
حـــــولالعـالم
الخميس

5 اغسطس 2010

37

باراك أوباما

ناعومي كامبل

صحتك

الڤيتامين »ب« ال يقي
من ارتداد الجلطة الدماغية 

فحص طبي 
للحمار الطائر!

كلب يقضم إصبع قدم مالكه.. فينقذه من الموت!

الفيضانات تجتاح شمال شرق الصين
 وتقتل أكثر من 1500 شخص

.. وساندرا بولوك األكثر دخالً بين الممثالت

كارال بروني.. األكثر أناقة في العالم
 نيويوركـ  أ.ف.پ: تعتبر 
كارال بورنـــي ســـاركوزي 
واملغنيـــة االميركية ليدي 
غاغـــا واملمثل االســـباني 
خافييـــر باردمي مـــن اكثر 
الشخصيات اناقة في العالم 
على ما رأت مجلة »فانيتي 

فير« االميركية املرجع في 
هذا املجال.

وفي عددها لشهر سبتمبر 
تنشر املجلة الئحة بأسماء 
45 شخصية اعتبرتها االكثير 

اناقة في العالم.
فإلى جانب زوجة الرئيس 

الفرنســـي، يرد كذلك اسم 
الســـيدة االميركية االولى 
اوباما واملمثلتان  ميشـــال 
ديان كروغر وكاري موليغان 
الدمنـــارك ماري  واميـــرة 
وســـامنتا كامرون زوجة 
رئيس الوزراء البريطاني.

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: احتلت النجمة األميركية ساندرا 
بولوك مركز الصدارة بني املمثالت األكثر دخال في هوليوود 
خالل سنة واحدة. وذكرت مجلة »فوربس« األميركية ان بولوك 
حلت في املركز األول بني املمثالت األكثر دخال في هوليوود بني 
يونيو 2009 يونيو 2010، إذ تبني انها جمعت 56 مليون دوالر، 
في حني جاءت املمثلتان ريز ويذرسبون وكاميرون دياز في 
املركز الثاني والثالث على التوالي ودخل كل منهما 32 مليون 
دوالر. واحتلت النجمة الهوليوودية جنيڤر أنيستون املركز 
الرابع بـ 27 مليون دوالر متقدمة على جيســــيكا باركر التي 
حلت خامســــة بـ 25 مليون دوالر. وضمت الئحة »فوربس« 
أيضا جوليا روبرتــــس وأنچلينا چولي اللتني جمعتا خالل 
سنة 20 مليون دوالر، في حني بلغ دخل درو بارميور خالل 
هذه الفترة 15 مليون دوالر وميريل ستريب 13 مليون دوالر 

وكيرستني ستيوارت 12 مليون دوالر.

خضع احلمـــار انابكا الذي حلق 
باملظلـــة فـــوق شـــاطئ ازوف في 
عـــرض ترويجـــي الشـــهر املاضي 
الى  لفحوصات طبية لدى وصوله 
مدرسة الكرميلني لركوب اخليل في 

موسكو.
وقد اثار حتليقه على هذا النحو 
الكثير من جمعيات حقوقية للحيوان 
ممـــا دعـــا الشـــرطة للتحقيق مع 
املسؤولني عن هذا الفعل، حيث أكد 
شهود عيان ان احلمار كان يصرخ 
هلعا أثنـــاء هبوطه باملظلة، وقالت 
الشـــرطة انه ســـقط في البحر ومت 

سحبه الى الشاطئ.

روكفوردـ  يو.بي.آي: غالبا 
ما يكون نصيب الكالب التي 
أو  تعض أصحابهــــا الضرب 
الطرد لكــــن كلبا ميلكه رجل 
في مدينة روكفورد األميركية 
اســــتحق التهنئة بعدما قضم 
اإلصبع األكبر من قدم صاحبه 

ليتبني انه أنقذه من املوت.
وأفادت صحيفــــة »غراند 
رابيــــد بــــرس« األميركية ان 
الكلب »كيكو« اشــــتم على ما 
يبدو رائحة التهاب في اإلصبع 
اليمنى ملالكه  بالقــــدم  األكبر 

