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شـــيكاغوـ  أ.ف.پ: متكن االطباء من 
القضاء على دودة كانت تعيش في عني 
رجل من والية ايوا االميركية بأشـــعة 
افادت وسائل االعالم  الليزر، حســـبما 
احمللية االثنني. وكان جون ماثيوز الحظ 
بقعتني في عينه اليسرى حتجبان عنه 
الرؤية في شهر ديسمبر وخضع ملجموعة 
من الفحوصات قبل ان يكتشف االطباء 

ان نزيال غريبا يقيم في عينه.
فنقل فورا الى مستشفى جامعة ايوا 
حيث أجريت له عملية ليزر بهدف قتل 
الرجل لصحيفة دوبيوك  الدودة. وقال 
تلغراف هيرالد احملليـــة »كان بإمكاني 
رؤيتها تتحرك )خالل العملية( محاولة 

الهرب من اشعة الليزر«.
وأضاف »لعلها دودة انسيلوستوما 
)دودة امعاء طفيليـــة( التقطتها عندما 
كنا في املكسيك أو دودة راكون التقطتها 
عندما كنت اصطاد الديوك الرومية«. وقد 

قتلت الدودة بعد تصويب أشعة الليزر اليها لكن االطباء عجزوا عن نزعها من عينه، وسيمتص جسم 
ماثيوز بقايا تلك الدودة، غير أن االطباء يقولون ان شبكية عينه تضررت بشكل دائم.

هيلتون تعترف بحيازة الكوكايين لتفادي السجن

أنچلينا چولي تحصل على نصائح في اإلخراج من كلينت إيستوود

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: ظهرت النجمة األميركية پاريس 
هيلتون أمام محكمة في الس فيغاس حيث اعترفت بذنبها 
بجنحتي حيازة املخدرات وإعاقة شـــرطي لتتفادى حكمني 

بالسجن ملدة 6 أشهر.
وقالت وسائل إعالم أميركية ان هيلتون حضرت اول من 
أمس إلى احملكمة بعدما توصلت الســـبت إلى اتفاق تسوية 
مع مكتب املدعي العام في الس فيغاس تخضع مبوجبها إلى 

الرقابة على سلوكها ملدة عام.
وفي املقابل أمر القاضي هيلتون بدفع غرامات بقيمة ألفي 
دوالر وإمتام 200 ســـاعة من اخلدمة االجتماعية وبرنامج 
مكثف ملعاجلة اإلدمـــان. وكررت هيلتون أمام القاضي عدة 
مرات أنها فهمت ووافقت على التسوية معترفة بأنها كذبت 
على رجال الشـــرطة في الس فيغاس حني قالت ان حقيبة 

اليد التي عثر على الكوكايني فيها ليست لها.
وأبلغ القاضي هيلتون )29 عاما( أنه حكم عليها بالسجن 
ملـــدة عام مع وقف التنفيذ وهـــذا يعني انه في حال اعتقال 
هيلتون خالل فترة املراقبة ألي تهمة عدا مخالفات الســـير 

فإنها ستسجن ملدة سنة كاملة.
وكانت هيلتون اعتقلت الشـــهر املاضي في الس فيغاس 
بعدما وجد عناصر الشـــرطة كميـــة صغيرة من الكوكايني 

بحوزتها.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: حصلت جنمة هوليوود الشهيرة 
أنچلينا چولي على نصائح في اإلخراج من املمثل واملخرج 
األميركي الشهير كلينت إيستوود، الذي له باع طويل في 

عالم السينما على مدار نصف قرن.
وتخطـــط چولي خلوض أول جتربـــة لها في اإلنتاج 
واإلخراج وكتابة السيناريو في فيلم يحكي عن قصة حب 

دارت خالل حرب البوسنة.
ونصح إيســـتوود )80 عاما( چولي )35 عاما( خالل 
مهرجان تورونتو الســـينمائي الدولي بكندا بالتخطيط 
الدقيق لعملها، ونقلت مجلة »بيبول« األميركية عنه القول: 
»كوني متأكدة مما تريدينه ومـــا تبحثني عنه واحصلي 
عليه... احصلي أيضا على قسط من النوم أكبر مما كنت 

حتصلني عليه كممثلة«.
وأعرب النجم الشهير عن ثقته في أن چولي ستنجح في 
مشروعها اجلديد، مؤكدا أنها ستتمكن من إبداع عمل فريد. 
وذكر إيستوود أنه يتطلع بشدة ملشاهدة أول عمل إخراجي 
لچولي، متنبئا لها مبستقبل باهر في عالم اإلخراج، وقال: 

»سيصبح من الصعب إيقافها بعد ذلك عن هذا املجال«.

