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 براد يحمل ابنه فوق كتفه 

 نيويوركـ  إيالف: بعد عالقة غرامية دامت ٦ أشهر أعلنت 
فتاة املجتمع، كيم كارديشـــيان، خطوبتها على صديقها 
احلالـــي كريس هامفريز. فبطريقة خيالية فاجأ هامفريز 
البالغ ٢٦ عاما كيم البالغة من العمر ٣٠ عاما بطلب يدها 
للزواج، فحني دخلت الى غرفة نومها وجدته جاثيا على 
ركبته وفي يده وردة حمراء، طالبا منها الزواج. وصرحت 
كيم ملجلة بيبول أنها التزال حتـــت تأثير الصدمة حتى 
اليوم، فلم تكن تتوقع أن تتم هذه اخلطوة بهذه السرعة 

والطريقة الرومانسية التي حصل فيها األمر.
  وكتبت على صفحتها الرسمية على تويتر: «هذا حقيقي 

وهو أسعد شيء حدث لي، أخيرا وجدت توأم روحي».
  وما زاد من املفاجأة هو حجم احلجر املاسي (٢٥٫٥ قيراطا) 
الذي قدمه هامفريز في ذلك اليوم وهو من تصميم لورين 
شوارتز. وحتى اآلن لم يعلن الثنائي موعدا للعرس، فكما 
قالت كيم يجـــب عليها أن تتعلم من املاضي وتبقي األمر 

سريا إلى حني قدوم اليوم املميز. 

 دبيـ  العربية: يعود النجم العاملي أنطونيو بانديراس 
إلى الصحراء التونسية قريبا لتصوير فيلمني جديدين، 
بعد انتهائه منذ مدة من تصوير الفيلم العاملي «العطش 
األسود» للمخرج الفرنسي جان جاك أنو في مدينة مطماطة 

أقصى اجلنوب التونسي.
  ويحمل الفيلم األول عنوان «أوتوماتا» للمخرج اإلسباني 
غابي أيباناز وبانديراس، وهو إنتاج مشـــترك مع املنتج 

التونسي طارق بن عمار.
  ويطرح «أتوماتا» رؤية ثاقبة للمستقبل في ظل تفوق 
الذكاء االصطناعي على احلضارة اإلنسانية، حيث سيتوغل 
في درس أصل العالقة بني اإلنسان واآلالت، وقد مت تخصيص 

ميزانية تقدر بـ ٣٥ مليون دوالر إلنتاج هذا العمل.
  أما الفيلم الثاني والذي يحمل عنوان «ســـولو» فهو 
من إخراج بونديراس ومن إنتاجه هو وبن عمار وشركة 

«فيرتيش ٣٦٠».
  ويروي قصة جندي إسباني في القوات اخلاصة يعود 
إلى منزله بعد قضاء فترة في اخلدمة العسكرية في منطقة 
حربية لينطلق في رحلة مواجهة للتداعيات النفسية التي 

يعاني منها بعد احلرب.
  وسيساهم تصوير جزء مهم من هذين العملني، وفق 
ما بني طارق بـــن عمار في حديثه لوكالة تونس إفريقيا 
لألنبـــاء، في الترويج لصورة تونس كوجهة ســـياحية 
وسينمائية السيما بعد ثورة ١٤ يناير، موضحا أن الصناعة 
السينمائية تعني ضرورة اجلمع بني االقتصاد والثقافة، 
وهو ما يفـــرض على املنتج التفكيـــر بعمق في انتظار 

اجلمهور قبل صناعة الفيلم. 

