخل القفص الذهبي مع صديقها سويز بيتز

الجسمي يبحث عن امرأة واعية
يكمل معها حياته

ضمـــن حلقات اعادات الصيـــف، اختتم النجم 
اإلماراتي حسني اجلسمي املوسم اخلامس من برنامج 
تاراتاتا على قناة دبـــي، بحضور كل من النجوم: 
جاســـم محمد وعبد الفتـــاح اجلريني وبريجيت 
ياغي وآمـــال الغربي ـ الفائزة بلقب جنم اخلليج، 
فيما قدم احللقـــة اإلعالمي عمرو أديـــب.   بداية 
هـــذه احللقة كانت مع النجـــم اإلماراتي الذي قدم 
أغنية »التاج« وهي من أحلانه، مشيرا إلى األلوان 
الغنائية التي يحب تلحينها، كما اســـتذكر بعض 
األغنيات التـــي حلنها لزمالئه من الفنانني وبينها 
أغنية »مشـــكلني« للفنان راشد املاجد، مؤكدا من 
خالل برنامج تاراتاتا أنه بصدد التحضير ألغنية 
للفنانـــة الكبيرة وردة اجلزائرية، معتبرا منصب 
سفير النوايا احلسنة مبثابة التشريف والتكليف 

آمال أن يوفق في عمله. 
فيما جمعت أغنية »الشـــاكي« ما بني اجلسمي 
وجاســـم محمد وآمال الغربي، ليتحدث من بعدها 
جاسم محمد عن معرفته باجلسمي والصداقة التي 
جتمع بينهما من أيام الدراسة، إال أن اجلسمي وصف 
جاسم باملزعج ولكنه لم ينكر في الوقت نفسه أنه 
شخص منظم، ليلتقي اجلسمي مع بريجيت ياغي 

حسني اجلسميفي أغنية »نسم علينا الهوى«.

سفينة من مكعبات الليجو
أملانيا ـ د.ب.أ: يســــعى عدد مــــن االطفال الهواة 
في أملانيا لبناء اطول ســــفينة شحن في العالم من 

مكعبات الليجو.
وحتى اآلن تبلغ أطول سفينة في العالم مصنوعة 
من مكعبات الليجو 7.29 أمتار، وهي السفينة التي 
بناها زوار مركز »فانو« للعلوم في مدينة فولفسبورغ 

االملانية في اكتوبر املاضي.
وقد بدأ عدد من الهواة أمس العمل في بناء السفينة 
في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد لتسجيله في 

موسوعة »غينيس« لالرقام القياسية.
وبوسع االطفال اســــتخدام 750 ألف مكعب من 

الليجو بألوان مختلفة في بناء السفينة.
ويســــاعد االطفال اثنان من محترفي الليجو في 

التخطيط لبناء السفينة.
وذكر احد القائمني على تنظيم احملاولة انه من 
املقرر بناء جدران السفينة، مشيرا في الوقت نفسه 
الى ان العديد من االطفال أتوا مع آبائهم وأجدادهم 
للمشاركة في بناء هيكل السفينة مبكعبات سوداء 
وبنية. ومن املقرر ان تستمر احملاولة حتى يوم االحد 
املقبل، حيث سيتم ايضا في الترسانة الصغيرة بناء 
جســــر أبيض وحاويات خضراء وحمراء وصفراء 

وزرقاء من مكعبات الليجو.

الكباب العربي يتفوق على البرغر األميركي في نيوزيلندا

العرب العاملني والدارســـني في 
نيوزيلندا، وتعود أهل البلد على 
هذه األصناف من األكل العربي«. 
ويضيف: »إن محال الكباب حتقق 
دخال جيدا، خصوصا أن معظم 
العاملني فيها من الطلبة العرب 

في نيوزيلندا«.

