
حـــــولالعـالم
االربعاء

18 اغسطس 2010

46

لندنـ  يو.بي.آي: تعهدت 
النجمة األميركية أنچلينا 
چولي ببذل ما في وسعها 
لمساعدة باكستان المنكوبة 

بالفيضانات.
وذكـــرت وكالة »برس 
البريطانية  آسوشييشن« 
ان چولي والحائزة جائزة 
أوسكار سئلت عما ستفعل 
بصفتهـــا ســـفيرة النوايا 
الحسنة للمفوضية العليا 
أثناء  لشـــؤون الالجئين 
ترويجهـــا لفيلمها الجديد 
»سولت« في لندن، وأجابت 
»أفعل ما في وسعي وأتصل 
بالسفير ريتشارد هولبروك 

واألمم المتحدة والناس على األرض لنتحاور 
حول الطريقة التي يجـــب أن ننفق فيها 

أموالنا«.
وأعربـــت عن حزنها على الكارثة التي 
تعرضت لها باكســـتان وقالت »يبدو ان 
الوضع يزداد سوءا، ونحن نحاول متابعة 

األوضاع بشكل دقيق«.

وقالـــت انها تدرس جميـــع الخيارات 
الممكنة لمساعدة باكستان والمتضررين 
من الفيضانات وأنها تصغي إلى مستشاريها 

لمعرفة ما يمكن فعله.
وتابعت: سوف اقوم بزيارة باكستان 
ربما في غضون شـــهر أو شـــهرين حين 

تذهب الكاميرات بعيدا عني.

 روحانيات الشهر الفضيل
تعالج االكتئاب

القاهرة ـ وكاالت: أثبتت الدراسات العلمية، ان شهر 
رمضان بما يحمله من أجواء روحانية تساعد اإلنسان 
على االنخراط في تجمعات مختلفة تتسم بحب األعمال 
الخيرية، وقد يخرج اإلنســـان بصداقات في هذه األيام 
تساعده على المشاركات الجماعية وهي انطالقة للخروج 

من حيز االكتئاب.
ويقول د.أحمد عبد الحي اخصائي الطب النفسي في 
القاهرة، االكتئاب هو مرض فيه شق وراثي وشق آخر 
ينعكس من خالل التأثر بالعوامل الخارجية لضغوط 

الحياة المختلفة.
وهناك عدة عوامل وقائية من االكتئاب أولها عالقة 
اإلنســـان باهلل، حيث إن الشـــخص المتدين يكون أقل 
عرضة لإلصابة باالكتئـــاب تحديدا، بل بوجه عام من 

اإلصابة باألمراض النفسية.
وأشار إلى أنه من طرق الوقاية من االكتئاب أال ينعزل 
اإلنســـان عمن حوله ويكون كتوما في كل شؤونه، لذا 
ينبغي عليه أن يفضفض سواء ألشخاص معينه يثق 
بهم، أو يقوم باستشارة من يحبهم أو يخرج إلى مكان 

يشعر فيه بالراحة يستريح فيه نفسيا.
وأضاف أنه من النشاطات المهمة التي تقي من االكتئاب 
االهتمام بممارسة الرياضة بوجه عام، حيث تساعد على 
تحسين المزاج، كما أن تمارين االسترخاء تساعد على 

تخفيف التوتر والضغوط. 

صحتك

انطلقت من جنيڤ وتحط في المكسيك لحضور المؤتمر العالمي للمناخ

سيارات كهربائية حول العالم »في 80 يوماً« دعماً للبيئة 

هيفاء وهبي

جاد شويري

»ما ملكت أيمانكم« يثير جداًل في سورية
 وأحد رجال الدين يدعو لوقف بثه

دمشقـ  أ.ش.أ: أثار املسلسل السوري »ما ملكت أميانكم« 
جدال كبيرا فى الساحة الفنية والثقافية، مما دعا أحد رجال 
الدين الســــوريني د.محمد ســــعيد البوطي األستاذ بكلية 
الشــــريعة بجامعة دمشق الى مناشدة احملطات الفضائية 
التي تعرض املسلسل إليقاف بثه.وحذر البوطي وهو أحد 
أبرز رجال الدين في ســــورية من مغبة عرض املسلسل، 
وذكر أنه »مسلسل للســــخرية باهلل ودينه وسخرية من 
املتدينني«، مستغربا عنوان املسلسل الذي اقتطع من آية 

