
حـــــولالعـالم
االحد

26  سبتمبر 2010

39

عياش: أرفض الذهاب إلى فلسطين الراحل غازي القصيبي وّدع جمهوره بأقصوصة الزهايمر

صديقة غيبسون ترفض 15 مليون دوالر مقابل إتالف تسجيالتهثلث السوريات يتعرضن للعنف الجسدي

دي كابريو يريد بيونسي وزوجها ينضمان لموسوعة غينيس
إنقاذ النمور الهندية

نيودله���ي � ا.ف.پ: س���يضع املمثل 
الهوليوودي ليوناردو دي كابريو شهرته 
في خدمة النمر الهندي املهدد باالنقراض، 
على ما اعلن مسؤول في احلكومة الهندية 
السبت.وقد التقى ليوناردو دي كابريو 
الهن���دي جايرام راميش  البيئة  بوزير 
اجلمعة في نيويورك خالل حفل استقبال 
اقامته املنظمة غير احلكومية املناصرة 
للبيئة كوليشن فور رينفوريست نيشنز.
وشرح مس���ؤول في الوزارة طلب عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان 
املمثل التقى الوزير واعرب له عن رغبته 
في لعب دور مهم في توعية الرأي العام 

على قضية النمر الهندي.
وفقا لهذا املصدر، ينوي املمثل الذهاب 
الى الهند للمشاركة في احلفاظ على هذا 

احليوان.

ايالف: دخل الزوجان بيونسي وجاي زي 
موسوعة غينيس لالرقام القياسية، كأكثر ثنائي 
ربحا امل����ال وذلك مببلغ وصل الى 122 مليون 
دوالر في العام.وبعد ان ضمت موسوعة غينيس 
لالرقام القياسية كال من سوزان بويل لتحقيق 
البومه����ا I Dreamed A Dream افضل مبيعات 
خالل اسبوعه االول في اجنلترا، وليدي غاغا 
كأكثر فنانة موضع بحث على االنترنت، اختار 
القائمون على موسوعة غينيس الزوجني النجمني 
بيونسي وجاي زي ليدخال املوسوعة، لكونهما 

اكثر ثنائي حقق ارباحا خالل عام.
ويقدر املبلغ الذي ساهم في دخولهما الى 
»غيني����س« ب� 122 ملي����ون دوالر، حققت منه 

بيونسي وحدها 87 مليون دوالر.
ومن ناحية اخرى، تستعد بيونسي الطالق 
اغنية منفردة جديدة خالل ثالثة اسابيع وذلك 
حسبما اكد املنتج، لوس دا ميسترو، عبر صفحته 

على »تويتر«.

واشنطن � يو.بي.آي: رفضت 
املغنية الروس���ية أوكس���انا 
غريغورييفا الصديقة السابقة 
للممثل واملخرج االس���ترالي 
األميركي ميل غيبسون صفقة 
ب� 15 مليون دوالر مقابل إتالف 
تسجيالت توثق لسوء معاملته 

لها.
وقال محامو غريغورييفا إن 
»حقيقة أن غرفة مليئة مبحامي 
ميل غيبسون كانوا يريدون 

دف���ع 15 مليون دوالر إلتالف 
التسجيالت والصور أمر يبرهن 
من دون أدنى ش���ك بأن هذه 

التسجيالت حقيقية«.
الدفاع عن  وقال محام���ي 
املغني���ة الروس���ية دانيي���ل 
هورويت���رز ان ابتعادها عن 
الصفقة جاء بس���بب عنايتها 
بطفلتها، مضيفا ان »أوكسانا 
التوقيع على االتفاق  رفضت 
الرسمي ألنها ال تريد لغيبسون 

ان يحصل على رعاية طفلتها 
بني ليل���ة وضحاه���ا«، فهي 
تقلق على س���المتها وسالمة 
طفلتهما من طبيعة غيبسون 

العنيفة.
انه في  وتقلق أيضا م���ن 
التي  التسجيالت  حال إتالف 
تشير الى تهديد غيبسون لها 
لن يكون لها أي سبيل لبرهنة 
انه كان هن���اك خطر حقيقي 

عليها منه.