جيري دوثيت فقضمه وابتلعه 
بعدما فقد األخيــــر وعيه إثر 

اإلفراط في شرب الكحول.
ونقلت الصحيفة عن زوجة 
الرجل وهي ممرضــــة قولها 
ان »جيري شــــرب الكثير من 
الكحــــول فتركته ينام وإذ بي 
أسمع صراخا بعد فترة فدخلت 
غرفــــة النوم حيــــث وجدته 

يصرخ: فقدت إصبع قدمي«.
انه مت  الزوجــــة  وأضافت 
نقــــل زوجها إلى املستشــــفى 
حيــــث تبني انــــه كان مصابا 

بالسكري ومن الضروري بتر 
إصبعه مباشرة لتفادي تسمم 
جسمه ألن االلتهاب وصل إلى 

العظام.
واعتــــرف الرجل بأنه كان 
يخفي قدمه املريضة عن الناس 
ومن بينهم زوجته، مشــــيرا 
إلــــى ان رائحــــة كريهة كانت 
تفوح منها وكان يحفز نفسه 
الستشارة طبيب عندما وقع 
احلادث. وقــــال ان الكلب أكل 
اإلصبــــع »ألننا لم نتمكن من 

العثور عليه«.

بكنيـ  د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالم رسمية امس 
أن أسوأ فيضانات منذ مئة عام جلبت حالة من 
البؤس ملئات اآلالف من االشـــخاص بالقرب من 
احلدود مع كوريا الشمالية بشمال شرق الصني، 
حيث ذكرت احلكومة أن نحو 1700 شخص قتلوا 
أو فقدوا بســـبب فيضانات صيفية في مختلف 

أنحاء البالد.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
إن مقاطعة يانبيـــان كوريان التي تتمتع بحكم 
ذاتي في إقليم جيلني تعاني أسوأ فيضانات منذ 
مئة عام، حيث تضرر نحو 500 ألف من سكانها 

الذين يبلغ عددهم 2.2 مليون شخص.
ونقلت الوكالة عن مسؤول باحلكومة احمللية 
قولـــه إن الفيضانات دمـــرت 6847 منزال وأدت 
الى اجالء نحو 86 ألف شـــخص في املقاطعة في 

االيام املاضية.
وذكر املسؤول أن »بعض السكان الذين جرى 
إجالؤهم نقلـــوا إلى مدارس ومصانع في أراض 
مرتفعة. ويعيش البعض في خيام وآخرون بقوا 

في منازل أقربائهم.
وفي إقليم جيلني، أسفرت الفيضانات عن مقتل 
74 شخصا على االقل وفقدان 71 منذ 20 يوليو.

وذكرت تقارير أن مســـؤولني أجلوا 784 ألفا 
آخرين في جيلـــني بينما غرق نحو 1.25 مليون 

هكتار من املزارع.
وفي مختلف أنحاء البالد أسفرت الفيضانات 
واالنهيارات االرضية منذ ابريل املاضي عن مقتل 
1072 شـــخصا وفقدان 619 آخرين وفقا ملا ذكره 
شو تشـــينجبينج من مركز مراقبة الفيضانات 

واالغاثة من اجلفاف امس.

باريــس ـ أ.ف.پ: يبـــــدو أن الڤيتــاميــن »ب« 
ال يأتــي بأي مســـاعدة فيما يتعلق بتجنب جلطــة 
دماغيــة ارتداديــة، وفقا لدراسة عالمية نشرت أمس 
على موقـــــع مجلــة »ذي النســـــت نورولوجــي« 

اإللكترونــي.
وتدعو نتائج هذه الدراسة إلى عدم تزويد المرضى 
الذيـــن تعرضوا لجلطات دماغية ســـابقة بمكمالت 

الڤيتامين »ب«، بحسب الباحثين.
وكانت أبحاث سابقة قد بينت عالقة بين ارتفاع 
معدل أحد األحماض األمينية »هوموسيستين« في الدم 
ومخاطر متزايدة لإلصابة بأمراض القلب والشرايين 

وبالجلطات الدماغية.
كذلك أشارت دراسات أخرى إلى أن جرعة يومية 
من الڤيتامين »ب« قد تخفض من المســـتوى غير 

