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عّمان � كونا: يفرد عدد كبير من األردنيني مس����احة 46
مميزة في أمسياتهم الرمضانية ملتابعة الدراما الكويتية 
واخلليجية الت����ي تعرض على عدد من الفضائيات في 

الشهر الفضيل.
وحتظى مسلسالت كويتية عديدة مبتابعة واسعة من 
مختلف الفئات العمرية واالجتماعية ملا فيها من تنوع 
في املواضيع املطروحة واتق����ان الفنانني اداء ادوارهم 

وفقا آلراء مواطنني التقتهم »كونا«. وقال الناقد املسرحي 
والفنان جمال عياد انه مت رصد نحو 15 مسلسال كويتيا 
في رمضان تنوعت مواضيعها بني التراثي والكوميدي 
واالجتماعي ما يبشر مبس����تقبل واعد لسوق صناعة 
الدراما العربية المتالكها العناصر األساس����ية بصناعة 
الدراما وأهمها الفضاء الدميوقراطي والقدرة اإلنتاجية 
وطم����وح الطاقات الفنية األكادميية الش����ابة. وأضاف 

عي����اد ان الدراما الكويتية جزء م����ن الثقافة واملوروث 
الش����عبي في الكويت فمنذ نشأة املجتمع الكويتي كان 
اجلانب الثقافي حاضرا بقوة وجتلى في املوجات املتتالية 
لالنتاج الثقافي الكويتي حتى اآلن الذي عم جميع األقطار 
العربية، لذا كان من الطبيعي أن نتلمس احلضور الدرامي 
التلفزيوني املس����تند الى قاعدة ثقافية متور بحيويات 

األجيال املتعاقبة.

الدراما الكويتية تحظى بمتابعة واسعة في أمسيات األردنيين الرمضانية
ك

صحت

كشف األزمات القلبية من شعر اإلنسان
أونتاريو � د.ب.أ: أثبتت دراس���ة 
كندية أن ضغوط احلياة املستمرة تبدو 
آثارها على ش���عر اإلنسان وبالتالي 
فيمكن من خالل الش���عر اكتش���اف 

إمكانية اإلصابة بالنوبات القلبية.
وقال علماء جامعة غرب أونتاريو 
مبدينة لندن الكندية إن هرمون اإلجهاد 
النفسي املسمى »كورتيزول« يخزن 

في الشعر مثل الكوكايني.
ووجد العلماء نس���بة عالية من 
هرمون الكورتيزول في شعر املرضى 
الذين أصيبوا بنوب���ات قلبية، ولم 
تكن نس���بة اإلجهاد الت���ي يعانيها 
األف���راد في مقار العم���ل أو الناجمة 
أو  العالقات االجتماعية  عن مشاكل 
املشاكل املالية حتى اآلن قابلة للقياس 
بصورة مباشرة ملعرفة حجمها على 

مدى س���نوات طويلة مضت، إال أن 
الطريقة اجلديدة ستتيح ذلك.

الس���موم اجلزئية  وأثبت علماء 
بقيادة العاملني جيديون كورين وستان 
فان أوم أن هرمون كورتيزول ميكن 
العثور عليه في الشعر اآلدمي حتى 
في اجلزء الذي يتجاوز طوله ثالثة 

سنتيمترات.
ولم يتمكن األطب���اء من قبل من 
إثبات وجود الهرمون املذكور إال في 
الدم والب���ول واللعاب حيث يختفي 

ثانية بعد وقت قصير.
وأصب���ح اآلن مبق���دور الباحثني 
التعرف على طول املدة التي تعرض 
الش���خص فيه���ا لضغ���وط احلياة 
من خالل وج���ود هرمون الضغوط 
النفس���ية )كورتيزول( في الش���عر 

الذي يصل طوله إلى أكثر من ثالثة 
سنتيمترات.

