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 سرقة »زهرة الخشخاش« في مصر تثير لغطا
ووزير الثقافة المصري يتراجع: لم نعثر على لوحة »فان غوغ«

قيمتها المالية 50 مليون دوالر والفنية ال تقدر بثمن 

لوحة زهرة اخلشخاش

النائب العام املصري يدلي بتصريح للفضائيات

كارال واملخرج وودي آلن أثناء التصوير

فاروق حسني

القاهرةـ  وكاالت تراجع وزير 
الثقافـــة المصري عـــن تأكيده 
السابق، حول العثور على لوحة 
»زهرة الخشخاش« للفنان فان 
غـــوغ، والتي ســـرقت من أحد 

متاحف القاهرة، اول من أمس.
إلـــى أن  وأشـــار حســـني 
»المعلومـــات التي وردت حول 
اســـتعادة اللوحة غيـــر دقيقة 
وغيـــر مؤكـــدة وأن الجهـــات 
األمنية مستمرة في البحث عن 

الجناة«.
وكان حسني أعلن أن قوات 
األمن في مطار القاهرة تمكنت من 
»إلقاء القبض على شاب وفتاة 
إيطاليين كانا ينقالن لوحة فان 
غوغ خالل محاولتهما المغادرة 
من مطار القاهرة إلى إيطاليا«.

وأوضح أن »اللصوص لجأوا 
إلى استخدام مشرط لقطع اللوحة 
من اإلطـــار المحيط بها«. وقرر 
الوزير إغالق المتحف الى حين 
انتهـــاء التحقيقـــات ومراجعة 

المنظومة األمنية في المتحف.
وأوضح مسؤول أن الشرطة 
الشرائط  تقوم حاليا بمشاهدة 
التي سجلتها كاميرات المراقبة 
وبرفع البصمات في مكان الحادث. 
ولم تتضح على الفور أســـباب 
توقيف اإليطاليين، كما لم يكن 
ممكنا معرفة مـــا إذا كان أطلق 

سراحهما.
وبحسب الوزير، فإن حوالي 
10 أشخاص فقط زاروا السبت 
المتحف الواقـــع في حي الدقي 
الشعبي في وسط القاهرة، على 
الضفة اليســـرى لنهـــر النيل. 
واستجوب الشرطيون موظفي 
المتحف والزوار الذين استطاعوا 

الوصول إليهم بعد الحادثة.
وفـــي حين حـــاول البعض 
المادية  اللوحـــة  تقديـــر قيمة 
بأكثر مـــن 50 مليون دوالر، إال 
أن متخصصين أكدوا أنها تنتمي 
إلى تلك اإلبداعات التي ال تقدر 

العالمي حيث  التراث  بثمن في 
يعتقد أن فان غوغ )1890-1853( 
رسمها عام 1887 قبل 3 سنوات 

من مقتله بطلق ناري.
 ويضم متحف محمد محمود 
خليل مجموعة من أهم مجموعات 
األعمـــال الفنيـــة األوروبية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين 
في الشرق األوسط. وهو يحمل 
اسم نائب مصري راحل اشتهر في 
ثالثينيات القرن الماضي بامتالكه 
مجموعة كبيرة من األعمال الفنية، 
وقد اختير قصره الســـتضافة 
المتحف. وســـبق لهذه اللوحة 
أن تعرضت للسرقة عام 1977، 
إال أن الشرطة عثرت عليها بعد 

10 سنوات.
كما تعرضت أعمال أخرى لفان 
غوغ للسرقة في متاحف مختلفة. 
ويعتبر تهريب األعمال الفنية، 
السيما الفرعونية، تجارة مدرة 
لألربـــاح الطائلة في مصر، هذا 
البلد الغنـــي بآثاره. ففي العام 
2008، سرقت أربع لوحات فنية 
من ضمنها واحدة لفان غوغ من 

متحف زيوريخ.
من جهة اخرى، توجه النائب 
العـــام المصـــري المستشـــار 
عبدالمجيـــد محمود الى متحف 
محمـــود خليـــل لتفقـــد مكان 

السرقة.

