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نانسي تبتسم فرحة أثناء املؤمتر الصحافي         )أ.پ(

تامر حسني

جون ترافولتا وزوجته كيلي برستون         )أ.پ(

آيات قرآنية على جسد الطفل              )رويترز( أحد رجال الدين في روسيا يحمل الطفل املعجزة

پاريس هيلتون

هوغو شاڤيز

عمرو دياب

محمد عبده

نانسي عجرم سفيرة للنوايا الحسنة في الشرق األوسط

محمد عبده ينافس عمرو وتامر على الـ »ميوزك أوورد«

قاضية في الباهاما تأمر بإعادة المحاكمة في قضية ابتزاز ترافولتا

تظهر على جسده آيات قرآنية وتختفي كل بضعة أيام 

رضيع »معجزة« يبعث األمل في جنوب روسيا 

الحمية الغنية بالدهون تشفي
 من إصابات العمود الفقري

شــــيكاغو ـ يو.بي.آي: توصل باحثون كنديون إلى أن 
احلمية الغذائية الغنية بالدهون والتي حتتوي على نسبة 
متدنية من الكاربوهيدرات تسرع عملية شفاء جرذان املختبر 

التي تتعرض إلصابات في العمود الفقري.
وقال د.وولفرام تتزاف من جامعة بريتش كولومبيا في 
مدينة فانكوفر إن األطعمة التي حتتوي على نسبة عالية من 
الدهون وفيها نسبة منخفضة من الكاربوهيدرات وتعرف 
باسم حمية »كيتوجينيك« تستخدم حاليا أيضاع ملعاجلة 

املصابني بداء الصرع.
وأضــــاف إن املرضى الذين يتعافون مــــن إصابات في 
العمود الفقري يعطون محلوال يحتوي على نســــبة عالية 
من الســــعرات احلرارية وفيه كمية كبيرة من السكر عبر 
الوريد خالل عملية الشــــفاء على الرغم من أن هذه اخلطة 

الغذائية لم يتم التحقق من صحتها.
وأظهرت أبحاث ســــابقة أن الصيام مفيد للجرذان التي 

تتعرض إلصابات جزئية في العمود الفقري.
ويعتقد العلماء أن الصيام يخفض كمية الكاربوهيدرات 
ما يحفز اجلسم على اســــتخدام الدهون التي لديه كوقود 

ملواصلة النشاط واحلركة.
وبحسب الدراسة التي نوقشت خالل املؤمتر السنوي 
جلمعية العلوم العصبية فإن الباحثني قدموا للجرذان حمية 
»كيتوجينيك« أو أطعمة عادية فتبني أن هذه احلمية ساهمت 
في الشفاء السريع لهذه القوارض التي تعاني من إصابات 

في العمود الفقري بعد 14 أسبوعا على تناولها.

پاريس هيلتون: لست شقراء حمقاء صحتك شاڤيز: ثالث دقائق لالستحمام تكفي

طفل في الخامسة يذهب إلى مدرسته وهو نائم
سانت تشـــارلز ـ يو.بي.آي: مشى طفل عمره 
خمس سنوات إلى مدرسته بعد منتصف الليل وهو 

نائم قبل أن تعيده الشرطة إلى عائلته ساملا.
ونقلت صحيفـــة »أورورا بيكون نيوز« عن 
مدير الشرطة في سانت تشارلز بوالية أيلينوي 
بـــات جنجلر قوله إن الطفل وصل إلى مدرســـة 
أندرسون االبتدائية عند حوالي الواحدة والنصف 
بعد منتصف ليل األحد املاضي من دون أن يصاب 
بأي أذى ولكنه كان مشوش الذهن وغير قادر على 

تذكر عنوان منزله.
وأضاف جنجلر إن الطفل أبلغه بأنه حضر إلى 
املدرسة مع أمه من أجل مشاهدة فيلم سينمائي، 
مشيرا إلى أن األم كانت قد حتدثت مع ابنها ليلة 
السبت املاضي عن الفيلم ولكن لم يخطر ببالها 
أنه سوف يذهب إلى املدرسة وهو نائم من أجل 
مشاهدته هناك. وبعد ذلك نقل الطفل إلى مستشفى 
دلنور في والية أيلينوي حيث مت التعرف عليه 

وعلى املكان الذي يعيش فيه مع عائلته.