وينمو الشعر مبعدل سنتيمتر في 
الش����هر الواحد، وهكذا فإن الطريقة 
اجلديدة تتيح معرفة ما إذا تعرض 
املرء لضغوط ما خالل مدة قد تصل 
إلى ثالثة أشهر قبل إجراء الفحص.

وقام العلماء بفحص شعرات طولها 
ثالثة سنتيمترات لعينات أخذت من 
56 رجال نقلوا إلى املستشفى بسبب 
إصابتهم بنوبات قلبية، كما فحصوا 
عينات أخرى من شعر 56 رجال دخلوا 

املستشفى ألسباب أخرى.
النتيجة أن ش����عر  وأوضح����ت 
املرض����ى الذين أصيب����وا بالنوبات 
القلبية كان يحتوي على نسبة من 
هرمون الكورتيزول خالل األش����هر 

الثالثة األخيرة قب����ل الفحص أكبر 
بكثير من تلك التي وجدت في شعر 
املرض����ى الذين نقلوا للمستش����فى 

ألسباب أخرى.
وجاءت الضغوط النفسية كأكثر 
عوام����ل اإلصابة بالنوب����ات القلبية 
متفوقة على العوامل األخرى كمرض 
السكر وضغط الدم املرتفع والتدخني. 
ونشر العلماء الكنديون هذه الدراسة 
في الطبعة األخيرة من املجلة الطبية 

املتخصصة »ستريس«.
ويرى العلماء أن دراستهم ستؤدي 
إلى نتائج مؤث����رة في مجالها حيث 
سيصبح من املمكن حتاشي اإلصابة 
بالنوبات القلبية م����ن خالل تقليل 
النفسي، عن طريق تغيير  الضغط 

منط احلياة وتلقي العالج الالزم. 

جيمس كاميرون

الشيخ سلمان العودة 

نانسي عجرم 

العودة يدعو المسلمين إلى البكاء في ليلة القدر على »تأخرهم التقني«
إم بي سي: دعا الشيخ سلمان 
العودة املسلمني إلى البكاء في 
ليلة القدر على الفجوة التقنية 
بينهم وبني الغرب، التي وصفها 
»بالتقنية املفقودة«، مستنكرا 
قبول انتقال مقدرات احلضارة 
والتقدم من الغرب إلى الصني 
وقفزها دون أن تصل إلى العرب. 
وعلق العودة � في احللقة 26 
الزاوية«  من برنامج »حج���ر 
الذي يعرض على MBC � على 
احتمال أن تك���ون ليلة األحد 
)26 من رمضان( هي ليلة القدر 
بقوله: على املسلمني أن يبكوا 
على التقنية املفقودة،، وأردف 
قائال »أنا ال أقصد البكاء مجرد 
الدموع، ولك���ن أقصد احلرقة 
الداخلي���ة، املتصل���ة بإمياننا 
باهلل الذي خلق اإلنسان وملكه 
العقل، فليس مصادفة أن تكون 
احلضارة عند اإلنسان الغربي 
ثم تنتقل إلى الصني، ثم تقفز 

دون أن تصلنا نحن«.
التقدم في  العودة  ووصف 
عال���م التقنيات بأن���ه »تنوير 
تقني« وذلك في إشارة إلى أهمية 
إلى تعميم هذا  التقنية، داعيا 
املبدأ حتى للكبار، وقال: »بدال 
من أن ينظر اآلب���اء واألمهات 

مختل���ف القضايا، وذلك ألنهم 
يجدون امل���كان الذي يعبرون 
فيه عن أفكارهم، ويجدون من 

يسمعهم، ويؤيدهم أيضا.
ولكن العودة حذر من خطورة 
الذي يجعل  العالم االفتراضي 
املراهقني يقضون أوقاتا طويلة 
أمام شاشات الكمبيوتر، مشيرا 
إل���ى أن هناك تقري���را ملنظمة 
األمم املتح���دة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو( تؤكد فيه 
أن الشباب العربي يقضون 14 
املدرسة، بينما  ألف ساعة في 
يقضون 22 ألف ساعة أمام الالب 

توب وأجهزة الكمبيوتر.