فلســـطيني اجلنسية وصاحب 
الكباب على شـــارع  أحد محال 

كوين ستريت:
»إن بداية انطالقة محال الكباب 
كانت مـــع موجـــات املهاجرين 
العرب أي قبل حوالي 20 عاما، 
وازداد انتشارها مع تزايد أعداد 

العربي، وال تقتصر الوجبات في 
هذه املطاعم على ساندويتشات 
الكباب، بل إلى جانب ذلك تقدم 
احلمص والفالفل، إضافة إلى األرز 
واخلبز العربي مبا يتناسب مع 

جميع أذواق الزبائن.
ويقـــول محمود احلـــردان، 

العرب الباحثني عن حياة جديدة 
وانطالقة يافعة على أرض بكر لم 
يطأها بعد السكان األصليون سوى 

املستعمرين البريطانيني.
 ومما يجذب االهتمام تدافع 
جميع الفئات العرقية مبن فيهم 
ذوو األصول الغربية على الكباب 

العربية: بدأ في  ـ  نيوزيلندا 
قلب مدينـــة أوكالند، وهي أكبر 
مدينـــة نيوزيلندية والعاصمة 
التجارية، صراع واضح بني الكباب 
العربي والبرغر األميركي في عدد 

احملال واستقطاب الزبائن.
إال أن هذا التنافس على أفواه 
اجلائعني ال يبـــدو أنه متكافئ، 
وذلك ملا يلقاه البرغر األميركي 
من حفـــاوة دعائية متكررة في 
الصحافة والتلفزيون، وملا يتميز 
به من حرفية في العمل، وطول 
الفتـــرة الزمنية النتشـــاره في 
العالم، وهذا ما قد يفتقده الطعام 

العربي عموما.
رغـــم ذلك يبـــدو أن »النزال 
الطعامـــي«، إذا جـــاز التعبير، 
متيل كفتـــه تدريجيـــا لصالح 
الكباب العربي لرخص أسعاره، 
ولـــذة مذاقه، وتنوع أشـــكاله، 
وللتزايد في أعداد العرب املقيمني 
الطلبة  والدارســـني، خصوصا 
املتوافدين باطراد  الســـعوديني 

على نيوزيلندا.
هؤالء وجدوا في تلك احملال 
التي توفر األكل اإلسالمي احلالل 
شيئا من اإلشباع النفسي بسماع 
التي تصدح  العربية  املوسيقى 
بأصـــوات عبداحلليـــم حافـــظ 
الشـــامية كـ  وفيروز واألغاني 
»على دلعونا« التي حتفز بعض 
أنغامها وهم  العرب للدبك على 
يأكلون الفتني نظر اآلخرين لهذا 

الرقص املميز.
وتتزاحم مطاعم الكباب العربي 
في الشارع الرئيسي ملدينة أوكالند 
وقلبها النابض »كوين ستريت« 
بعد أن حل الطعام العربي على 
املائدة النيوزيلندية مع املهاجرين 

يتم تقديمه على موسيقى عبدالحليم والدبكة اللبنانية

وعد تريد توحيد العرب بالغناء في الجزائر
وتقول: ارتدائي للحجاب أمر وارد 

نجاح كبير لبرنامج تلفزيوني
الختيار أفضل »إمام شاب« بماليزيا

عاطل يقتل أمه بسبب المخدرات!

كواالملبــــورـ  رويتــــرز: يأمل 
منتجو تلفزيون الواقع في ماليزيا 
بعد أن قدمــــوا برنامجا الختيار 
أفضل إمام إسالمي شاب أن حتذو 
دول إسالمية أخرى حذوهم بعد 

جناح جتربتهم.
وفاز محمد رضوان )26 عاما( 
من بيناجن الذي يدرس الشريعة 
باجلائزة فــــي البرنامج املاليزي 
»اإلمام الشــــاب« في احللقة التي 
أذيعت يــــوم اجلمعة على الهواء 
متغلبا على منافسه حزب الرحمن 

