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 مايكل دوغالس 

 نجمة لكريستينا أجويليرا في ممشى المشاهير 
 لـــوس أجنيليـــس ـ د.ب.أ: 
انضمـــت املغنيـــة األميركية 
الشـــهيرة كريستينا أجويليرا 
إلى قائمـــة النجوم املســـجلة 
على «ممشـــى املشـــاهير» في 

هوليوود.
  وحصلت أجويليرا على النجمة 
رقم ٢٤٢٣ في ممشى املشاهير 
وسط أجواء احتفالية شارك فيها 

العديد من املعجبني.
  ومن املقرر أن يعرض الفيلم 
األول ألجويليرا األسبوع املقبل، 
وهــــو فيلم موســــيقي بعنوان 

«بورالسك».
  وتلعب أجويليرا (٢٩ عاما) 
في هذا الفيلم دور فتاة طموحة 
تتمتع بصوت جميل وتبحث عن 
حظها فــــي ناد للغناء والرقص 

وتصادف هناك احلب أيضا.
  وتشــــارك في الفيلم املغنية 
األميركية الشهيرة شير، حيث 
تلعب دور صاحبة النادي وتعطي 
فرصة للفتاة لتحقيق طموحاتها 

الفنية. 

 مايكل دوغالس: نعم أخشى الموت

 هامبورغـ  د.ب.أ: يكافح جنم هوليوود الشهير 
مايكل دوغالس منذ شــــهور مرض السرطان، رغم 
انه يحاول دائما التحلي بالشجاعة والتفاؤل لكسب 
املعركة، إال أنه ال يستطيع أن يدرأ فكرة املوت عن 
مخيلته. واعترف النجم األميركي في تصريحات 
لصحيفة «هامبورغر مورغن بوست» األملانية بأنه 
يخشــــى املوت، وقال: «اخلوف موجود بالتأكيد، 
وســــأكون كاذبا إذا نفيت ذلك». وذكر دوغالس أن 
إصابته بســــرطان احلنجرة جعلته ينظر للحياة 
بصورة جديدة، وقال: «أصبحت فجأة واعيا لألشياء 
املهمة فعال في حياتي، فوضع املوت نصب األعني 
ليس أمرا ممتعا، فقد متت مواجهتي بشكل مباشر 
جدا ومن دون استعداد بحقيقة إصابتي بسرطان 
احلنجرة في املرحلة الرابعة، لذلك فإنني اضطررت 

لوضع أولوليات أخرى لنفسي». 

 القبض على أحد اللصني 

(أ.ف.پ)   دماء األضاحي في تونس  

 اللص يقتنص اخلروف من السيارة وينزله في عربة الدراجة النارية التي يقودها زميله  اللص يبدأ بصعود السيارة فيما يعاونه زميله على الدراجة النارية 

 على طريقة أفالم األكشن العربية.. لصان يسرقان خروفاً في تركيا 
 دبي ـ العربية ـ غـــزة ـ الرباط ووكاالت: 
جلأ تركيان إلى ســـرقة خروف لألتضحية 
به عوضا عن شـــرائه من سوق بيع املاشية 
والغنم نظرا لالرتفاع الكبير في سعره، وذلك 
قبل ســـاعات قليلة من حلول عيد األضحى 
املبارك وأداء املسلمني في مختلف أنحاء العالم 

األضحية.
  وأجبرت الشـــرطة التركية، اللصني على 
متثيل املشهد، فيما اعتبر حادثا غريبا قد يبدو 

من فيلم للمطاردات لكنه مشهد حقيقي.
  وفي غزة كان إقبال الناس هذا العام خفيف 
على شراء األضاحي، ويؤكد أبواألمني بربخ 
(٥٣ عاما) وهو من ســـكان خان يونس في 
جنوب قطاع غزة بلهجة محبطة أن سوق بيع 
اخلـــراف «أقل من املقبول» هذا العام، مؤكدا 
أنه لم يبع ســـوى ١٠ خراف يومي اخلميس 
واجلمعة املاضي، وهو عدد ضئيل نسبيا إذا 
ما قورن بحركة البيع الطبيعية قبيل العيد 

في كل عام.

