
47الثالثاء 21 سبتمبر 2010  

واشنطن - وكاالت: قام الرئيس االميركي باراك اوباما 
بظهور علني نادر صباح االحد للمش���اركة في قداس اقيم 

في كنيسة قريبة من البيت االبيض.
وتوج���ه اوباما مع عائلته الى كنيس���ة س���انت جون 

االنغليكانية سيرا على االقدام.
وتناول اوباما وعائلته القربان املقدس واستمع الى العظة 
قبل ان يغادر اجلميع عائدين الى البيت االبيض من خالل 

حديقة الفاييت التي اغلقت للمناسبة امام اجلمهور.
وامتنع اوباما عادة عن الظهور علنا خالل القداس مشيرا 
الى انه ال يريد تعكير املراسم مع االجراءات االمنية احمليطة 

به.
ومع ان اوباما مس���يحي تكلم مرارا ع���ن اميانه، اال ان 
عليه ان يواجه اعتقادا منتش���را الى حد كبير في الواليات 

املتحدة انه مسلم.
واش���ار االسبوع املاضي الى »ش���بكة تضليل اعالمي« 
لدحض هذه الشائعة. وكان اوباما يرد على استطالع للرأي 

اشار الى ان اميركيا من اصل خمسة يعتقد انه مسلم.
ونقل���ت صحيفة »لوس اجنيليس تامي���ز« في عددها 
امس ان البيت االبيض اراد من حضور اوباما لقداس االحد 
في الكنيسة ارسال رسالة ضمنية الى جميع منتقديه انه 
مسيحي 100%، ومضت في مقال ألحد كتابيها الذي تناول 
حضوره النادر للكنيسة انه وكأمنا اراد اوباما القول انني 

لست مسلما.

أوباما في الكنيسة.. مسيحي %100

أوباما يودع قس الكنيسة األنغليكانية

يغادر الكنيسة بصحبة زوجته ميشيل )أ.ف.پ( في طريقه مع عائلته إلى البيت األبيض بعد حضورهم القداس  

إم.بي.سي: كشف الفنان تامر حسني عن تلقيه 
عرضا من احدى ش����ركات االنتاج العاملية إلنتاج 
ألبوماته املقبلة، شريطة اقامته بأميركا التي يستعد 
للس����فر اليها حاليا للحصول على كورس مكثف 
في مجال االخراج، وفي الوقت ذاته أملح تامر الى 
انتهائه أخيرا من كتابة فيلم »عمر وسلمى 3« الذي 

سيبدأ تصويره في القريب العاجل.
وأوضح تامر ل�»mbc.net« ان بنود العقد املطروح 
عليه تنص على انه سيقوم بغناء اول ألبوم باللغتني 
االجنليزية والعربية معا، وان ينتقل مبحل اقامته 
للواليات املتحدة االميركية على ان تكون مدة العقد 

سنتني مقابل ستة ماليني دوالر.
وأعرب تامر عن سعادته البالغة بهذا العرض، 
معتبرا ان احالمه بدأت تتحقق، فقد كان من اهم 

طموحاته ان يصل بالغناء العربي للعاملية.

 Come Back« يذكر ان تامر سبق له تقدمي اغنية
To Me« باللغت����ني العربية واالجنليزية كما قدم 
في ألبومه االخير اغنية »Sweet Melody« اللحن 
اجلميل التي غناها معه كرمي محس����ن وحس����ام 

احلسيني.
كما قدم اغنية »Just Peace« مجرد السالم وهي 
تدعو للسالم بني كل شعوب العالم التي قدمها بثالث 
لغات مختلفة الفرنسية واالجنليزية والعربية وهي 
من كلماته وأحلانه وغنائه كما اعاد مؤخرا غناء 
اغنية »هوتيل كاليفورنيا« لفرقة »eagles« التي 

قام بغنائها في حفلته االخيرة مبارينا.
وقال تامر اعتبر نفسي همزة وصل بني املجتمع 
العربي واملجتمع االميركي بعدما بدأ الشعب االميركي 
يردد اغنياتي باللغة العربية، وهو ما اعتبره اختراقا 

من الفن العربي للمجتمع الغربي.