إلى التقنية كشيء معجز« فإن 
عليهم أن يبدأوا بانفس���هم في 

هذا التنوير.
وقال: »قررت أن آخذ عزلة بعد 
رمضان ملدة أسبوع كامل ألطلع 
على اجلدي���د في عالم التقنية 
الت���ي أحتاجها، منه���ا مثال ما 

يتعلق بالهواتف احملمولة«.
وأكد العودة أن هذا االجتاه 
أصر عليه بعد موقف حدث مع 
أحمد الش���قيري مقدم برنامج 
»خواطر« حينم���ا رأى جواله 
فسخر منه، وقال له: »ملعوب 
عليك« وم���ن يومها فإنه يفكر 
في اكتساب القدرة على مواكبة 
اجلديد من التقنيات، وأنه يجب 
أن يلهم نفس���ه في أن يوسع 
وميدد م���ا يتعل���ق باجلانب 

املعرفي.

صوت المستضعفين

الش���يخ س���لمان  ووصف 
العودة »فيس بوك« واملدونات 
اإللكتروني���ة بأنه���ا »صوت 
الضعفاء«، ألنها جعلت صوت 
الضعفاء واملهمشني مسموعا 
في املجتمعات، حيث أصبحوا 
قادرين عل���ى تنظيم حمالت 
لكس���ب تأييد الرأي العام في 

وأشار العودة إلى ما يعرف 
ب� »السكند اليف« � أحد اخلدمات 
التي يعيش خاللها املستخدم 
ف���ي عالم متكام���ل � ففي هذه 
احلياة اجلدي���دة يجد املراهق 
املساجد واملباني وبإمكانه أن 
يتاج���ر وأن يرفه عن نفس���ه 
بالرياضة والتس���وق وإقامة 
العالقات والصداقات وكل شيء 
يحاك���ي العالم املوجود متاما، 
وهذا دون ش���ك له تأثير على 
املراهقني واألطفال، حيث يغيب 
عنهم الفرق بني اخليال والواقع 

الذي يعيشه.

التقنية ليست مقصلة لألخالق

ونفى العودة أن تكون التقنية 
اجلديدة مقصلة لألخالق مثلما 
البعض، مستنكرا  إليها  ينظر 
حزمة األفكار الس���لبية عنها، 
وقال ان التقنية عنصر محايد 
الغالب، وان اس���تخدامها  في 
هو الذي يحدد س���لبياتها من 

إيجابيتها.
وحث الع���ودة الدعاة على 
تعل���م جديد التقني���ات حتى 
يقتحم اخلطاب الديني اإلنترنت 
بش���كل مقبول، وقال: »الدعاة 
دخلوا عالم اإلنترنت، ولكننا 

مستفيد صغير من هذه التقنية، 
واملفت���رض أن يكون التنوير 
التقني على مستوى أعلى من 
ذلك، وهذا يتطلب وجود قدر من 
املبادرة من الفقيه أو العالم«.

وأشار إلى أن رفض التقنية 
لم يعد أمرا مجديا، وفكرة القبول 
املطلق لها لم تعد موجودة، لذلك 
فإن الصراع بني تأثيرات التقنية 
االجتماعية والنفسية من جانب 
والعادات والقي���م واحملكمات 
الشرعية من جانب آخر، صراع 
ال ميكن إنكاره، ولكن البد من أن 
يتم ضبطه، مع مراعاة أن هناك 
قدرا من العادات احلسنة والقيم 

البد من أن نقاتل عليها.
وفي الوقت ال���ذي أكد فيه 
العودة على أن االستعمار اآلن 
حتول من استعمار عسكري، 
إلى استعمار تقني، أشار إلى أن 
املجتمعات لديها قدر من املمانعة 
واملقاومة لس���لبيات التقنيات 
اجلديدة، حيث يفيء الناس إلى 
موروثاتهم وقيمهم، فمنذ وقت 
قريب كان املتشائمون يتوقعون 
أن تنهار األخالق فور انتشار 
القنوات الفضائية ولكن هذا لم 
يحدث، وأصبحت القنوات اآلن 

لها فوائد تثقيفية ودعوية.

