سكان محليون يطلون من جسر معلق ملشاهدة سباق
قوارب التنني يف منطقة بيتان يف العاصمة تايي

 املمثلة اخملضرمة اليزابيث تايلور خاللمقابلة تلفزيونية يف برنامج الرمي كنج
الشهير على شبكة CNN

مجموعة اطفال مدارس صينني من ابناء
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افتتاح املعرض األول هلواة
مجع الطوابع الربيدية يف إقليم كردستان
يـضم اقلـيم كــردستــان العــراق نخبــة من هــواة جمع الـطــوابع
الـبريـدية الـذين ميـارسون حـتى االن تلـك الهوايـة على الـرغم
مـن ت ــراجع اسـتخ ــدام الـط ــوابع يف الـب ــري ــد الع ــادي يف اقلـيـم
كــردستــان بــشكل كـبيــر بعــد انتـشــار وســائل االتـصــال ومـنهــا
البـريـد االلـكتــروني  ،لــذلك وحفـاظ ـاً علـى تـلك الهـوايــة من
االنقراض قامت وزارة املواصالت بتنظيم املعرض االول لهواة
جـمع الطـوابع يف كـردستـان حيـث ضم املعـرض اعـداداً كـبيـرة
من الطـوابع االثريـة والقدميـة والطـوابع اخلاصـة بجمهـورية
مهــابــاد الكــورديــة  .وحـضــر افـتتــاح املـمعــرض محــافـظ اربـيل
نــوزاد هــادي وعــدد من مـســؤولي وزارة املــواصالت اضــافــة الــى
جمع غفير من هواة جمع الطوابع يف كردستان .

 32فتاة يتنافسن لنيل تاج ملكة مجال املونديال
املدى/وكاالت  :ما زال صدى مونديال أملانيا واسعاً وقضاياه ومتابعاته
متـشعبـة  ،وأخبـاره وكـواليـسه تتجـدد بـشكل يـومي ونـوعي ،هـذا الـشيء يقـودنـا
للحـديث عن أطرف موضوع وهو مسابقة إختيار ملكة جمال مونديال
أملانيا حيث تتنافس يف هذه املسابقة  32فتاة ميثلن
املنـتخبـات املـشـاركـة يف املـونـديـال األملـانـي.ومن
املقــرر أن يعـلن عـن امللكــة املتـوجــة يف األول من
حــزيــران (يــونـيه) املـقبـل ،يف حفل كـبي ــر ومنــوع
يتم خالله اإلعـالن رسمياً عـن ملكة جمـال كأس
العـ ــالـم ،إذ سـيق ــام هـ ــذا احلفل يف مـتـن ــزه أوروب ــا
مب ــديـنـ ــة روسـت األملـ ــانـي ــة.وسـتـمـنح املـلك ــة
ـب ــارك ـ
املتــوجـ ــة بلقـب " ملك ــة جمــال املــونــديــال" فــرصــة
كبيـرة ومميـزة ،تبـرز منهـا فـرصـة متـثيل بالدهـا يف
عــدد من املنـاسبـات  ،وعــدد من مبـاريـات الـبطـولـة ،
كما أن الثالث فـتيات الالتي سيفزن بـاملراكز الثالثة
االولــى سيـحصـلن علـى  10آالف يــورو.وتبـدو شـروط
االش ــت ــراك يف املــسـ ــابقـ ــة ع ــادي ــة يف ج ــانـب وط ــريـفه
وجذابة يف جـانب آخر ،فعالوة على أن الـفتيات ميثلن
املنـتخبـات املـشـاركــة ،يتحـتم علــى كل فتـاة يف بـدايـة األمـر وحتـديـدا يف بـدايـة
عــرضهــا لقـميــص منـتخـب بالدهــا ،ومـن ثم عــرض بــزي الــسه ــرة وأخيــراً بــزي