وهو مدرس في معهد ديني.
وتقدم للمسابقة 1000 شاب 
اختير منهم 10 فقط ليشاركوا 
في عشر حلقات أذيعت في ذروة 

املشـــاهدة التلفزيونية بعد أن 
جهز لهم مبنى سكني تابع ألحد 
املساجد لإلقامة فيه، ومت منعهم 
من أي وسائل اتصال باخلارج 
ليمضوا معظم أوقاتهم في الصالة 
ودراســـة التعاليم اإلســـالمية 
وتلقي الدروس الدينية، وعند 
تأديتهـــم بعض املهام املطلوبة 
منهم تقـــوم كاميرات البرنامج 

بتصويرهم.
وتضمنــــت املســــابقة قيــــام 
املتســــابقني بأعمال مختلفة مثل 
تغســــيل املوتى وفقا للشريعة 
اإلســــالمية، وإمامــــة الناس في 
الصــــالة ومســــاعدتهم في حل 
مشــــكالتهم االجتماعية، وتقدمي 

النصح واملشورة للنساء، وذبح 
األضاحي وفقا للسنة الشريفة.

وجذب البرنامج قطاعا عريضا 
من املشاهدين في ماليزيا واخلارج 
وكان املتسابقون على قدر كبير 
من الوسامة يرتدون حلال رسمية 
ســــوداء وهــــم يرتلــــون القرآن 

وينشدون األغاني الدينية.
وبعد أن فاز رضوان باملسابقة 
حصــــل على منحة دراســــية في 
جامعــــة املدينة باململكة العربية 
السعودية ووظيفة كإمام في مسجد 
املاليزية كواالملبور  بالعاصمــــة 
وسيارة وجهاز آي فون ورحلة 
عمرة إلى مكة باإلضافة إلى جائزة 

مالية تقدر بنحو 6400 دوالر.

القاهرة ـ ام.بي.ســـي: قالت 
إن  الســـعودية وعد  املطربـــة 
اجلزائريني جمهور ذواق للفن 
ـ وخاصة اخلليجي منه ـ بينما 
أكـــدت أنها تتمنـــى ان يتوحد 
العرب عبر الفن، بعد أن فرقتهم 

السياسة.
ارتداءها  أكـــدت أن  وبينما 
القريب  للحجاب في املستقبل 
أمر وارد، أوضحت أنها ال تفعل 

أشياء تغضب اهلل.
وعبرت الفنانة الســـعودية 
التي شاركت مؤخرا في مهرجان 
»جميلة« باجلزائر عن سعادتها 
مبشاركتها في املهرجان، وقالت 
إن اجلزائر لها رصيد كبير في 
الفـــن ولها جمهـــور ذواق لكل 

األلوان، مبا فيها اخلليجي.
وأضافـــت: انه لشـــرف لي 
التواصل مع جمهوري في هذا 
الوطن العزيز، ألننا نقدم رسالة 
فنية بإمكانها جمع العرب على 
الفن، عكس السياسة التي فرقتهم 

في كثير من القضايا.

القاهرةـ  وكاالت: أطلق عاطل في منطقة القناطر 
اخليرية بالقاهرة الرصاص على أمه فلقيت مصرعها 
في احلال، بســـبب خالفاته املستمرة معها على 

األموال إلنفاقها على املخدرات.
مت نقل اجلثة إلى مستشفى القناطر اخليرية 
العـــام، وألقي القبض على املتهـــم فأمرت نيابة 
القناطر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتقدميه 

حملاكمة عاجلة. 
وحسب »اليوم السابع« تلقت املباحث إشارة 
من املستشفى بوصول ربة منزل )49 سنة( جثه 

هامدة إثر طلق ناري.