كيم كارداشيان تنفصل عن صديقها

العناية اإللهية تنقذ أبوالليف من الموت

العثور على 13 من أتباع طائفة
في أميركا بعد تخوف من ارتكابهم انتحاراً

ثقافتك تساعدك على فهم اآلخرين

جامعة أوكسفورد تفتتح كلية لـ »قادة العالم«

.. وخالد سليم ينجو من الموت في »السخنة«

لندن � د.ب.أ: انفصلت جنمة 
التلفزيون كيم كارداش����يان عن 
صديقها العب كرة القدم األميركي 

ميلز أوسنت.
وذكرت صحيفة »ديلى ميل« 
البريطانية في عددها الصادر امس 
االثنني ان كي����م جنمة تلفزيون 
الواقع )29 عاما( وصديقها العب 
فريق داالس كاوبويز )26 عاما( 
قررا االنفصال النهما يعيش����ان 
معظم الوقت بعيدين عن بعضهما. 
قال مصدر مقرب من احلبيبني »إن 
بدء موسم كرة القدم في أميركا 
وانشغال كيم بتصوير البرنامج 

الواقعي »كيبينج اب وز ذا كارداشيان« أديا إلى زيادة التباعد بينهما«. 
وقد أمضى احلبيبان اللذان بدآ التواعد في نهاية شهر يونيو املاضي 
شهورا بعيدين عن بعض حيث كانت تقوم كيم بالترويج لبرنامجها 
الواقعي في أوروبا في الوقت الذي كان ميلز منشغال فيه بالتزاماته 
مع ناديه. وأضاف املصدر »قبل س����فر كيم إلى أوروبا قررا أنه ليس 

من العدل أال يقضيا وقتا كافيا معا وقررا االنفصال«.
و ب����دت كيم متألقة عندما ظهرت في برنامج تلفزيوني في ميالن 

بإيطاليا اليوم حيث يبدو أن االنفصال لم يشغل تفكيرها كثيرا.

انقذت العناية اإللهية املطرب 
الشعبي نادر أبوالليف من املوت 
بعد تعرضه حلادث سيارة كاد 
يودي بحيات����ه، حيث حتطمت 
سيارته بالكامل وهو داخلها، وعلى 

الفور مت نقله للمستشفى.
وصرح ابوالليف ملوقع الفن 
اونالين الذي نق����ل اخلبر امس 
قائال: احلمد هلل على كل شيء فقد 
شاهدت املوت بعيني وكنت أشعر 
بأنني لن اخرج من هذا احلادث 
س����ليما ولكن احلم����دهلل ذهبت 
للمستشفى واجريت فحوصات 
اثبت����ت تعرضي لكدمات  طبية 
واصابات طفيف����ة بالعمود الفقري ولكن احلمدهلل االطباء طمئنوني 
واكدوا لي ان االصابات ليست خطيرة. واشار ابوالليف الى ان احلادث 
نتج عنه حتطيم السيارة بالكامل حيث مت اصطدامها بسيارة اخرى على 
الطريق السريع، وذلك عقب عودته من احياء احدى حفالت الزفاف. 
من ناحية اخرى يجري ابوالليف خالل الفترة املقبلة جلسات عمل مع 
الشاعر امين بهجت قمر، لوضع التفاصيل النهائية للفيلم السينمائي 
اجلديد، الذي يحمل عنوان »ابوالليف« والذي تدور قصته حول شاب 
من منطقة شعبية، ميتلك موهبة الغناء ولكنه يعمل ميكانيكيا، ومن 

ثم يبدأ رحلة الكفاح حتى يحقق حلمه.