اعتبر الـ »فيس بوك« صوت المهّمشين

وزير الهجرة إريك بيسون

الشيخ الددو يجيز كشف المرأة
لوجهها والتزين بالمكياج

نواكشوط: أفتى الشيخ 
محمد ولد الددو الشنقيطي 
بجواز كشف املرأة لوجهها 
والتزين باملكياج، وتتطابق 
الفتوى مع فتوى س����ابقة 
اطلقها الشيخ سلمان العودة 
الذي اجاز لفتاة س����عودية 

مبتعثة كشف وجهها.
وقال الشيخ محمد ولد 
الددو الشنقيطي يجوز اظهار 
امل����رأة وجهها م����ع التزين 
باملكياج. واستند الددو في 
حديث لبرنامج »مفاهيم« 
الذي تبثه قناة فور شباب، 

على ان اآلية استثنت )إال ما ظهر منها( وفسر ذلك 
بأن األخذ مبذهب الذين يرون بأن ما ظهر منها 
ما كان في الوجه واليدين من الزينة فالضمير 

حسب الشيخ يعود للزينة ال الى املرأة.
وتأتي هذه الفتوى في س����ياق حديثه في 
البرنامج حول احكام زينة املرأة واعتبر الددو 

انه ليس قول كل صحابي 
يؤخذ به وان قول الصحابي 

بذاته ليس حجة.
واجلدير بالذكر ان الشيخ 
الددو هو رئيس مركز تكوين 
العلماء بنواكش����وط وهو 
مركز اهلي يسعى لتخريج 
اعداد من العلماء الربانيني 
املتبحرين في مختلف العلوم 

الشرعية.
الذين  وم����ن املش����ايخ 
افاد منه����م او درس عليهم 
في الكلية أو ناقش����وه في 
بع����ض الرس����ائل العلمية 
الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ والشيخ محمد بن عثيمني والشيخ 
ناصر الدين األلباني والشيخ عبداهلل الركبان 
والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح االطرم 
وابنه الشيخ عبدالرحمن والشيخ عبداهلل الرشيد 

وغيرهم.

إم بي س���ي: قالت الفنانة 
البحي���ري إن مظاهر  دالي���ا 
الشيخوخة بدأت تظهر عليها، 
بسبب ضغوط العمل في مهنة 
الفن التي اعتبرتها غير آدمية، 
وشددت على أنها ترفض تقدمي 
أي دور يقل���ل منها أو يتاجر 
بجسمها، لكنها أوضحت أنها 
من املمكن أن تقبل مشهدا فيه 
قبلة، وأن زوجها ال يعترض 
على هذه املشاهد، وقالت داليا 
البحيري في مقابلة مع برنامج 
»حوار صريح جدا« على قناة 
»درمي« الفضائية يوم السبت 