في الحضانة ويوزع حبوبًا منومة على زمالئه

قاٍض أميركي يأمر بإعادة ممرضة مثلية إلى الجيش
بعد طردها بموجب قانون »ال تسل ال تقل«

مقاطعة صينية تسمح للعائالت بإنجاب طفل ثاٍن
بموجب قانون يبدأ العمل به 2030

واش���نطن � يو.بي.آي: حكم 
قاض فيدرال���ي أميركي بإعادة 
إلى سالح اجلو  ممرضة مثلية 
األميركي بع���د طردها مبوجب 
قانون »ال تسل ال تقل« الذي يحظر 
على مثليي اجلنس اإلفصاح عن 

ميولهم حتت طائلة الطرد.
ونقلت وسائل إعالم أميركية 
القاضي رونالد اليتون في  عن 
محكمة منطقة تاكوما بواشنطن 
انه تبني في جلسات احملاكمة التي 
دامت ستة أيام ان الرائد السابقة 
في سالح اجلو األميركي مارغريت 
ويت كانت عنصرا »منوذجيا« 
يجب إعادت���ه للخدمة في أقرب 

وقت ممكن.
وأضاف في قراره الذي يقع 
في 15 صفحة انه »من الصعب 
العثور على ممرضات جيدات على 

منت طائرات سالح اجلو«.
وقالت ويت في بيان لها انها 
فخورة مبس���يرتها مضيفة »لم 
يكن اجلرحى يسألوني عن ميولي 
اجلنسية، كانوا يسعدون فقط 

بوجودي معهم«.
ومّث���ل ويت ف���ي احملاكمات 

في الصني، واعتبارا من عام 2030 سيسمح 
جلميع االزواج في مقاطعة غوانغدونغ، جنوب 
البالد باجن���اب طفلني، وفقا ملا نقلته صحيفة 
تشاينا ديلي، عن اعلى مسؤول ملراقبة السكان 

في املقاطعات.
ونقل���ت الصحيفة عن تش���انغ فنغ، مدير 
جلنة السكان والتخطيط االسري في مقاطعة 
غوانغدونغ ان املقاطعة ستخفف من سياسة 
الطفل الواحد، الذي مت فرضها في املنطقة الكثر 

من 30 عاما، قبل سنوات قليلة من وصول عدد 
سكان الصني الى 1.65 مليار نسمة بحلول عام 

.2033
واضاف املسؤال ان عدد سكان الصني سيبدأ 
في االنخفاض في 23 سنة، وتابع: غوانغدونغ 
ستس���مح تدريجيا لالزواج املؤهلني باجناب 
طفل ثان بعد عام 2020، وسيتم السماح جلميع 
االزواج في املقاطعة باجناب طفل ثان بدءا من 

.2030

دمشق � أ.ف.پ: أظهرت دراسة حول »العنف األسري ضد املرأة 
في س���ورية« أعدتها »الهيئة العامة لش���ؤون األسرة« في سورية 
و»صندوق األمم املتحدة للسكان« ان امرأة من كل 3 نساء تتعرض 

لعنف جسدي في سورية في محيطها األسري.
وركزت الدراس���ة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتنشر 
قريبا عن العنف القائم على أس���اس اجلنس داخل محيط األس���رة 

وشملت 5 آالف امرأة متثل املجتمع السوري.
وتطرقت إلى مختلف أشكال العنف اجلسدي واللفظي واملعنوي 
والرمزي، معتبرة ان هذا األخير هو األكثر خطورة ألنه »ميارس حتت 

أطر مقبولة اجتماعيا، إلى حد يعتبرها املعنف نفسه شرعية«.
وخلصت الدراسة إلى أن أش���كال العنف السائدة هي بالترتيب 
الصفع والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر واألذن، ثم الضرب 
باحلزام والعصا. واعتبرت أن واحدة من كل 3 نساء ميارس عليها 

هذا الشكل من العنف.
أما املسبب بالعنف فهو أوال األب ثم األخ يليه الزوج. وغالبا ما 
يؤدي العنف إلى أذى على املستوى اجلسدي من كسور في األطراف 

أو األضالع، ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي.
وقالت الدراس���ة إن املرأة في املدينة أقل تعرضا للعنف منها في 

الريف، وكذلك ترتفع نسبة العنف في البيئة األقل تعلما.

بوبينيي � ا.ف.پ: ادخل نحو 12 طفال من دور حضانة قريبة من 
باريس الى املستش���فى لفترة وجيزة بعدما ابتلعوا حبوبا منومة 
وزعها عليهم زميل لهم ظنا منه انها سكاكر على ما افادت السلطات 

احمللية.
وأوضح دانيال اوفيرلو املسؤول عن التربية الوطنية في املنطقة 
لوكالة فرانس برس ان طفال في الثالثة او اخلامس���ة جلب معه الى 
مدرسة اناتول فرانس في مونتروي )شمال باريس( حبوبا منومة 

ووزعها على انها سكاكر. وقد تناولها نحو 12 طفال.
وقد ادخل 13 طفال الى املستشفى للمراقبة، وقالت اجهزة الدولة 
ان البع���ض منهم عانى من تقي���ؤ ودوران، ولم يعرف مصدر هذه 

احلبوب حتى االن.