  لحوم األضاحي

  وأرجع جتار املواشـــي قلة بيع اخلراف 
واألبقار الى ارتفاع أســـعارها. ويقول بربخ 
إن متوسط سعر اخلروف مثال ١٦٠٠ شيكل 
(٤٤٠ دوالرا)، بينما متوســـط ســـعر البقر 
يصل الى ١٢ ألف شـــيكل، وهو سعر مرتفع 
عن األعوام السابقة ويفوق القدرة الشرائية 

لسكان غزة.
العديد من اجلمعيات اخليرية    وتستعد 
احمللية خصوصا اإلســـالمية لتوزيع حلوم 
األضاحي على عشرات اآلالف من األسر الفقيرة 

واملعدمة في حارات ومخيمات القطاع.
ل شـــراء األضحية أو ما    وفي املغرب مثَّ
يعرف بـ «كبش» العيد هاجســـا بني أوساط 
فئات عريضة مـــن املجتمع املغربي الرتفاع 
أسعار املواشي واألغنام، يضطر معها بعض 
املواطنـــني إلى االقتراض أو بيع أثاث املنزل 
لتوفير ثمنها. وبقدر ما تلمس فرحة العيد 
لدى املغاربة بقدر ما تستشعر وجود جرعة 
من القلق، بالنظر إلى أسعار األضاحي التي 
تعرف ارتفاعا منذ ســـنوات، رغم تطمينات 
احلكومة املغربية، كالعادة، بتوفير أضحية 

العيد.
  وال يتردد عدد من املوظفني البسطاء في 
طرق أبواب شركات االقتراض بقصد احلصول 
على ثمن األضحية، وهو السعر الذي يضطرون 
إلى تسديده طيلة أشهر السنة، وعندما يحل 
العيد املقبل، يجدون أنفسهم أمام تأدية آخر 
قسط، ويبادرون بفعل الشيء نفسه، وهكذا 

دواليك.
  ويرفض آخرون فكرة االقتراض، ويضطرون 
إلى بيع أثاث منازلهم، ويأتي في املقدمة أجهزة 
التلفاز والزرابي واألرائك وغيرها من األثاث 

التي يكثر استعمالها.

  من جهة أخرى، أفادت تقديرات شبه رسمية 
بأن التونسيني نحروا امس نحو مليون رأس 

غنم، وذلك مبناسبة عيد األضحى.
  ووفرت السلطات التونسية هذا العام حوالي 
مليون و٢٠٠ ألـــف أضحية لتلبية حاجيات 
العائالت التونسية، وذلك بزيادة تقدر بنحو 
١٣٪ عن العـــام املاضي من دون أن تلجأ إلى 

االستيراد.
  وحترص مختلف الفئات االجتماعية في 
تونس على االحتفال بهذه املناسبة الدينية، 
حيث أظهرت بيانات إحصائية حديثة للمعهد 
التونسي لالســـتهالك أن ٨٥٪ من العائالت 
التونسية متمسكة باالحتفال بعيد األضحى من 
خالل ذبح أضحية عادة ما تكون رأس غنم.

  وانتعاش تجارة الفحم في الجزائر

   من املـــواد التي تزدهر قبيـــل أيام عيد 
األضحى جتارة «الفحم» التي انتشـــرت بني 
الباعة املتجولني في أسواق العاصمة اجلزائرية، 
وذلك رغم أن أغلبية سكان اجلزائر ميتلكون 
األفران الغازية والكهربائية السريعة الطهي إال 
أنهم يلجأون إلى طهي حلم األضاحي على الفحم 

في عادة تقليدية توارثوها أبا عن جد.
  وقال أحد التجار إنه ال يحلو شواء حلم 
األضحية أو ما يعرف عند الكثير من اجلزائريني 
بـ «امللفوف» إال على نيران هادئة مصدرها 

الفحم وفوق آلة الشواء. 

 المغاربة يسـتدينون من أجل األضحية ونحر أكثر من مليون رأس في تونس 

 «ابن موت».. يجذب منة فضالي 
 القاهرة ـ إيالف: انضمت الفنانة املصرية الشـــابة، منة فضالي، إلى 
أسرة املسلسل الدرامي اجلديد «ابن موت» الذي يقوم ببطولته الفنان، 
عمرو ســـعد، وتلعب فيه دور شـــقيقة البطل، ومن املتوقع أن يعرض 
خالل رمضـــان املقبل على أن يبدأ تصويره بعد االنتهاء من ترشـــيح 

باقي أبطال العمل. 


