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وأطفال أنچلينا يلتحقون
بمدرسة في بودابست

إيالف: لم جتذب العالقة التنافسية التي جتمع بني النجمتني 
انچيلينا چولي وجنيڤر أنيستون االقالم الصحافية فقط، بل 
اصبحت مؤخرا مادة يدور حولها العمل املسرحي الفكاهي 
اجلديد للكاتبتني س����ارا شاس وكريس����تينا كازا »جني آند 
أجني«. وتقدم الكاتبتني في عملهما اجلديد عالقة التنافس 
أو العداوة التي جتمع بني جنمتي هوليوود في قصة تعتمد 
على وجودهم����ا معا في جزيرة نائية مم����ا يتطلب منهما 
مواجهة ماضيهما، خصوص����ا عندما يفقد براد پيت وعيه 

ويتركهما معا.
من ناحيتها، تقول سارا شاس التي كتبت تلك املسرحية 
كي تسخر من عادت النجمات ومخاوفهن، ان جنيڤر أنيستون 
حتتاج دائما الى الرفقة س����واء من الرجال أو النساء، علما 
ان سبب شهرتها هو اعجاب الرجال بها ورغبة النساء في 
ان يصبحن صديقاتها، كما ان شهرة انچيلينا چولي تعتمد 

فقط على عشق الرجال لها.
يذكر ان مس����رحية »جني آن����د اجني« عرضت في لوس 
اجنيلي����س  ثم نيويورك وحققت جناحا ملحوظا، علما ان 
النجمتني أنچيلينا چولي وجنيڤر أنيستون سمعتا بوجود 
مسرحية عن عالقتهما، لكنهما ووفقا ملديري أعمالهما رفضتا 

حضور العرض الذي أقيم في لوس أجنيليس.

نيويورك � د.ب.أ: من املقرر أن يلتحق ابناء النجمة االميركية 
أجنلينا جولي وصديقها املمثل الشهير براد پيت مبدرسة في 
العاصمة املجرية بودابست، وذلك اثناء حتضير جولي ألول 

جتربة اخراجية لها في املدينة.
وذكرت مجلة بيبول االميركية ان مادوكس وباكس سوف 
يلتحقان مبدرسة فرنس���ية اميركية في بودابست، في حني 
س���يلتحق ش���قيقاهما الصغيرين زهرة وش���يلو بحضانة 

املدرسة.
واجنبت جولي )35 عام���ا( وبيت )46 عاما( ثالثة اطفال 

وتبنيا ثالثة آخرين.
ويص���ور بيت حاليا فيلما جديدا بعنوان »ماني بول« في 

بوسطن.
وس���طع جنم جولي عندما حصلت على جائزة األوسكار 
كأحسن ممثلة مس���اعدة لدورها في فيلم »جيرلر انتريبتد« 
للمخرج جيمس مانغولد عام 1999، كما تشغل حاليا منصب 

سفيرة للنوايا احلسنة باألمم املتحدة.

ممنوع القبالت في السجن.. لدواٍع أمنية

التحقيق مع جندي إسرائيلي تراقص أمام فلسطينية 
مكبلة اليدين وسط جمع من زمالئه

الجاراهلل يجري عملية بثقب واحد لرجل يعاني بدانة مفرطة
في جراحة تعد األولى من نوعها في الشرق األوسط

� أ.ش.أ: في اطار  واش����نطن 
تش����ديد االجراءات االمنية داخل 
السجون، قرر احد السجون بوالية 
كاليفورنيا األميركية حظر القبالت 
النزالء والزوار،   واالحضان بني 
خوفا من اس����تغاللها في تهريب 
االس����لحة واملمنوعات. وذكرت 
شبكة »س����ي بي اس« االخبارية 

األميركية أن املسؤولني عن سجن 
»ليردو« في مدينة »باكرزفيلد« في 
كاليفورنيا الذي يحاط بإجراءات 
أمنية مشددة قرروا منع النزالء 
من تبادل االحضان والقبالت مع 
الزوار بعد تزايد عمليات تهريب 
الزنازين مؤخرا.  إلى  املمنوعات 
وصرح املتحدث باسم السجن بأن 

أربعة زوار قاموا خالل الشهر قبل 
املاضي على سبيل املثال بتزويد 
الن����زالء بالس����كاكني واملفاتيح 
واملاريغوانا واملخدرات وعقاقير 
الهلوس����ة. ومن املقرر في حالة 
مخالفة الزوار لهذا احلظر ان يقوم 
احلراس على الفور بانهاء الزيارة 

وطرد الزائرين.

1غزة � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »هاآرتس« االسرائيلية 
أن اجليش االسرائيلي بدأ التحقيق مع احد جنوده 
لقيامه بالرقص والتلوي على نحو ساخر حول سيدة 
فلسطينية مكبلة بالقيود وسط تصفيق وتشجيع 
زمالئه من أفراد اجليش الذين قاموا بتصويره وهو 
يتراقص حولها. وأضافت الصحيفة، في تقرير بثته 
على موقعها االلكتروني أمس، أن القناة العاش����رة 
االس����رائيلية بثت مقطع الڤيديو الذي نشره زمالء 
اجلندي على موقع »يوتيوب« االلكتروني والذي أظهر 
اجلندي االسرائيلي يتراقص امام سيدة فلسطينية 
بخالعة وسط هتافات وتشجيعات من زمالئه على 

نحو ساخر. وقال ناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي 
تعقيبا على ذلك »في أعقاب التوجهات التي وصلتنا 
وبعد فحص محتوى الشريط واالطالع عليه قررت 
النيابة العسكرية اإلسرائيلية فتح التحقيق في هذه 
القضية«، مضيفا أن النيابة العامة لن تسكت على 
مثل هذه اخلروقات حيث نؤكد سعينا للكشف عن 
احلقيقة والقضاء على ه����ذه الظاهرة«. من جانبه 
قال فؤاد اخلفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى 
وحقوق اإلنس����ان »إن الشريط يظهر بشكل واضح 
أن هذا اجليش بال قيم وال أخالق وأنه سادي يتلذذ 

على عذابات اآلخرين«.