البحـر " املايـوه".ونقلت وكـالة األنبـاء األملانـية عن هـورست كليمـر ،أحد مـنظمي
البـطولـة ،أن هنـاك إقبـاالً كبيـراً من قـبل الفتيـات من
جـميع أنحـاء العـالم ،حـيث تقــدمت نحـو  1500فتـاة
من جميع أنحـاء العالـم للمشـاركة يف املـسابقـة منذ
شهــر شبــاط (فبــرايــر) املــاضي.وتــابـع " ":لم نـشهــد
قـبـل ذلك شـيـئ ــا مم ــاثال مــطلق ــا" ،يف إش ــارة له ــذا
االقبــال الال متــوقع من قـبل الفـتيـات ،إلـى جــانب
النجـاح الكبيـر الذي سيـكون حليـف هذه املسـابقة
يف ظهـورهـا األول.وسـتضـم جلنـة الـتحكـيم عـدداً
من الـشخــصيــات الـشـهيــرة يف كــرة القــدم والـفن
الـتـي سـتخـتــار مـلكــة جـمــال املــونــديــال ،أمـثــال
ـارله ــايـنـ ــز فـ ــورسـتـ ــر وم ــاري ــو ب ــازل ــر وه ــورسـت
ـك ـ ـ
هـيلــدت اضــافــة إلــى بـطلــة أملــانيــا الـســابقــة يف
الـريـاضــة االيقــاعيـة مـاجـدلـينـا بــريتــسيـسك
واملطربة دوجنيا رايتر  ،على أن يقوم املذيع الرياضي
يورج فـونتـورا بتـقدمي فقـرات املسـابقة.يـذكر أن املـشاركـات يف املسـابقة
تتـراوح أعمارهـن بني  18و  28عامـا  ،كما يجـب أن تكون كل مـشاركـة يف املسـابقة
مولـودة يف البـلد الـذي متثله أو يف االقل تـقدم مـا يفـيد حـصولـها عـلى جـنسـية
هذا البلد.

يف يـــوم الطفـــــل العـــــاملي
فعاليات فنية موسعة
احتفـاء بالـيوم العـاملي للـطفل والذي
يـص ــادف ه ــذا الـي ــوم اخلـمـيــس االول
من شهر حـزيران ينظم املركز الثقايف
للطفل العراقي يف املنصور التابع لدار
ثقـافـة االطفـال فعـاليـات فـنيـة مـوسعـة
بالتعاون مع منظمة السلم والتضامن.
واكــدت د .فــاتـن اجلــراح مــديــرة املــركــز ان
هـذه الفعـاليـات ستتـزامن مع بـدء فعـاليـات
مه ــرج ــان امل ــرح لـصـيف  2006ال ــذي يـنـظـم ــة
املـركــز ملنــاسبــة حلــول العـطلـة الـصيـفيـة حـيث
يـت ـضـمــن املهـ ــرجـ ــان دورات يف ن ـظـ ــام احلـ ــاسـبـ ــات
والـ ــرسـم واملـ ــوســيقـ ــى والـبـ ــالـيـ ــة واملـ ـسـ ــرح والـلغـ ــة
االنكليزيـة ويستمـر ملدة ثالثة اشهـر على شكل دورات
يومية.
واضافت :ان الهـدف من اقامـة هذه الـدورات هو تنـمية
املــواهب الفـنيـة لـدى الـطفل حـيث سـتكـون مخـصصـة
لالطفال ما بني عمر ست سنوات الى  15سنة.
وقـالـت ايضـ ًا ان املـركــز سيـنظـم ومبنــاسبــة اليـوم العــاملي
للـطـفل فعــالـيــات اخــرى بــالـتع ــاون مع مـنـظـم ــة اطفــال
املـعـ ــم ـ ـ ـ ــورة ووزارة الـع ـ ـمـل وال ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــؤون
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة حـيـث سـيـتـم
خــاللــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
م ـس ــرحـي ــة (ال ـطـي ــور
العشاشهـا تعود) من
اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج د .ف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ــن
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح وهـ ـ ــي مـ ـ ــن
متـثـيل مجـمــوعــة مـن
املمثـلني الشباب منهم
ســاهــرة عــويــد وب ــاسم
احلجـار واميـر احلـداد
وغيرهم.

الرياضة مهمة الرتداء
الكعب العايل

أصغر أم يف العامل  ..تبلغ الثانية عرشة
لندن  :يف حادثة فريدة من نوعها كسرت طفلة
بريـطانـية كل املـوازين وهي يف عـمر الثـانية عـشرة
و 9أشهـر لتـصبح أصـغر أم يف الـعالـم وقالـت والدة
الـطفلة إنهـا تعتز بـابنتـها الفتـاة وتفخر بـأنها لم
تلج ــأ ،كبـقيــة الـصـغيــرات ،إلــى االجهــاض .وزادت
باإلعراب عن سعادتها أنها (األم الكبيرة) ستصير
جـدّة شـابـة يف الـرابعـة والثالثـني من عمـرهـا.ومن
اجلـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر إن والـ ــد اجلـنـني املـنـت ـظـ ــر يف
اخلامسـة عشرة من عـمره،وأشارت إلـى أن الطفلة
حـدث لهــا احلمل يف أول معـاشـرة كـاملــة معه،ولم
ي ـ ــدر بـخل ـ ــده ـ ــا إن م ـ ــا تـفعـله رمب ـ ــا يـ ـسـبــب له ـ ــا
احلـمل.ومن جـانبهـا أعـربت الـطفلـة عن سـرورهـا
بـأنهـا سـتضع مـولـودا يف ظـرف شهـر ،مـؤكـدة أنهـا
لم تفكـر مطلقـا يف الـتخلص مـن حملهـا بـإجـراء
عمـليــة إلجهــاضه.وإذا وضـعت الـصـغيــرة حـملهــا
الـشهـر املقـبل ،كمـا قــال األطبـاء ،فـإنهــا ستـسجل
كـأصغر أم يف اململكـة املتحدة ،إذ ستـبلغ من العمر
حيـنهــا  12عــامــا و 8أشهــر ،أقل بــشه ــر من ال ــرقم
القياسي يف البالد ألصغر أم مسجلة.