لوس أجنيليس � أ.ف.ب: عثرت شرطة كاليفورنيا األحد على 
13 من أتباع مجموعة ديني���ة متطرفة، كان اختفاؤهم املبلغ عنه 

السبت قد أثار شكوكا باحتمال ارتكابهم انتحارا جماعيا.
وكانت عملية بحث واسعة قد نظمت بهدف العثور على خمسة 
بالغني وثمانية أطف���ال قيل إنهم من املهاجرين الس���لفادوريني، 
فوجدوا في منتزه »باملدال« شمال لوس اجنيليس في حني كانوا 
يقيمون الصلوات. وأعلن شريف »باملدال« مايك باركر أن »ما من 
جرمية ارتكبت كما أنه لم توجه إليهم أي تهم«. وكانت امرأتان من 
الطائفة تركتا رسالتي وداع لزوجيهما، األمر الذي دفع بالرجلني إلى 
التبليغ عن اختفائهما مساء السبت. فأصدرت شرطة كاليفورنيا 
مذكرة بحث تتعلق بثالث مركبات آلية من املمكن أن تس���تخدمها 
املجموعة، كما مت اللج���وء إلى طائرات مروحية. وكانت صحيفة 
»لوس اجنيليس تاميز« قد نقلت عن تقرير للش���رطة احتمال أن 
تخط���ط املجموعة الرتكاب انتحار جماعي. وقد أوضح س���تيف 
وايتمور املتحدث باسم ش���ريف لوس اجنيليس »توافر عناصر 

تشير إلى إمكانية حدوث ذلك«.
وقال ش���رطي آخر يدعى كريس دميي���ت لوكالة فرانس برس 
إن���ه »ما من أدلة دامغ���ة، لكنهم قالوا إنهم يقص���دون التالل في 
انتظار االنخطاف«. وبحس���ب بعض تأويالت الديانة املسيحية، 
فإن »االنخطاف« هو حالة انتقال صوفي تسمح للمؤمنني ببلوغ 

اجلنة ولقاء السيد املسيح.

طوكيو � اليابان � يو.بي.آي: قال باحثون يابانيون إن الهولنديني 
يعرفون مشاعر الشخص بالتركيز على تعابير وجهه أما اليابانيون 
فيعتم���دون أكثر على نبرة الصوت وبالتالي فإن تقييم مش���اعر 

الشخص تعتمد على الثقافة.
وذكر الباحثون من معهد »واسيدا فور ادفانسد ستادي« بطوكيو 
في دراس���تهم التي نشرت مبجلة »س���يكولوجيكال ساينس« إن 
اليابانيني يحاولون تخبئة مش���اعرهم الس���لبية باالبتسام فيما 
يحاولون التركيز على صوت اآلخر ملعرفة مشاعره أما الهولنديون 

فقد يرون ابتسامة على الوجه فيعتبرون ان كل شيء جيد.
وقال املسؤول عن الدراس���ة اكيهيرو تانكا إن نتائج الدراسة 

»ميكن ان تساهم في تواصل أفضل بني الثقافات املختلفة«.

لن���دن � يو.ب���ي.آي: تخط���ط جامعة 
أوكس���فورد البريطانية العريقة الفتتاح 
كلية جديدة عن احلكومة مخصصة إلعداد 
قادة العالم في املستقبل بتمويل من رجل 

أعمال أميركي.
وقالت صحيفة »فايننشال تاميز« اليوم 
االثنني إن رجل األعمال األميركي ليونادرد 
بالفتني���ك تبرع مببل���غ 75 مليون جنيه 
استرليني للكلية اجلديدة، فيما خصصت 
جامعة أوكسفورد 26 مليون جنيه استرليني 

أخرى لتغطية تكاليفها.
وستكون هذه أول كلية كبرى من نوعها 
عن احلكومة في أوروبا وستوفر 120 مقعدا 