قرآنية )وما ملكت أميانكم(.
يشــــار الى ان املسلسل أخرجه املخرج السوري جندت 
أنزور وتأليف هالة دياب، ويذاع على الفضائية السورية 
وتلفزيون املستقبل بشكل حصري، وذلك بعد أن تخوفت 
بعض احملطات الفضائية من عرضــــه مثل أبوظبي التي 

فضلت عرضه بعد رمضان.
وأكد املخرج الســــوري جندت أنزور أنه يعيش حياته 
بشــــكل طبيعي، لكنه بات اليوم أكثر حذرا بعد تهديدات 
مباشــــرة متس حياته على خلفية إخراجه مسلســــل »ما 
ملكت أميانكم« الذي تبثه فضائية املســــتقبل اللبنانية. 
وكان مخرج املسلسل انزور قد قال في تصريحات صحافية 
أنــــه ال يوجد أي نص ديني، ال فــــي القرآن الكرمي وال في 
احلديث الشــــريف، مينع استخدام مفردة أو جملة وردت 
في القــــرآن الكرمي عنوانا لكتاب أو مؤلف ما ســــواء كان 

مصورا أو مكتوبا.
ورأى أن القرآن الكرمي من الرحمة والســــعة والروعة 
بحيث إنه يحــــوي اللغة العربية كلها بأعظم صورها مبا 
يعني انه إذا كان االعتراض على االسم من هذا املدخل فانه 

اعتراض ال يستند إلى الدين وال إلى املنطق.
وقال املخرج ان املسلسل عبارة عن مذكرات شخصية 
ألحد اجلهاديني وهــــي موثقة 100% مؤكدا أنه ال أحد فوق 
النقد باســــتثناء النبي محمد ژ مؤكدا في الوقت ذاته أن 

أعماله ال توحي بإدانة أحد أو الترويج ألحد.

مايكل دوجالس

اعتقال ديبلوماسي 
روماني بتهمة التجسس

أ.ف.پ: اعلنت  ـ  موسكو 
اجهزة االمن الروســـية عن 
توقيف الديبلوماسي الروماني 
في روسيا بتهمة التجسس.

وقال متحدث باسم اجهزة 
االمن الروسية )االستخبارات( 
لوكالـــة فرانس بـــرس »ان 
االجنبي اعلن شـــخصا غير 
مرغوب فيه وعليه ان يغادر 
روسيا خالل ثماني واربعني 

ساعة«.
وكانـــت اجهـــزة االمـــن 
الروسية قالت في وقت سابق 
لوكالـــة فرانس بـــرس انها 
»اوقفت في موسكو باجلرم 
املشـــهود عنصرا في اجهزة 
االســـتخبارات الرومانيـــة، 
غابرييل غريكو، يعمل حتت 
غطاء منصبه كسكرتير اول، 
فيما كان يحاول احلصول على 
معلومات عسكرية سرية من 

مواطن روسي«.
واضاف املصدر نفســـه 
الديبلوماسي كانت معه  ان 
»ادوات جتســـس تؤكد كليا 
نشاطه املعادي لروسيا«. ولم 
يكن بوسع سفارة رومانيا 
في موســـكو تأكيد توقيف 
الديبلوماسي عندما اتصلت 

بها وكالة فرانس برس.
ورفضت وزارة اخلارجية 
بـــأي  االدالء  الرومانيـــة 

تعليق.

لندنـ  ايالف: في خطوة وصفت 
بـ »استعادة رعاية العائلة املالكة 
البريطانية«، ينوي املالك اجلدد 
ملتجر »هارودز« اللندني الشهير 
شركة قطر القابضة، إزاحة نصبني 
كان محمــــد الفايد قــــد نصبهما 
تخليدا لذكرى ابنه عماد )دودي( 
وصديقته األميرة ديانا في قلب 
املتجر بالتزامن مع إزاحة الفايد 

