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مايكل دوغالس يحيي محبيه في كان

أبوظبي وقطر تسعيان لدور أكبر في السينما من خالل »كان«
كانـ  أ.ف.پ: تؤكد دول خليجية 
انها تريـــد ان تضطلع بدور اكبر 
في االنتاج السينمائي وهو قطاع 
سبقتها اليه دول عربية اخرى مثل 
مصر ولبنان فضـــا عن جارتها 

إيران.
واستغلت إمارة أبوظبي ودولة 
قطر فرصة تنظيم مهرجان »كان« 
للفيلم للتعبير عن طموحاتها في 
هذا املجال. وأوضح املدير املساعد 
ملهرجان أبوظبي السينمائي الدولي 
كيلني كوين »اننا نصور افاما منذ 
الســـبعينيات لكن لم يكن لدينا 

صناعة سينمائية«.
وإمارة أبوظبي الغنية بالنفط 
والغاز أقامت جناحا فسيحا وأنيقا 
في سوق الفيلم في مهرجان كان اال 
انه يعرض فقط راهنا افاما قصيرة 

وبعض الشرائط الوثائقية.

وقال كوين »التحدي اليوم هو 
في تصوير فيلم تخييلي طويل« 
مضيفا ان االمر بات بحكم املبتوت 
مع االعان اجلمعة عن بدء تصوير 

فيلم من هذا النوع.
وفي حني تغيب امارة دبي التي 
تشـــكل إحدى االمارات السبع في 
االحتاد االماراتي عن الدورة الثالثة 
والستني ملهرجان »كان« فإن قطر 
متتثل للمرة األولى مع الطموحات 
نفسها: ايجاد انتاج ناشئ عبر دعم 
املواهب الشابة مع تشجيع السكان 
احملليني على التوجه الى صاالت 
السينما. وقالت الناطقة باسم معهد 
السينما في الدوحة فاطمة الرميحي 
»لدينا حتى اآلن 50 شاشة سينما 
في حني يبلغ عدد السكان 1.2 مليون 
نسمة. خال عطلة نهاية االسبوع 
الســـينما بالرواد«،  تكتـــظ دور 

انهـــا ظاهـــرة جديدة.  موضحة 
وأضافت »منذ سنوات قليلة الكل 
يذهب الى السينما بدال من البقاء 

أمام التلفزيون في املنزل«.
وأكد كويـــن »هناك اقبال على 
العربية  االمـــارات  الســـينما في 
املتحدة«، مشيرا الى االقبال على 
مهرجـــان أبوظبي الذي يعقد منذ 

العام 2007 في أكتوبر.
من جهـــة اخرى، أكـــد النجم 
األميركي الشهير مايكل دوغاس 
أنه راض عن حياته متاما رغم قلة 
عدد العروض الســـينمائية التي 
يتلقاها فـــي الوقت احلالي. وقال 
دوغـــاس )65 عاما( أثناء عرض 
فيلمـــه اجلديد »وول ســـتريت«: 
»أعيش حياة زوجية سعيدة للغاية 
وعندي طفان رائعان كما أني فخور 

بأفامي«.

مايكل دوغالس يشارك بـ »وول ستريت« ويؤكد: ابتعادي عن السينما ال يزعجني

بلغارية ترزق بتوأم وهي في الـ 62

التوأمان ماري وجاكلني

صوفيـــا ـ أ.ش.أ: أصبحـــت 
الطبيبة  كرازمييـــر دمييتروفا 
النفسية البالغة من العمر 62 عاما 
أكبر أم في بلغاريا بعد ان وضعت 
رضيعتني إثر خضوعها لعملية 

تخصيب بنظام األنابيب.
وذكـــرت مجلـــة »لوبوان« 
الفرنســـية أن الطفلتـــني ماري 
وجاكلـــني تـــزن كل منهما اقل 
من كيلو غرام لكنهما تتمتعان 
بصحة جيدة. وصرحت كرازميير 
دمييتروفا بأن عامل الســـن لم 
يكن عائقا أمامها لتحقيق أمنيتها 
في أن تصبح أما، خاصة بعد أن 
رفضت السلطات املختصة طلبها 

لتبني طفل.
أكد د.جورجي  ومن جانبه، 
الذي تولى عملية  هوبشـــيف، 
الـــوالدة، أن كرازمييـــر هـــي 
ثاني امرأة فـــي العالم تتخطى 
حاجز الســـتني وتـــرزق بتوأم 
بعد تخصيبها بنظام األنابيب، 
مشيرا إلى ان السيدات الـ 6 الاتي 
سبقنها في األمومة في مثل عمرها 
رزقن بطفل واحد فقط. واضاف أن 
السيدة دمييتروفا كانت حاما في 
3 أجنة، غير انه فضل التخلص 
من اجلنـــني الثالث حفاظا على 

صحة األم والطفلتني.
الهنديـــة اومكاري  ان  يذكر 
بانـــوار حتمل الرقم القياســـي 
للقب اكبر أم في العالم بعد ان 
رزقت بتوأم في عام 2008 وهي 

في عامها السبعني.