العربية: في كتابه األخير وبكل حميمية قّبل 
القصيبي جمهوره قبلة الوداع، فقدم من خالل 
»أقصوصته« الزهايمر عمال مميزا عصي على 

التصنيف التقليدي. 
في العمل نكهة من كل أعمال القصيبي، حيث 
يجد القارئ بكل بساطة لمحة من »شقة الحرية« 
وش���يئا من »أبوش���الخ البرمائي« وصورا من 
»العصفورية«، وكأن�ه بهذا العمل البسيط يقول 

وداعا لكل من قرأه أدبيا على مدى تاريخه.
مرض الزهايمر الذي س���مي باسم الطبيب 
األلماني الذي اكتشفه، كما كشف لنا القصيبي 
األكاديمي حيث حرص على أن يوثق للمعلومة 
في معرض كتابته، أتاح للقصيبي أن يبحر في 

الخياالت كما يحب، دون قيد أو شرط. 
س���رح القصيبي بمخيلة القارئ بعيدا حين 
آثر أن يترك القارئ معه في الرسائل بعيدا عن 
المحبوبة التي تصغره بأكثر من عقدين، وبعيدا 
عن أبنائه الذين يعدون أثره المتصل في الدنيا، 
فجعل البطل مجهوال طوال العمل، ال اس���م له 
موثوق، حتى لو حكى لنا »يعقوب العريان« فنحن 

ال نكاد نصدقه ألنه مريض 
بمرض يجعله ينسى كثيرا، 
ينسى فلذات كبده فما بالك 

باسمه.
ف���ي  د.غ���ازي  ق���دم 
األقصوصة ش���يئا يشبه 
القصص، ولذلك س���ماها 
أقصوص���ة، ورج���ل مثل 
القصيبي )رحمه اهلل( يعي 
فعال ما يقول، فال يستبعد 
ان يك���ون كتبها كنوع من 
المذكرات التي يقول فيها ما 
ال يقال بشكل مباشر ال غبار 
عليه، خاصة أن القصيبي 
اعترف في مناسبات عدة 
بأنه يكتب صورا من حياته 

في كثير من األحيان. 
صدر الكتاب في دار بيسان للنشر ببيروت 
وجاء في 127 صفحة من القطع المتوسط، ويبدو 
أن تلك الطبعة محببة القياس الى أبي س���هيل 

ويارا، فقد اختارها ألغلب 
المنش���ورة، خاصة  كتبه 
األدبي���ة منه���ا، ويبدو أن 
ملكة القراءة واالطالع التي 
كانت تستحوذ على حياته 
جعلته يختار هذا الحجم 
المحبب الى كثير من مدمني 

القراءة.
ول���م يف���ت األدي���ب 
يس���قط  أن  السياس���ي 
إسقاطاته التمردية على كل 
شيء بدءا بالعادات البائسة 
بشكل خفي، الى السياسة 
واالقتصاد المحلي والعالمي 
بطريقة سهلة طريفة تقنع 
القارئ بأن مريض الزهايمر 
المجهول هو  القصة  بطل 

من يتكلم وليس الوزير األديب. 
الكتاب عبارة عن 12 رس���الة كتبها »يعقوب 
العريان« إلى زوجته »نرمين« مما يسميه »المكان« 

ألنه ليس مستش���فى وال مصحة وال عيادة وال 
فندقا وال منتجعا، الحقيقة أنه خليط من هذه 
األشياء كلها، وهذا المكان يضم صفوة الصفوة 

من المصابين بمرض الزهايمر.
في رس���ائله كلها يحاول أن يرصد تحركات 
مرض الزهايمر في نفسه ومقاومته، وفي أحيان 
يغلبه المرض فيكتب لزوجته أنه ال يتذكر ان 

كان متزوجا أم ال؟
 في هذه الرس���ائل يتخذ القصيبي الزهايمر 
حجة ليثير تس���اؤالته حول كثير من الظواهر 

في المجتمع.
يتس���اءل ببراءة وهدوء ويتركنا نبحث عن 
إجابات لتفاجئنا كل اإلجابات المحتملة، وتأتي 
بعض الرسائل في ش���كل حوارات بينه وبين 

زمالئه المصابين بالزهايمر. 
وفي هذه الحوارات ش���يء من كل شيء، من 
زواج أبناء السبعين مرورا بحرب الغفران، تلك 
الفترة التاريخية التي تأبى أن تغادر عقول أبناء 
ذلك الجيل، إل���ى الكثير من الومضات العلمية 

والتأملية عن مرض الزهايمر.