 اجلزائر ـ ام.بي.سي: كشـــفت دراسة طبية جزائرية أن 
نسبة الطلبة املدخنني في مراحل التعليم املختلفة تصل إلى 
٢٧٪. بينما أتت النسبة املقلقة في مرحلة التعليم االبتدائي، 
وأشـــارت إلى أن ٣٪ بني تالميذ تتراوح أعمارهم بني ٥ و١٠ 
سنوات يدخنون، وشملت الدراسة عينة من ٤٢٪ من مجموع 

تالميذ في العاصمة اجلزائرية.
  وأوضحت تفاصيل الدراســـة أن ٣٪ من تالميذ املرحلة 
االبتدائية و١٢٪ من تالميذ املرحلة املتوسطة و٢٧٪ من تالميذ 
املرحلة الثانوية مدخنون، وأجرت الدراسة مصلحة األمراض 

التنفسية مبستشفى مصطفى باشا في اجلزائر العاصمة.
  وقالت متحدثة باسم املصلحة إن «التحقيق الذي جرى 
شمل عينة من تالميذ املراحل التعليمية الثالثة تتكون من 
٣٦٩٠ تلميذا تابعني لـ ٢٠ مؤسسة تربوية، أي ما ميثل ٤٢٪ من 

العدد اإلجمالي لتالميذ دائرة حسني داي (٨٨٣٧ تلميذا)». 

 كيم كارديشيان 

 أنطونيو بانديراس 

 كيم كارديشيان 
  وجدت توأم روحها

 أنطونيو بانديراس يعود للصحراء 
التونسية لتصوير فيلمني 

 ٢٧٪ من تالميذ اجلزائر مدخنون 

 صحتك 

 مانيال ـ د.ب.أ: دعت منظمة الصحة العاملية حكومات 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ امس اخلميس إلى مترير، 

وفرض قوانني أكثر صرامة ضد التدخني سعيا ملنع الوفاة 
في سن مبكرة. وفي رسالة قبل أيام من اليوم العاملي 

ملكافحة التبغ حث شني يوجن-سو املدير اإلقليمي مبنظمة 
الصحة العاملية السلطات املعنية على فرض قوانني حتظر 

التدخني في األماكن املغلقة وبيع التبغ للقاصرين.
  وقال شني إنه ينبغي على احلكومات أن تطلب استخدام 
حتذيرات الصحة املرسومة على منتجات التبغ وفرض 

مزيد من الضرائب للحفاظ على ارتفاع األسعار على أمل 
إثناء املدخنني عن شراء السجائر.

  وتابع «هذه تدابير لسياسة بسيطة من شأنها أن تنقذ 
األرواح وتوفر مليارات الدوالرات من خالل منع األمراض 
وخفض اخلسائر في اإلنتاجية والوفاة جراء تدخني التبغ».

  ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، يقتل التبغ ما يقرب من ٦ 
ماليني شخص في أنحاء العالم سنويا، بينهم أكثر من ٦٠٠ 

ألف من غير املدخنني، ضحايا التدخني السلبي.
  وقالت املنظمة إن الوفيات املرتبطة بتدخني التبغ تبلغ ٦٣٪ 

من الوفيات الناجمة عن أمراض غير معدية في العالم.
  وأوضح شني إنه في منطقة غرب احمليط الهادئ، هناك 
حوالي ٩٠٠ مليون شخص عرضة لألمراض ذات الصلة 

بالتبغ. وأضاف «هذا له تأثير كبير، ليس فقط على الصحة 
ولكن أيضا على اقتصاد الدول.. إن التكلفة االجتماعية 

واالقتصادية للتبغ سبب للقلق».
  في أستراليا، قدرت التكلفة السنوية االجتماعية 

واالقتصادية لتعاطي التبغ بنحو ٣٣ مليار دوالر خالل 
عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٥ بينما بلغت في كوريا اجلنوبية ٦٫١ 

مليارات دوالر في ٢٠٠٧، حسبما ذكرت منظمة الصحة 
العاملية. وأوضحت املنظمة أن هناك حوالي مليون حالة 

وفاة سنويا ترتبط بتدخني التبغ في الصني. 

