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 الحريري لـ «واشنطن بوست»: أعشق  السيجار  الكوبي 

والكبسة وتغذية أسماك القرش في جدة

 الملكة إليزابيث الثانية تختتم زيارتها التاريخية إلى سلطنة عمان
 مسقطـ  كونا: اختتمت ملكة المملكة 
الثانية صباح  اليزابيـــث  المتحـــدة 
امس زيارة رسمية الى سلطنة عمان 
استغرقت اربعة ايام تعد الثانية من 
نوعها. وكان العاهل العماني السلطان 
قابوس بن ســـعيد في مقدمة مودعي 
الملكة لدى مغادرتها باإلضافة الى كبار 

المسؤولين العمانيين.
  وقد اجرت اليزابيث خالل الزيارة 
محادثات مع العاهل العماني السلطان 
قابوس بن سعيد تناولت تطور العالقات 
الثنائية بين البلدين باإلضافة الى بحث 
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
  ورافق جاللة الملكة خالل زيارتها 
وفد رسمي يضم صاحب السمو الملكي 
الـــدوق فيليب دوق أدنبـــرة ووزير 
الخارجية وليام هيج وسفير المملكة 
المتحدة المعتمد لدى ســـلطنة عمان 

د.نويل جوكيان.
  ووقعت ســـلطنة عمان والمملكة 
اتفاقيتين تتعلـــق األولى  المتحـــدة 
باإلعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي 
جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة 
والثانية تتعلق بإنشاء مجموعة عمل 
مشتركة بين البلدين. وكانت آخر زيارة 
للملكة اليزابيث لسلطنة عمان في عام 

 .١٩٧٩

االميركي   الرئيـــس 
باراك اوباما مبجرد ان مت 
عالجه بـ ١٢ غرزة خياطة 
في شفته السفلى حضر 
امـــس مع ابنته ساشـــا 
مباراة لكرة السلة. وفي 
الغرز  آثـــار  الصورتني 
واضحـــة على شـــفته 
وساشا تداعبه مشيرة الى 
مكان اجلرح. (رويترز) 

 تحدث سعد الحريري لصحيفة «واشنطن بوست» 
عن هواياته، وقال انه يعشق السيجار الكوبي ولديه 
عدد من دراجات «هارلي ديفيدسون» لم يستطع في 
السابق ركوبها وكذلك لم يشترك في المهرجان السنوي 
الذي يقيمه نادي اصدقاء «هارلي» كل عام ويشترك 

به المئات من هواة هـــذا الصنف، لكن االمن نصحه 
بعدم المشـــاركة السباب امنية، وعن هواية الغوص 
وتغذية اسماك القرش قال الحريري: نقوم بذلك في 
جدة ـ السعودية، وهذه ليســـت بالهواية الخطيرة، 
اضع ســـمكة في جيبي ألن اســـماك القرش تحب اي 

حيوان آخر، وعن الطهي قال: استطيع طهي االكالت 
الهندية والفرنســـية والصينية والعربية، وبسؤاله: 
اين تعلمت ذلك؟ اجاب: من الكتب، فأنا اعد الكبســـة 
وهي طبقي المفضل وهي من االرز واللحم وانا اعدها 

بطريقتي الخاصة. 

 .. ومتناوال الطعام مع الرئيس نبيه بري 

 امللكة إليزابيث والسلطان قابوس 

 احلريري متوسطا قائد اجليش جان قهوجي ووزير الداخلية زياد بارود على مأدبة عشاء 

 بروس لي  .. وفي لقطة من أحد افالمه 

 االحتفال بالذكرى الـ ٧٠ لميالد «بروس لي»
 بكني ـ أ.ش.أ: انطلقت االحتفاالت في 
انحاء شتى من بر الصني الرئيسي ومنطقة 
هونغ كونغ احيـــاء للذكرى الـ ٧٠ مليالد 
بروس لي اســـطورة الكونـــغ فو والذي 
اليزال حتى اليوم يحظى بشعبية عارمة 

في انحاء العالم.
  ويلقب بـــروس لي (٢٧ نوفمبر ١٩٤٠ 
ـ ٢٠ يوليو ١٩٧٣) بالتنني الصغير ويعد 
اشهر ممثل جســـد على الشاشة الكبيرة 

الفنون القتالية الصينية.
  ولد بروس لي في هونغ كونغ وحمل 
اجلنسية االميركية، وكانت وفاته املبكرة 
فضال عن اســـهاماته الكثيرة في االعمال 
اخليرية من بني اسباب جماهيريته الواسعة 
النطاق في كل انحاء العالم، واشهر افالمه 
«الولد شـــاولني، قبضة الغضب، طريق 

التنني، دخول التنني، لعبة املوت». 

 امرأة وضعت  مولودها خالل عرض مسرحي!
  

