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نيويوركـ  أ.ش.أ: 
اعترف جنل املمثل 
األميركـــي مايـــكل 
أمـــام  دوغـــاس 
محكمة أميركية في 
نيويورك بحيازته 
للمخدرات وترويج 
كميـــات كبيرة من 
مخـــدري الكوكايني 
وامليثينامني. وكان 
كاميرون دوغاس 
)31 عاما( اعتقل في 
العام  شهر يوليو 
املاضـــي فـــي أحد 
فنادق مانهاتن، ومن 
املرجـــح أن يواجه 
عقوبة بالسجن ال 

تقل عن 10 ســـنوات. وصرح املدعي العام بأن كاميرون وقع 
على اتفاقية التماس، إال أنه لم يفصح عن التفاصيل.

يذكر أنه إضافة الى تآمره على توزيع املخدرات وترويجها، 
اقترف دوغاس جرمية حيازة الهيروين.

وتركزت التهمـــة املوجهة اليه على مزاعـــم بأن صديقته 
ســـعت الــــى أن تهـــرب املخدرات اليه داخل عبوة فرشـــاة 
أســـنان كهربائية، في الوقت الـــذي كان فيه محــــدد اإلقامة 

في بيته.

فيروز وعاصي الرحباني

رميا الرحباني

براين جونز متشردا

تشرشل وسيجاره

مقدمو برنامج »أميركان أيدول« الشهير

كاميرون دوغالس مع والده

حكاية فيروز والرحباني بعيون ولمسات ابنتهما

تكون، ألنها ال حتبذ الظهور من 
زاوية انها »ابنة فان«. عن سبب 
غيابها عن املقابات اإلعامية، وإذا 
مـــا كان الصحافيون يتجنبون 
تســـجيل لقاءات معهـــا قالت: 
الصحافيون يرون أني شرسة.. 

ميكن مفكريني »جفصة«.
وعن الفيلم »كانت حكاية« 
قالـــت رميـــا انـــه مت اجنازه 
بوقت قياسي، وإن احلوار مع 
فيروز كان األكثر صعوبة ألن 
األخيرة أيضا ال حتب األحاديث 

واملقابات.

حكايـــة« القصة كلهـــا تتعلق 
باملونتاج.

التي  الرحباني  وكانت رميا 
نادرا ما تطل عبر االعام، أطلت 
في حديـــث اذاعـــي حيث بدت 
صاحبة شخصية خاصة ال تتردد 
باالجابة عن األســـئلة رغم انها 
العديد من  بدت متحفظة عـــن 
األسئلة: أنا مصرة إنو ما جاوب، 
أو مستدركة بضحكة حينا آخر 

»شو هو استفتاء«. 
انها منذ صغرها  قالت رميا 
ترفض أن يعرف الناس ابنة من 

منظورة ما يفرض على املشاهد 
ابتســـامة قد تتزامن مع دمعة 
ال مبرر لها وال تفســـير. تصف 
عاصي تارة بـ »الشيطان« كأنها 
تدلعه وتدل على حنكته، وتارة 
بـ »الديكتاتور« لتبني مدى ثقته 
الفنية بنفسه ومعرفته بخفايا 
إبداعية يســـتحيل شرحها، لذا 
يجب فرضها خدمـــة للجميع. 
ترافق كامهما عيون وحركات 
خفية. يبدوان كولدين صغيرين 
حصلت معهما حادثة، فشـــرعا 
يرويـــان فصولها. فـــي »كانت 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
»كانت حكاية« عنوان الفيلم 
الوثائقي الذي أعدته وأخرجته 
ابنة  الرحبانـــي املخرجة  رميا 
الرحبانـــي وفيـــروز  عاصـــي 
والذي سلطت فيه الضوء على 
جوانب من حياة والدها الفنان 
عاصي الرحباني، وقد اصدرته 
كتحية للوالد في الذكرى الثالثة 
والعشرين على رحيله مع كتيب 
يحتوي على صور نادرة وترجمة 

