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25 القاهرة ـ سعيد محمود
تسبب تزاحم اجلمهور على الفنان املصري احمد السقا 
اثناء تصوير مشاهد من فيلم »ابن القنصل« في االسكندرية 
في اصطدامه بعمود حديدي نتج عنه اصابته في ساقه التي 
اجرى فيها جراحة مؤخرا، حيث اندفعت الدماء منها على نحو 
اثار قلق فريق العمل. وقد مت نقله الى املستشفى السعافه، 

ومع ذلك رفض احلصول على راحة واستأنف التصوير.

وانتهى السقا من تصوير عشرة ايام كاملة من الفيلم في 
االسكندرية في سجن احلضرة وكورنيش االسكندرية بأحد 
املقاهي ومنطقة املنش���ية ومحطة الرمل، وعلى سطح احد 

املنازل، ويجري التصوير في منطقة كوم الدكة.
»ابن القنصل« تأليف امي���ن بهجت قمر، واخراج عمرو 
عرفة، وامليزانية املرصودة النتاجه 18 مليون جنيه حسب 

تصريح املنتج.

إصابة أحمد السقا بعد اصطدامه بعمود حديدي لتدافع المعجبين

زلزال بقوة 8.8 درجات يهّز تشيلي والضحايا بالعشرات

عواصم � وكاالت: هز زلزال هائل القوة تشيلي امس مسجال 8.8 
درجات على مقياس ريختر، ما يجعله مبستويات كارثية تفوق ما 
تعرضت له هاييتي قبل أش���هر، وتشير مصالح األرصاد األميركية 
إل���ى أن مركز الزلزال يقع على بعد 341 كيلومترا جنوبي العاصمة 

سنتياغو.
وقال وزير الداخلية في تشيلي ان 76 شخصا لقوا حتفهم بسبب 
هذا الزلزال. وسارعت مراكز رصد موجات املد البحري »سونامي« 
ف���ي الواليات املتحدة إلى إصدار حتذيرات من خطر حدوث موجات 
من هذا النوع على س���واحل تشيلي وبيرو واإلكوادور، في حني لم 
تتضح بعد صورة تأثيرات الزلزال على سكان البالد، وخاصة على 

صعيد اخلسائر املادية والبشرية.
وتشير التقارير إلى أن مركز الزلزال قريب من مدينة »كونسابسيون، 
ثاني أكبر مدن البالد، والتي تضم أكثر من 200 ألف نس���مة يعتقد 

أنهم كانوا في منازلهم بسبب وقوع الهزات في ساعات الليل.
وسجلت بعض سواحل تشيلي وقوع موجات سونامي محدودة، 

لم يتجاوز ارتفاعها تسع أقدام.
وقال أليخاندرو بيريز، أحد املقيمني في فندق »ماريوت« بسنتياغو، 
إن الزلزال حطم زجاج الفندق، لكنه لم يتسبب بسقوطه، نافيا وجود 
جرحى في »ماريوت«، أما أنيتا هيريرا، العاملة في فندق »كينيدي« 

فقالت إن الكهرباء قطعت وأصيب العاملون والنزالء بالرعب.
ولفت���ت هيريرا إلى أن فندق »كينيدي« مصمم ضد الزالزل التي 
تعتبر أمرا اعتياديا في تش���يلي، وإن كانت قد أشارت إلى أن الهزة 

األخيرة كانت »قوية جدا«.
يذكر أن تش���يلي تعرض���ت ألقوى زلزال مع���روف في التاريخ 
احلديث، وذلك في مايو 1960، وبلغت قوته آنذاك 9.5 درجات وأدى 

إلى مقتل 1655.
وكانت هاييتي الواقعة في البحر الكاريبي، ش���مالي قارة أميركا 
الالتينية، قد تعرضت لزلزال مدمر في الثاني عشر من يناير املاضي 
وبلغت قوته 7.0 درجات بحس���ب مقياس ريختر، أدى إلى مقتل ما 

ال يقل عن 212 ألف قتيل.

زالزل كثيرة هزت دول العالم لكن أفدحها 
من حيث القتلى كانت كما يلي:

ـ في عام 1556 في الصني، والضحايا 830 .
ـ 1976 في الصني والضحايا 270500 .