املاضي وقالت: »الفن مهنة غير آدمية، وأش���عر بأنني أدفع الثمن 
غاليا بسبب عملي في الفن، وأعتقد أن أعراض الشيخوخة بدأت 
تظهر على مالمحي من العمل والضغوط التي أتعرض لها«. وأضافت 
أن عالقاتها بجميع زمالئها وزميالتها املصريات طيبة جدا، لكنها 
أوضحت أنها ال حتب كل الفنانات العربيات في مصر، ورأت أنهن 
من الصعب أن يسحنب البساط من حتت أقدام املصريات. وأوضحت 
الفنانة املصرية أنها ترفض تقدمي أي دور يقلل من قيمتها اإلنسانية 
والفنية أو يتاجر بجسمها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها 
من املمكن أن تقدم مش���هدا فيه قبلة إذا كان الدور جيدا، والقبلة 
في س���ياق السيناريو وليست مقحمة. ورأت داليا أنها من املمكن 
أن تقبل مشهدا فيه قبلة في عمل، وترفض املشهد نفسه في عمل 
آخر، الفتة إلى أن هناك فنانات يقدمن مش���اهد ساخنة لكنهن ال 
يشعرن بها، وترى نفسها ال تستطيع تقدمي هذه املشاهد حتت أي 
ظروف. وأشارت إلى أنها أصبح لها شكلها الفني اخلاص، ولديها 
خطوط حمراء، معتبرة أن املش���اهد الساخنة أصبحت مخصصة 
لشريحة معينة اآلن، إال أنها أوضحت أن لديها حتفظاتها، لكن من 

املمكن أن تقبل تقدمي مشاهد في حال تغير الظروف. 
وشددت الفنانة املصرية على أنها قدمت تنازالت حتى ال يفشل 
زواجها الثاني، دون أن تش���ير إلى طبيعة هذه التنازالت، نافية 
أن يكون فش���ل زواجها األول بس���بب خيانة زوجها، إمنا بسبب 
تس���رعها في االختيار وعدم احتوائه له���ا، فضال عن أنها تعتبر 
الزواج قس���مة ونصيبا. وأوضحت داليا أنها تعلمت من جتربتها 
األولى، واختارت الزوج املناسب بعد ثماني سنوات من انفصالها 
عن زوجها األول، مشيرة إلى أنها حتب زوجها وهو يحبها، وأنه 
أضاف لها االستقرار والهدوء والعائلة اجلميلة في حياتها. ولفتت 
إلى أن زوجها يغار عليها بش���دة، لكنه ال يوضح لها ذلك، فضال 
عن أنه يس���اندها في عملها، ويتفهم ظروف مهنتها، موضحة أنه 
ل���م يبد أي مالحظات على أفالمها أو أي مش���هد قدمته. واعتبرت 
الفنانة املصرية أن الرجل ميثل في حياتها أشياء كثيرة، حيث إنه 
األمان واالستقرار، الفتة إلى أنها حتب دائما الرجل الذي يتعامل 

مع املرأة باحترام وطيبة وذكاء.

القاهرة � )د.ب.أ(: أكد الش���اعر املص���ري أمين بهجت قمر أن 
شركة »أرابيكا ميوزيكا« قررت وقف تصوير أغنية »عيني عليك« 
الت���ي يضمها ألبوم املطربة اللبنانية نانس���ي عجرم عقب تفجر 
اخلالف عليها ورفعها من الطبع���ة الثانية لأللبوم املقرر طرحه 

مساء اليوم االثنني.
ومت الكشف السبت املاضي عن كون حلن األغنية مملوكا للمطربة 
املصرية شيرين وجدي التي قدمته بكلمات أخرى قبل 8 سنوات 
بعنوان »بني البينني« كأغنية منفردة »سينغل« مت عرضها في عدد 

من اإلذاعات ملدة تقترب من الشهر.
وقال قمر لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( اليوم االثنني انه طرف 
في اخلالف باعتباره مؤلف كلمات األغنية األصلية »بني البينني« 
وبالتالي فإنها تعد ملكية مشتركة بينه وبني ملحنها محمد رحيم 
وموزعها حميد الشاعري وال ميلك أحدهم التصرف فيها من تلقاء 

نفسه وإال يعد متجاوزا جتاه أصحاب احلقوق جميعا.
وكان رحيم قال ل� »د.ب.أ« ان حقوق ملكية األغنية تعود إليه 
تلقائيا ألن شيرين وجدي لم تضمها ألي من ألبوماتها ولم حتصل 

عنها على تصريح رقابي.
وقال منتج األلبوم محمد ياسني إنه قرر وقف تصوير األغنية 
مثار اجلدل كما قرر رفعها من الطبعة الثانية لأللبوم الذي باتت 
طبعته األولى جاهزة بالفعل قبل الكش���ف عن كون األغنية سبق 

تقدميها.

