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بريتني سپيرز 

صحافة أستراليا ُتغضب بريتني سپيرز 
سيدنيـ  د.ب.أ: أعربت املغنية األميركية 
الشهيرة بريتني سپيرز على لسان متعهد 
حفالتها عن غضبها الشـــديد إزاء التقارير 
اإلعالمية األســـترالية التي قالت إن مئات 
اجلماهير غادرت حفلها الـــذي أقامته في 
إحدى املدن األسترالية عقب األغنية الثالثة 
بعدما اكتشفوا أنها حترك شفتيها فقط بدال 

من أن تغني.
وقال باول داينتي في تصريحات لصحيفة 
»ذي أستراليان« األسترالية الصادرة امس: 
»أنا غاضب جدا، إننا نستطيع أن نقبل األمر 
إذا ما كان هناك شيء خطأ قد وقع أو أن الناس 
أعربوا عن أي نقد، لكن القول بأن اجلماهير 

تدافعت خارج احلفل يعد اختالقا«.
وكان متحدث باســـم الشـــركة املنظمة 
للحفل في مدينة بيرث األســـترالية، حيث 
بدأت سپيرز جولتها الغنائية »سيركس« 
يوم اجلمعة املاضي، قد نفى أن تكون هناك 

شكاوى بشأن احلفل.
وحضر احلفل الذي قامت فيه ســـپيرز 
بتحريك شفتيها مع أغانيها املسجلة نحو 

17 ألف متفرج.
وكان لسپيرز وقع سلبي على اجلماهير 
في كثير من احلفالت التي أقامتها في املاضي 
ألنها كانت حترك شفتيها فقط مع األغاني 

املسجلة دون أن تغني بشكل حقيقي.

نظر الطعن في قضية سوزان تميم 4 فبراير 2010
وهشام طلعت.. يحلم بالبراءة

القاهرة ـ أ.ش.أ: في رد فعل 
ســــريع عقب حتديــــد محكمة 
النقض أولى جلســــات الطعن 
املقدم من هشام طلعت مصطفى 
ومحسن السكري على احلكم 
بإعدامهما، صرح بهاء أبو شقة 
محامي هشــــام طلعت بأنه مت 
بالفعــــل إعالن هشــــام طلعت 
مصطفى مبوعــــد نظر الطعن 
املقدم منه على احلكم بإعدامه 
هو وضابط مباحث أمن الدولة 
الســــكري إلدانتهما  محســــن 
بقتل الفنانة اللبنانية سوزان 

متيم.
وحســــب جريــــدة »اليوم 
الســــابع« أكد بهاء أنه علم أن 
أقارب هشــــام قاموا باالتصال 
به هاتفيا وأخبروه مبوعد نظر 
النقض، والذي حتدد له جلسة 
4 فبراير من العام القادم، وذلك 
القضية وكثرة  نظرا حلجــــم 
مذكرات الطعن فيها والذي رأى 
أنه موعد مناسب، مشيرا إلى أن 
هشام أبدى استعداده للمحاكمة 

أمام النقض إلظهار براءته.
وأضاف أن محكمة النقض 
لن تقوم بإعالن املتهمني طبقا 
لنص املادة 37 حاالت وإجراءات 
الطعــــون بالنقــــض والتي ال 
تستوجب حضور املتهمني خالل 
نظر الطعون املقدمة منهم على 

األحكام الصادرة ضدهم، ألنها 
محكمة قانون وليست محكمة 
موضوع، وأضاف أن جلسات 
النقض ال تكون إجرائية مثل 

جلســــات محكمــــه املوضوع، 
ومحكمة النقض تكون قد اطلعت 
بالفعل علــــى طعون احملامني 
املمكن  النيابة، ومن  ومذكرات 

أن تفصل فــــي الطعن من أول 
جلسة. 