ـ 1138 في حلب بسورية والضحايا 230 .
ـ 1920 في الصني والضحايا 200 ألف.
ـ 1927 في الصني والضحايا 200 ألف.
ـ 1923 في اليابان والضحايا 143 ألفا.

ـ 1948 في تركمانستان والضحايا 116 .

ـ 1908 في إيطاليا والضحايا 170 ألفا.

ـ 1290 في الصني والضحايا 155 ألفا.
ـ 2008 في الصني والضحايا 87587 .

ـ 1667 في أذربيجان والضحايا 80 ألفا.
ـ 1727 في إيران والضحايا 77 ألفا.

ـ 2005 في باكستان والضحايا 73276 .
ـ 1755 في البرتغال والضحايا 70 ألفا.

ـ 1932 في الصني والضحايا 70 ألفا.
ـ 1970 في بيرو والضحايا 66 ألفا.

ـ 1268  في تركيا والضحايا 60 ألفا.
ـ 1693 في إيطاليا والضحايا 60 ألفا.

ـ 1935 في باكستان والضحايا 60 ألفا.
ـ 1783 في إيطاليا والضحايا 50 ألفا.
ـ 1990 في إيران والضحايا 35 ألفا.
ـ 2001 في الهند والضحايا 31 ألفا.

ـ 1999 في تركيا والضحايا 17800 .
ـ 2004 في اندونيسيا والضحايا 227898 .

ـ 2010 في هاييتي والضحايا 212 ألف.

أفدح الزالزل من حيث أعداد القتلى
سيدة حتتضن ابنتها والرعب على وجهيهما                  )أ.ڤ.پ( سيارات منقلبة اثر التصادم بفعل الزلزالآثار الزلزال الذي هز تشيلي

أميركية قالت إنه اشتراه من غريمه ريك روس

مقاضاة فنان الراب »فيفتي سنت«
 لبّثه شريطًا خالعيًا

زوجتي وابنتي ترفضان مشاهدي الجريئة لتدّينهما

إمام: أرفض اتهامي بأني ضد المقاومة الفلسطينية

رفعت امرأة ف����ي والية فلوريدا األميركية دعوى 
قضائية على فنان الراب »فيفتي سنت« لبثه شريطا 
خالعيا مصورا عل����ى اإلنترنت دون موافقتها، وهو 
ما اعتبر جزءا من عداء املغني الش����هير مع منافسه 

ريك روس.
ففي وثائق الدعوى التي رفعت امام احملكمة العليا 
في نيويورك قالت »الستونيا لفيستون« انها سجلت 
الشريط في يونيو 2008 مع صديقها السابق »ريك 
روس« الذي باعه الى فيفتي سنت واسمه احلقيقي 

كورتيس جيمس جاكسون في مارس 2009.
وقالت لفيس����تون ان فيفتي س����نت سجل نفسه 
مرتديا شعرا مستعارا وأجرى تعديالت في الشريط 
املصور ليظهر فيه مضيفا روايته اخلاصة قبل بثه 

على موقعه على االنترنت.
وكانت لفيستون قد واعدت في السابق روس وهو 
مغني راب، ضخم البنية من ميامي، واسمه احلقيقي 

وليام ليونارد روبرتس.
وفي عالم موسيقى الراب، حيث عادة ما يتبادل 
الفنانون املتنافسون الشتائم اعتبر الشريط املصور 

طريقة لفيفتي سنت ملهاجمة روس.
وبث الڤيديو على موقع املغني على االنترنت قبل 

.YouTube بثه على مواقع أخرى مثل يوتيوب

القاهرة � ام.بي.سي: اعترف 
الفنان املصري ع���ادل إمام بأن 
زوجته وابنته ترفضان أحيانا 
بعض مشاهده اجلريئة في أفالمه 
بسبب تدّينهما ومحافظتهما على 
الصالة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه 
لم يهاجم املقاومة الفلسطينية.