كراكاس ـ رويترز: دعا الرئيس اليســــاري هوغو 
شاڤيز املواطنني الڤنزويليني امس الى عدم الغناء اثناء 
االستحمام واالغتسال في ثالث دقائق فقط بسبب ما 
تعانيــــه الدولة املصدرة للنفط من نقص في امدادات 
املياه والكهربــــاء. وعانت ڤنزويال من عدة انقطاعات 
خطيــــرة للكهرباء في العام املاضــــي نتيجة التنامي 
املطرد للطلب ونقص االستثمارات والذي تفاقم بسبب 
انخفاض معدالت املياه في السدود املائية التي تستمد 
منهــــا اغلب طاقتها. وأعلن شــــاڤيز اجراءات لتوفير 
الطاقة وقال انه سينشــــئ وزارة للتعامل مع نقص 
الكهرباء والذي اثر على صورة ثورته االشــــتراكية 
قبل انتخابات تشــــريعية مقررة في 2010. ودعا الى 
احلفاظ على املياه قائال ان انخفاض معدالت سقوط 
االمطار والذي سببته ظاهرة النينو املناخية يعني ان 

مستويات املياه منخفضة بشدة.

لندنـ  د.ب.أ: أكدت فتاة املجتمع 
األميركية املعروفة پاريس هيلتون 
أن حقيقتهـــا تختلـــف كثيرا عما 
يظنـــه الناس من أنها »الشـــقراء 

احلمقاء«.
وقالــــت وريثة سلســــلة فنادق 
الشــــهيرة في تصريحات  هيلتون 
حملطــــة »آي تي فــــي« التلفزيونية 
البريطانية امس إن صوتها الطفولي 
وصورتها القريبة من »الفتاة الشقراء 

احلمقاء« كلها أمور غير حقيقية.
وأضافــــت هيلتــــون: »يعتقــــد 
الكثيرون انني اتسم بالغباء، ولكن 
في حياتي احلقيقية وعندما أخرج مع 
األصدقاء أو في املناسبات االجتماعية، 

أتكلم بصوت طبيعي للغاية«.
كانت هيلتون، التي تصف نفسها 
بأنها سيدة أعمال، حديث الناس في 
االوساط املختلفة على نطاق واسع 
بعد ظهور شريط ڤيديو اباحي لها 

مع صديقها السابق.
وأكدت هيلتون أن الصورة التي 
تظهر بها في املجتمع هي شخصية 
قامت هي نفسها بابتكارها كنوع من 
الدعابــــة وقالت: »ولكني في الواقع 
متواضعة للغاية وذكية وأعرف ما 

يدور حولي«.
وقضت هيلتون فتــــرة عقوبة 
في السجن قبل عامني بعد ضبطها 
أكثر من مرة وهي تقود دون رخصة 

قيادة.

روسياـ  رويترز: بعث طفل »معجزة« أمال ذا طابع روحي في نفوس الناس في جنوب 
روسيا الذي يغلب املسلمون على سكانه الذين يشعرون بيأس متزايد في مواجهة عنف 

املتشددين اإلسالميني.
فمن جدات ظهورهن متحدبة الى تالميذ مدارس اصطف مئات الزوار هذا األســـبوع 
حتت أشعة الشمس الالفحة ليحظوا بلمحة من الرضيع علي يعقوبوف )تسعة أشهر( 

والذي يقولون إن آيات قرآنية تظهر وتختفي على جسده كل بضعة ايام.
وقـــال زعماء دينيون إن آية »احلمد هلل رب العاملـــني« القرآنية كانت مكتوبة بلون 