مقدم »خل ن نبوكة« أسوأ شخص في العالم

� إيالف:  القاه���رة 
الفن���ان رامي  رفض 
فك�����رة  عي�����اش، 
الذه���اب الى األراضي 
الفلسطينية بتأشيرة 
انه  إسرائيلية، مؤكدا 
الذه���اب بهذه  رفض 
الطريقة أكثر من مرة 
على الرغم من إميانه 
بأهمية ذهاب الفنانني 
العرب الى فلس���طني 
لكي يراهم الش���عب 
ويعرف  الفلسطيني 
يتواصل���ون  أنه���م 

معهم.
وقال عياش خالل 
املؤمتر الصحافي الذي 

عق���د له ظهر أمس األول بفندق »س���وفتيل سيس���ل« في مدينة 
اإلسكندرية، على هامش الدورة الثامنة ملهرجان »اإلسكندرية الدولي 
لألغنية« الذي بدأت أنش���طة اخلميس ان الدويتو الذي جمعه مع 
الفنان أحمد عدوية كان مبحض املصادفة، الفتا الى ان األغنية مت 

تسجيلها خالل 3 أيام، وتصويرها في أقل من أسبوعني.
وأكد عياش انه يعتبر الفنان تامر حسني مبنزلة شقيقه نظرا 
ملوهبت���ه، الفتا الى انه حالة خاصة جدا، نافيا في الوقت نفس���ه 
ان يك���ون قد هاجم عمرو دياب ألنه أحد أهرامات مصر الذي رفع 

اسمها عاليا.

بغ����داد:   � إي����الف 
 »msnbc« �اختارت قناة ال
االميركية في برنامجها 
ال����ذي يحم����ل عنوان 
»countdown«، العراقي 
مق����دم برنامج »خل ن 
نبوكة« كأسوأ شخص 
في العال����م لعام 2010، 
والبرنام����ج عبارة عن 
»كاميرا خفية« عرضته 
قناة »البغدادية« خالل 
شهر رمضان، وعكس 
أفع����ال غاضبة  ردود 

ومطالبات بإيقافه.
وجاء علي اخلالدي 
مقدم هذا البرنامج في 
املرتبة األولى، تاله في 

املرتبة الثانية وزير املالية الروسي أليكسي كودرين، الذي صرح 
بإمكانية زيادة أرباح شركات التبغ والكحول بقوله: »على الروسيني 
ان يكثروا من ش���رب الكحول والتدخني« فيما جاء باملركز الثالث 

مجرمان هاربان.
وقال مقدم برنامج العد التنازلي االميركي، كيث أولبرمان، عن 
أس���باب اختيار مقدم برنامج »خل ن نبوكة« كأسوأ شخص في 
العالم: »ان فكرة اسم البرنامج »خل ن نبوكة« مأخوذة من سجن 
»بوكا« الذي يقع في جنوب العراق وكان طوال  السنوات السبع 
املاضية بعهدة االميركان، حيث يتهم مش���اهير وفنانني عراقيني 
باالرهاب وان خططهم باءت بالفشل، وبالتالي البد لهم ان يذهبوا 

إلى سجن »بوكا«.
واضاف أولبرمان: »ان هناك مش���هدا يقول فيه رجل اجليش 
العراقي ألحد الفنانني« »ما املبلغ الذي دفع لك من أجل القيام بهذه 
العملية، وإن مصيرك هو اإلعدام، فيرد عليه الفنان: »أنا لدي عائلة 

وأطفال فما مصيرهم؟ وأنا بريء من هذه التهمة«.