الشيخ محمد ولد الددو الشنقيطي 

داليا البحيري

داليا البحيري: الشيخوخة بدأت تظهر 
على جسدي.. والفن مهنة غير آدمية

حذف أغنية »عيني عليك«
من ألبوم نانسي عجرم

أصغر طالب في بريطانيا منذ القرن الثامن عشر

»ناسا« تتمكن من »شم رائحة« الشمس

لن���دن � أ.ش.أ: صبي بريطان���ي عمره 15 عاما 
س���يصبح الش���هر املقبل أصغر طالب في جامعة 
كامبريدج البريطانية منذ عام 1773. و يحضر التلميذ 
النابغة آران فيرنانديز من منطقة »سوراي« الذي 
تلقى تعليمه في املنزل، دروسا في الرياضيات في 
كلية »فيتزوليام« بعدما حقق أعلى الدرجات في 

امتحان »مستوى ايه« في الرياضيات والرياضيات 
املتقدمة والعلوم الطبيعية »الفيزياء«. وك��ان الطف��ل 
املعج��زة آران ق��د تسل��ق م��دارج الشهرة وعمره 
خمسة اعوام فقط في عام 2001 عندما حقق أعلى 
الدرجات في الدورة التأسيسية في الرياضيات في 

شهادة »جى.سى.أس.أي«.

واشنطن � د.ب.أ: شرعت وكالة الفضاء والطيران 
األميركية )ناسا( في تنفيذ أحد مشروعاتها طويلة 
املدى. وتعتزم ناسا دراسة الهالة احمليطة بالشمس 
عن طريق كبس����ولة فضائية ترسلها إليها، وترسل 
الهالة إكليال إش����عاعيا تصل درجة احلرارة فيه إلى 
مليون درجة مئوية. وأطلق على الكبس����ولة اس����م 
»سوالر بروف بالس« وهي في حجم السيارة العادية، 
وسيتم إرسالها إلى الهالة الشمسية في موعد أقصاه 
2018، وتبعد هذه الهالة عن األرض مبقدار 140 مليون 
كيلومتر. وقالت الوكالة إن »ناسا بدأت تطوير مشروع 

لرؤية الشمس عن كثب ودراستها من مسافة أقرب 
بكثير مما كان عليه احلال س����ابقا«. وأكدت الوكالة 
أن الكبسولة ستدخل مباش����رة إلى الغالف اجلوي 
للشمس، مضيفة »ستقوم الكبسولة بدراسة منطقة 
لم متسها من قبل أي مركبة فضائية«. وتقول الباحثة 
ليكا جوهاثاكورتا، من وكالة الفضاء األميركية، إن 
»هذا املشروع يتيح لطاقة اإلبداع البشرية الوصول 
إلى أماكن لم تصل إليها من قبل أي مركبة فضائية، 
وألول م����رة صار مبقدورنا ملس شمس����نا وتذوقها 

وشم رائحتها«.

وزير الهجرة الفرنسي يؤجل حفل زفافه
بعد توّعد محتجين بإفساده

جيمس كاميرون يعارض بناء سد ضخم في األمازون بـ »فيلم«

باريس � رويترز: اضطر وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون الى تغيير موعد 
زفافه بعد ان توعد مستخدمو موقع »فيس بوك« االجتماعي على االنترنت بافساد 
احلفل مع تعرض احلكومة الفرنس����ية إلى انتقادات في الداخل واخلارج بسبب 

سياساتها األمنية املتصلة بالهجرة.
وانتقدت احلكومة الفرنسية على نطاق واسع بسبب هذه االجراءات األمنية 
ومنها طرد آالف من الغجر واس����قاط اجلنسية الفرنس����ية عن مهاجرين أدينوا 