قرنفلي على ساق الرضيع اليمنى بخط عربي ميكن قراءته بوضوح.
ورأى صحافيـــون أجانـــب قاموا بزيارته في وقت الحق حرفـــا واحدا متبقيا بينما 

اختفت بقية احلروف.
ويتوافد ما يصل الى ألفي زائر من مســـلمي روســـيا البالغ عددهم 20 مليونا يوميا 
لرؤيـــة الرضيع اللطيـــف ذي العينني الزرقاوين والذي بـــات منزله املبني من الطوب 

القرنفلي اللون مزارا.
وقال فالدميير زخاروف نائب مدير مركز أبحاث القوقاز بجامعة موســـكو للعالقات 
الدوليـــة إنه ليس في وضع احلكم على صحة املزاعم لكن الواضح أنها ولدت من رحم 

اليأس.

سيدة أعمال سعودية تطلب يد سائقها 
الرياضـ  يو.بي.آي: تزوجت سيدة أعمال 
سعودية من سائقها بعدما طلبت من والدها 
أن يطلب منه االقتـــران بها وجعلته الحقا 

يتفرغ إلدارة أمالكها.
ونقلت صحيفة »عكاظ« امس عن الرجل، 
وهو سعودي أيضا، قوله »ان زوجته األولى 
التي تعمل في التعليم كانت دائما ما تنتقصه 
بسبب مؤهله العلمي املتواضع إلى جانب عدم 
حصوله على وظيفة طوال خمسة أعوام كان 

خاللها زوجا لها وأبا لطفلني«.
وأشـــار إلى أن زوجته طلبت خلعه بعد 
تلك الفترة وانتقل للعمل لدى سيدة أعمال، 
موضحا »أنه خالل عمله معها عرفت بقصته 

وأعجبت بأمانته وأدبه فطلبت من والدها أن 
يطلب منه االقتران بها وســـط رفض شديد 

من أسرتها«.
وقال الزوج. »انـــه فوجئ بطلب والدها 
الزواج من ابنته وأبدى موافقته على الفور«، 
مؤكدا أن »زوجته اجلديدة عرضت عليه ترك 

مهنته كسائق والتفرغ إلدارة أمالكها«.
وكشفت دراسة اجتماعية بالسعودية عن 
وجود مليون ونصف املليون فتاة سعودية 

يعانني من العنوسة.
وأوضحـــت الدراســـة أن قضية العضل 
والثقافة واألفكار البالية وراء انتشـــار تلك 

الظاهرة.

ناســـو ـ رويترز: أمرت قاضية محكمة عليا 
فـــي الباهاما بإعادة احملاكمـــة في قضية تتعلق 
باتهام شخصني مبحاولة ابتزاز ممثل هوليوود 
الشـــهير جون ترافولتا للحصول على مبلغ 25 

مليون دوالر.
وحكمت القاضية انيتا آلن في وقت متأخر من 
مساء األربعاء املاضي ببطالن احملاكمة في القضية 
بعد أن أعلن سياســـي في الباهاما قبل األوان في 
املؤمتر السنوي حلزبه كانت جتري تغطيته على 
الهواء من جانب محطات إذاعية وتلفزيونية إنه 
متت تبرئة املتهمـــني، ولم حتدد القاضية موعدا 

للمحاكمة اجلديدة.
ووجه االتهام إلى بليزانت بريد جووتر التي 
كانت عضوا في مجلس الشيوخ في الباهاما وإلى 
ترينو اليتبورن وهو سائق سيارة اسعاف مبحاولة 

ابتزاز ترافولتـــا للحصول على مبلغ 25 مليون 
دوالر بعد وفاة ابنه جيت في يناير املاضي.

