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سنغافورةـ  د.ب.أ: توفي 
جن تينــــغ فونغ أغنى رجل 
في سنغافورة وامبراطور 
العقــــارات صباح امس عن 
عمر يناهز 82 عاما وفقا ملا 
أعلنته شركته »فار إيست 

أورجنيزيشان«.
وقالت الشركة في بيان 
إنه مت نقله إلى املستشفى 
الثالث  فــــي  إلجراء عملية 
والعشرين من يناير املاضي 

عقب نزيف في املخ.
وأســــس جن شركة »فار 
إيســــت أورجنيزيشــــان« 

اململوكة له بالكامل وشركتها التابعة لها »سينو جروب« في هونغ كونغ 
التي أنشأت أكثر من 700 فندق ومركز جتاري ومجمع سكني.

وقال موقع الشركة االلكتروني إن الشركة أيضا هي أكبر حامل ألسهم 
شركة »يو هياب سينج« الشهيرة في آسيا لألغذية واملشروبات.

وبثروة صافيــــة تبلغ قيمتها 8 مليــــارات دوالر، مت تصنيف جن 
باعتباره أغنى أثرياء سنغافورة من قبل مجلة »فوربس« األميركية 
في سبتمبر \العام املاضي. ووفقا لوسائل إعالمية محلية فإن جن الذي 
قام على تربية ستة أطفال بعد وفاة زوجته كان يعيش حياة عادية 

تتسم باالقتصاد وعدم البذخ.

شيكاغوـ  يو.بي.
آي: تبنـــت مقدمة 
البرامج األميركية 
أوبـــرا  الشـــهيرة 
وينفـــري جروين 

جديدين.
وذكرت صحيفة 
»شيكاغو تريبيون« 
أوبـــرا تبنـــت  أن 
كلبتني شـــقيقتني 
عمرهما 14 شـــهرا 
من فصيلة سبرنغر 
ســـبانيل حسبما 
أكده ملجأ للكالب 
في شيكاغو بوالية 

إيلينوي.
ظهـــرت  وقـــد 
الكلبتـــان ســـاني 
ولورين في برنامج 
أوبرا يوم اجلمعة 

املاضي.
وقالت مؤسسة 

ملجأ الكالب في شيكاغو باوال فاسياس في مقابلة مع الصحيفة 
»ما هو رائع في تبني أوبرا هو أنها تثقف العالم وتنشر رسالة 
بشأن التوجه إلى املالجئ« الفتة إلى أن أوبرا أضاءت على مشكلة 

احليوانات املشردة.
وقالت أوبرا على موقعها االلكتروني إن إحضار الكلبتني يأتي 

مع اقتراب عيد ميالدها وقد رغبت في تقدمي هدية لنفسها.

لنـــدن ـ يـــو بـــي آي: أظهر 
استطالع جديد للرأي ان التودد 
إلـــى رب العمل من خالل تقدمي 
مجرد كوب شـــاي له يوميا قد 
يساعد املوظف في احلصول على 

زيادة على راتبه الشهري.
وذكرت صحيفة »دايلي ستار« 

ان االستطالع الذي أجرته شركة 
»كليبر« املنتجة لنوع شاي يحمل 
اسمها أظهر ان 53% من املوظفني 
يقدمون مشروبات ساخنة يوميا 
إلى مديريهم لضمان وضع جيد 

وزيادة مالية في عملهم.
واعترف عـــدد من املوظفني 

انهم يعرفون كيف يحب  أيضا 
رب عملهـــم كـــوب الشـــاي أو 
فنجان القهـــوة أكثر مما تفعل 

عائالتهم.
وقال أكثر من نصف العمال 
انهـــم يأخـــذون كوب الشـــاي 

خاصتهم إلى العمل.