)أ.پ( پاريس هيلتون مع محاميها في احملكمة أمس بعد اعترافها باحليازة 

الفنان طلعت زكريا في مشهد من فيلم »طباخ الريس« الرئيس املصري محمد حسني مبارك

أنچلينا چولي

الدودة في عني الرجل قبل إزالتها بالليزر

الرئيس مبارك للفنان طلعت زكريا:
غدائي سمك وأرز »مش 4 كيلو جمبري«

القاهرة  ـ د.ب.أ: استقبلت جماهير 
السينما في مصر والعالم العربي خبر 
استقبال الرئيس حسني مبارك للفنان 
الكوميدي طلعت زكريا أمس  املصري 
األول األحد مبزيج من االهتمام والفضول 
ملعرفة تفاصيل هذا اللقاء الذي استغرق 
ســـاعتني وربع الساعة في مقر رئاسة 

اجلمهورية بالقاهرة.
وفي ســـبيل هذا، أجـــرت صحيفة 
»الشرق األوســـط« اللندنية حوارا مع 
زكريا نشـــرته في عددها أمس كشف 
خالله زكريا أنه مبجـــرد دخوله على 
الرئيس مبارك نهض الرئيس من خلف 
مكتبه وفتح ذراعيه الستقباله مما جعله 

يرمتي عليه بالعناق والقبالت.
وملـــدة ســـاعتني تناقـــش الرئيس 
وضيفه زكريا في أمور عدة، منها الغالء 
وارتفاع األسعار وتزايد عدد السكان. كما 
تطرق إلى عالقة مصر بالدول العربية 

وكيف يبـــذل مجهودا كبيرا مع رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهو 
خـــالل املفاوضات مع الفلســـطينيني، 
بينما قام زكريا بنفـــس مهمة الطباخ 
في فيلمه »طبـــاخ الريس« عندما كان 
ينقل للرئيس صورا عن مشكالت البلد 

ومعاناة الناس.
وقال زكريـــا: »حتدثت مع الرئيس 
مبارك عن مشكالت املواصالت والزحام 
ورغيف اخلبز والقمح، وكان له ردوده 
املقنعة وكان صريحا للغاية في التحدث 
مع مواطن مصري.. وما أسعدني أنني 
قمت بتحقيق رسالة الفيلم على أرض 

الواقع خالل هذا اللقاء«.
كما سأل مبارك ضيفه عن أحوال الفن 
والفنانني، خصوصا املرضى منهم وما 
يحتاجون إليه، مقترحا عودة »عيد الفن« 
مرة أخرى، وكلفه بالتنسيق مع نقيب 
الفنانني د.أشـــرف زكي ووزير الثقافة 

فاروق حسني لالحتفاء بكبار الفنانني 
في »عيد الفن« خالل أكتوبر املقبل.

من ناحية أخرى أبدى مبارك إعجابه 
الشـــديد بفيلم »طباخ الريس« وأثنى 
على فريق العمل، وكشـــف زكريا أنه 
قام بحكي فكرة اجلزء الثاني من الفيلم 
للرئيس مبارك، حيـــث أعجبته أيضا 
وأمر بتنفيذه على الفور، وهو يتناول 
قصة مواطن بسيط يستطيع الوصول 
إلى رئيس اجلمهورية ويقنعه بالنزول 
إلى أحد األحياء الفقيرة، مشيرا إلى أن 
مبارك سيقوم بتكرمي الفيلم خالل أول 

عيد للفن.
وأوضح زكريـــا أن الرئيس مبارك 
أخبره بأن إفطاره يتكون من البقسماط 
واجلنب والشاي، والغداء قطعة صغيرة 
من السمك واألرز، مشيرا إلى أن الرئيس 
قال مازحا: »مش 4 كيلو جمبري« وهي 

عبارة وردت في الفيلم.