الطبيعي لهذه المادة في الدم.
لكنه كان من الضروري التأكد من أن هذا الڤيتامين 
يساهم أيضا في خفض مخاطر اإلصابة بجلطات دماغية 
أو قلبية جديدة، مميتة كانت أم ال. فأتت هذه الدراسة 
»فيتاتوبس« لتقارن بين أثر تناول ڤيتامينات »ب« 
وأثر دواء وهمي. وشملت هذه الدراسة المقارنة بين 
8164 مريضا كانوا قد أصيبوا بجلطة دماغية سابقة، 

من 20 بلدا بين عام 1998 وعام 2008.
وأتــت النتائج لتثبت أنـــه خالل فترة المتابعة 
الطبية لم يلحــظ أي فارق ملموس بين مجموعتي 
الدراســـة، وقد سجلت النســـــب اآلتيــة: 15% مــن 
الجلطات االرتدادية لـــدى المجموعة التي تناولت 
الڤيتاميـــن »ب« و17% لـــدى المجموعة التي زودت 

بدواء وهمي.

أبوالليف: الفقر حرمني من حبيبتي
ومازلت أسدد ديوني أيام »الشقا«

القاهرة ـ إم.بي.ســــي: أكد املطرب 
الشعبي املصري أبوالليف أنه اليزال 
يسدد ديونه، وأنه متصالح مع اهلل 
سبحانه وتعالى، ويتمنى أن يكتب له 
احلج والزواج واإلجناب، بعدما حقق 
حلمه في أن يصبح شخصا مشهورا، 

وأن يسلم عليه الناس في الشارع.
وكشــــف عن أن الفقــــر حرمه من 
الزواج من حبيبتــــه، وأنه ال يعتقد 
أنه سيحب مرة ثانية، مشيرا إلى أن 
أشقاءه أهانوه كثيرا، واستعروا منه 
بسبب فقره، لكنه ال يحمل أي كره أو 

ضغينة جتاههم.
وقال أبو الليــــف ـ في مقابلة مع 
برنامج »سكوت هنغني« على القناة 
األولــــى بالتلفزيون املصري »عندما 
كان عمري 18 عاما عشت قصة حب 
قوية، لكن ظروفــــي املالية الصعبة 
وعدم وجود مصدر رزق ثابت لي، كانا 
السبب في انفصالنا حتى ال أظلمها 

معي في ظروفي السيئة«.

وأضـــاف »لـــم أكن قـــادرا على 
اإلنفاق عليهـــا أو أملك ما يجعلني 
أتقدم خلطبتها، وحزنت جدا عندما 
تركتها«، مشيرا إلى أنه حتى اآلن لم 
يغضب منها، وأنه يكن لها كل حب 
واحترام، وأنه ال يعتقد أنه سيعيش 

احلب مرة ثانية.
وأوضح الفنان املصري أن أشقاءه 
أهانوه كثيرا، واستعروا منه بسبب 
فقره وجلوئه إليهم في بعض األوقات 
للحصول على أموال أو للسكن عندهم، 
الفتا إلى أنه ال يحمل أي كره أو ضغينة 
لهم، خاصة أن إعالة شخص آخر شيء 
صعب للغاية، خاصة أن لكل شخص 

ظروفه اخلاصة.
إلـــى أن لديه  أبوالليف  وأشـــار 
شـــقيقني أكبر منه، كما أن لديه أخا 
وأختني من والده فقط، معربا عن أمله 
في دخول قفص الزوجية في أقرب 
وقت ممكن من أجـــل إجناب أطفال 

وتكوين عائلة.