كوب شاي لرب العمل يضمن لك زيادة راتبك

»أڤاتار« و»خزانة األلم« يتصدران ترشيحات جوائز األوسكار

مشهد من فيلم أڤاتار املرشح لألوسكار

محمود عيساوي أثناء محاكمته

جن تينغ فونغ

أوبرا عاشقة الكالب

)أ.پ( ان هاثاويه وشيراك يعلنان النجمات املرشحات لألوسكار  

بيڤرلي هيلزـ  أ.ف.پ: تصدر فيلم 
اخليال العلمي »أڤاتار« وفيلم الدراما 
»خزانة األلم« عن احلرب في العراق 
ترشيحات جوائز االوسكار الـ 82 في 
بيڤرلي هيلز امس بعد حصول كل 

منهما على 9 ترشيحات.
وحصـــل فيلـــم »انغلوريـــوس 
باســـتردز« مـــن إخـــراج كوينتني 
تارانتينـــو والذي يتنـــاول احلرب 
العاملية الثانية، على 8 ترشيحات، 
بينما حصل فيلم »بريشوس« على 

6 ترشيحات.
من جهته رشح فيلم الفرنسي جاك 
اوديار »نبي«، الفائـــز بجائزة جلنة 
التحكيـــم الكبرى فـــي مهرجان كان 
املاضي، جلائزة أفضل فيلم أجنبي حيث 

سيمثل فرنسا في هذه اجلائزة.
أما ترشيحات أفضل مخرج فقد 
ضمت أسماء 5 مخرجني هم كاثرين 
بيغلـــو )هيرت لوكـــر(، وجيمس 
كاميرون )أڤاتار(، وكوينتني تارانتينو 

)انغلوريوس باستردز(، وجيسون 
ريتمان )اب ان ذي اير(، ولي دانيالز 

)بريشوس(.
وضمت قائمة ترشيحات افضل 
ممثلة حســـبما أعلن توم شـــيراك 
رئيس أكادميية الســـينما والعلوم 
واملمثلة ان هاثاويه كال من: ميريل 
ستريب )جولي آند جوليا(، ساندرا 
بولوك )ذي باليند ســـايد(، وكاري 
موليغان )ذي اديوكيشن(، وهيلني 
ميرين )ذي الست ستيشن(، وغابي 

سيديبي )بريشوس(.
وحصل على ترشـــيحات أفضل 
ممثل كل من: جيف بريدجيز )كريزي 
هارت(، وجورج كلوني )اب ان ذي 
اير(، وكولني فيرث )ذي سينغل مان(، 
ومورغان فرميان )انفيكتوس(، اضافة 

الى جيرميي رينر )هيرت لوكر(.
وســـيجري تنظيم حفل توزيع 
فـــي 7 مارس  جوائـــز االوســـكار 

املقبل.

األزهر يرفض اعتماد أسماء 
جديدة ألسماء اهلل الحسنى

القاهرة ـ العربية: أكد مجمع البحوث اإلسالمية 
أعلى هيئة فقهية باألزهر الشريف في بيان له االثنني 
على ضرورة االلتزام بأسماء اهلل احلسني التسعة 
والتسعني بعددها وفق ما أقره جمهور العلماء منذ 
بدء الرسالة وحتى اليوم ألنها أسماء »توقيفية«، و»ال 
يجوز ألحد أن ينكر أو يحذف بعضها أو يستبدلها 
بأسماء أخرى. وحذر املجمع في بيانه من وقوع خطر 
كبير وفتنة وبلبلــــة في املجتمع إذا حاول البعض 
تغييرها أو حذف بعضها«. جاء البيان عقب انتشار 
أســــماء جديدة ألسماء اهلل احلســــنى في كراسات 
التالميذ في املدارس وأغلفة بعض الكتب بناء على 
بحث اجتهادي للشــــيخ عبد الرزاق عفيفي »اسماء 
اهلل احلسني الثابتة بالكتاب والسنة« وكتاب »اسماء 
اهلل احلسنى رحلتها من فم الوحي إلى قلب الرسول 
حتى يومنا هذا للداعية الشيخ يوسف البدري وهي 
»الرحمن الرحيم.. احلي، الســــتير، الوتر اجلميل، 