القاهرة ـ ام.بي.سي: قال د.زاهي حواس ـ 
أمــــن عام املجلس األعلى لآلثار في مصر إنه 
لم يعجب مبسلسل »كليوباترا« منذ قراءته 
للســــيناريو، مؤكدا تضمنه أخطاء تاريخية 
كثيرة ال ميكن التغاضي عنها، واعتبر العمل 

أسوأ مسلسل تاريخي شاهده في حياته.
وقال: بعد مشــــاهدتي احللقات األولى من 
املسلسل أصبت بصدمة، بسبب الشكل السيئ 
الذي يقدمون به »كليوباترا«، فهو ليس له أي 
صلة بها، كمــــا أن كل املالبس التي يظهرون 
بها في األحداث ليست فرعونية وال يونانية، 
وهذا انعكس على أداء املمثلن، فلم يقنعني 
أي منهم بدوره، على الرغم من أنهم يقدمون 

شخصيات تاريخية.
وأضاف أن من مساوئ املسلسل أنه يقدم 
بلغة عربية فصحــــى، وكان األفضل تقدميه 
بالعامية املصرية، مثل كل األعمال التاريخية 
العاملية، حيث تقدم دائما بالعامية لتدخل قلوب 
الناس بسرعة، ويزيد على ذلك أن طريقتهم في 
التحدث ال تساعد على فهم املسلسل وتقبله، 

خاصة مع كثرة اخلطب في أحداث العمل.

وسخر األثري املصري الشهير من صناع 
أنهــــم يظهرون  بالقــــول »الغريب  العمــــل، 
»كليوباترا« وكأنها تعيش في السوق، فتجدها 
في احللقة الواحدة تذهب إلى السوق أكثر من 
مرة، يضاف إلى ذلك اعتمادهم في املسلسل على 
اجلمال كوسيلة انتقال، وهذا لم يكن موجودا 
في عصرها«، بحســــب صحيفة »الشروق« 

املصرية.
واستنكر حواس ما روج له املسلسل بأن 
كليوباتــــرا كانت تقع في حب كل من تقابله، 
وكانت تبني عالقة مع »حرامي« من الشعب أو 
متسول فهذا ليس صحيحا باملرة، كما أنه من 
غير املقبول أن يقحموا شخصية مثل »كاري 
احلرامي« في القصة، على الرغم من أنه ليس 

موجودا في التاريخ، ولم يذكره أي مؤرخ.
وعاد حواس وقال »رغم إمياني الشديد بأن 
الدراما تتطلب إضافة شخصية وحذف أخرى، 
فان هناك أسســــا تاريخية ال نقبل حتريفها 
مثل شــــكل املعابد واملالبس وطريقة احلياة، 
وصناع هذا العمل فشــــلوا في الوصول إلى 

الشكل احلقيقي لهذه األشياء املهمة«.

زاهي حواس رغم إشادته باختيار سالف: 
كليوباترا أسوأ عمل تاريخي شاهدته في حياتي

رئيس الوزراء األردني يدعو وزراءه 
لمشاهدة مسرحية سياسية

عّمانـ  وكاالت: في حملة عالقات عامة، هدفها نفي عدائه للحريات 
العامة، والصحافية على وجه اخلصوص، دعا سمير الرفاعي رئيس 
احلكومة وزراءه ملشاهدة مســــرحية »ضغط عالي« التي تشكل أول 
بطولة نســــائية على خشبة املسرح األردني للفنانة أمل الدباس الى 
جانب خمسة مشاركن قدموا أدوارا ثانوية، وهي آخر طبعة محلية 
من املسرح السياسي الذي غاب لعدة سنوات عن البالد قبل ان تعود 
بــــه الدباس حصريا، هذه العودة أثارت الكثير من الضجة خصوصا 

قبل االنتخابات العامة املقبلة.
وبلسانها الالذع تســــتعرض جنمة العمل الكوميدية أمل الدباس 
جملة واســــعة من االنتقادات للحكومة، لكنها اشتهرت هذه املرة بأن 
ذكرت أسماء الوزراء مباشرة وتقصدت بعضهم على خشبة املسرح 