بتهمة مهاجمة رجال شرطة.
ونزل عش����رات االالف من احملتجني إلى الشوارع يوم السبت املاضي لشجب 

االجراءات االمنية.
واس����تقطب وزير الهجرة )52 عاما( جزءا كبيرا من تلك االنتقادات لدوره في 

تشديد سياسات الهجرة.
وبحلول مساء االحد كان أكثر من 940 مستخدما ملوقع »فيس بوك« قد وقعوا 
على خطة الحدى اجلماعات »الحداث فوضى« في حفل عرس بيسون على طالبة 
الفن التونسية ياسمني تورجمان/24 عاما/ والذي كان مقررا في العاصمة الفرنسية 

باريس يوم 16 سبتمبر احلالي.
وقال بيسون وهو اشتراكي سابق لتلفزيون )فرانس 5(: »يجب ان يقام سور 
الصني العظيم بني املسائل العامة واملسائل الشخصية، هذا السور ينتهك«، مضيفا 
أنه ال يريد الطفاله وال لزوجته اجلديدة وال لزوجته القدمية أن »يضاروا نتيجة 

الختياراتي السياسية«.

برازيليا � أ.ف.پ: يتوجه جيمس كاميرون مخرج 
»أفاتار« إلى البرازيل قبل نهاية العام احلالي لتصوير 
فيلم باألبعاد الثالثية حول قبيلة من السكان األصليني 
مهددة مبشروع تشييد سد ضخم في أدغال األمازون، 
بحسب ما أعلن األحد في مقابلة مع صحيفة »فولها 

دي ساو باولو« احمللية.
وقال املخرج الكندي »أرغب في التوجه الى هناك 
مجددا ملقابلة بعض زعماء )كابايو-كسيكرين( في 
وادي نهر )كسينغو( الذين دعوني لزيارتهم. سأحمل 
معي كاميرا ثالثية األبعاد لتصوير حياتهم وثقافتهم. 
هناك بعض األش����ياء التي لم تصور أبدا، فكيف إذا 

كان األمر يتعلق باألبعاد الثالثية؟«.
وانضم مخرج »أفاتار« قبل أشهر عدة إلى معارضني 

لتشييد سد »بيلو مونتيه« على نهر »كسينغو«.
ومن املتوقع أن يصبح هذا السد الثالث عامليا من 
حيث الضخامة )11 ألف ميغاواط( يسبقه »سد الصني 

العظيم« )18 ألف ميغاواط( وسد »إيتايبو« )14 ألف 
ميغاواط( على احلدود بني البرازيل واالوروغواي.

وكان كاميرون قد توجه مرتني س����ابقا إلى هذه 
املنطقة لدعم السكان األصليني. وقد استفاد من األمر 
ليصور بعض املش����اهد بهدف تنفيذ »فيلم وثائقي 
قصير« يضاف إلى نس����خة »أفاتار« اجلديدة املزمع 
إطالقها مبناسبة عيد امليالد املقبل، بحسب ما أوضح. 
في نهاية أغسطس املنصرم وقع الرئيس البرازيلي 
لويز إيناس����يو لوال دي سيلفا عقد امتياز لألشغال 
العامة اخلاصة بالسد، من دون أن يحصل على اإلذن 
الرس����مي من معهد البيئ����ة البرازيلي. أما معارضو 
املشروع )سكان أصليون، سلطات كنسية، ناشطون 
بيئيون( فيرون أن هذا املش����روع ليس »مس����تداما 
اقتصاديا« وهو سيؤدي إلى تهجير 16 ألف شخصا، 
إذ إنه سيتسبب في غمر منطقة تبلغ مساحتها 500 

كيلومتر باملياه، على ضفاف نهر »كسينغو«.

يستعد لالرتباط بطالبة تونسية ال تتجاوز نصف عمره