رامي عياش

الراحل غازي القصيبي 

ميل غيبسون

بيونسي

..وتقف اسفل قبضة دب محنط

)رويترز( تتنقل بواسطة تيلفريك  

مارلني حتتضن سجادة على شكل دب قطبي 

لوس أجنيليس � د.ب.أ: توفي املغني واملمثل ايدي فيشر عن عمر 
يناهز 82 عاما، وقد عرف بصورة كبيرة بتعدد زيجاته من جنمات 
هوليوود، وفق تقارير وس����ائل اإلعالم في لوس أجنيليس.وتوفي 
فيشر يوم األربعاء املاضي في منزله في بيركلي بوالية كاليفورنيا 
األميركية على اثر مضاعفات صحية تعرض لها بعد عملية جراحية 
ف����ي الفخذ خضع لها مؤخرا. وكان فيش����ر متزوجا من أس����طورة 

هوليوود إليزابيث تايلور من عام 1959 الى عام 1964.

القاهرة � أ.ف.پ: شيع ظهر أمس في القاهرة 
جثمان مؤسس مسرح العرائس املصري صالح 
السقا والد الفنان أحمد السقا بعد وفاته اثر 
توقف وظائف الكلى وتدهور حالة القلب لديه 
عن عمر يناهز 78 عاما.وكان صالح السقا قد 
توفي صباح أمس األول وشيعت جنازته بعد 
ص����الة ظهر امس من جامع مصطفى محمود 

باملهندس����ني في مصر، عل����ى ان يقام العزاء 
اليوم )االحد( في جامع عمر مكرم بعد صالة 
املغرب. يذكر ان املخرج صالح الس����قا اسمه 
احلقيقي محمد صالح الدين السقا عمل كمدير 
ملسرح العرائس فترة طويلة، وأخرج العديد 
من املسرحيات منها »الليلة الكبيرة«.وعرف 

أنه مؤسس مسرح العرائس املصري.

..ووفاة رابع أزواج النجمة إليزابيث تايلور عن 82 عامًا تشييع جثمان مؤسس مسرح العرائس المصري صالح السقا والد أحمد السقا

صور لم ُتنشر لمارلين مونرو في كتاب جديد

نيوي���ورك � رويت���رز: يمكن ان 
ترى مجموعة مكون���ة من اكثر من 
100 صورة لم تنشر من قبل لمارلين 
مونرو الول مرة في كتاب جديد يحمل 

عنوان »مارلين.. اغسطس 1953«.
الذي نش���رته  الكتاب  ويتمي���ر 
االسبوع الماضي كاال ايديشنز بصور 
ابيض واس���ود تم تجديدها رقميا 
التقطت خالل صيف 1953 لمارلين 
التي كان���ت تبلغ من العمر 27 عاما 

انذاك.
والتقط الصور جون فاشون خالل 
قيام���ه بمهمة لصالح مجلة لوك في 
البرتا بكندا عندما كانت مونرو تصور 
فيلم »نه���ر بالعودة« م���ع روبرت 

ميتشوم.
ومنعت اصابة في الكاحل مونرو 
من التصوير مما س���مح لفاش���ون 

بعدة ايام اللتق���اط صور لمعبودة 
هوليوود.

وتم نش���ر ثالث صور فقط من 
الجلسات في مجلة لوك، نشرت في 

عدد اكتوبر تشرين االول 1953.
وس���يبرز الكتاب صورا لمونرو 
الت���ي تزوجت فيما بعد اس���طورة 
البيس���بول ج�����و ديماجي��و وهما 
يتعانقان. ويعتقد ان فاش���ون هو 
المص��ور الوحي���د الذي وقف امام 
الزوجين رسميا. وفي صور اخرى 
تقف مونرو بنظرة خوف مضحكة 

في قبضة دب محنط.
ووضعت الص���ور التي التقطها 
فاش���ون لمونرو في ارشيف يضم 
خمسة ماليين صورة فوتوغرافية تم 
التبرع به لمكتبة الكونغرس بعدما 

توقف اصدار لوك في 1971.

ويت ضد قرار صرفها من اخلدمة 
إال ان محكم���ة االس���تئناف في 
الدائرة التاسعة طلبت الحقا من 
القاضي أن يثبت أن طرد ويت 
كان ضرورة ملصلحة احلكومة 
وان حياة ويت اجلنسية تشكل 

عائقا في عملها.

احتاد احلريات املدنية الذي قال 
ان احلكم هو األول الذي يأمر فيه 
قاض بإعادة عنصر في اجليش 
إلى اخلدمة بعد طرده مبوجب 

قانون »ال تسل ال تقل«.
وكان اليتون نفس���ه رفض 
س���ابقا النظر في دعوى قدمتها 

الرائد مارغريت ويت )ميني( فرحة بعد صدور احلكم

علي اخلالدي