بحسب مجلة »املستقبل العربي«.
لذلك اهتم رئيس الوزراء سمير الرفاعي بدعوة جميع أفراد طاقم 
حكومته ملشــــاهدة هذا العمل املســــرحي، داللــــة بطبيعة احلال على 

دميوقراطية احلكومة وصدرها الواسع.
تتناول مسرحية »ضغط عالي« في ساعة من الزمن خمسة مشاهد 
ذات مضامن سياســــية اجتماعية واقتصادية متس هموم الشــــارع 
األردني وهي: ارتفاع األسعار، الضرائب، االنتخابات النيابية والتأمن 

الصحي وغيرها.
كما حملت املســــرحية في مجرياتها جرأة كبيــــرة في الطرح، إذ 
حتدثت عن قضايا الفساد احلاصلة في املؤسسات احلكومية والوزارات 
ووجهــــت االنتقادات ملجموعة من الوزراء بأســــمائهم احلقيقية على 

أدائهم احلكومي.

حملة رمضانية للتعريف 
بمساجد أبوظبي

أبوظبيـ  أ.ش.أ: أطلقت »هيئة 
أبوظبي للسياحة« للسنة الثانية 
التوالي حملة تلفزيونية  على 
رمضانية تســــلط الضوء على 
أبرز املساجد في إمارة أبوظبي 

وتبث يوميا.
تساهم احلملة في التعريف 
بأهم مساجد أبوظبي باعتبارها 
مراكز للحياة الدينية واالجتماعية 
على حد ســــواء من خالل إبراز 
القيم التي متيز مجتمع أبوظبي 
من جهة واحلفاظ على التراث 
واإلرث احلضــــاري لالمارة من 

جهة أخرى.

نظام غذائي لتفادي السمنة في رمضان 
القاهرة ـ وكاالت: 
الكثيرون  يخشـــى 
الـــوزن في  زيـــادة 
رمضان نتيجة األكل 
بشراهة واإلكثار من 
المعروفة  الحلويات 

في هذا الشهر.
وحســـب »اليوم 
الســـابع« ينصـــح 
د.مصطفى ســـاري، 
استشـــاري السمنة 

والتغذية في القاهرة، باتبـــاع برنامج غذائي للتخلص 
من الوزن الزائد خالل شهر رمضان، لكن البد من مراجعة 

الطبيب قبل البدء في أي برنامج غذائي.
ويمكن اتباع برنامج غذائي لمدة أســبوع مكون من إفطار 
عبارة عن كوب شوربة منزوع الدســم مع شريحة لحم 
أو ربع فرخة بجانب سلطة خضــراء وخضار وملعقتين 
أرز، وما بين اإلفطار والسحور ثمرة فاكهة، أما السحور 
فربع رغيف مع بيضة مســـلوقة و5 مالعق جبنة قريش 

وخيار.
 أما اليوم الثاني فهو عبارة عن إفطار مكون من ثمرتين 
مع نصف كيلو كباب وكفتة وســـلطة خضراء، وما بين 
اإلفطار والسحور مياه غازية دايت، والسحور كوبان من 

الزبادي مع الخيار بأي كمية.
أمـــا الــيوم الثالث فهو عبارة عن نصف كوب عصير 
قمر الدين مع كيلو ســـمك مشوي أو مسلوق مع سلطة 
خضراء، وما بين اإلفطار والســـحور ليمون بدون سكر 

والسحور كوبان زبادي وخيار.
واليوم الرابع راحة من النظام واليوم الخامس يكرر 
اليوم األول واليوم الســـادس يكرر اليوم الثاني واليوم 

السابع يكرر اليوم الثالث.

