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موسكوـ  يو.بي.آي: احتفل مخرج فيلمي »تايتانيك« و»أفاتار« 46
جيمس كاميرون امس بعيد ميالده الـ 56 ونقلت وكالة أنباء 
»نوفوستي« الروسية عن الناطق اإلعالمي لصندوق اإلسهام 
في احلفاظ على البحيرة أن »جيمس كاميرون غاص على منت 
الغواصة »مير 1« التي قادها اناتولي ســـاغالفيش في أعماق 

بحيرة بايكال«.
وأضاف املتحدث أن كاميرون غاص على عمق يزيد عن 200 

متر خالل الســـاعات الثالث األخيرة برفقة الباحث األسترالي 
البارز الذي شارك في بعثة »2007 اكيتكرأ« إلى أعماق احمليط 
املتجمد الشمالي مايكل ماكدويل وماريا ويلهلم مؤلفة رواية 

»أفاتار«.
وهذه ليست املرة األولى التي يغوص فيها كاميرون على 
مـــنت الغواصة »ميـــر 1«، فقد فعل ذلك خـــالل تصوير فيلم 

»تايتانيك«.

مخرج »أفاتار« يحتفل بعيد ميالده في أعمق بحيرة بالعالم

سيارة ديانا

ديانا دورس

سارة فيرغسون

سيارة ديانا دورس تباع بـ 3 ماليين دوالر

عملة ذهبية نادرة تعود لـ 191 سنة قبل الميالد
باريسـ  أ.ش.أ: عثر فريق من الباحثني الفرنسيني 
باالشتراك مع مجموعة من الباحثني اإلسرائيليني على 
عملة ذهبية نادرة ترجع الى 191 سنة قبل امليالد في 
شمال فلســــطني تزن 27.71 غراما، اي ستة أضعاف 

العملة الطبيعية. ورجح الباحثون ان العملة مت صكها 
في مصر فــــي عصر امللك بطليموس اخلامس، وهي 
حتمل في احد وجهيها بورتريها لـ »أرزينويه« زوجة 

بطليموس الثاني التي كانت تقدس في حياتها

 أملانيا ـ أ.ف.پ: اقــــرت مغنية املانية لدى 
بدء محاكمتها امــــس انها تكتمت عن اصابتها 
بڤيروس االيدز مع شركائها ما ادى الى اصابة 

احدهم بالعدوى.
ونفت املغنية في فرقة نو اجنيلز نادية بن 
عيسى )28 عاما( من خالل محاميها انها كانت 

تتعمد نقل العدوى.
وقالت املغنية امام احملكمة التي جرت في 

دارمشتادت غرب املانيا »انا آسفة«.
ونادية بن عيســــى متهمــــة باقامة عالقات 
جنسية دون وقاية مع ثالثة شركاء بني العامني 
2000 و2004، وباخفاء اصابتها بااليدز عنهم، 
وهي تواجه حكما بالســــجن يتراوح بني ستة 

أشهر وعشر سنوات.
وحتمل نادية بن عيسى الڤيروس منذ العام 

1999، وهي ام لطفلة، وتؤكد انها لم تكن تقصد 
نقل العدوى الى شركائها.

واثارت هذه القضية ضجة كبيرة في املانيا 
عندما كشفت الصحافة عن توقيف املغنية في 
ابريل 2009، واعتبر الكشف عن اصابتها بااليدز 

انتهاكا حلياتها الشخصية.
ونادية بن عيسى مغنية في فرقة نو اجنيلز 
التي اشــــتهرت في العام 2000 بفضل برنامج 
تلفزيوني، وحققت سلسلة من النجاحات السيما 
فــــي اوروبا الوســــطى. اال ان الفرقة حلت في 
العام 2003، واعيد تأسيســــها في العام 2007 
وشاركت في مسابقة يوروفيجن لألغنية في 
العام 2008، وحلت في املرتبة 23. ومن املنتظر 
صدور احلكم في حق نادية بن عيسى في 26 

اغسطس.