وقال إم���ام - في مقابلة مع 
برنامج »دائرة الضوء« على قناة 
»نايل سبورت« املصرية مساء 
اخلميس ال� 25 من فبراير »ابنتي 
لم تفكر في الفن مطلقا، وأحيانا 
زوجتي وابنتي ال يعجبهما فيلم 
أقدمه يكون به بعض املش���اهد 

اجلريئة ألنهما متدينتان وتصليان وأسمع رأيهما، 
لك���ن في النهاية أنفذ ما أراه صحيحا«، بحس���ب 
صحيفة »اليوم الس���ابع« املصرية اجلمعة ال� 26 

من فبراير.
ورفض إم���ام اتهامه بالوقوف ض���د املقاومة 
الفلسطينية، مؤكدا أنه ضد االحتالل ويساند الشعب 
الفلسطيني. وتساءل »كيف نترك بلدا عربيا محتال 
بهذا الشكل وال يتدخل املجتمع أو العرب في هذا 
االحتالل؟«. وأدان الفن���ان املصري اخلالفات بني 

حركتي حماس وفتح وانشقاق 
الفلسطينيني بينهما، مؤكدا أنه 
أم���ر ليس في صال���ح القضية 

الفلسطينية.
وحتدث إمام عن زوجته هالة، 
وق���ال إنها هي التي ربت أوالده 
وأحفاده بسبب انشغاله الدائم 
في العمل، وأكمل قائال »واحلمد 
هلل معي زوجة محترمة ومتدينة 
و»بتاعة بيتها«، وابنتي سارة 
تش���بهها كثيرا، حيث استقالت 
من عملها بع���د الزواج لتتفرغ 

لبيتها«.
وأض���اف عادل أن���ه البد أن 
جتتمع األسرة جميعها في الغداء ليتحدثوا معا، 
وأشار إلى أن أحفاده هم فقط لهم احلق في الدخول 
عليه بغرفته في أي وقت، وهم يحبونه جدا لدرجة 
أنهم أحبوا العب الكرة جدو، ألن اسمه على اسمي 

»جدو« كما ينادونني.
وأوضح إمام أنه ال يشعر باإلحباط كثيرا لكن 
أحيانا يش���عر به دون سبب وقريبا كان في هذه 
احلالة، حيث فقد شهيته للعمل وامتنع عن مقابلة 

الناس، وكل ذلك دون سبب واضح. فيفتي سنت

عادل إمام

اإلمام س����هيل مانغيرا يلتقط صورة لنسخة من القرآن الكرمي تعود إلى األعوام 1450 � 1460 
في معهد ديترويت للفنون  بأميركا الذي س����يفتتح جناحا دائما للفن اإلسالمي يضم نحو 170 

عمال من منطقة املتوسط والشرق األوسط وآسيا الوسطى والهند. )أ.پ(

نسخة من القرآن عمرها أكثر من 500 عام في ديترويت

عمان � يو.بي.آي: لقي س����بعة أف����راد من عائلة 
واحدة مصرعهم اختناقا في العاصمة األردنية عمان 
صباح أمس. وقال الناطق اإلعالمي في املديرية العامة 
للدفاع املدني العقيد فريد الشرع في بيان ان احلادث 

وقع في منطقة رأس العني )وس����ط عمان( حيث مت 
نقل 3 من املصابني الى مستشفى البشير احلكومي 
و4 آخرين الى املستش����فى اإلسالمي، حيث تبني ان 

جميعهم قضوا اختناقا.

مقتل 7 أفراد من عائلة أردنية واحدة اختناقًا

صحتك

الخاليا الجذعية تعيد اإلبصار
نيويورك � أ.ش.أ: جنح فريق من العلماء في إعادة 
االبصار إلى عدد من فئران التجارب عن طريق االستعانة 
باخلاليا اجلذعية املستخلصة من أجنة الفئران لتحل 

محل اخلاليا التالفة الناجمة عن التهاب الشبكية.
ويرى العلماء أن هذا االكتشاف اجلديد ميهد الطريق 
لتطوير عالج جديد لالمراض الشبكية التي تعد العامل 
الرئيسي وراء فقدان البصر والذي يصيب ما بني 3 و4 
آالف شخص وهو ما ميثل 1.5 مليون شخص حول العالم. 
وتنجم التهابات الش����بكية احلادة نتيجة لوفاة وتلف 
أجزاء هامة بالشبكية مما يؤثر سلبا على عصب االبصار 

ويؤدى في كثير من االحيان إلى فقدان االبصار.