صحتك

تناول السيدات الحوامل لڤيتامين »أ« مفيد ألطفالهن
نيويورك ـ أ.ش.أ: تشـــير 
الدراســـات احلديثـــة إلى أن 
األمهات الاتي يعانني من سوء 
التغذيـــة ويتناولن جرعات 
إضافية من ڤيتامني »أ« خال 
احلمل يتمتع أطفالهن بكفاءة 
أعلى في وظائف الرئة على مدى 
مراحل طفولتهم حتى بلوغهم 

سن التاسعة.
وتؤكد الدراسات أن كفاءة 
وظائف الرئة لدى هؤالء األطفال 
ارتفعت بنســـبة 3%، خاصة 
الذين ولدوا لألمهات  االطفال 
تناولن جرعـــات إضافية من 
الڤيتامـــني باملقارنة باألمهات 

الاتي تناولن عقارا زائفا.
لذلك تنصح األبحاث بأهمية 
التنـــاول املبكـــر للجرعـــات 
االضافية من ڤيتامني »أ« بني 
احلوامل الاتي يعانني ســـوء 

تغذية.

 أنيستون: رشاقتي ال عالقة لها
بطعام األطفال!

لوس أجنيليس 
ـ يو.بـــي.آي: قالت 
النجمة الهوليوودية 
جنيفر أنيستون ان 
سبب رشاقتها ليس 
أبدا تنـــاول اطعمة 
لاطفال  مخصصة 

كما يتردد حاليا.
وقالت انيستون 
ملوقـــع »بيبـــول« 
األميركي »ســـئلت 
مؤخرا ان كنت اتبع 
نظاما غذائيا يقوم 
على أطعمة االطفال 
وأخذت أفكر في ان 
هذا اغرب سؤال طرح 

علـــي يوما« واضافت »عذرا لكن آخر مـــرة تناولت فيها طعاما 
لاطفال عندما كنت في السنة األولى من عمري«.

ومازحـــت قائلة »أنا أتناول األطعمة الصلبة منذ حوالي 40 
سنة«. يشـــار إلى أن انيســـتون تصور حاليا في هاواي فيلم 
»جاســـت غو ويذ إيت« وتردد أنها آخر شـــخص مشهور يتبع 
نظاما غذائيا ابتكرته املدربة ترايسي أندرسون وهو يقوم على 

تناول 14 وجبة لألطفال يوميا يليها عشاء صحي.

جنيفر أنيستون

ملكة جمال هنغاريا
أغنيس دوبو الفائزة بلقب ملكة 
بـــني وصيفتيها،  جمـــال هنغاريا 
وســـتمثل دوبو بادها في مسابقة 
اختيار ملكة جمال العالم التي ستقام 
في ڤيتنام        )رويترز(

خدعوك فقالوا: 
موسيقى موزارت

ترفع درجة الذكاء!
ـ يو.بــــي.آي: ظل  واشــــنطن 
العلمــــاء لســــنوات يعتقدون أن 
استماع الطفل ملوسيقى موزارت 
يجعله أكثر ذكاء من غيره ولكن 
دراسة حديثة دحضت هذا الرأي 
وذكر موقع »هلث داي نيوز« ان 
دراسة منساوية جديدة لم جتد أي 
عاقة بني االستماع إلى موسيقى 
موزارت علــــى الرغم من روعتها 
ووقعهــــا اجلميل على األذن وبني 
زيادة إدراك الطفل. وأجرى علماء 
نفس في ڤيينا مراجعة ألكثر من 
40 دراسة وبحثا فتبني لهم أنه ال 
شيء يدعم فكرة أن االستماع إلى 
تلك املوسيقى يحسن اإلدراك أو 
يشحذ ذكاء الطفل. وقال جاكوب 
بيتسشينغ الذي قاد فريق البحث 
من جامعة ڤيينا: »أوصي باالستماع 
إلى موسيقى موزارت ولكنها لن 
ترقى إلى مستوى التوقعات بزيادة 
قوة اإلدراك« لدى الطفل. وذكرت 
دورية »الــــذكاء« أن الباحثني لم 
يتمكنوا مــــن إثبات وجود عاقة 
بني هذه املوسيقى وذكاء األطفال، 
مشــــيرة إلى أن هذا االعتقاد دفع 
بالكثير من الناس لشراء تسجيات 
الكاســــيكية لألطفال  املوسيقى 
الرضع وهو أمر استغلته شركات 
جتارية لتسويق هذه التسجيات 
في املدارس ومراكز رعاية األطفال 

بهدف الكسب املادي.