وأبدى عاطف املناوي محامي 
محسن السكري دهشته بتحديد 

موعد نظر النقض في الســــنة 
املقبلة، إال أن حجم القضية وعدد 
مذكرات الطعن التي بلغت 22 
مذكرة، يستحق أن ينظر بعد 
3 أشهر، ملا حتتويه القضية من 
مذكــــرة طعنه على حكم إعدام 
محسن السكري ومذكرتي نيابة 
االســــتئناف التي يطالب فيها 
بإعــــادة عــــرض القضية على 
محكمة النقض، وتأييد احلكم 
الصادر من محكمة اجلنايات، 
ومذكرة نيابة النقض »احملايدة« 
التي تقدم مذكرة برأيها في جميع 
مذكرات طعون احملامني واحلكم، 
وقد تنتهــــي إلى االنضمام إلى 
احملامني بطلب نقض احلكم أو 

تأييده.

سوزان متيم

عضة القطة
 بـ 5 ماليين دوالر 

كاتب األغاني 
المكسيكي جابرييل 

رجل العام

وصفه بالعطوف 
وحبسه 13 عامًا!

ـ يو.بــــي.آي: تقدم  نيويورك 
موظف في أحد متاجر نيويورك 
بدعوى ضد مالك دكان لبيع األطعمة 
املعلبة يطالبه فيها بتعويض 5 
ماليني دوالر عن عضة تلقاها من 
هرة املدعى عليه. وأفادت صحيفة 
»نيويورك بوست« األميركية بأن 
احملامي ستيفن إيهرليش الذي ميثل 
املوظف جونــــاس كروز يقول ان 
موكله تعرض لعضة من قبل هرة 
مالك دكان »غولــــد كات هاوس« 
فعانى من ردة فعل سلبية بسبب 

لعاب احليوان.

نيويـــورك ـ أ.ش.أ: حصل 
املغني وكاتب األغاني املكسيكي 
»خوان جابرييـــل« على لقب 
رجل العام تقديرا ملجمل أعماله 
الغنائيـــة في مجـــال التأليف 
الغنائـــي والغنـــاء، وذلك في 
احتفال أقيم في الس فيغاس مت 
من خالله منحه جائزة »غرامي« 

الالتينية.
 ومت تكرمي جابرييل ألعماله 
الفنية الغزيرة من بينها تأليفه 
لنحو 1500 أغنية كتبها خالل 
الثالثني عاما املاضية كما بيعت 
له نحو 100 مليون أســـطوانة 

مسجلة.

لندنـ  أ.ش.أ: أدى وصف قاضى 
محكمة في بريطانيا لقاتل، ميثل 
أمامه بتهمــــة قتل والدة صديقته 
الثريــــة، بأنه شــــخص »عطوف 
ومحب« الــــى رد فعل غاضب من 
عائلة هذه الســــيدة، زاده احلكم 
بســــجن القاتل ملدة 13 عاما بأقل 
عامني عن أقل حكم معتاد في مثل 
هذه اجلرائم.  وكان العاطل جورج 
مابني قد قتل مورين كوسجروف 
أم صديقته لوســــى ريس، بعدما 
تشاجر معها على خلفية أنها كانت 

تضيق بإقامته في منزلها.

صحتكصحتك

بخاخ لألنف يقوي الذاكرة أثناء نومك 
هامبورغـ  د.ب.أ: قال فريق من العلماء األملان في معمل 
البحاث النوم إن هناك بخاخا جديدا لألنف يقوي الذاكرة 

قصيرة املدى أثناء نومك.
وفي تقرير بحثي في مجلة أبحاث »ذا فاسيب« أوضح 
الباحثون أن جزيئا من جهاز مناعة اجلسم »إنترلوكني 
6« عند أخذه عن طريق األنف يساعد املخ على االحتفاظ 
بالذكريات العاطفية واإلجرائية خالل نوم احلركة السريعة 

للعني.
وكتبت الدكتورة ليزا مارشــــال املؤلفة املشاركة في 
الدراسة من قســــم الغدد الصماء في جامعة لويبيك في 
أملانيا »هنا نقدم أول دليل على أن إشارة تنظيم املناعة 
»إنترلوكني 6« تلعب دورا مفيدا في التشكيل املعتمد على 