إلى الفرنسية واإلجنليزية.
روت فيروز في العمل »حكاية« 
عاصي و»حكايتها« مع عاصي، 
الى بعـــض احملطات  وعـــادت 
العائليـــة والفنية. الفيلم الذي 
صدر على »دي في دي« هو شهادة 
عاصي وفيروز بفيروز وعاصي. 
شهادة مليئة بأسرار ال يعرفها 
حتـــى أقرب املقربـــني، وموثقة 
بنمـــاذج موســـيقية وغنائية 
مصورة وتتمتع بصدقية مطلقة 
ألنها عمل يحمل رسميا توقيع 
عاصي وفيروز وعما صرحت به 
السيدة فيروز قالت رميا: حكت 
قصصها مع عاصي وتركت الكلمة 

الفصل للوقت.
في »كانـــت احلكاية« يتولى 
عاصي الكام عن الشعر واألغنية 
واملسرح ويشرح بكلمات بسيطة 
نظرته إلى الفن عموما وتطوير 
الفولكلـــور. أما فيروز، فتصف 
عاصي و»صـــوره ومطارحه« 
الفنية التي سكنتها. تسرد آلية 
العمل املضني، وتروي تفاصيل 
ومواقف ومشـــاكل اعترضتها 
وعاصي، وكيفية معاجلة األخير 
لها. ألـــم وذكريات وفكاهة غير 

فيلم وثائقي تحية للوالد في الذكرى الـ 23

مصرفي كبير في كندا.. متشرد

بقايا من سيجار تشرشل بـ 7 آالف دوالر

واشنطن ـ أ.ش.أ: أثبتت دراسات أميركية أن 
ممارسة ألعاب احلاســـوب حتافظ على الصحة 

الذهنية، وتقوي اإلدراك وتؤخر الشيخوخة.
وقال »جيســـون اليري« األستاذ املساعد في 

علم النفس بجامعة »نورث كارولينا« إن 
ألعاب احلاسوب تفيد املسنني نفسيا 

وبدنيا وتنشط عقولهم وجتعلهم 
يقظني عند التقدم بالعمر.

وأظهرت دراســـة أجريت 
فـــي  للمســـنني  مبركـــز 
»بنساكوال« بوالية فلوريدا 
أن لعبة البولينج باحلاسوب 
تزيد نشاط قلب كبار السن 

حوالي 40% ألنها تتطلب من 
الاعبني الذين تتراوح أعمارهم 

بني ستني وثمانني سنة اإلمساك 
مبحرك كرة بني أيديهم والتلويح بها 

وضربها بنقاط محددة على لوحة تسجيل 
للنقاط.

وقـــال »ألفن كرامر« أســـتاذ علـــم األعصاب 
والنفـــس بجامعة »إلينوي« إنـــه ورفاقه الذين 

شاركوا بالدراسة أرادوا معرفة ما إذا كانت هذه 
األلعاب مفيدة للمسنني.

وجرى التركيز على األلعاب التي تشحذ أدمغة 
املسنني، وحتفز ذاكرتهم من خال دراسة طلب من 
أربعني شخصا بالستينات والسبعينيات 
من العمر ممارســـة احـــدى العاب 

احلاسوب.
وطلب الباحثون من مسنني 
لم ميارسوا ألعاب احلاسوب 
على األقل عامني االنخراط في 
هذه اللعبة الختبار قدراتهم 
الذهنيـــة وقـــوة ذاكرتهم، 
وطلبـــوا منهم ممارســـتها 
24 ساعة توزع على ثمانية 

أسابيع.
وقال »كرامـــر« إنه تبني بعد 
انتهاء فترة االختبار أن قدرة املسنني 
الذين مارسوا هذه األلعاب قد زادت باختبارات 
الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخطيط واجلدولة، 
ومقاربة مواضيع تتسم بالغموض والقيام مبهمات 

متعددة.