نفسه في نوفمبر. 
ونقل عن »شركة قطر القابضة«، 
املالكة اجلديدة ملتجر »هارودز« 
اللندني الشهير، نيتها إزاحة نصبني 
كان املالك السابق، محمد الفايد، قد 
نصبهما تخليدا لذكرى ابنه عماد 
)دودي( وصديقته األميرة ديانا في 
قلب املتجر. ويبدو أن الهدف من 
هذه اخلطوة هو استعادة رعاية 
العائلة املالكــــة البريطانية تبعا 
لصحيفة »صنداي تليغراف« التي 
قالت إن محمد الفايد نفسه سيعفى 
من رئاسته الشرفية ملجلس إدارة 
املتجر في نوفمبر املقبل، وأضافت 
أن إزاحة النصبني ستتم في أعقاب 
إزاحة الفايــــد. ونقلت الصحيفة 
عمن قالت إنه »مسؤول في البالط 
األميري القطري« قوله: »ال اعتقد 
أن العائلــــة املالكة )البريطانية( 
ستســــتأنف رعايتها للمتجر في 
وجود هذين النصبني التذكاريني 
اللذيــــن يحمــــل أحدهمــــا عبارة 

»ضحيتان بريئتــــان«. وميضي 
قائال: »العبارة تتفق بالطبع مع 
زعم الفايد الغريب بأن لدوق أدنبرة 
)األمير فيليب زوج امللكة( ضلعا 
في موت األميرة وموت ابنه. من 

اجللي أن هذه إساءة بالغة«.
ويذكر أن الفايــــد اتهم األمير 

فيليــــب علنا بأنه »أمــــر بتدبير 
حادث السيارة« الذي قتل فيه ابنه 
وصديقته األميــــرة في العاصمة 
الفرنســــية. وكان هذا الزعم هو 
»القشة التي قصمت ظهر البعير« 
فيما يتعلق برعاية العائلة املالكة 
ملتجره الشهير. وةإعالنها وقف هذه 

الرعايــــة في العام 2000، أزيحت 
شــــعارات النبالــــة اخلاصة بكل 
من امللكــــة ودوق أدنبرة وامللكة 
اليزابيث األولى وامللكة األم وأمير 
ويلز من أركان املتجر الكائن في 
حي نايتســــبريدج الفاخر بقلب 

لندن.

لوس اجنيليس ـ رويترز: اكتشف 
األطباء ورما في حلق املمثل األميركي 
الشهير مايكل دوجالس احلائز جائزة 
اوسكار ويعتزمون معاجلته باإلشعاع 
والعــــالج الكيميائي على مدار ثمانية 
أسابيع. وأبلغ املتحدث باسم دوجالس 
جنم فيلم »وول ستريت« مجلة بيبول 
يوم االثنــــني ان األطباء يتوقعون ان 
يتعافى دوجالس )65 عاما( بشــــكل 
كامل. وأكد ممثــــل عن دوجالس هذه 
األنبــــاء لرويترز لكنه رفض التحدث 
عن اي تفاصيل اخرى. وقال دوجالس 
في بيان إلي مجلة بيبول »أنا متفائل 
للغاية«. ودوجالسـ  املتزوج من املمثلة 
كاترينا زيتا جونزـ  له تاريخ طويل في 
السينما األميركية ميتد لنحو خمسة 
عقود وهو ابن أسطورة السينما كيرك 

دوجالس.

 ورم في حلق
ك »هارودز« الجدد ينوون إزاحة نصبين لديانا ودوديمايكل دوجالس ُمالاّ

بعيد إعفاء محمد الفايد من رئاسة اإلدارة الشرفية

نصب تذكاري لديانا ودودي

أنچلينا چولي تتعهد بمساعدة باكستان.. المنكوبة

ـ أ.ف.پ: انطلقت  جنيـــڤ 
ســـيارات كهربائيـــة آتية من 
استراليا وأملانيا وسويسرا أمس 
األول من جنيڤ لتخوض اكثر 
السباقات مراعاة للبيئة حول 
العالم وستتوقف في كانكون 
)املكسيك( حيث سيعقد مؤمتر 
األمم املتحـــدة حول املناخ في 
افاد  أواخر نوفمبر، حســـبما 

مراسلو وكالة فرانس برس.
وبرعاية االمم املتحدة، ينظم 
البروفيسور السويسري لويس 
باملر املعروف بنجاحه في امتام 
جولة حول العالم خالل 18 شهرا 
في سيارة أجرة تعمل بالطاقة 
الشمسية قبل سنتني، »سباق 
انبعاثات  الصفر« اخلالي من 

الغازات الدفيئة.
وشرح باملر قبل اإلقالع أنه 
السباق، نريد ان  »بفضل هذا 
نبرهن ان السبعة مليارات من 
سكان األرض بحاجة الى طاقة 
متجددة للتنقل من دون تلويث« 

الكوكب بانبعاثات ضارة.
وأصر على ان »النفط ينضب 
واالزمة املناخية تلوح في االفق 

والوقت يداهمنا«.
وقد غادرت ثالث سيارات 
مدينة جنيـــڤ في بداية فترة 
بعد الظهر وهي تهدف الى القيام 
بجولة حـــول العالم خالل 80 
يوما، كما في رواية جول فيرن. 
وفوتت ســـيارة رابعة كورية 
جنوبية اإلقالع بسبب »مشكلة 
البطارية« لتنضم  طفيفة في 

اليها الحقا.