برلني  -أكد أطباء أملان إنه يتعني على النساء الالتي يفضلن انتعال
االح ــذي ــة الـضـيق ــة وامل ــدبـب ــة مم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة لـبـن ــاء
العضالت يف أقـدامهن.ويـنصح طبـيب عظـام مبمـارسة
مت ــارين بــسيـطــة ملـنع ح ــدوث التـشــوهــات الـتي قــد
تـ ـ ـص ـ ـيـ ــب الـقـ ـ ـ ـ ــدم ع ـ ـنـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـب ـ ـ ــس م ـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ــذه
االحـ ـ ــذيـ ـ ــة.وحـ ـ ــذر قـ ـ ــائـال "إن القـ ـ ــدم
يـتعــرض للـضغـط داخل مـثل هــذه
االح ـ ــذي ـ ــة".ومــن ع ـ ــواقــب انــتع ـ ــال
األحــذيــة املــدبـبــة الــشعــور بــاأللـم
النــاجـم عن الـضغـط الــزائــد علــى أحــد
أعـص ــاب القــدم.ومـن بـني الــوس ــائل الـتـي ت ـســاعــد يف
تخفـيف األلـم عـن عــضالت الق ــدم ال ــوق ــوف عل ــى الـكعـبـني لع ــدة ث ــوان ثـم عل ــى أص ــابع
القــدمـني.ويقــول يف هــذا االطــار "بهــذه الـطــريق ــة يتــوزع احلـمل إلــى االجــزاء اخل ــارجيــة
والــداخليـة للقـدم".ومـن التــدريبـات االخـرى الـتي ميكـن اتبـاعهــا ضم أصـابع القـدم حـول
منـشفـة علـى األرض ثم رفعهـا العلـى .ويــوصي مبمـارسـة هــذا التمـرين يف الـصبـاح وأثنـاء
النهار واملساء لدقيقتني أو ثالثة.
ال "أفضـل شيء هو
ومن املهم أيـض ًا لبـس أحذيـة مريحـة بني الفـينة واالخـرى .وينصح قـائ ً
انتعـال أحـذيـة مــدببــة يف أضيق احلـدود".ويحـذر مـن لبـس االحـذيـة دون جـوارب مــوصيـا
بارتداء جوارب قصيرة ملنع تكون البثور والقرح .

وجبة العشاء قد تصيبك باألزمات القلبية
لندن  -تبني من خالل دراسة قام بها خبراء بريطانيون عن
األزمـات القلبيـة وعالقتهـا بتـناول وجـبة العـشاء الـدسمـة بأن
تنــاول األطعمـة الــدسمـة خـاصــة يف وجبـة العـشـاء يـزيــد من
خطـورة اإلصابـة بأزمـة قلبيـة أثناء اللـيل.فال يعقب السـاعات
التـي تلي تنـاول وجبـة العـشاء عـادة نشـاط جسـمانـي كبيـر بل
الـنوم أو مشـاهدة التلفـزيون أو أي عمـل ال يتطلب الكـثير من
اجلهــد.وحـني يـتـعلق األمــر بـتـنــاول وجـبــة ع ـش ــاء صحـيــة يف
املـطعم فـإن الـوجبـات املقـدمـة يف املطـاعـم هي أكبـر مبـرتني أو

بثالث مـرات من حجم الـوجبـة التقليـدية وهـذا استـناداً
إل ــى املـعل ــومـ ــات املعـي ــاري ــة وع ــدد ال ــسع ــرات احل ــراري ــة
املوجـودة فيـها.إذاً إضـافة إلـى أن وجبـة العشـاء هي من
أهـم أسبـاب الـسـمنـة الـتي تـسـبب بـدورهــا الكـثيــر من
املـشاكل الـصحية واألمـراض فهذه الـوجبة بحـد ذاتها
خـط ــر كـبـي ــر لق ــدرته ــا عل ــى رفع احـتـم ــال اإلص ــاب ــة
بـاألزمــات القلـبيــة ومن الـضــروري جتنـبهــا والهـروب
منها للتخلص من عواقبها الوخيمة.