الودود، الديان، املنان، احملسن، السيد، الطيب، احلكم، 
األكرم، البر، الســــبوح، الوارد، الرب األعلى االله«. 
وسبق للداعية االســــالمي يوسف البدري والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي التقدم بطلب الى شــــيخ األزهر 
اعتماد أســــماء جديدة وحذف أخرى، وهددا األزهر 
بتوجيه انذارات قضائية الثبات صحة اجتهادهم. 
وأوضح البيان الذي أصدره األمني العام ملجمع البحوث 
اإلسالمية الشيخ علي عبد الباقي، »أن املجمع يرى 
انطالقا من مسؤوليته الدينية أن أسماء اهلل احلسنى 
ال يعــــرف عددها إال اهلل ســــبحانه وتعالى، وحده 
حيث إنه ال يوجد نص قاطع من القرآن والسنة في 
حتديد هذه األسماء، وأن أرجح الروايات وأشهرها 
في حتديدها هي رواية الترمذي وغيره من العلماء 
املشهور لهم في األمة اإلسالمية. وهدد الشيخ يوسف 
البدري مجددا بأنه سيعيد ارسال انذارا قضائيا الى 

شيخ األزهر العتماد األسماء اجلديدة.

انتشرت على دفاتر التالميذ وأغلفة بعض الكتب

انفجرت السيجارة 
ففقد المدخن أسنانه!

جاكرتـــا ـ د.ب.أ: فقد رجل 
اندونيسي ســـتة من أسنانه 
كما مت خياطة 51 غرزة في فمه 
بعدما انفجرت السيجارة التي 

كان يدخنها.
وذكرت صحيفـــة جاكرتا 
بوست في عددها الصادر امس 
إن اندى سوسانتو املقيم في 
بيكاسى بالقرب من جاكرتا كان 
يستقل دراجة بخارية عندما 
الســـيجارة في فمه  انفجرت 

اخلميس املاضي.
وقال سوسانتو الذي اعترف 
بأنـــه يدخن منـــذ أن كان في 
املرحلة االبتدائية للصحيفة أن 
احلادث أصابه بصدمة وسوف 

يحاول االقالع عن التدخني.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن 
سوسانتو )31 عاما( القول »لقد 
كانت االمـــور جتري بصورة 
جيدة ولم يكن ما حدث متوقعا 

على االطالق«.

اليوم.. أولى جلسات طعن قاتل هبة ونادين
القاهرة ـ وكاالت: تبدأ محكمة 
النقض اليوم، أولى جلسات نظر 
الطعن املقدم مــــن احملامي أحمد 
جمعة شــــحاتة على حكم اإلعدام 
الصادر بحق محمود عيســــاوي 
املتهم بقتل الفتاتني هبة ونادين.

وحســــب »اليوم السابع« كان 
النائب العام املستشار عبد املجيد 
محمود قــــد أصدر قرارًا في أوائل 
ينايــــر2009 بإحالة العيســــاوي 
للمحاكمــــة اجلنائيــــة في ضوء 
اعترافه التفصيلــــي أمام النيابة 
العامة بارتكاب اجلرمية، وقيامه 
مبعاينة تصويرية توضح كيفية 
ارتكابه للجرمية بعــــد أن اختبأ 
للضحيتني، ثم دخــــل إلى الڤيال 
التي كانتا متواجدتــــني بداخلها 
بحي الندى مبدينة الشــــيخ زايد 
مبحافظة السادس من أكتوبر، حيث 
قام بقتلهما وسرقة تلفوني محمول 
ومبلــــغ 400 جنيــــه. وأوضحت 
حتقيقات النيابة العامة في القضية 
أنه من بني األدلة املادية على ارتكاب 

املتهم للجرمية، أن النيابة في بداية 
مباشرتها للتحقيق مع املتهم تبني 
لها وجود دماء على الفانلة الداخلية 
اخلاصة باملتهم، فقامت بتحريزها 
وإرسالها إلى الطب الشرعي الذي 
أثبت وجود تلوثــــات دموية من 
اخللف تطابقت مع البصمة الوراثية 

للمتهم إثــــر لدغه ببرغوث، وهو 
ما أكد أن هذه الفانيلة خاصة به 
وأنه ارتداها أثناء ارتكابه للجرمية. 
كما كشف املعمل اجلنائي أن عينة 
الدماء التي عثر عليها على السور 
الداخلي للحديقة املطلة على الڤيال 

مسرح اجلرمية.

