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برلني د.ب.أ: دخل شاب املاني موسوعة غينيس لالرقام القياسية 
كصاحب »أعرض لسان« في العالم، وذكرت الصحيفة في موقعها 
االلكتروني ان دانيال بروس���ل )21 عاما( ارسل لها صورة للسانه 
الذي يبلغ عرضه ثمانية سنتيمترات، فأخذت هذه الصورة طريقها 

للموسوعة القياسية.
وتغلب بروس���ل على صاحب اللقب حتى اآلن وهو االسترالي 

جول سلوت الذي يبلغ عرض لسانه 7.9 سنتيمترات.
ونش���رت الصحيفة صورة للشاب االملاني وهو يخرج لسانه 

من فمه ويقيسه مبسطرة.

نيوي���ورك: لم تكت���ف املمثلة 
األميركي���ة، إيفا لونغوريا، بخلع 
خامت زواجها من العب كرة السلة، 
توني باركر، لنس���يانه وتخطي 
مس���ألة طالقها منه، ألنها حتمل 
وشما على معصمها بتاريخ ذكرى 
زواجهما 2007/7/7. ولكن شوهدت 
إيفا عن���د وصولها إلى عيد ميالد 
املمثل، جيرمي رينر، مع صديقاتها، 
وبينم���ا كانت تتوج���ه إلى داخل 
احلفلة لوح���ت للكاميرا ولم يكن 
هناك أثر للوشم. من جهة أخرى، 
تواجه إيفا لونغوريا اإلفالس بعد 
أن أشهر مطعم »بيسو«، الذي متتلك 
لونغوريا 32% من أسهمه، إفالسه 
في 6 يناير اجلاري. وفي محاولة 
إلنقاذ املوقف، قامت إيفا بنشر صور 
مثيرة التقطت لها داخل املطعم الذي 
بلغت مديونياته 5.7 ماليني دوالر، 
ونشرتها على املوقع اإللكتروني 
»تويتر«، حلش���د املزيد من الدعم 
ملطعمها املتداعي، حس���بما ذكرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. 
وكان مطعم »بيسو« � الذي يعني 
»القبل���ة« باللغة اإلس���بانية � قد 
افتتحته إيفا في الس فيجاس في 
ديسمبر عام 2009، باالشتراك مع 
ش���ريكها تود إجنلش، كما قامت 
بافتت���اح فرع ثان ف���ي هوليوود 

الغربية العام املاضي.

� د.ب.أ: سخر  ش����توتغارت 
رئيس حكومة والية أملانية من 
بدانته وقال إنه ال يجد حيلة في 
التغلب على البدانة وإن وزنه يزيد 
ب� »مجرد رؤي����ة الطعام«. وقال 
شتيفان مابوس، رئيس حكومة 
والية بادن في تصريحات ملجلة 
»بونته« األملانية: »أنا من الناس 
الذين يزي����د وزنهم ملجرد رؤية 
الطع����ام«. واعترف مابوس )44 
عاما( وهو أب لطفلني بصعوبة أن 
يخضع حلمية غذائية قوية بسبب 
مهام منصبه وقال إنه ال يقع في 
أخطاء غذائية بي����د أنه بحاجة 

ملمارسة املزيد من الرياضة.

أعرض لسان في العالم بحجم 8 سم

سياسي بدين: »وزني يزيد لمجرد رؤية الطعام«!

لونغوريا والوشم على معصمها

الكشف عن أكبر صورة ملونة للسماء
واش���نطن: كش���ف علماء الفلك النقاب عن أكبر 
صورة ملونة أمكن احلصول عليها للس���ماء كلها، 
بعد جتميع 7 ماليني صورة معا، كل منها تشمل 125 
مليون بكسل. وقد ساعدت البيانات التي مت رصدها 

على حتديد مئات املاليني من األجسام الكونية.
وجاء اإلعالن عن نشر هذه الصورة واملعلومات في 
االجتماع السنوي ال� 217 للجمعية الفلكية األميركية 

في سياتل بالواليات املتحدة.

إيفا لونغوريا تزيل وشم ذكرى زواجها
 وتتعرى لدعم مطعمها بعد إشهار إفالسه!

شتيفان مابوس