 «الصحة العاملية» 
  حتث حكومات على تكثيف 

  حمالت مكافحة التدخني 

 هواء لندن يعاكس فستان ميشيل أوباما  
 دبيـ  ام بي سي: يبدو أن طقس 
القوي لم يناسب  لندن وهواءها 
السيدة األميركية األولى ميشيل 
أوباما، التي عانت من مشاكل في 
احلفاظ على حشمة مالبسها، بعدما 
تسبب الهواء في ارتفاع فستانها 
وإظهار جزء من رجليها ومالبسها 
الداخلية. وكانت ميشــــيل أوباما 
تقف إلى جانــــب زوجها الرئيس 
باراك أوبامــــا وامللكة البريطانية 
الثانية وزوجها األمير  إليزابيث 
فيليب، عندمــــا حصلت «الهفوة 
الديبلوماسية» أثناء زيارة رسمية 

لهما إلى اململكة املتحدة.
  وتعتبر هــــذه الزيارة الثانية 
إلى بريطانيــــا، والثالثة  ألوباما 
لرئيــــس أميركي إلــــى بريطانيا 
خالل ١٠٠ عام. وشــــهدت الزيارة 
الرسمية منافسة بني ميشيل نفسها 
البريطانية احلديثة  والعــــروس 
كيت ميدلتــــون زوجة ولي العهد 
األمير وليــــام إذ قارنت الصحف 
البريطانية بني أناقة الســــيدتني، 
وتبني أن الفســــتان الذي ارتدته 
كيت القى رواجا كبيرا فور نشر 
صورها ما تسبب بتعطيل املوقع 
اإللكتروني لصاحب التصميم من 

جراء ضغط الطلبات الكثيرة.
  وبلغ ثمن فســــتان كيت نحو 
٢٨٥ دوالرا، فــــي حني بلغت قيمة 
فستان ميشيل أوباما نحو ٢٣٠٠ 
دوالر، وفق ما نشــــرت صحيفة 

 تطاير فستان ميشيل فأحست باحلرج «دايلي مايل».

 لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: اعترف املمثل األميركي الشهير براد پيت 
بأنه ليس أبا مثاليا.

  وقال پيت (٤٧ عاما) في تصريحات ملجلة «بيبول» األميركية 
على هامش العرض األول ألحد األفالم في مدينة لوس اجنيليس 

األميركية انه بالتأكيد ليس أبا «فظيعا»، وأضاف: «ارتكبت بالتأكيد 
أخطاء يتعني علي إصالحها». يذكر أن أحدث أفالم پيت «شجرة 

احلياة» منح مطلع هذا األسبوع جائزة السعفة الذهبية في مهرجان 
«كان» السينمائي. ويلعب پيت في الفيلم دور أب صارم مع أبنائه 
الثالثة. وذكر پيت أنه يربي أبنائه في الواقع بطريقة مختلفة متاما 

عما جاءت في الفيلم، موضحا أنه يسعى دائما أال يجلب مشاكله معه 
إلى املنزل أو ان يصب غضبه على أبنائه.

  وأكد النجم الشهير انه يريد أن يستمتع األبناء باحلرية وان 
يكتشفوا أنفسهم بأنفسهم.

  يذكر أن پيت وشريكة حياته، جنمة هوليوود أنچلينا چولي، لديهما 
ثالثة أبناء، هم شيلو (أربعة أعوام)، والتوأمان نوكس وفيفيان 
(عامان)، وثالثة آخرون بالتبني، هم مادوكس(تسعة أعوام) من 

كمبوديا، وباكس (سبعة أعوام) من ڤيتنام وزهرة (ستة أعوام) من 
أثيوبيا. 