ومت إخطار مدير األمن، وتوصلت التحريات 
إلى أن وراء ارتكاب احلادث جنل املجني عليها، 
وكان على خالف دائم معها ويتشـــاجر معها 
لالستيالء على أموالها إلنفاقها على املخدرات، 
وفى إحدى املرات طلب منها األموال فرفضت، 
فقـــام بالتعدي عليها بالضـــرب وأخرج فردا 
»خرطوش«، وأطلق عليها عيارا ناريا فلقيت 

مصرعها في احلال.
وألقـــي القبض على املتهـــم ويدعى »ع.م.ع« 
)21 سنة، عاطل(، ومت ضبط السالح املستخدم، 

وحترير محضر بالواقعة.

400 ألف دوالر تعويض ألسترالية 
سقطت من فوق كرسي

كانبيرا ـ يو.بي.آي: حصلت امرأة استرالية 
على تعويض يقدر بنحو 400 ألف دوالر بعد 

ان سقطت عن كرسي مكتبها.
وذكرت وكالة األنباء األسترالية )ايه ايه بي( 
أن بنيتا كارول تايلـــر )41 عاما( والتي تعمل 
في شركة توزيع للمواد العلمية والطبية في 
منطقة بريزباين سقطت عن كرسيها في مايو 

عام 2008 وكسر جزء من ظهرها.
وقالت تايلر أمام احملكمة إنها اشتكت عدة 

مرات أمام رب عملها من أن السجاد حتت كرسيها 
منزلق غير أنه قال لها إنه لن يغيره.

وأشارت إلى أنها غابت عن العمل ملدة 9 أشهر 
بعد احلادث والتزال تعاني من آالم جســـدية 

واكتئاب.
وقد منحت احملكمة في بريزباين تايلر امس 
تعويضا بقيمة 382 ألف دوالر بعد أن وجدت 
أن رب عملها لم يلتزم بواجبه بتأمني الرعاية 

لها.

وعد

مجموعة من الشباب أثناء البرنامج

شقيقتان في لندن تعيشان بدون معدة!
أن الشقيقتني فقدتا نحو 20 % 
من وزنيهما خالل األشهر االثني 

عشر املاضية. 
ويقول د.ساميون ديكستر، 
االخصائي مبستشـــفى ليدز 
التعليمي إنـــه بالرغم من أن 
استئصال املعدة عملية كبيرة 
وخطيرة، فـــإن العيش ممكن 
بدون هذا العضو املهم. ويقول 
إن اجلهاز الهضمي عبارة عن 
انبوب طويل تشكل املعدة شيئا 
أشـــبه باالنتفاخ فيه. وعندما 
تستأصلها فإنك ال تزيل اجلهاز 
الهضمي وإمنا هـــذا االنتفاخ 
وحسب. ومهمة املعدة هي انها 
مكان لتخزين الطعام وتسمح 
لنا بتناول وجبة كبيرة وترك 
أمر تخزينها لها. وبالتالي فإن 
افتقارك الى هذا املخزن يعني 
أن عليك تناول وجبات صغيرة 
عديدة ال حتتاج الى ذلك النوع 

من التخزين.

به، كاخلبز مثال، يحدث لنا ما 
وصفته رافيندرا. ويبدأ األمر 
كله بإحســـاس غير طيب في 
احللق ويبدو وكأنه ينزل وهو 
يتضخم عشرات املرات«. ويذكر 

احلمض وأقوم بالرمي باجلملة.. 
بعبارة أخرى اإلسهال احلاد«. 
التي تقول:  وتتفق معها ميتا 
»يعتمد األمر على نوع األكل. 
لكنه إذا كان خارج املسموح لنا 

على العمليتني قالت الشقيقتان، 
في لقاء مع »راديو بي بي سي 
5« السبت، إنهما مازالتا تتعلمان 