ممنوع تصوير ناعومي كامبل أثناء شهادتها في قضية الماسة
الهايـ  أ.ف.پ: وافقت األمم املتحدة على طلب 
تقدمت به عارضة األزياء ناعومي كامبل بعدم 
التقـــاط صور لها خالل إدالئها بشـــهادتها في 
إطار محاكمة تشـــالز تايلور بارتكاب جرائم 
حرب أمام احملكمة اخلاصة مبذابح سيراليون 

في الهاي.
وأعلنت احملكمة أنه »لن يسمح بالتقاط صور أو 
تصوير ڤيديو للسيدة كامبل لدى دخولها إلى مبنى 
احملكمة وخروجها منه أو خالل تواجدها داخل احملكمة 

من دون إذن من احملكمة والسيدة كامبل«.
إال أن احملكمة رفضـــت طلبها بعدم التقاط صور 
لها خالل تنقلها في هولندا، وأوضحت أن الصحافيني 

سيطلعون مباشرة على إفادة العارضة العاملية.
واستدعى مكتب املدعي العام ناعومي كامبل لإلدالء 
بشـــهادتها بشأن ماســـة قد يكون قدمها إليها تشالز 
تايلور عام 1997 بعد عشـــاء نظمه الرئيس اجلنوب 

إفريقي في تلك الفترة نيلسون مانديال.
وأكد املدعون في احملكمة اخلاصة بسيراليون أن 
إفادة العارضة تظهر أن تشالز تايلور كذب عندما قال 

إنه لم ميلك يوما ماسا خاما.
وكان محامو تايلر طلبوا من احملكمة إرجاء إفادة 
كامبل، اخذين على اإلدعاء عدم تبليغهم باملعلومات 
املتعلقة بشهادة العارضة، إال أن رد القضاة قد ال يعلن 

إال في يوم اجللسة.

واشنطن ـ أ.ف.پ: قال الناطق باسم البيت 
االبيض ان باراك اوباما »يعشـــق« عمله رغم 
»الضغوط اجلسدية والنفسية الهائلة« معتبرا 
ان الرئيس االميركي الذي بلغ التاسعة واالربعني 
امس »في حالة جيدة« رغم الشـــيب الذي غزا 

شعره.
ولد باراك اوباما في الرابع من اغسطس 1961 
وقد اكثر في االيام االخيرة من االشـــارات الى 
هذه احملطة ذاكرا منها ازدياد الشـــعر االبيض 

في رأسه.
وقال الناطق باســـم البيت االبيض روبرت 
غيبز ردا على سؤال بشأن عيد ميالد اوباما »كان 
يدرك كبر املهمة )ان يصبح رئيس اقوى دولة 

في العالم( عندما قرر خوضها قبل سنوات«.

وتابع يقول »ال شـــك في ان القرارات التي 
يتخذها بارسال الشـــباب من النساء والرجال 
الى اجلبهة او مواجهة اخطر كارثة اقتصادية 
تضرب البالد منذ ازمة الكســـاد الكبرى تشكل 

ضغوطا جسدية ونفسية هائلة«.
واضاف »لكني اظن انه يعشق فعال عمله« 

مؤكدا ان الرئيس »في حالة جيدة«.
وقـــال مازحا »شـــعره االبيـــض يعني انه 
ســـيضطر الى قصه بانتظام اكبر«. وقد انتقل 
اوباما امس الى معقله السابق شيكاغو )ايلينوي 
شمال( حيث زار مصنع فورد لصناعة السيارات. 
وامضى ليل االربعاء اخلميس في منزله العائلي 
في املدينة على ما اوضح غيبز وتناول العشاء 

مع اصدقاء له في شيكاغو«.

الشعر األبيض 
الذي غزا شعره 

عيد ميالد أوباماال يقلقه

أبوالليف

كاميرون دياز: 
التمسك باألخالق

.. سر نجاحي
املمثلـــة األميركية  أكـــدت   
الشهيرة كاميرون دياز أن التمسك 
باألخالق ساعدها على النجاح في 

حياتها الفنية.
املوقـــع اإللكتروني  ونقـــل 
»شوبيز ســـباي« عن كاميرون 
القول: »في الوسط الفني يتعني 
عليك أن تقرر ما إذا كانت األخالق 
مهمـــة أم ال، وفـــي حياتي أنا، 

فاألخالق مهمة«.
وأكـــدت كاميرون )37 عاما( 
أن من ال يراعي في املجال الفني 
التعامل بنزاهـــة واحترام فإنه 
ســـيحيد بســـرعة عن الطريق 

السليم.