لندنـ  يو.بي.آي: بيعت سيارة رياضية كانت متلكها 
املمثلة البريطانية الراحلة ديانا دورس بـ 3 ماليني دوالر 

في مزاد علني أقيم في والية كاليفورنيا األميركية.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي« امس انه 
فيما كان من املتوقع أن تباع السيارة التي وصفها البعض 
بأنها أجمل سيارة في العالم بـ 6 ماليني دوالر اال انها لم 

حتظ في مزاد »آر إم« بأكثر من 3 مليون دوالر.
يشار إلى ان السيارة الزرقاء ذات املقعدين من طراز 
»رودستار ديالهاي« موديل 1941 أهديت إلى روس عندما 

كانت في الـ 17 من العمر.
وتوفيت ديانا دورس التي كانت توصف بأنها مارلني 
مونـــرو البريطانية في العـــام 1984 عن عمر يناهز 52 

سنة.
وكانت دورس واسمها احلقيقي ديانا ماري فلوك خالل 
حياتها رمزا للفتاة الشقراء املثيرة في خمسينيات القرن 
املاضي لكن إلى جانب جمالها متتعت بخبرات متثيلية 

عالية أشاد بها الكثيرون.
يذكر ان هذه السيارة هي واحدة من 150 سيارة رياضية 
ذات مقعدين »رودستار« صنعت في ذلك الوقت والوحيدة 

الباقية من بني 51 سيارة صنعت من هذا الطراز.

التمر يقي من الجلطات 

القاهرة ـ وكاالت: أشــــارت دراسة نشرت 
مبجلــــة اجلمعية األميركية للمســــنني إلى أن 
اإلقالل من السعرات احلرارية أهم وسيلة إلبطاء 
الشيخوخة والعمل على طول العمر كما ثبت في 
حيوانات التجارب، كما أشارت إلى أن اإلكثار من 
تناول كميات من السكريات والنشويات سريعة 
االمتصاص قد يؤدى إلى زيادة حالة االلتهاب 
التي تؤدي بدورها إلى زيادة مشاكل الشريان 

التاجي ومرضى السكر وعلى ذلك فإن االعتدال 
في تناول املواد السكرية والنشويات عند اإلفطار 
مهم ومفيد للقلب واألوعية الدموية مع االبتعاد 
عن تناول السكريات سريعة االمتصاص، لذا 
يعتبر التمــــر مفيدا جدا علــــى مائدة اإلفطار 
حيث يحتوي على نســــبة متوازنة من السكر 
والبوتاســــيوم ومضادات األكسدة التي متنع 

اجللطات.

صحتك

املتهمة نادية بن عيسى

محاكمة المغنية األلمانية نادية بن عيسى
بتهمة نقل عدوى اإليدز إلى شركائها

تنتظر حكمًا بالسجن بين 6 أشهر وعشر سنوات

زازا غابور... تحتضر
لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: أعلن املتحدث اإلعالمي باسم النجمة 
األميركية زازا غابور التي ترقد في املستشـــفى إثر إصابتها بجلطة 
تلت جراحة اســـتبدال ورك أجرتها قبل 3 أسابيع انها طلبت رؤية 

كاهن كي يتلو عليها الصلوات األخيرة.
ونقلت شبكة »سي ان ان« األميركية عن جون بالنشيت املتحدث 
اإلعالمي باسم غابور )93 سنة( التي أدخلت إلى مركز »رونالد ريغن 
الطبي« إلزالة جلطتني يوم الســـبت املاضي قوله ان زوجها األمير 
فريديريك فون انهالت اســـتدعى كاهنا إلى سريرها في املستشفى 

»لتالوة الصلوات األخيرة«.
وقال فون أنهالت ان غابور »في وضع خطير جدا«.

بدوره قال بالنشيت ان »هذا وقت محزن جدا بالنسبة إليهم«.
وكانت غابور نقلت إلى املستشـــفى بسبب »تعقيدات« تبني انها 
جلطات متعلقة بجراحة استبدال الورك التي خضعت لها وأقعدتها 

3 أسابيع في املستشفى الذي خرجت منه ليومني فقط.
وقد اصيبت غابور بكســـر في وركها األمين بينما كانت تنهض 
من الســـرير لترد على الهاتف وكان وضعهـــا الصحي خطيرا بعد 

اخلضوع للجراحة.

حليب الجرذان
جرذان تشرب حليبا تبرع به املتعبدون الهندوس في معبد كارني ماتا غربي الهند، ويصلي املتعبدون من اجل عائالتهم 
ومجتمعهـــم في املعبد الذي يؤوي آالف اجلرذان التي حتظى بكل رعاية وحمايـــة واحترام كما يعتبر مرور أحدها من أمام 
الشخص فأال حسنا.               )رويترز(