النوم للذاكرة طويلة املدى لدى البشر«.
وكان لدى مارشــــال وفريق علمائها 17 من الشــــبان 
األصحاء أمضوا ليلتني في املعمل. وفي كل ليلة بعد قراءة 
إما قصة قصيرة عاطفية أو محايدة قاموا برش ســــائل 
في فتحة األنف احتوى اما على اجلزيء »إنترلوكني 6« 

أو سائل مصطنع بال أي تأثير.
ومت عقب ذلك مراقبة عملية النوم والنشاط الكهربائي 
للمخ طوال الليل. وفي الصباح التالي كتب األفراد اخلاضعون 
للتجربة كلمات كثيرة بقدر ما استطاعوا تذكره من كل من 
القصتني. فالذين تلقوا جزيء »إنترلوكني  6« أستطاعوا 
تذكر كلمات أكثر. وكتب د. جيرالد فايسمان رئيس حترير 
مجلة »ذا فاسيب« إذا استطاع بخاخ األنف حتسني الذاكرة 
فرمبا نحن في طريقنا إلى منح بعض الناس استنشاقة 

الفطرة السليمة مثل قبول حقائق التطور.
وقال »هذا موضوع مثير في علم األنظمة البينية منذ 
اعتبار اجلــــزيء »إنترلوكني 6« نتيجة ثانوية لإللتهاب 

وليس عنصرا يؤثر على اإلدراك«.

مادونا

فيرجي تستعير حذاء شيرلي كول!

»حماة« مادونا تصغرها بـ 15 عامًا!

بريطانياـ  د.ب.أ: واجهت املغنية فيرجي جنمة فريق 
»بالك أيد بيز« موفقا محرجا بعدما وجدت أن احلذاء الذي 
سترتديه ألداء فقرتها على الهواء في برنامج تلفزيوني 

غير مناسب لفستان السهرة الذي ترتديه.
وذكر تقرير اخباري امس أن فيرجي كان من املقرر 
أن تؤدي فقرة غنائية مع الفريق في برنامج اكتشاف 
املواهب اكس فاكتور ولكنهـــا وجدت قبل دقائق مع 
صعودها على املسرح أن حذاءها غير مناسب لفستان 
السهرة الذى ترتديه. ولكن املغنية شيرلي كول التي 
تشارك في هيئة حكام البرنامج أنقذتها من هذا املوقف 
احملرج وأعطتها حذاء مناســـب لفســـتانها من غرفة 
مالبســـها. وشكرت فيرجي شيرلي على كرمها وقالت 
للجمهور »لقد وقعت لي أزمة في الدقيقة األخيرة قبل 
أن أعتلي املســـرح لذلك شكرا لك شيرلي كول جلعلي 

أستعير حذائك«.

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: تثبــــت ملكة البوب األميركية مادونا أن 
عالقتها بصديقها اجلديد جيسوس لوز حتمل طابع اجلدية رغم فرق 

السن بينهما والبالغ 29 عاما.
وستلتقي مادونا خالل زيارتها املرتقبة للبرازيل بوالدي صديقها 
البرازيلي الشــــاب للمرة األولى مع العلم أن »حماتها املســــتقبلية« 

تصغرها بـ 15 عاما.
وعلى الرغم من أن مادونا قالت عقب طالقها من املخرج البريطاني 
جاي ريتشي إنها تفضل أن يدهسها قطار على الزواج مرة أخرى إال 

أنه من الواضح أن لوز أقنع ملكة البوب بتغيير موقفها.
ونقلت تقارير إخبارية عن راندي تارابوريلي، كاتب السيرة الذاتية 
ملادونا قوله: »جيســــوس يرغب في أن يتم التعامل معه بشكل جدي 
فهو يرغب في الزواج وأمنيته الكبرى هي أن يتزوج ومادونا ال تريد 
خسارته«. وتنبأ تارابوريلي باالعالن قريبا عن زواج مادونا ولوز.