  ڤييناـ  د.ب.أ: لم يدر في خلد امرأة منســــاوية حبلى انها على موعد 
الســــتقبال مولودها خالل متابعة عرض في مسرح القلعة الشهير في 
العاصمة ڤيينا. واعلن مسرح القلعة ان املرأة فاجأتها آالم املخاض مساء 
اجلمعة املاضي بينما كانت تتابع املسرحية التراجيدية «فيدرا» للكاتب 
الفرنسي جان راسني. وتوجهت املرأة الى إحدى القاعات باملسرح حيث 

هرع إليها املسؤول عن إدارة املسرح والطبيب املقيم باملسرح.
  وذكرت إدارة املســــرح ان املرأة وضعت مولودا ذكرا يتمتع بصحة 

جيدة قبل نهاية العرض املسرحي. 

  جدل في تركيا بعد تصريح أردوغان
  عن احتمال دخول محجبة إلى البرلمان

تســــاءلت  أ.ف.پ:  ـ   أنقــــرة 
التركية عــــن مغزى  الصحافــــة 
تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء 
رجب طيب اردوغان عندما طرح 
امكانية دخول محجبة الى البرملان 
التركي، في بلد يعتبر فيه الكثيرون 
الطابع  ان احلجاب يتعارض مع 

العلماني للدولة.
  ووجهت صحافية اجلمعة سؤاال 
الى اردوغان، بينما كان في الطائرة 
التي اقلته الى بالده من لبنان، عن 
احتمال وصول محجبة الى البرملان 
بعد االنتخابات التشريعية املقررة 
في يونيو املقبل، فرد رئيس الوزراء 

«في السياسة كل شيء ممكن»، على ما نقلت صحيفة 
«حريات» الواسعة االنتشار.

  وردا على قول الصحافية له انه لم يتبق ســــوى 
ستة اشهر على موعد االنتخابات قال اردوغان «في 

السياسة حتى ٢٤ ساعة تعتبر فترة طويلة».
  وتأتي تصريحات اردوغان بعد قرار اتخذه مجلس 
التعليــــم العالي في اكتوبــــر ادى الى تخفيف حظر 

احلجاب في اجلامعات.
  ويعتبر العلمانيون ومن بينهم اجليش والهيئات 

العليا للقضــــاء، احلجاب حتديا 
للعلمانية ويخشــــون اي اجراء 
قد يخفف مــــن منعه في االدارات 

واملدارس.
  ويشــــتبه العلمانيون بسعي 
العدالــــة والتنمية املنبثق  حزب 
من التيار االسالمي والذي يترأسه 
اردوغان، الى فرض التيار االسالمي 

في البالد.
الوزراء    وأجج نائب رئيــــس 
بولنت ارينج السبت اجلدل حول 
هذا املوضوع عندما قال في تصريح 
الى قنــــاة «تي.في٨» في الواقع ال 
يوجد في الفقرة اخلاصة بالهندام 
في النظام الداخلي للبرملان ما يشير الى ضرورة كشف 
الرأس من عدمه» على ما افادت به وكالة االناضول.
  واســــتذكر ارينج حادثة النائبة االسالمية مروة 
قاوقجي التي انتخبت لكنها منعت من اداء اليمني سنة 

١٩٩٩ وطردت من البرملان النها كانت محجبة.
  وكانت تنتمي الى احلزب الذي ينتمي اليه اردوغان 
وارينج، ونقلت وكالة االناضول عن ارينج قوله «رمبا 
يجب التفكير في هذه القضية من منظور حتســــني 

الدميوقراطية واحلريات». 

 ناطحة السحاب 

 ملياردير هندي يبني لنفسه ناطحة سحاب
  بتكلفة مليار دوالر في مومباي 

 ماكينة تصنع الخبز من األرز تحقق رواجًا كبيرًا في اليابان

طوابق من املبنى الذي تبلغ 
مساحته ٣٧ ألف متر مربع.

إقامــــة    ويحتــــاج مقــــر 
امللياردير الهندي إلى ٦٠٠ فرد 
للعمل به حيث يضم ثالثة 
مهابــــط للمروحيات ومركز 
صحــــي مكون مــــن طابقني 
ومسرح يسع ٥٠ مقعدا وحمام 

سباحة وصالة رقص.
  وينتقد نشــــطاء مكافحة 
الفقــــر إســــراف أمباني في 
مومباي حيــــث ان أكثر من 
٦٠٪ من ســــكانها يعيشون 

في حارات فقيرة. 