 مجلس الدولة الفرنسي يحّذر:
قانون منع النقاب »غير دستوري«

أوباما الوسيم »الجنتلمان«

أوباما مع السيدة هالي

باريــــس ـ د.ب.أ: أعلنت هيئة 
استشــــارية فرنســــية أن قانون 
حظر ارتداء النقاب في كل األماكن 
العامة في فرنســــا لن يصمد أمام 
أي دعوى بالطعن، وذكرت صحيفة 
أمــــس أن مجلس  »لوفيغــــارو« 
الدولة الفرنســــي أخبر احلكومة 
أن هذا القانون »ال يستند ألساس 

قانوني«.
الذي  وأشار املجلس في رأيه 
تقــــول الصحيفــــة إنهــــا اطلعت 
عليه، إلــــى أن احملكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان رفعت شأن حقوق 
اإلنسان في احلياة وفق معتقداتهم 
التقديس، لذا  الشخصية، ملنزلة 
فمن الصعب االعتماد على قرينة 
أن ارتداء النقاب يعد إهانة لكرامة 

املرأة، إذا ارتدته طواعية.
عاوة على ذلــــك، فإن فرض 
قانــــون يحظر اخفــــاء الوجه في 
األماكن العامة بسبب مخاوف أمنية 
محتملة أو تتعلق باالحتيال، ميكن 
أن يكون له مــــا يبرره في أماكن 
معينة وبإجراءات معينة ال أن تعمم 

في كل وقت وكل مكان.
وقال مصدر مقرب من رئيس 

الوزراء فرانســــوا فيون، إن رأي 
املجلس »ليس مفاجئا« ولن يؤثر 
في عزم احلكومة على مترير قانون 

يحظر ارتداء النقاب.
ومــــن املقرر تقدمي مشــــروع 
القانون ملجلس الوزراء األسبوع 
املقبل، قبل أن يطرح أمام البرملان 
في يوليو املقبل، وفي حال املوافقة 
على املشروع وحتوله إلى قانون، 
فســــيدخل حيز التنفيذ في ربيع 

البرملــــان  2011. كان أعضــــاء 
الفرنسي الذين حضروا األربعاء 
املاضي وبلغ عددهم 434 عضوا، 
وافقوا باإلجماع على قرار ينص 
على ان »املمارسات املتطرفة« 
مثل ارتداء النقاب تعد هجوما 
علــــى »القيم اجلمهورية«، غير 
أن أعضاء البرملان الفرنسي من 
حزب اخلضر واحلزب الشيوعي 

لم يشاركوا في التصويت. 

 باريسـ  أ.ش.أ: لم يجد الرئيس األميركي باراك 
أوباما طريقة للتعبير عن امتنانه ملجاملة إحدى 
السيدات في احد مطاعم نيويورك بعد أن وصفته 
بأنه »رجل وسيم ويتسم بالعقانية«، أفضل من 

احتضانها ثم تقبيلها على احدى وجنتيها.
وقد صاحت السيدة هالي بأعلى صوتها في املطعم 
قائلة »لقد احتضنني، ثم وجهت كامها لسيدة أميركا 

األولى قائلة »كيف حالك يا ميشيل؟«.
وذكرت صحيفة »لوموند« الفرنسية ان ميشيل 
لم تكن برفقة الرئيس اوباما الذي قرر أن يتناول 
طعامه في هذا املطعم الشهير قبل أن يلقي كلمة 
في االقتصاد، ولكن لسوء حظ الرئيس اوباما أن 
الواقعة قد صورت بالصوت والصورة في جميع 
القنوات التلفزيونية األميركية التي لم يرد اليها 
حتى اآلن رد فعل ميشـــيل عندما عاد اوباما إلى 

البيت األبيض.

 تردد أخبار
غير مؤكدة عن محاولة 

اغتيال هيفاء وهبي
ترددت معلومات غيـــر مؤكدة امس أن 
أجهزة األمن اللبنانية احبطت مخططا الغتيال 
النجمة هيفاء وهبي في بيروت، ويتم حاليا 
التحقيق مع مجموعة مـــن االفراد في هذه 
القضية، وقال موقع ان هذه املعلومات دفعت 
الفنانة هيفاء وهبي إلى تأجيل موعد مجيئها 
إلى لبنان حرصا على ســـامتها، حسب ما 
تناقله عدد كبير مـــن املواقع االلكترونية 

امس.
وبحسب املعلومات املتناقلة، فقد متكن 
رجل أمن متخف من اكتشاف خيوط املخطط، 
حيث كان أحد املشتبه بهم يتحدث عن نيته 
الغتيال الفنانة وهبي على طريق مطار بيروت 
الدولي، وقد قادت هذه املعلومات الى توقيف 
املشتبه به الذي وبعد التحقيق معه اعترف 
بوجود شخصني آخرين معه، مت توقيفهما 

ويتم التحقيق معهما لكشف الدوافع.

هرم من المالبس المستهلكة!
أقام الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي معرضا 
في نيويورك للمابس املستهلكة يتكون من 45 حجرة 
وهرما بارتفاع سبعة امتار ونصف املتر واستخدم 
الفنان لهذا الغرض 30 طنا من املابس املســـتهلكة 

)أ.ف.پ(