نينا هاغن
تدعو للسالم

فيرجي

خوان جابرييل

عيد الجماجم 
في بوليڤيا

مناذج من جماجم حقيقية مزينة اســـتعدادا ألخذها إلى املقبرة العامة في العاصمة البوليڤية الياز 
مبناســـبة »عيد اجلماجم«. ويحتفظ بعض البوليڤيـــني بجماجم أقاربهم اعتقادا منهم بأنها جتلب لهم 
الفأل احلسن في املستقبل.           )رويترز(

هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري

مأساة في روما.. المرور يهدر 11 يومًا من عمر الفرد سنويًا!

»ترنيمة عيد الميالد« يحقق 31 مليون دوالر في 3 أيام

ستة قطارات فاخرة لرحالت الزعيم الكوري الشمالي 

رومـــاـ  د.ب.أ: ال تفكر في االنطالق في أنحاء 
العاصمة اإليطالية بدراجة بخارية. السائقون في 
روما يهدرون أوقاتهم في زحام املرور مبتوسط 

260 ساعة أو 11 يوما سنويا.
تصنف روما كأكثر مدينة مكتظة في إيطاليا 
حسبما أفاد تقرير إخباري امس نقال عن بيانات 
نشرتها مؤسسة »كوداكونز« حلماية املستهلك. 
ومع ذلك فإن الوضع في املدن األخرى ال يختلف 

كثيرا: حيث يهدر السائقون في ميالنو 240 ساعة 
سنويا في التوقف والســــير و210 ساعات في 
نابولي. ونقلت صحيفة »الريبوبليكا« اإليطالية 
عن كارلو ريانزي رئيس مؤسســــة كوداكونز 
قوله: »ليس من املقبول فــــي مدينة مثل روما 
أن يستغرق األمر من السائق أكثر من ساعتني 
لالنتقال من اجلنوب إلى الشــــمال خالل أوقات 

الذروة املرورية«.

لوس أجنيليــــس ـ رويترز: 
تصدر فيلــــم ترنيمة عيد امليالد 
ايرادات السينما في أميركا الشمالية 
اذ حقق 31 مليون دوالر في فترة 
ثالثة أيام. وتدور أحداث الفيلم 
حول رجل عجوز بخيل قاســــي 

القلب يواجه اشباح عيد امليالد 
في املاضي واحلاضر واملستقبل 
وتسعى تلك االشباح إلى ادخال 
العطف إلى قلبه. والفيلم من اخراج 
روبــــرت زمييكس وبطولة جيم 
كاري وستيف فالنتاين وداريل 

سابارا وسدج ريان اوتشوا ورون 
بوتيتا.وتراجع الى املركز الثاني 
متصدر ايرادات االسبوع املاضي 
فيلم ملك البــــوب الراحل مايكل 
جاكســــون )هذا هو( اذ حقق 14 

مليون دوالر.

سيئولـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة كورية جنوبية 
ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل ميلك ستة 
قطارات فاخرة لرحالته داخل كوريا الشمالية حيث 
بنيت 19 محطة مخصصة له حصرا. ونقلت صحيفة 
»شوسون ايلبو« نقال عن مصادر في االستخبارات 
االميركية والكورية اجلنوبيــــة ان القطارات التي 
تتألف من تسعني مقطورة مصفحة وحتوي قاعات 
للمؤمترات واجللوس وغرف نوم. وال ميكن التحقق 

من صحة هذه املعلومات، لكن من املعروف ان كيم 
يخشى السفر جوا ويفضل اســــتخدام القطار في 

رحالته الداخلية واخلارجية.
وقد سافر بالقطار في آخر رحلة قام بها الى الصني 
في يناير 2006. وقالت الصحيفة ان هذه القطارات 
تضم هواتف لالتصاالت باالقمار االصطناعية وشاشات 
تلفزيون مسطحة عمالقة ليتمكن الزعيم الكوري 

الشمالي من تلقي التقارير واصدار االوامر.

املغنية األملانية نينا هاغن توقع 
اوتوغرافات قبل حفل »مؤسسة سينما 
من أجل السالم« الذي أقيم في العاصمة 
برلني                    )رويترز(