برينس وباريس اثناء حفل غرامي

عائلة مايكل جاكسون غاضبة من »غرامي«
لندنـ  يو.بي.أي: تشعر 
عائلة ملك البوب األميركي 
الراحل مايكل جاكســـون 
بانزعـــاج شـــديد ألنها لم 
تتلق دعوة للمشاركة في 
حفل توزيع جوائز »غرامي« 
يوم األحد املاضي واقتصرت 
الدعوة على ولديه برينس 

وباريس فقط.
وأفادت صحيفة »دايلي 
ميرور« البريطانية انه رغم 
تكرمي جاكسون في احلفل 
وتسلم ولديه جائزة تقديرا 
إلجنـــازات والدهما خالل 
حياته إال ان العائلة كانت 

ترغب في التواجد.
إلى  وأشارت الصحيفة 
ان راندي شقيق جاكسون 
كتب على موقع »تويتر« 
األميركـــي »أنا فخور جدا 
بتكرمي أخـــي لكن عائلتي 
كانت ترغب في املشاركة 
إال ان احلقيقة هي اننا لم 

نتلق دعوة«.
وأضاف »دعوني أكون 
أكثـــر وضوحا عندما قلت 
عائلتي، قصـــدت اخوتي 

وأخواتي وأهلي«.

وفاة أغنى رجل في سنغافورة

هدية أوبرا في عيد ميالدها.. كلبتان!

البريطاني المنتحر: خدعتني امرأة!
لندنـ  د.ب.أ: أقدم البريطاني فيليب هانت على االنتحار بعدما غرق 
في الديون وســـئم الوحدة بسبب امرأة خادعة واعدها عبر االنترنت. 
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية في نســـختها على االنترنت 
امـــس أن هانت وقع في حب امرأة جميلة عبـــر موقع للمواعدة على 

االنترنت وعندها شعر أن ذلك استجابة من الرب لدعواته.
وكان الرجل الذي طلق امرأتني قبل ذلك ويعاني الوحدة قد بحث عن 
احلب عبر االنترنت بعد انفصاله عن صديقته ليسلي سميث بعد عالقة 
استمرت ثالثة أعوام. وأقنعته املرأة التي تعرف عليها عبر االنترنت 
بأنها صغيرة في السن وثرية للغاية وأنها حتتاج ملساعدته لتحويل 
2.9 مليون دوالر من نيجيريا إلى بريطانيا ليتمكنا من بدء حياة جديدة 
معا، وهو ما توصل إليه التحقيق. ولســـوء احلظ لم يكن األمر سوى 

خدعة مدبرة كلفت هانت 82 ألف جنيه استرليني ثم حياته.
وانقاد هانت )58 عاما( وراء نزوة قضاء مستقبل سعيد مع احلسناء 
»روز« ودفع بإرادته عشرات اآلالف من اجلنيهات االسترلينية ملساعدتها 

على التغلب على مرضها املزعوم وحتويل أموالها إلى بريطانيا.
وجلأ موظف الشحن إلى رهن منزله واحلصول على قروض وسحب 
أموال تزيد على رصيده من البنك واستجدى النقود من أصحاب العمل 
لتوفير ما طلبته املرأة احملتالة. وفي النهاية أصبح الرجل يائسا غارقا 
في الديون ما دفعه لالنتحار حيث استلقى على قضبان إحدى السكك 
احلديدية ليدهسه قطار. ورغم حتذير صديقة سابقة له من أنه ضحية 
خلداع املرأة، يبدو أن هانت ظل على ثقته في روز حتى النهاية. وعثر 
على هاتفه احملمول بالقرب من جثته بعد االنتحار وعليه رسالة نصية 

لم ترسل كتب فيها »أشعر بالبرد والوحدة واالكتئاب«.