صحتك

 وودي آلن راض عن أداء كارال بروني ساركوزي 
روماـ  أ.ف.پ: ال يكف املخرج األميركي وودي آلن عن 
مدح كارال بروني ســــاركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي 
نيكوال ســــاركوزي، التي متثل فــــي فيلم يصوره حاليا 

في باريس.
وقال وودي آلن للصحيفة االيطالية ال كورييري ديال 
سيرا في مقابلة نشرت على موقعها اإللكتروني »كانت 
شــــديدة االحتراف. وأدت دورها ببراعة كبيرة، لدرجة 
أننا سندرج كل املشــــاهد التي صورناها في الفيلم، لن 

نحذف أيا منها«.
في فيلم »ميدنايــــت إن باريس«، تؤدي كارال بروني 
ســــاركوزي دور مرشــــدة في متحف رودين، إلى جانب 
املمثلة الفرنسية ماريون كوتيار واملمثل األميركي أوين 
ويسلون. وقد روى وودي آلن لصحيفة كورييري ديال 
سيرا أن الرئيس نيكوال ساركوزي أتى حلضور تصوير 

الفيلم ولرؤية زوجته متثل.
وقال »على غرار كل األشخاص اآلخرين من خارج فريق 
العمل، اضطر إلى البقاء إلى جانب خشبة املسرح. أعطيناه 
سماعات كي يصغي إلى ما تقوله... كان مسرورا جدا«.

ويروي فيلم »ميدنايت إن باريس« الكوميدي الرومانسي 
الــــذي بدأ تصويره في أوائل يوليو قصة زوجن تنقلب 
حياتهما رأسا على عقب في باريس. ومن املقرر أن يبدأ 

عرض الفيلم في العام 2011. 

جترى اآلن في دبي ابحاث لدراسة فوائد حليب النوق احملتملة 
في مكافحة البكتيريا واالورام والسكري باالضافة الى استخدامه 

التقليدي ملعاجلة القصور 1الكبدي.

وفي احدى الصورتن عملية قياس كمية احلليب خالل احللب 
وفي الثانية احد العمال في مزرعة كاميليشوس بدبي يحلب أحد 
اجلمال.              )أ.پ(

حليب النوق في دبي

.. وإلغاء الخيم الرمضانية في األردن
اعتبارا من العام المقبل

عمان ـ )يو.بي.آي(: أعلنت وزارة الصحة األردنية امس ان العام 
احلالي سيكون األخير لظاهرة اخليم الرمضانية في شهر الصوم.

وبرر مدير الرعاية الصحية في الوزارة بسام حجاوي هذا التوجه 
اجلديد بســــبب عدم التزام هذه اخليام بأي من قواعد الصحة العامة 
ما يؤثر على أداء الوزارة وما تهدف إليه، السيما فيما يتعلق بقانون 

حظر التدخن.
وقال احلجاوي ان الوزارة »قامــــت بتوجيه 3 إنذارات الى اخليم 
الرمضانية لعدم التزامها بقانون حظر التدخن ســــواء السجاير أو 
النرجيلة« موضحا أن الوزارة تعامل اخليم معاملة املطاعم وهي مكان 

مغلق يجب ان يطبق فيها ما يطبق في األماكن املغلقة.
وكان األردن بدأ في اخلامس والعشــــرين من مايو املاضي تطبيق 

قانون حظر التدخن في األماكن العامة.

سالف فواخرجي في مشهد من مسلسل كليوباترا وفي اإلطار زاهي حواس

هاتف محمول من سامسونج يعمل 
شهرين دون الحاجة إلعادة شحن

برلن ـ د.ب.أ: أزاحت شـــركة سامســـوجن لإللكترونيات الستار 
عن سلسلة جديدة من الهواتف احملمولة مجهزة للعمل في األماكن 

اخلارجية حتمل اسم »إكس ترمي«.
وتقول سامســـوجن إنها جهزت الهاتف إي 2370 ببطارية قوية 

ميكنها العمل 67 يوما دون احلاجة إلعادة شحن.
ويحتـــوي الهاتف اجلديد على غالف قـــوي ليحميه من األتربة 
ورذاذ املياه، وهو مزود مبصباح إضاءة وراديو »إف.إم« ومشـــغل 
مللفات »إم بي 3« املوسيقية، فضال عن كاميرا مدمجة ميكنها التقاط 

صور أو تصوير ڤيديو.
ومن املتوقع أن يطرح الهاتف اجلديد في األسواق الشهر اجلاري، 

وأن يصل سعره إلى 129 دوالرا.