 األلعاب اإللكترونية تحافظ على الصحة الذهنية

طعنت صديقها بسبب »أميركان أيدول«

 نجل مايكل دوغالس تاجر مخدرات 

دبيـ  سي.ان.ان:  يبدو أن هوس امرأة أميركية ببرنامج »أميركان 
أيدول« قد ذهب بعيدا بعض الشـــيء بعد أن قامت بطعن صديقها 
بوحشية ورشقه مبشروب ساخن عقابا له لتغييره القناة التلفزيونية 
أثناء مشاهدة برنامجها املفضل. ووجهت شرطة فلوريدا تهمة الشروع 
في القتل من الدرجة األولى، إلى »ســـينثيا بيتيس ـ وير، 52 عاما، 
لتسديد سبع طعنات إلى صديقها كيفن جونسون، 47 عاما، ورشقه 
بكوب من الشيكوالتة الساخنة. وأفادت الشرطة بأن الواقعة حدثت 
بعد خاف أثناء مشـــاهدة »أميركان أيدول« حتول الحقا إلى شجار 
قام على إثره جونســـون بتغيير القناة لوضع حد له، قبيل اخللود 
إلى النوم. وقالت الســـلطات األمنية أن الصديقني كانا يشـــاهدان 
»أميركان أيدول« عندما نشـــب بينهما جدل حول شيء ما حدث في 
البرنامج، عندها قام جونســـون بتغيير القناة لوضع حد للشجار، 

قبل الذهاب إلى الفراش.

فريديريكتونـ  يو.بي.آي: قرر 
نائب مدير أحد املصارف الكندية 
متضية أسبوع كامل في الشوارع 
والتصرف كما لو انه شـــخص 
مشرد في مدينة فريديريكتون 

مبقاطعة نيو برونسفيك.
الكندية  وأفادت املؤسســـة 
لإلرســـال بأن براين جونز )40 
عاما( وافق على املشاركة في هذه 
التجربة في إطار وثائقي ينتجه 

املخرج الكندي دوغ ساذرالند.
وأكدت ان جونز الذي يعمل 
في مصرف »تي دي واترهاوس« 
نام على األرض في مرآب قريب 

من البرج الذي يعمل فيه.
وقال جونز انه كان يستعطف 
الزجاجات  املارة ويبحث عـــن 
التي ميكـــن إعادتها إلى املتاجر 

لندنـ  أ.ش.أ: بيع سيجار دّخن 
رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
وينستون تشرشل نصفه وهو 
في طريقه لعقد اجتماع طارئ مع 
أعضاء حكومته عام 1941 مببلغ 

يتجاوز 7 آالف دوالر.
وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة 
األسترالية امس أن سيدة ضمن 
حاشية تشرشل احتفظت باجلزء 
املتبقي من السيجار، الذي يحمل 
ملصقا مكتوبا عليه اسم رئيس 
الوزراء، كتذكار وأرســـلته إلى 
صديـــق لها.وظـــل الســـيجار 
محفوظا ملا يصل إلى 69 عاما في 
ورقة كتب عليها »إنها ذكرى من 
أحد أعظم الرجال الذين عاشوا 

في إجنلترا«.
يشـــار إلى ان تشرشل دخن 
هذا الســـيجار في أكثر األوقات 
صعوبة خـــال احلرب العاملية 

الثانية.
وعثرت نيلي غوبل التي كانت 
تهتم بترتيب »داوننغ ستريت« 
مقر احلكومـــة البريطانية على 
السيجار في 22 أغسطس 1941.

في القمامة.
وإذ أشـــار إلـــى ان عمله في 
القطاع املصرفـــي يقتضي منه 
مســـاعدة الناس في التخطيط 

املالي ملســـتقبلهم أكد ان األيام 
القليلة التي أمضاها في الشارع 
علمته شيئا مهما عن نظرة املشرد 

إلى املستقبل.

صحتك

علي الحجار: أغاني مطربي اليوم »جريمة« يحاسب عليها القانون
القاهرةـ  د.ب.أ: استنكر املطرب املصري علي 
ــدام التواصل القائمة حاليا بني  احلجار »حالة انع
األجيال الفنية« والتي دفعته للسعي لتقدمي برنامج 
تلفزيوني، معتبرا أن الوسط الفني يقف حاليا على 
»حافة هاوية سحيقة« املتضرر األول منها اجلمهور 
 الذي يفاجأ يوميا بأصوات وأعمال ميكن وصفها
 بـ »اجلرائم« تضع مغنيها حتت طائلة القانون.