دوقة يورك ترهن مجوهراتها لتفادي اإلفالس!
لندنـ  يو.بي.آي: اضطرت دوقة يورك زوجة األمير أندرو السابقة 
ســـارة فيرغســـون إلى رهن مجوهراتها في محاولة لتفادي إشهار 
إفالســـها. ونقلت صحيفة »ديلي اكســـبرس« عن مصدر مقرب من 
فيرغســـون أنها اضطرت لرهن مجوهراتها لدفع ديونها التي تقدر 
بـ 6 ماليني دوالر في وقت يســـعى فيه محاســـبون تابعون لشركة 
»برايـــس ووترهاوس كوبر« العاملية التي اســـتدعاها األمير أندرو 
بعد عدم متكن الدوقة من دفع مســـتحقات موظفيها الى العمل على 
إصالح أوضاعها املالية. ولم تعد الدوقة قادرة على ســـحب األموال 
من املصرف أو إنفاق املزيد على بطاقات االعتماد وباتت تعتمد على 
الوديعة التي وضعتها امللكة األم إليزابيث الثانية البنتيها األميرتني 

بياتريس وأوجيني كما أفيد أنها استدانت املال من موظفيها.
وقد تشمل املجوهرات التي رهنتها فيرغسون عقدا ماسيا قدمه 
لها األمير أندرو وعقدا من 12 ماسة على شكل أزهار مع حلق وسوار 
قدمته لها امللكة ومجوهرات قدمتها لها العائلة املالكة الســـعودية 
ملناســـبة زواجها. وكانت الدوقة اعترفت بالدين الذي يترتب عليها 
بعدما كشـــف عن موعد دبرته ألحـــد الصحافيني مع زوجها األمير 

أندرو مقابل بدل مالي.
وعلى الرغم من احتمال تسوية الديون املترتبة على فيرغسون 
في بريطانيا إال أنها قد تضطر إلشهار إفالسها بسبب الديون املترتبة 

عليها في الواليات املتحدة.

يخت آسيوي مصنوع 
من البالستيك

ـ يو.بي.آي: أطلقت  بكني 
الصني امس أكبر يخت فاخر 
في القارة اآلسيوية مصنوع 
من بالستيك مقوى باأللياف 
الزجاجية حيث مخر عباب 
البحر في تشوهاي مبقاطعة 

قوانغدونغ جنوبي الصني.
وذكرت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة »شينخوا« ان طول 
اليخت »برميادوننا« يبلغ 40 
مترا وهو يتسع لـ 12 راكبا 
وطاقم مؤلف من 9 ركاب فيما 
تبلغ أكبر سرعة له 20 ميال 

بحريا في الساعة.
وأشـــارت إلى انه سيتم 
تسليم هذا اليخت إلى مشتر 
أميركي بنهاية الشهر اجلاري. 
ويبلغ سعر اليخت 10 ماليني 

دوالر.
وســـيعرض اليخت في 
معرض »فـــورت لودرديل 
لليخوت« بواليـــة فلوريدا 
األميركيـــة. يذكـــر ان عدد 
املؤسســـات التي تنتج هذا 
النوع مـــن اليخوت جتاوز 
العشرين في مدينة تشوهاي 
ومنها 16 مؤسســـة تقع في 
منطقة بينغشـــيا لصناعة 

اليخوت.

مدينة آالنيا التركية وشواطئها الساحرة »احلالل«

أنقرة ـ بي.بي.ســـي: على مدى أكثر من 800 سنة، 
جنحـــت مدينة آالنيا التركية في أن ترســـخ مكانتها 
كمنتجع ســـياحي، وذلك عبر استغالل موقعها على 

الساحل التركي املطل على البحر األبيض املتوسط.
وتستقطب شـــواطئ املدينة التي تطل على خليج 
انطاليا السياح الذين جتذبهم أيضا جبال املدينة املكسوة 

بالغابات وتاريخها العريق.
لكـــن تبدو املدينة اآلن على أعتاب ســـوق جديدة 
وواعدة هي »ســـياحة الشواطئ اإلسالمية« إذ قررت 
بعض فنادق املدينة خوض جتربة يطلق عليها اسم 
»الفندقة احلالل« أو »السياحة التي تتوافق مع أحكام 
الشـــريعة اإلســـالمية«، بعد أن الحظت جناح قطاع 
اخلدمات املالية اإلســـالمية وصناعـــة املواد الغذائية 

احلالل للمجتمعات اإلسالمية في املهجر.
كما ان أعداد املسلمني في العالم، والذين يتخطون 
املليار و600 مليون نسمة، تنبئ بأن سوق »الفندقة 
احلالل« يبدو واعدا ومبشـــرا بأربـــاح عظيمة للدول 

التي تستثمر فيه.
ويعتمد مفهوم السياحة احلالل على األحكام الرئيسية 
في الشريعة اإلسالمية مثل حترمي الكحوليات واحلرص 
على تقدمي اللحوم والدواجن املذبوحة وفق الشريعة 

اإلسالمية وتوفير مساجد للمصلني.

شواطئ »حالل«.. تنعش السياحة في تركيا