وتردد ان املتهمـــني هددا بتقدمي وثيقة عليها 
توقيع ترافولتا إلى وســـائل اإلعـــالم ترفع اي 
مسؤولية عن سائق ســـيارة اإلسعاف وزمالئه 
في وفاة جيت بعد ان قرر ترافولتا محاولة نقل 
ابنه إلى فلوريدا للعالج بدال من نقله إلى مستشفى 

في فريبورت.
واملؤمتر السياســـي الـــذي أعلنت فيه تبرئة 
املتهمني قبل األوان نظمه احلزب التقدمي الليبرالي 
احد حزبني رئيسيني في الباهاما. وبريد جووتر 

من أعضاء هذا احلزب.
وأظهر تشـــريح اجلثة أن ابـــن ترافولتا مات 
متأثرا بنوبة صرع اثنـــاء عطلة كانت متضيها 

األسرة في منتجع اولد باهاما باي.

 القاهرة ـ ام بي ســـي :رغم أن البعض يحصر 
الصراع علـــى جائزة ميوزك أوورد ألفضل ألبوم 
غنائي بالشرق األوسط بني النجمني تامر حسني 
وعمرو دياب، إال أن ثمة سيناريوهات أخرى تتوقع 
دخول فنان العـــرب محمد عبده بألبوم »وحدك« 
السباق، والذي سيعلن عن الفائز فيه في الثالث 

من شهر نوفمبر املقبل.
ورصدت صحيفة »الشروق املصرية« في عددها 

الصادر األربعاء عدة سيناريوهات للفوز باجلائزة، 
قائلة إن املنظمني قد يسعون هذه املرة إلى استعادة 
بريق اجلائزة، واسترداد مصداقيتها املفقودة من 
خالل اختيار اسم كبير ملنحه اجلائزة من األسماء 
التي طرحت ألبومات خالل هذا العام، ومن األسماء 
املرشـــحة في هذا الســـيناريو فنان العرب محمد 
عبده، وأمير الغناء العربي هاني شـــاكر صاحب 

ألبوم »صور«.

بيــــروت ـ أ.ف.پ: أعلن املكتب اإلقليمي 
لليونيسيف في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا امس تعيني الفنانة اللبنانية نانسي 

عجرم سفيرة إقليمية للنوايا احلسنة.
وقالت نانسي في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد فــــي فندق جفينور ـ روتانا في بيروت 
لإلعالن عن التســــمية، »لطاملا كنت مهتمة 
بعمل اليونيســــيف، وانه لشــــرف ان متنح 
لي هذه الفرصة«، مضيفة »انني كأم شــــابة 
لفتاة صغيرة، بت أتعاطف أكثر مع األمهات 

في املنطقة«.
وأضافت ان تسميتي »هي حلم يتحقق، 
وأفضل ما ميكن ان يحصل لفنان، إلنسان، 

وألم«.
وأبدت سرورها بوضع شهرتها »في خدمة 

اآلخرين ومن اجل مساعدة األطفال«.
وأوضحــــت مديرة مكتب اليونيســــيف 

افريقيا سيغريد  للشرق األوسط وشــــمال 
كاغ ان »سفراء النوايا احلسنة يلفتون أنظار 
العالــــم الى احتياجات األطفال وفي إمكانهم 

ان يساعدوا على احداث تغيير«.
ويفترض ان تســــاهم نانسي عجرم في 
تســــليط األضواء على قضايــــا األطفال في 
دول املنطقة وأبرز مشاكلهم، الفقر واجلوع 
والوقوع ضحايا النزاعات والعنف وأحيانا 

عدم احلصول على التعليم الالزم.
وبدأت نانســــي عجرم )26 عاما( الغناء 
في ســــن مبكرة، وتتجاوز شــــهرتها الدول 

العربية.
ولنانســــي عدد من األغاني املوجهة الى 

األطفال وأبرزها »شخبط شخابيط«.
وقد فازت بجائزة »وورلد ميوزيك اوورد« 
)جوائز املوســــيقى العامليــــة( عن فئة اكبر 

مبيعات لفنان شرق أوسطي.