وقال احلجار، إنه »تربى في جيل فني يعرف 
قيمة الكبار ويحترم قاماتهم ويعطي اجليل األكبر 
فيه احلق للموهوب واملجتهد بحيث تظهر عدة أجيال 
معا في وقت واحد« فيسمع اجلمهور عبدالوهاب 
وأم كلثوم وإلى جوارهم عبداحلليم وشادية ووردة 
ــابا واعدا  ــل في نفس الوقت »جيال ش وال يتجاه
يضم مطربني مثل محمد منير واحلجار ومحمد 

احللو وآخرين«.
ــنوات األخيرة »انقلبت فيها  وأضاف أن الس
ــاد واملالبس  ــام باألجس ــات االهتم ــن وب املوازي
والشائعات أهم كثيرا من االهتمام بخامة الصوت 
واملوهبة واحلضور واإلحساس فظهرت أغنيات 

وأعمال تنتج أجياال شابة بال ذوق وال مشاعر«.
ــائل اإلعالم مسؤولة  وأوضح احلجار أن وس
ــكل ما عما وصفه بـ »السخف الفني احلالي«  بش
ألنها تروج »ألشباه فنانني وأشباه أصوات.. ملجرد 
ــبهات والشائعات، مما يغري  أن أحدهم مثير للش
اإلعالم أمال في زيادة الرواج أو أن احداهن متتلك 
ــتطيع الرقص والتلوي بغض  ــدا جذابا وتس جس
النظر عن قدرتها على الكالم بشكل صحيح وليس 

الوصول الى حد إجادة الغناء«.

رجال اإلطفاء أثناء تعاملهم مع احلريق وفي اإلطار أحد الفارين من السجن بعد توقيفه  )رويترز(

حريق هائل في سوق تاريخي بهاييتي وفرار 1500 نزيل من السجون

بورت أوبرنسـ  أ.ش.أ: اندلع حريق ضخم في أحد أسواق عاصمة 
هاييتي بورت أوبرنس، مما أدى إلى جرح عدد من األشخاص بينهم 

أحد رجال اإلطفاء الذين أرسلوا إلخماد احلريق.
وذكر راديو )سوا( األميركى امس أن احلريق اندلع قرب سوق 
)هيبوليت( املعروف أيضا باسم )سوق احلديد(، وهو مبنى يعود 
إلـــى القرن الـ 19 انهار جزئيا فـــي الزلزال الذي ضرب هاييتي في 

12 اجلاري.
وامتـــد احلريق ليصل إلى جتمع ملســـاكن مجـــاورة، وتركزت 
جهود فـــرق اإلطفاء على البؤرة الرئيســـية للحريق، ولم يعرف 
ســـبب احلريق حتى اآلن، إال أن شـــهود العيان يرجعون احلريق 

إلى قيام ســـكان العاصمة منذ وقوع الزلـــزال بإحراق القمامة في 
شوارع بورت أو برينس ما يرجح امتداد هذه النيران إلى األسواق 

والبنايات املجاورة.
من جهة أخرى، قال مســـؤولون أمميون إن 5100 شخص فروا 
من السجن الرئيســـي في بورت أو برينس، وأضاف املسؤولون ـ 
حســـبما ذكرت شبكة »ســـي.إن.إن« األميركية امس أنه مت اعتقال 
36 سجينا فقط، مشـــيرين إلى أنه من احملتمل أن يقوم السجناء 

الفارون بتشكيل عصابات.
وأشاروا إلى أن من بني هؤالء السجناء عدد من املجرمني الذين 

متت إدانتهم وكانوا يقضون فترة العقوبات التي حصلوا عليها.

3 جرحى بسبب
 الـ »فيس بوك«

فيادلفيــــا ـ يو.بي.آي: أدى 
خاف بني عصابتني من البنات 
في فيادلفيا حول موقع الفيس 
بوك للتواصــــل االجتماعي إلى 
تبادل إلطاق النار أدى إلى إصابة 

رجلني وفتاة بجراح.
وذكرت صحيفة »فيادلفيا 
إنكوايرر« أن نحو 40 شخصا 
معظمهم من املراهقات جتمعوا 
خارج مدرسة ثانوية محلية في 
الوالية بعد ســــماع »ماحظات 
غير مائمة« عن شبكة التواصل 
بــــني مجموعتني  االجتماعــــي 
متنافستني من البنات في منطقتي 
ساوث وست فيادلفيا ووست 
فيادلفيا أدى إلى شجار حتول 

فيما بعد إلطاق نار بينهما.

علي احلجار


