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تقوم بدور مديرة متحف.. مثقفة وفاتنة

كارال بروني.. منتصف الليل في باريس
باريس ـ د.ب.أ: بدأ املخرج األميركي الشهير 
وودي آلن  )74 عامــــا( تصوير فيلمه اجلديد 
»ميدنايت إن باريس« )منتصف الليل في باريس( 
في العاصمة الفرنسية، والذي تشارك فيه سيدة 

فرنسا األولى كارال بروني ـ ساركوزي.
ويدور الفيلم حول عائلة أميركية تســــافر 
إلى باريس، حيث تلتقي بعشيقني شابني تنقلب 

حياتهما رأسا على عقب بسبب هذا التعارف.
وتلعــــب قرينة الرئيس الفرنســــي نيكوال 
ساركوزي في الفيلم دور مديرة متحف مثقفة 
وفاتنــــة. وذكرت محطة »يــــوروب 1« اإلذاعية 

الفرنسية امس أن آلن لم يرغب في إسناد دور 
كبير لعارضة األزياء السابقة كارال، وذلك خشية 
ارتباط سيدة فرنسا األولى بالتزامات مفاجئة 

خالل التصوير.
وأضافــــت احملطة أنه إذا حدثت أزمة دولية 
خالل فترة التصوير فإنه ينبغي على كارال أن 

تكون قادرة على مرافقة زوجها في جوالته.
ومن املقرر أن يشارك في الفيلم أيضا املمثل 
األميركي أوين ويلسون واملمثلة الفرنسية ماريون 
كوتيار. ومن بني األماكن التي سيتم تصوير الفيلم 

فيها فندق »بريستول« الفخم بباريس.

نساء اإلمارات تزيّن بمجوهرات ومعادن نفيسة 
قيمتها نحو 20 مليار درهم في عام واحد

دبيـ  العربية: كشفت بيانات وزارة التجارة اخلارجية، أن اإلماراتيات 
تزينه مبعادن نفيســــة بلغت قيمتها نحو 20 مليار درهم خالل العام 
املاضــــي 2009، تضمنت اللؤلؤ الطبيعي، واألحجار الكرمية وشــــبه 
الكرمية، واملعادن الثمينة، ومشغوالت ونقودا ذهبية، ومعادن مقلدة، 

بقيمة جتاوز 19.35 مليار درهم.
وقال احمللل اإلحصائي في وزارة التجارة يوســــف عبداهلل ذياب، 
إن واردات الدولة من اللؤلؤ الطبيعي، واألحجار الكرمية، واملشغوالت 
الذهبية عام 2009 مثلت 22.7% مــــن قيمة واردات الدولة اإلجمالية، 
والتي بلغت نحو 447.39 مليار درهم، لتحل بذلك في املرتبة الثانية، 
مــــن حيث القيمة، بعد املعــــدات، واآلالت، واملاكينات الصناعية التي 

جاءت أوال.
وأضاف لصحيفة »اإلمارات اليوم«، أن أكثر من 19.3 مليار درهم من 
الواردات استخدمت استهالكا محليا في زينة النساء بشكل أساسي، 
الفتا إلى تصدير ما قيمته 32.8 مليار درهم إلى اخلارج، وإعادة تصدير 
ما قيمته 49.2 مليار درهم بعد تصنيعه، ليمثل قيمة مضافة لالقتصاد 
الوطنــــي. وأوضح ذياب أنه على الرغم من أن واردات الدولة من هذا 
البند ضخمة، فإنها تراجعت مقارنة بعام 2008 أكثر من 21 مليار درهم، 
وذلك بسبب األزمة املالية العاملية، مشيرا إلى أن تلك الواردات احتلت 
املرتبة األولى من حيث أعلى الواردات قيمة عام 2008 بقيمة إجمالية 
بلغت 122 مليار درهم، في حني بلغت قيمة صادرات الدولة منه، نحو 
24 مليــــار درهم، وقيمة إعادة التصدير نحو 63.2 مليار درهم، وبلغ 

حجم جتارة الدولة منها نحو 209.28 مليارات درهم.