وأضاف »خالل فترة شللي 
اضطررت الـــى أن أبتعد عن 
الفن، وقد استغللت هذه الفترة 
في التقرب من اهلل سبحانه 
وتعالى، وعلى الرغم من أني 
مســـيحي إال أنني قرأت كل 
األديان حتى البوذية ألعرف 

أكثر«.
وأوضـــح أنـــه فـــي حال 
إقدامـــه على تغييـــر ديانته 
من املسيحية، فإنه سيتجه 
البوذية ألنها قريبة من  إلى 
أنه  إلى  شخصيته، مشـــيرا 
وجد في اإلســـالم أنه املكمل 

لكل األديان.
وأكد شويري أنه لم يكن 
مديـــر أعمال ألي فنانة حتى 
يتاجر بهـــا، لكنه أوضح أن 
هناك فنانات عمل معهن كن  
املتاجرة بأنفســـهن،  يحبنب 
مشـــيرا إلى أن هناك فنانات 
محترمات رفضن بيع أنفسهن 
مثل الفنانـــة املصرية روبي 
واللبنانيتـــني دينـــا حايك 

وجوانا مالح.

»توقفت بسبب نظرة الناس 
لـــي، فضال عن أني لم أعرف 

أوصل لهم وجهة نظري«.

إلى توبته بعد إصابته بشلل 
نصفي في وجهـــه أو تهديد 
والدته بالتبـــرؤ منه، وقال 

القاهرةـ  ام.بي.سي: اعتبر 
الفنان اللبناني جاد شويري أن 
مواطنته هيفاء وهبي مطربة 
عاملية، مؤكـــدا أنها الوحيدة 
التي تســـتطيع التفوق على 
النجمة الكولومبية الشهيرة 
شاكيرا بل جتعلها جتلس في 

البيت.
وفيما أكد أنه تقرب إلى اهلل 
خالل إصابته بشـــلل نصفي 
في وجهه، قال إنه لو فكر في 
تغيير ديانته فســـيتجه إلى 

البوذية.
وقال شويري في مقابلة مع 
برنامج »بلسان معارضيك« 
على قناة »القاهرة والناس« 
الفضائية هيفاء وهبي مطربة 
عاملية ولديها املواصفات التي 
متكنها من احلصول على هذه 
املكانة، مشيرا إلى أنها الوحيدة 
التي تستطيع أن تتفوق على 
شاكيرا، وجتعلها جتلس في 

بيتها دون عمل.
اللبناني أن  الفنان  ونفى 
يكون تغيير طريقة عمله يعود 

الى 10 ديســـمبر، بعد اجتياز 
اوروبا وروسيا والصني وكندا 
والواليات املتحدة، وسينتهي 

في جنيڤ في يناير 2011.
وميكن لكل سيارة ان تسير 

املقرر ان يتوقف هذا  ومن 
الرمزي بشكل مؤقت  السباق 
في كانكون مبناســـبة مؤمتر 
االمم املتحـــدة حـــول املنـــاخ 
الذي ســـيمتد من 29 نوفمبر 

على الطاقة الكهربائية من دون 
اعادة شـــحن بطارياتها حتى 

مسافة 250 كلم.
الفرق بعدم  وتقضي مهمة 
اســـتهالك طاقة اكثر مما تولد 

الســـيارات وعدم شـــحنها 
اال بطاقـــة كهربائية تولدها 
 طواحـــني هـــواء او الـــواح

شمســـية او طاقة كهربائية 
مائية.

جاد شويري: لو غياّرت ديني الخترت البوذية .. وإصابتي بالشلل قربتني من اهلل 
قال إن هيفاء تستطيع أن تُجْلس شاكيرا دون عمل

احدى السيارات الكهربائية املشاركة في احلملة