 براد پيت: لست أبًا مثاليًا

 حبس املدرس املصري املتهم بتعذيب األطفال 
  وأقاربه يتظاهرون لإلفراج عنه 

 «الروبيان الغريب» عاش لوقت أطول مما كان ُيعتقد 

 الدقيقة على اليوتيوب تساوي ٤٨ ساعة 

 باريس ـ أ.ف.پ: ســـمحت 
اكتشـــفت في املغرب  أحافير 
بالعثور على أثر حيوان بحري 
مفترس «عمالق» عاش لفترة 
اطول مما كان يعتقد، بحسب 
دراســـة تلقي ضـــوءا جديدا 
على حقبة أساسية في تطور 

حياة األرض. وهذه احليوانات 
املفترسة «أنومالوكاريديدس» 
(الروبيان الغريب) من أضخم 
حيوانات كوكب األرض خالل 
«االنفجار الكامبري» اي الفترة 
التـــي تعود الـــى ٥٤٠ او ٥٠٠ 
مليون عام، عندما تنامى التنوع 

احليوي يشكل كبير.
  والعينـــة احملفوظة جيدا 
والتي مت اكتشافها في املغرب 
تأتي بطول متر واحد، في حني 
أن أحافير «أنومالوكاريديدس» 
التي عثر عليها سابقا لم يكن 
طولها يتعدى ٦٠ سنتيمترا. 

وقـــد تفاجـــأ العلمـــاء عندما 
اكتشفوا أن هذه العينة لم تكن 
تعيش فـــي العصر الكامبري 
وإمنا فـــي زمن أقرب عهدا هو 
العصر األردوفيسي الذي شهد 
أيضا ازديادا كبيرا في األنواع 

احلية. 

ـ العربية: أعلن موقع   دبي 
«يوتيـــوب» لتبادل أشـــرطة 
الڤيديو، أمس أن ٤٨ ساعة من 
التســـجيالت حتمل كل دقيقة 
على املوقع في مقابل ٣٥ ساعة 

في نهاية العام املاضي.
  إلى جانب ذلك يشهد املوقع 

ثالثة مليارات عملية معاينة 
ألفـــالم كل يـــوم، أي بارتفاع 
نســـبته ٥٠٪ مقارنـــة بالعام 
املاضي، على ما أوضح موقع 
«يوتيوب» الذي أسس في مايو 

.٢٠٠٥
  وأوضح مســـؤولو املوقع 

على مدونة يوتيوب «أن األمر 
مبنزلة أن يعاين نصف سكان 
العالم شريط ڤيديو من يوتيوب 
يوميا أو أن يعاين كل شخص 
يقيم في الواليات املتحدة تسعة 

أشرطة يوميا».
الذي    ويضيف «يوتيوب» 

اشـــترته «غوغل» العام ٢٠٠٥ 
بسعر ١٫٦٥ مليون دوالر: منذ 
عدة سنوات الكثير من البرامج 
احملترفة لضمان عائدات إعالنية 
كان يصعـــب احلصول عليها 
مع أشرطة هواة فقط، كما كان 
يحصل في بدايات هذا املوقع. 

 القاهرة ـ وكاالت: قرر أحمد 
جنيب مدير نيابة زفتى، حبس 
موظف الشباب والرياضة وصاحب 
احلضانة بقرية كفر الديب ٤ أيام 

على ذمة التحقيقات.
النيابة قد باشـــرت    وكانت 
التحقيقات على مدار ٣٦ ساعة 
كاملة اســـتمعت خاللها إلى ٤٥ 
من أولياء أمور األطفال، الذين مت 

تعذيبهم داخل احلضانة.
  وكان النائب العام قد قرر فتح 
حتقيق عاجل حول قيام موظف 
بالشباب والرياضة يدعى مجدي 
الشاعر بضرب وتعذيب األطفال 
داخل احلضانة، وصدر قرار من 
محافظ الغربية بغلقها وتشميعها 
بالشمع األحمر، وتشكيل جلنة 
عاجلـــة من مديريـــة التضامن 
لفحـــص جميـــع ملفـــات دور 
احلضانة األهلية على مستوى 

احملافظة وغلق املخالف منها. 
  وكانت قناة «أون.تي.ڤي» في 
برنامجها بلدنا باملصري هي اول 
من اذاع شريط الفيديو الذي ظهر 

فيه املدرس يعذب تالميذة.
  من جهة اخرى تظاهر عدد من 
اقارب املدرس منادين باالفراج 

 تلميذة صغيرة تبدو مرعوبة أمام املدرس الشرس عنه. 