دراسيا وسيعمل بها 40 أكادمييا.
ونس���بت الصحيفة إلى مديرة الكلية 
اجلديدة البروفسور ناغير وودز قولها »نريد 
أن يكون زعماء دول مجموعة العشرين من 
خريجي أوكس���فورد في العقدين املقبلني 
وقررنا افتتاح الكلية بسبب املشاكل التي 
تواجهها عملية صناعة القرارات السياسية 

في القرن احلادي والعشرين«.
وأضافت وودز »سنعلم الطالب كيفية 
التعامل مع املش���اكل املعق���دة مثل أزمة 
مرض جن���ون البقر أو انفلونزا اخلنازير 
إلى جانب امله���ارات العملية مثل التعامل 

مع امليزانيات«.

ومن جانبه وصف نائب رئيس جامعة 
أوكسفورد البروفسور أندرو هاملتون الكلية 
اجلديدة بأنها »عالمة فارقة كبرى في تاريخ 
اجلامع���ة«، وقال في بيان إنها »س���تمنح 
قادة الغد أفضل نقاط القوة التقليدية لدى 
اجلامعة إلى جانب طرق عملية جديدة لفهم 

ومعاجلة حتديات احلكم الرشيد«.
واضاف هاملتون أن جامعة أوكسفورد 
»درست 26 رئيس وزراء بريطاني وأكثر 
من 30 من قادة الدول األخرى لكن جميع 
الكليات الدولية عن احلكومات حتى اآلن 
توجد خارج أوروبا وحتديدا في الواليات 

املتحدة«.

سعيد محمود
انقذت العناية اإللهية الفنان 
خالد س���ليم من املوت وذلك 
بالكامل  بعد تهشم س���يارته 
في حادث تصادم على طريق 
العني الس���خنة، اثناء عودته 
الى القاهرة عقب احيائه احدى 
احلفالت هناك حيث فوجئ خالد 
س���ليم اثناء رجوعه بصحبة 
مدير اعماله بس���يارة طائشة 
تصطدم به وتفقده السيطرة 

على عجلة القيادة.
خالد اكد انه بحالة صحية 
جي���دة وال توجد أي اصابات 
تذكر، كما انه سيعاود نشاطه 

الفني من جديد.

محمد حسنني هيكل رقية السادات

رقية السادات: اسألوا هيكل عن توقيت اتهام والدي باغتيال عبدالناصر 
ومحاميها يتساءل : لماذا عمل هيكل مع »السادات القاتل«؟

القاهرة � د.ب.أ: قالت رقية ابنة الرئيس املصري 
الراحل أنور السادات »اسألوا الكاتب محمد حسنني 
هيكل ع���ن توقيت اتهاماته لوالدي )التي أش���ار 
فيها ملقتل س���لفه الرئيس جمال عبدالناصر عام 

.»)1970
وكانت رقية السادات تقدمت ببالغ إلى النائب 
العام املستش���ار عبداملجيد محم���ود تطالبه فيه 
بالتحقيق مع الكاتب الصحافي هيكل، بش���أن ما 
ورد على لسانه في برنامجه »جتربة حياة« على 
قناة »اجلزيرة« القطرية نهاية األسبوع املاضي، 
وأملح فيه إلى أن السادات أعد فنجان قهوة أعطاه 
للرئيس األسبق جمال عبدالناصر، قبل وفاته بأيام 
قالئل، على نحو يساهم في التشكيك في أن وفاة 

عبدالناصر لم تكن طبيعية.
ورفضت رقية الس���ادات احلديث عن تفاصيل 
القضية، وفضلت في تصريح لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية نشرته امس »إرجاء األمر حلني 

انتهاء القضاء من الفصل فيه«.
وبسؤالها عن سبب إثارة قضية رحيل عبدالناصر 
ف���ي هذا التوقيت وهل له دالل���ة أم ال، خاصة مع 

مضي ما يقرب من أربعني عاما عليها، اكتفت بالقول 
»يسأل في ذلك األستاذ هيكل«.