أجرى وزير الصحة األسبق 
استش����اري جراح����ة املناظي����ر 
والس����منة د.محمد اجلاراهلل في 
احد املستش����فيات أمس عملية 
بثقب واحد من خالل صمام مطور 
معدني »اكس كون« لرجل يعاني 
من البدانة املفرطة تعد األولى من 

نوعها في الشرق األوسط.
ان الصمام  وقال د.اجلاراهلل 
يحتوي على عدة ثقوب يتم من 
خاللها إدخ����ال املالقط واملنظار 
للقيام بعملية االستئصال الطولي 
النتيجة  )التكميم( حيث تكون 
أفضل من الناحية اجلمالية وال 
يظهر لها آثار على جدار البطن 

بعد العملية.
وأضاف ان هذا النوع من اجلراحة كان يؤدى في 
السنوات الس����ابقة من خالل جرح كبير في البطن 
إال انه ش����ابه كثير من املضاعفات منها آالم ما بعد 
العملية والتهاب اجل����رح واحتمال الفتاق ومكوث 

املريض مدة طويلة داخل املستشفى.
وذكر د.اجلاراهلل ان اجلراحني حاولوا تصغير 
اجلرح قدر اإلمكان ال����ى ان جاءت جراحة املناظير 

)الثقوب( وتطورت الى ان قللت 
كثيرا من تلك املضاعفات ثم استمر 
اجلراحون في تقليل عدد الثقوب 
املرارة  العمليات مثل  في بعض 
لتصل الى ثقب����ني او ثالثة بدال 

من أربعة.
وأوض����ح ان هذه اجلراحة ال 
تخلو م����ن صعوبة وحتتاج الى 
أدوات خاصة ومطورة ولذلك عمد 
اجلراحون ال����ى تطوير جراحة 
الثقوب بحي����ث تكون من خالل 
ثقب واحد ف����ي البطن في ندبة 
السرة وظهرت ما يسمى »جراحة 
الثقب الواحد« أو »جراحة ثقب 
السرة« والتي مت من خاللها إجراء 
ع����دة عمليات كالزائدة الدودية واملرارة والتصغير 

الطولي للمعدة او التكميم.
وق����ال د.اجلاراهلل ان من عي����وب هذا النوع من 
العملي����ات اجلراحية صعوبة أدائها نتيجة لوجود 
ثقوب متالصقة ما ي����ؤدي الى احتكاكها وصعوبة 
حركتها إضافة الى تكون سوائل في اجلرح وتنفيس 
الغازات التي يتم ملؤه����ا في جتويف البطن لرفع 

جداره عن األمعاء أثناء العملية. أنچلينا و4 من أطفالها حلظة وصولها مطار بودابست

جنيڤر أنيستون د.محمد اجلاراهلل خالل إجراء العملية األولى من نوعها في الشرق األوسطانچيلينا چولي

د.محمد اجلاراهلل

براد پيت يفقد وعيه ويترك چولي وأنيستون في جزيرة نائية

اتهام طبيب آنا نيكول بدفعها إلى اإلدمان قبل وفاتها

سعودي يستعد لدخول 
غينيس بـ »رمانة«

الرياض � د.ب.أ: يأمل مزارع سعودي أن 
يدخل موس���وعة غينيس لألرقام القياسية 
بعد حصاده حلبة رمان عمالقة من مزرعته 

اخلاصة.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »الوطن« السعودية 

فإن وزن الثمرة يبلغ 1350 غراما.
وأوضح املزارع أنه عثر خالل جني محصول 
الرمان الذي شارف موسمه على االنتهاء هذه 
األيام على حبة الرمان وسط ذهول وإعجاب، 
مؤكدا أنه لم يس���تعمل أي مواد كيميائية أو 

أسمدة منشطة للزراعة في أرضه.
وأضاف »سأعرضها على موسوعة غينيس 
فرمبا تك���ون أكبر حبة تقطف من احلقول«. 
وعرض عليه بعض األشخاص شراء احلبة 
مبا يزيد على 150 ري���اال )40 دوالرا(، لكنه 

رفض.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: يواجه شريك حياة العارضة الراحلة آنا 
نيكول سميث وطبيبها تهمة تشجيع سميث على إدمان العقاقير 
الطبية. وقال االدعاء العام ديڤيد باركهورست االثنني املاضي في 
مرافعته النهائية في لوس اجنيليس حول قضية وفاة سميث، إن 
هوارد كيه ستيرن، شريك حياة سميث وطبيبها سانديب كابور 
كانا ميدون العارضة الشهيرة بعقاقير ال ميكن احلصول عليها 

إال بوصفة طبية دون أن تكون بحاجة الى هذه العقاقير.
ورأى االدعاء الع����ام أن الطبيب كابور كان يعمل مع طبيبة 

نفسية على دفع سميث إلى »حلقة اإلدمان«.
كانت العارضة الس����ابقة في مجلة »ب����الي بوي« قد توفيت 
في فبراير عام 2007 بس����بب تعاطي جرعة من العقاقير الطبية 
املكون����ة من مضادات حيوية وأدوية مضادة لالكتئاب وعقاقير 

طبية أخرى ال ميكن احلصول عليها إال بوصفة طبية.
آنا نيكول سميثونفى املتهمون الثالثة صحة ما نسب إليهم.

ابن املزارع السعودي يحمل الرمانة العمالقة