باكستاني يشعل النار في نفسه أمام منزل رئيس الوزراء

قتل دودة تقيم في عين رجل

هل البنطلون الجينز إيطالي وليس أميركيًا؟

النرويج تحتضن أكبر حديقة أقزام في العالم
اوســـلو ـ د.ب.أ: حتتضـــن 
النرويج اكبر حديقة رئيسية في 
العالم مخصصة لالقزام اخلرافيني 
وهي مخلوقات اسطورية كانت 
تعيـــش في الكهـــوف والتالل 
وليســـت املخلوقات البغيضة 
التي تبدو على شبكة االنترنت 

التي حتمل نفس االسم.

ويجد هواة مشاهدة االقزام 
الشـــعر  القبيحـــة اصحـــاب 
االشـــعث دائما عدة مئات من 
االقـــزام امليكانيكية املقلدة في 
اكثر االوضاع غرابة في حديقة 

ترولينيس كنوجيريكه.
التي تبلغ  وتقع احلديقـــة 
مســـاحتها الفي متر مربع في 

بيتو ســـتولني عند سفح جبل 
جوتونهامين املهيبة والتي يقال 

انها موطن هذه املخلوقات.
وتتضمـــن العروض صالة 
التـــي تظهر في  اجلبل الكبير 
اسطورة نورس. وتفتح احلديقة 
ابوابها للزائرين يومي السبت 

واالحد طوال العام.

باريس ـ أ.ش.أ: تشـــهد حاليا قاعة جانيسو 
للفنون بباريس معرضا يجرد أميركا من شرف أول 

من صنع البنطلون اجلينز ومينحه إليطاليا.
فإذا كان االعتقاد الســـائد لدى العالم هو أن 
الواليات املتحـــدة هي أول مـــن صنعت قماش 
اجلينز وبالتحديد في منتصف القرن العشرين 
في الواليات الواقعة في الشمال الشرقي ليرتديه 
»الكاوبوي« )رعاة البقر( فإن هذا املعرض الذي 
يتضمـــن مجموعة من اللوحـــات الزيتية يعود 
تاريخها إلى القرن الســـابع عشر يكشف عن أن 
مدينة جنوى الســـاحلية اإليطالية هي أول من 
صنعت قمـــاش اجلينز وبالتحديد في عام 1650 
ميالدية. وتؤكد املشـــرفة على تنظيم املعرض، 
جيراند جروبير أن اللوحات الزيتية التي رسمت 
في منتصف القرن الســـابع عشر تكشف بجالء 

عن أن مدينة جنوى الساحلية هي أول من ابتدع 
صناعة القماش اجلينز بوصفه قماشا يوفر للبحارة 
والصيادين رداء رخيص الثمن ومتينا قادرا على 

حتمل األعمال الشاقة التي ميارسونها.
وأضافت أن ما يثبت أن مدينة جنوى هي صانعة 

اجلينز هو أن كلمة جينز مشتقة من جنوى.
وبالقطع فإن األميركيني ســـيكونون أول من 
يرفض ما يروج له هذا املعرض على أســـاس أن 
اجلينز أحد مظاهر التراث األميركي والذي أصبح 
اليوم البنطلون األول فـــي العالم منذ أن ارتداه 
املمثل األميركي معبود النســـاء جيمس دين في 
منتصف اخلمســـينيات من القرن املاضي وتلته 
ممثلة اإلغراء مارلني مونرو التي حولت اجلينز 
منـــذ أن ظهرت به من بنطلون رعـــاة البقر إلى 

بنطلون الصفوة واجلميالت.

باكستانـ  رويترز: قال اقارب ومسؤولون ان 
رجال عاطال عن العمل لديه خمسة ابناء وفقد 
منزله في فيضانات باكســـتان انتحر بإشعال 

النار في نفسه امام منزل رئيس الوزراء.
واحرق محمد اكرم )30 عاما( نفســـه حتت 
أنظار عشـــرات الناس امام منزل اسرة رئيس 
الوزراء يوسف رضا جيالني في مدينة مولتان 

بشرق باكستان االحد.

وقال املسؤول بالشرطة رضوان خان لرويترز 
بالهاتف االثنني »اصيب بحروق نســـبتها %90 
وتوفـــي في املستشـــفى رغم جهـــود االطباء 

إلنقاذه«.
وشردت الفيضانات التي جنمت عن امطار 
موسمية في اواخر يوليو عشرة ماليني شخص 
وهي اسوأ كارثة طبيعية تشهدها باكستان من 

حيث حجم االضرار وعدد املتضررين.

كلينت إيستوود