 طوكيوـ  رويترز: حققت ماكينة منزلية لطحن 
األرز وخبزه إلنتاج أرغفة طازجة بكبســـة زر 
واحدة رواجا كبيرا في اليابان حتى ان الشركة 
المنتجة قررت بسبب اإلقبال الشديد ان تتوقف 
مؤقتا عن تلقي الطلبيات بعد أقل من ٣ أسابيع 

على طرح الماكينة للبيع.
  ورغم السعر المرتفع البالغ حوالي ٥٠ ألف 
ين (٦٠٠ دوالر) قالت شـــركة سانيو الكتريك 
ان الطلبيـــات على ماكينة إعداد الخبز جوبان 
قد تصل الى ٨٥ ألف طلب بحلول نهاية الشهر 
وهو ما كان أصال هدفا للمبيعات بحلول نهاية 

مارس من العام المقبل.
  وقالت متحدثة باسم سانيو انها تعتقد ان 
الفكرة الجديدة للماكينة هي ســـبب شعبيتها 
لكن المحلل الغذائي هيســـاو ناجاياما أرجع 
األمر الى تغيـــر عادات األكل من خالل االتجاه 
بدرجة أكبر نحو الطعام الغربي وضيق الوقت 
مما يزيد صعوبة إيجاد فسحة لطهي األرز الذي 

تراجع استهالكه.
  وقال «يمكن للناس تناول الخبز بســـهولة 
وطعمه جيد. لكن اليابانيين يأكلون األرز منذ 

آالف السنين ولذلك فهناك شيء في هذا الخبز 
يرضي طبائعنا الموروثة».

  ويضع المستـخدمون األرز العادي المغسول 
وغيـــره من المكونـــات في ماكينـــة جابون ـ 
واسمها مزيج من معنى كلـمتي «ارز» و«خبز» 
باليابانيةـ  ويضغـطون بـعد ذلك على مفـتـاح 

التشـغيل.
  وتتكفل الماكينة بالباقي بداية من طحن األرز 
الى عجنـــه وخبزه كما تفعل ماكينات منزلية 

اخرى إلعداد الخبز.
  وقال ناجاياما ان بواعث القلق بشأن سالمة 
الغذاء والحساسية هي أيضا جزء من أسباب 

رواج الماكينة.
  واضاف «يوجد كثير من الناس الذين تزداد 
عصبيتهم بشـــأن ما يتضمنه طعامهم خاصة 
أشـــياء مثل الخبز الذي يمكن ان يحتوي على 
إضافـــات. هذه الماكينة تســـمح لهم بأن يروا 

بالضبط ما يضاف».
  ومن المرجح ان تســـتأنف ســـوني تلقي 
الطلبيات لشراء ماكينة جابون في ابريل المقبل 

بعد زيادة اإلنتاج. 

بلغت ٧ ماليني روبية (١٥٣٠٧٢ 
دوالرا) وهو ما يعادل فاتورة 
الكهرباء الشهرية  اســــتهالك 

لنحو ٧ آالف منزل هندي.
  وأمباني الذي يرأس شركة 
ريالينس إندستريز وهي أكبر 
شركات القطاع اخلاص في الهند 
هو رابع أغنى رجل في العالم 

وفقا ملجلة «فوربس».
البالغ  الرجل    وتقدر ثروة 
من العمر ٥٣ عاما بـ ٢٩ مليار 

دوالر.
  وســــيقيم أمباني وزوجته 
وأمه وأطفاله الثالثة في ستة 

 نيودلهــــيـ  د.ب.أ: ذكــــرت 
امللياردير  أن  تقارير إخبارية 
الهندي موكيش أمباني أقام حفال 
مبناسبة االنتقال لإلقامة في 
ناطحة سحاب جديدة ميتلكها 
في مومباي وتوصف بأنها أغلى 

منزل خاص في العالم.
  وحضــــر احلفــــل ٨٠ مــــن 
الشخصيات الثرية وذات النفوذ 
في الهند مساء يوم اخلميس 
املاضي فــــي املنزل الذي تبلغ 
قيمته مليار دوالر واستغرق 
بناؤه سبع ســــنوات وفقا ملا 
ذكرته صحيفــــة «تاميز أوف 

إنديا» اليومية.
  ووصــــف املؤلــــف الهندي 
صاحــــب أكثر الكتــــب مبيعا 
فــــي الهند شــــوبها دي املبنى 
الذي يبلــــغ ارتفاعه ١٧٤ مترا 
ويطــــل على مدينــــة مومباي 
بأنه «تاج محل القرن احلادي 

والعشرين».
  ويشبه املجمع الذي يحمل 
اسم أنتيليا وهو اسم جزيرة 
أســــطورية «برج ليجو» من 
الزجاج والبالســــتيك (وبرج 
ليجو هو اللعبــــة التي يقوم 
األطفال فيها بتكوين برج من 

املكعبات البالستيكية).
  وقالت صحيفة «ايكونوميك 
تاميز» اليومية إن فاتورة كهرباء 
املبنى التــــي دفعت حتى اآلن 

 رجب طيب اردوغان 

 موكيش أمباني 

 أوباما بعد العالج