حملة ضد العبودية في اليمن
صنعاءـ  أ.ف.پ: أطلقت جمعية أهلية مينية حملة ضد العبودية 
في البالد، مؤكدة وجود مئات »املستعبدين« في البلد الفقير الذي 
تطغى عليه البنية القبلية، وذلك رغم إلغاء هذه املمارسة رسميا 
منذ عقود. وقال محمد ناجي عالو منسق اجلمعية الوطنية للدفاع 
عن احلقوق واحلريات »هود«، في بيان نشر على موقع اجلمعية، إن 
األخيرة »ستعمل مع كل شركائها من منظمات املجتمع املدني ورجال 
اخلير من املجتمع على القضاء على هذه اجلرمية« في إشـــارة إلى 
العبودية. وذكر عالو أن »هناك جلنة من الوجهاء ستزور املناطق 
التي يتواجد فيها مرتكبو جرمية االستعباد لنصحهم وتعريفهم 
بخطورة اجلرمية التي يرتكبونها«، مهددا بـ »مقاضاة هؤالء الذين 
يصفون أنفسهم باألسياد ويستعبدون غيرهم من املواطنني، وهي 
جرمية عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من احلبس«. وذكرت 

الصــــحيـــفة اإللكترونية أنها رصــدت نحو »500 عبد«.

صدر ضده حكم قضائي بتفريقه عن زوجته باعتباره مرتداً

صحتك
السكريات تهدد بأمراض القلب

نيويوركـ  أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية من أن كثرة تناول السكريات 
قد يلعب دورا في زيادة فرص اإلصابة بضغط الدم املرتفع بصورة 
ــاهمة في زيادة فرصة  ــذي يعد أحد العوامل الهامة املس كبيرة وال
اإلصابة بأمراض القلب واألزمات القلبية اخلطيرة إلى جانب أمراض 
ــرايني. ويتواجد السكر بصورة كبيرة في العديد من املنتجات  الش
ــروبات  ــل األغذية املصنعة واحللوى واملش ــر الغذائية مث والعناص
الغازية. وكانت األبحاث قد أجريت على ما يقرب من 4528 شخصا 
لقياس معدالت تناولهم السكريات وذلك خالل الفترة من عام 2003 
حتى 2006 حيث أشارت املتابعة إلى أن األشخاص الذين يتناولون 
مشروبات غازية ويتناولون احللوى حتوي ما يعادل 75 جراما من 
ــكر يوميا يصبحون أكثر عرضة لإلصابة بضغط الدم املرتفع  الس

مقارنة بأقرانهم.

الموت يغّيب المفكر المثير للجدل
  نصر حامد أبو زيد في القاهرة

دبي ـ العربيـــة: توفي صباح 
امس د.نصر حامد أبو زيد، حيث 
وافته املنية عند التاسعة صباحا 
في إحدى مشافي القاهرة، وسوف 
يتم دفنه اليوم في مقابر األسرة 
مبنطقة قحافـــة في مدينة طنطا، 
وذلك بعد صالة العصر. وسوف 
يقام العزاء اليـــوم في مقر إقامة 

أسرته بقحافة.
وكان د.نصر أبوزيد قد عاد إلى 
مصر منذ أسبوعني من اخلارج بعد 
إصابته بڤيروس غريب فشل األطباء 
في حتديد طريقة عالجه، وقد دخل 
الراحل في غيبوبة استمرت عدة 