صحتك

زيت السمك يساعد على الصحة العقلية
لندن ـ كونا: قالت دراسة صحية امس ان 
زيت السمك ميكن ان يساعد على صحة العقل 
للذين هم على حافة االصابة مبرض الذهان 
العقلــــي. ووجد باحثون ان االفراد املعرضني 
لالصابة مبرض الذهان ميكن ان يقللوا اصابتهم 

بهذا املرض بعد اخذهم كبسوالت زيت 
السمك التي حتتوي على احماض 

دهنية أوميغا ـ 3 يحتاجها 
الغشــــاء  اجلســــم لبناء 
النسيجي خلاليا اجلسم. 
وقالت مجلة )اركيفز اوف 
جنرال سيكاتري( وهي 
متخصصة في االمراض 
النفسية ان زيت السمك 
ميكــــن ان يوفر طريقة 

جديدة واعدة ملســــاعدة 
املرضى املصابني بانفصام 

الشخصية الذين يعانون نقصا 
باالحماض الدهنية. واضاف علماء 

اســــتراليون اعدوا التقريــــر ان تناول 
املرضى حبوب االوميغا ـ 3 قلل بشكل كبير 
من عــــوارض االصابة مبرض الذهان العقلي 
وحســــن كيفية عمل العقل مقارنة مبن أخذ 

حبوب بالسيبو )حبوب الدمية الوهمية(.

وأجرى العلماء البحث على 81 شــــخصا 
يعانون امراضا نفســــية مضطربة كالذهان 
النفسي الذي من اعراضه التهيؤات والهلوسة 

وتشوش االفكار. 
ومن بني املجموعة افراد كانت عوارضهم 
خفيفة ويعانون حاالت خفيفة من 
الذهان او موجودة في عائالتهم. 
ووجد العلماء ان ما نسبته 
40% من هــــذه املجموعة 
سيصابون مبرض الذهان 
العقلي خالل عام. وعلى 
فترة 12 اسبوعا تناول 
41 شخصا من املجموعة 
يوميــــا حبــــوب زيت 
الســــمك في حني تناول 
األربعون اآلخرون حبوب 

البالسيبو. 
وبنهاية الدراســــة أصيب 
اثنان من املجموعــــة االولى و11 
من املجموعة الثانيــــة مبرض الذهان 
العقلي. ووجدت الدراســــة ان املرضى الذين 
تناولوا زيت الســــمك هم اقل عرضة بنسبة 
27.5% للوصــــول الى اخطر درجات االصابة 

بالذهان العقلي مقارنة مع اآلخرين.

)محمد ماهر(حماقي عند وصوله ملطار الكويت

محمد حماقي: ال أرد على اإلشاعات
عبدالحميد الخطيب

عبر املطرب املصري محمد حماقي عن 
سعادته باحلضور إلى الكويت للمشاركة 
في »ليالي فبرايــــر 2010« جاء ذلك في 
املؤمتر الصحافي الــــذي عقدته اللجنة 
املنظمة للمهرجان بعد ظهر امس مبطار 
ســــعد العبداهلل. واشار حماقي إلى أنه 
سيقدم مجموعة متميزة من اغانيه القدمية 
واجلديدة، مؤكدا انه يتمنى عمل البوم 
خليجي لكنه يحتاج إلى معسكر التقان 
اللهجة قبل االقــــدام على هذه اخلطوة 
وطالب امللحن املبدع عبداهلل القعود بأن 
يساعده في هذا األمر. ونفى أي خالف بينه 
وبني إليسا على خلفية غضب األخيرة منه 
إثر ذكر اسمها أنها مرشحة لبطولة فيلمه 
السينمائي اجلديد وقال: لم يتم ترشيح 

اي اسم غير منى ذكي والفيلم حتى اآلن 
لم يكتبه تامر حبيب وأنا أكن كل التقدير 
للفنانة اليسا وما قيل إنها ستشارك ما هو 
إال إشاعة وأنا ال أرد على االشاعات. وعن 
خالفه مع املطربة مي كساب حول اغنية 
»ام الدنيا« أوضح حماقي أن كل الكالم 
الذي دار حول هذه األغنية هو دليل على 
جناحها، مؤكدا انه حصل على تنازل من 
صاحبها أمين بهجت قمر وقدم األغنية 
للجمهور وحازت اعجاب اجلميع. وردا 
على سؤال بخصوص ايهما اكثر تأثيرا 
على الناس األغنية أم الكورة قال: االجناز 
هو األكثــــر تأثيرا ملمحا إلى أن االجناز 
الكروي يدعمه االجناز الغنائي السيما 
ان هناك اعالمــــا قويا يدعم هذا االجتاه 

في الفترة احلالية.

بعد غضب إليسا منه وخالفه مع مي كساب