من جانبه، هاج���م محامي رقية الكاتب هيكل، 
معتبرا إياه »جزءا من منظومة تشويه تعمل في 

هذا التوقيت كل عام قبيل احتفاالت أكتوبر«.
وعن قول هيكل إنه ال يصدق تورط الس���ادات 
في مقتل عبدالناصر، العتبارات أخالقية وإنسانية، 
لفت د.صبري إلى أنه )هيكل( ما دام ال يصدق ذلك 
فلماذا كرر االتهام؟ إال إذا كان يقصد تشويه صورة 
السادات، واعتبر أن »نفي هيكل كان أقرب لإلثبات 

لكنه تصور أنه يهرب من املساءلة القانونية«.
وتس���اءل صبري »ملاذا صم���ت هيكل كل هذه 
السنوات، وملاذا عمل مع السادات فترة طويلة بل 
وانحاز له في موقفه جتاه مراكز القوى من أتباع 
عبدالناصر إذا كان متورطا في مقتل عبدالناصر؟ 
هذا رجل يصفي حس���اباته مع السادات ألسباب 

شخصية«.
ووفقا للصحيفة، فقد أجرى محاوالت للحصول 
على تعليق من الكاتب محمد حسنني هيكل، إال انه 

لم يرد على هاتفه حتى مساء أمس.

كيم كارداشيان

نادر أبوالليف

خالد سليم

بعد ما عرضت عليه شركة أميركية 6 ماليين دوالر مقابل إنتاج ألبوماته لمدة سنتين

تامر حسني: أعتبر نفسي همزة الوصل
 بين المجتمع العربي والشعب األمريكي

مصر ترشح فيلم »رسائل البحر« لألوسكار
القاهرة � أ.ف.پ: اختارت جلنة مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي األحد املاضي 
فيلم »رسائل البحر« من إخراج وتأليف 
داود عبد السيد لتمثيل مصر في مسابقة 

األوسكار االميركية.
وأعلن رئيس احتاد الكتاب املصريني 
محمد سلماوي رئيس اللجنة التي تضم في 
عضويتها املمثلة ليلى علوي ان االختيار 
وقع على فيلم »رسائل البحر« للمنافسة 
على اوس���كار افضل فيل���م اجنبي بناء 
على اتفاق خاص بني أكادميية األوسكار 
ومهرجان القاهرة. وكانت اجلمعية املصرية 
الس���ينما اختارت السبت  لكتاب ونقاد 
املاضي »رسائل البحر« وهو بطولة آسر 
ياسني وبسمة كأفضل فيلم عرض خالل 
العام املاضي الى جان���ب فوزه بغالبية 
املليء  الفيلم،  النقاد. ويختل���ف  جوائز 
بالشجن والش���خصيات التي لم حتقق 

ذاتها، عن سياق االفالم املصرية األخرى 
لتقدميه رؤية متعددة االبعاد وأكثر من 

قراءة ملستوى احلدث الواحد.
وق���د رأى فيه النقاد دعوة للس���الم 
والتسامح مع اآلخر رغم االختالف الديني 
او العقائ���دي، وعرضا حلال���ة الضياع 
االنساني الذي تعيشه الطبقة الوسطى 

في مصر.
وتدور أحداث الفيلم حول يحيى وهو 
طبيب ش���اب تخرج في كلية الطب لكنه 
يعاني من اضطراب���ات في طريقة نطق 
الكالم، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية 
من أصدقائه وزمالئه فيترك الطب ويقرر 
العمل صيادا فيلتقي أكثر من شخص كل 

منهم له قصة مختلفة عن اآلخر.
ويتطرق الفيلم من خالل ذلك الى عدد 
من القضاي���ا اجلريئة ومن بينها قضية 

الشذوذ اجلنسي بني النساء.