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 

 الفجر 3.18
  الشروق 4.50
  الظهر 11.45

  العصر 3.20
  املغرب 6.40
  العشاء 8.10 

 حار والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 

40:15 كم/ساعة

 العظمى: ٤٢
  الصغرى: ٢٧

 اعلى مد:
  ٧٫٤٨ ص ـ ٧٫٥٥ م

  ادنى جزر: 
  ١٫١٤ ص ـ ٢٫١٦م 

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي
  إلى ربك راضية مرضية فادخلي

  في عبادي وادخلي جنتي 

 وضحة زايد بداح أبوبطن احلربش، زوجة مسعود صعفق 
ابوبطن احلربش ـ ٥٢ عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق٤ ـ ش٩ ـ 
م٣ ـ مقابل املخفر ـ ت: ٦٦٦٢٩٤٠٤ ـ النساء: الصباحية ـ 

ق٣ ـ ش١١ ـ م٩٧٠ ـ ت: ٦٦٦٦٠٣٠٤.
  خالد محمد إبراهيم العسالوي ـ ٦٨ عاما ـ الرجال: مبارك 

الكبير ـ ق٤ ـ ش٩ ـ م٥ ـ ت: ٢٥٤١٤٥٨٧ ـ النساء: 
الرميثية ـ ق٤ ـ ش٤٣ ـ م١٩ ـ ت: ٢٥٦٣٣١٤٠.

  محمد علي فهد حمد العجيل ـ ٥٢ عاما ـ الرجال: العديلية 
ـ ق١ ـ ش١٨ ـ م٥ ـ ديوان العجيل ـ ت: ٩٩٠٤٧١٥٨ ـ 

النساء: الفنطاس ـ ق٢ ـ ش١٩ ـ م٧ ـ منزل خالد عبداهللا 
احلمدان.

  غربي خالد مزعل العنزي ـ ٥٤ عاما ـ الرجال: اجلهراء 
ـ العيون ـ ق٣ ـ خيمة بجانب بنزين العيون ـ ت: 

٥٠٥٠٥٥٤٠ ـ النساء: العيون ـ ق٣ ـ ش٥ ـ م٣٣.
  إبراهيم عثمان الزامل ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: السالم ـ ق٣ 
ـ ش٣٢٣ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٣٦٦٨٦٦ ـ ٩٩٦٠١٢٥٤ ـ النساء: 

السالم ـ ق٦ ـ ش٦١١ ـ م٣٢ ـ ت: ٢٥٢١٥٠٠٥.
  رشيد مرزوق راشد الرشدان ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: مشرف ـ 

ق٤ ـ ش٨ ـ م٢٧ ـ ت: ٢٥٣٨٠١٥١ ـ النساء: األندلس ـ ق٩ ـ 
ش٥ ـ م١٩٤.

  بدرية حسني عبداهللا عجيمان، ارملة حمد عبداهللا الشويع ـ 
٦٣ عاما ـ الرجال: اجلهراء القدمية ـ ق١ ـ ش٣ ـ م١٤٥ ـ ت: 
٩٩٦١٧٠٠٧ ـ ٩٩٣٣٣٣٥٧ ـ النساء: خيطان اجلنوبي ـ ق١ ـ 

ش١٥١ ـ م٥ ـ ت: ٩٩٧٥١٨٤٩ ـ ٢٤٧٤٤٢١٦.
  علي حسني محمد بوعباس ـ ٩٦ عاما ـ الرجال: حسينية 
الياسني ـ املنصورية ـ ت: ٩٩٦٥٦٤٩٣ ـ النساء: الدسمة ـ 

ق٥ ـ ش٥٩ ـ م٩ ـ ت: ٩٤٩٤١٠٦١. 