العيش بدون معدة.
وتقول رافينـــدرا: »حالتي 
أفضل اآلن ولكن من الواضح 
ان هنـــاك العديد من األعراض 
اجلانبية ألمر جلل كهذا. بعيد 
العملية كانت وجباتي عبارة عن 
قدر مالعق قليلة من احلساء. 
وحتـــى اآلن، بعد ســـنة على 
إجرائها، فـــإن احلياة أبعد ما 
تكون عن السهولة والسالسة، 
وما أتناوله ال يعدل ثلث ما كنت 
معتادة عليه سابقا، لكن هذا في 
حد ذاتـــه تقدم كبير. ترعبني 
فكرة اجللوس الى مائدة عامرة 
بالطعام واالستمتاع به كبقية 

الناس«.
ومتضي قائلة: »إذا أفرطت 
قليال في األكل، يجتاحني شعور 
بالضيق الشديد وأعاني من رجع 

ايـــالف: اضطرت  ـ  لنـــدن 
الشـــقيقتان رافينـــدرا وميتا 
ســـينغ، من مدينـــة ليڤربول 
اإلجنليزية، الستصال معدتيهما 
من أجل محاربة السرطان الذي 
أودى بحياة خمســـة من أفراد 

أسرتهما.
فقد أظهرت الفحوص الطبية 
أن رافيندرا وميتا حتمالن مورثة 
التركيبة  E-cadheri املتغيرة 
النادرة والتي يعتقد أنها تظهر 
لدى 100 أسرة في العالم كله. 
وبســـبب تغير طبيعتها هذه 
عند رافيندرا وميتا فهي جتعل 
منهما هدفا سهال لسرطان املعدة 

وأيضا سرطان الثدي.
وقد أصاب السرطان بالفعل 
معـــدة رافيندرا )30 عاما( في 
الوقت الذي كانت توشك فيه 
على استئصالها. وعندها قررت 
ميتا )25 عاما( فعل الشـــيء 
نفســـه. واآلن بعد مرور سنة 

الشقيقتان رافيندرا وميتا

صحتك
أمل جديد لمرضى الزهايمر

سيدني ـ د.ب.أ: نبأ جيد إن صدق: سيتمكن األطباء 
خالل خمس سنوات من وصف عالج لذلك املرض الذي 

يقضي على خاليا املخ واملعروف باسم »الزهامير«.
لكنه أمل مينحه الباحثون في جامعة سيدني لـ 250 
ألف شـــخص يعانون من أكثر أنواع العته شيوعا في 

أستراليا.
ويقول فريق العلماء الذي يعمل حتت قيادة يورجن 
جوتز مبعهد أبحاث املـــخ والعقل باجلامعة، إن تفاعل 
نوعني من البروتينات في خاليا املخ السليمة والصحية 

هو ما يؤدي لإلصابة بالزهامير.
ومتكن الفريق في جتـــارب أجراها على الفئران من 
وقف التفاعل باستخدام بروتينات أخرى في خاليا املخ 

عن طريق احلقن.

مخمور قتل ثمانية في الصين
بكني ـ رويترز: قالت وســـائل إعالم حكومية في الصني امس إن 
ســـائق جرافة مخمورا قتل ثمانية وأصاب 20 بعد أن أنهى مشادة 

مع عميل بقتله.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شـــينخوا( إنه ألقي القبض 
على لي شيان لي انغ الذي يعمل سائقا لدى مستودع للفحم بعد أن 

صدم بجرافته عشرات السيارات واألكشاك واملنازل.
ورفض مســـؤولون محليون اتصلت بهـــم »رويترز« التعليق. 
وتسعى الصني جاهدة الحتواء االضطرابات االجتماعية وفي املاضي 
كاد يتحول الغضب بسبب قضايا مختلفة من تكلفة الرعاية الصحية 

إلى الفجوة املتزايدة بني األغنياء والفقراء إلى أعمال عنف.
وأسفرت حرائق أشعلت بشـــكل متعمد واستهدفت حافالت في 
أنحاء البالد عن مقتل العشـــرات في السنوات األخيرة كما تسببت 
سلسلة حوادث طعن داخل مدارس في وقت سابق من العام احلالي 

في ترويع املواطنني.