أيام حتى وافته املنية.
إبتهال يونس  وكانت زوجته 
رفضت قبل أيام اإلشــــارة إلى أي 
تفاصيل تتعلق بطبيعة »الڤيروس« 
الذي أصــــاب زوجها، لكنها أكدت 
أن حالته حرجة جدا، وأن زيارة 
الصحافيني أو غيــــر الصحافيني 
ممنوعة عن املفكر املعروف في كل 
األحوال. وقد اثار أبوزيد حالة جدل 
شديدة لم تقتصر على مصر فقط 
بل امتدت عربيا وعامليا خصوصا 
بعد خروجه اختياريا إلى هولندا 
مع زوجتــــه وزميلته في جامعة 
ابتهال يونس،  الدكتورة  القاهرة 
كانــــت قصة التكفير أهم ما فيها، 
فهي أشــــهر قضايا تكفير الكتاب 
في القرن العشرين، إذ صدر فيها 
حكم قضائي نص على تفريقه عن 
زوجته بناء على دعوى حســــبة 
اعتبرته مرتدا. وقد تســــبب هذا 
احلكم واجلدل حوله في إلغاء قضايا 
احلسبة من هذا النوع فيما بعد. إال 
أن املثير أن د.عبد الصبور شاهني 

بعد أن اعتبر مرتدا عن اإلسالم، 
فاضطر للجوء معها إلى هولندا 
أبوزيد  إثر هذا احلكم. وأصدر 
العديد مــــن الكتب مــــن أهمها 
»االجتاه العقلي في التفســــير 
دراســــة في قضيــــة املجاز في 
القرآن عند املعتزلة« و»فلسفة 
التأويل دراسة في تأويل القرآن 
عنــــد محيي الديــــن بن عربي« 
اللغة  العالمــــات في  و»أنظمة 
إلى  واألدب والثقافــــة مدخــــل 
السميو طيقا« و»مفهوم النص 

دراسة في علوم القرآن«.
يذكر أن آخــــر املواقف التي 
أثيرت فيها مجددا قضية ارتداد 
د.نصــــر حامد ابوزيد كانت في 
الكويت، فقد منع من دخول البالد 
العام املاضي، حيث كان مدعوا 

إللقاء محاضرة فيها.
الكويتية   وكانت احلكومة 
منعــــت ابوزيــــد مــــن دخــــول 
البالد، اثر تهديدات من النواب 
االســــالميني للحكومة في حال 
دخولــــه، حيث يتهمون الكاتب 

بـ »اإلحلاد والزندقة«.

صاحب التقرير الذي استندت إليه 
الدعوى القضائية، أنكر فيما بعد 
أنه قام بتكفيــــره، وهو ما يعني 
عودة اجلدل حــــول هذه القضية 
حتى بعد وفاته. وكان أبوزيد أثار 
زوبعة في تسعينيات القرن املاضي 

بكتاباته في الفكر اإلسالمي والديني 
ومعارضته سلطة النص املطلقة، 
أدى إلى صــــدور قرار من محكمة 
األحوال الشخصية بتطليقه من 
زوجته د.ابتهال يونس أســــتاذة 
األدب الفرنسي في جامعة القاهرة 

ابو زيد مع زوجته

نصر أبو زيد د.عبدالصبور شاهني

جانين دي تطلق 
حملة لحماية الحيوانات في لبنان

بيروت ـ إيالف: تعتبر الفنانة اللبنانية 
»جانني دي« أن النشــــاط االجتماعي واجب 
على الفنان، ومن ضمن نشاطاتها االجتماعية 
 Animals« واإلنسانية األخيرة متثيلها جلمعية
Lebanon« ولتكون صوتها الناطق في لبنان 
نحو إيجاد قانون حلماية احليوان في لبنان. 
وفــــي تعليقها حول ســــبب انضمامها لهذه 
اجلمعيــــة تقول جانــــني ان حقوق احليوان 
ليســــت مســــألة كمالية، وان تقدم الشعوب 

فكريا وإنسانيا، ودرجة حتضرها تقاس بدرجة 
الوعي االجتماعي جتــــاه قضايا مثل حقوق 
احليــــوان، حماية البيئة، وغيرها من األمور 
التي ال تقل أهمية عن حل مشاكل اجتماعية 

أخرى كالبطالة والفقر والرعاية الصحية.
احليوانات كائنات تتقاسم العيش معنا 
على هــــذا الكوكب ولها حقــــوق علينا نحن 
الكائنــــات األقوى في رعايتها واحلفاظ على 

حريتها وأمنها.
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