..وعقار جديد لعالج سرطان الجلد
 باريس �  أ.ش.أ: يجري حاليا فريق من الباحثني 
الفرنسيني جتاربهم العلمية على العقار اجلديد الذي 
من شأنه تخفيف االم سرطان اجللد املعروف باسم 
)كارسيكوم(، وهو نوع من السرطان الناجت عن القدم 

للجلد واالكثر شيوعا لسرطان اجللد.
وهذا العقار اجلديد مت اس���تنباطه من املعدالت 
الوراثية ملادة السيكلوباين النباتية ويؤخذ عن طريق 
الفم وليس له آثار جانبي���ة خطيرة مثل العقاقير 

األخرى.  

أحفادي أحبوا الالعب »جدو« ألنهم ينادونني »جدو«

ضاحي خلفان لرئيس الموساد: كن رجاًل واعترف 
باغتيال المبحوح .. ويؤكد: نتنياهو على رأس المطلوبين

دبي � العربية: قال قائد شرطة 
دبي ضاحي خلفان إن رئيس جهاز 
املوساد اإلسرائيلي مائير داغان 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو سيكونان معا على رأس 
قائمة املطلوبني دوليا في جرمية 
قت����ل القيادي ف����ي حركة حماس 
محمود املبحوح في دبي الش����هر 
املاضي. وأضاف »س����يتم ذلك إذا 
ثبت بش����كل قاطع أن املوساد هو 
مرتكب اجلرمية، وعندما يتخلى 
داغان عن »جبنه« ويعلنها صراحة 
أنه املسؤول عن التخطيط والتنفيذ 

لتلك اجلرمية«.
وطالب خلفان، رئيس املوساد 
»بأن يكون رج����ال ويقر بارتكاب 

اجلرمية«.
وذكر في تصريح صحافي أن 
هناك أهمية »إلنشاء مكتب أو فريق 
متخصص ملكافحة )املوس����اد(«، 
موضحا أن »املخابرات اإلسرائيلية 
لم ترتكب س����ابقا ف����ي بالدنا أي 
حماقات، لكن بعد قيامها باغتيال 
املبحوح بات من الضروري إنشاء 
شعبة متخصصة ملواجهة جرائم 
هذا اجلهاز«. وتعليقا على ما تردد 
بأن بعض املش����تبه فيهم أجروا 
عمليات جتميل لتغيير مالمحهم 

قال خلفان »إن����ه في حال تغيير 
أشكالهم س����واء بعمليات جتميل 
أو خالفه وفق����ا ملا يردد البعض، 
فتبقى لدينا تلك البصمات التي ال 
ميكن التالعب بها، وبالتالي في حال 
اصطياد أحدهم أو بعضهم ستتم 

مطابقة تلك البصمات عليهم«.
العديد  وأضاف »اليزال لدينا 
من األدلة التي تدين املشتبه فيهم 

بجرمية اغتيال املبحوح لم يفصح 
عنها بعد«.

وق����ال قائد ش����رطة دبي في 
تصريح نشرته صحيفة »اخلليج« 
االماراتية على موقعها االلكتروني 
الس����اعات االولى من صباح  في 
السبت 2010/2/27 »الثابت حتى 
اآلن أن غالبية هؤالء القتلة الذين 
مت اإلعالن عنهم من جانب شرطة 

دبي يتواجدون في إسرائيل«.
وحول التحاليل املخبرية التي 
لم يعلن عنها بعد، قال إن »التحليل 
النادر الذي يتم فحصه حاليا في 
أحد املختبرات األوروبية لم ينته 
ولكنه قد يكون جاهزا في غضون 

األيام القليلة املقبلة«.
وتابع »مهما كانت نتيجة هذا 
التحليل فالثابت لدينا ومن خالل 

تقرير الطب الشرعي أن املبحوح 
مات باخلنق«.

وجدد خلفان وصفه للجرمية 
ومنفذيه����ا »باجلبن����اء«، مؤكدا 
أنهم »فشلوا في عمليات التخفي 
التي جلأوا إليها ألن ش����رطة دبي 
وكاميراته����ا كش����فتهم وأضاعت 
عليهم النشوة بتنفيذ تلك العملية 

اإلجرامية الشائنة«.

نتنياهوالفريق ضاحي خلفان


