
القاهرة ـ إيالف: 
رغبـــة منها في 
البقـــاء بجانب 
زوجهـــا املمثل، 
مايكل دوغالس، 
خلــــدمـــــتـــه 
واإلشراف على 
عالجه، رفضت 
النجمة، كاترين 
زيتـــا جونـــز، 
بـــدور  القيـــام 
املمثلة »فيفيان 
لـــــي« الـــتـــي 
اشتهـرت خالل 
األربعيـنيـــات 
بـدورهــــا فـــي 
فيلم »ذهب مع 
الريـــح«، وذلك 
أحداث  ضمـــن 
الفيلـــم املنتظر 
 My week with«
الذي   »Marilyn
يدور حول سيرة 
حيـــاة جنمـــة 
اإلغـــراء مارلني 
وأكد  مونـــرو. 

القائمون على الفيلم أن رفض زيتا جونز املشـــاركة في الفيلم 
نابع من حرصها على العناية بزوجها، خصوصا أن الدور الذي 
ســـتؤديه ليس ذا أهمية كبرى وال يستحق ابتعادها عن زوجها 

في هذه املرحلة.
يذكـــر أن النجم مايكل دوغالس يتجاوب جيدا مع عالجه، إذ 
تواجد مؤخرا في افتتاح فيلمه »وول ستريت« وذلك بفضل حب 

ورعاية زوجته وأطفاله. 
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زيتا جونز ترفض بطولة فيلم للعناية بزوجها  لوهان تبيع صورها للعالج من اإلدمان 

أوبرا وينفري: ال أريد أن أكون مايكل جاكسون

محام يطالب نادين البدير برفع قضية ضد قاٍض
وصفها بالداعية إلى الفسق والفجور

نقل موقع قضايا سعودية ان احملامي »فهد السبيعي« طالب االعالمية 
الســـعودية »نادين البديـــر« برفع دعوى ضد أحد القضـــاة في املنطقة 
الشـــرقية، موضحا ان تصريح االخير بأن كتابات البدير تتضمن دعوة 
للفسق والفجور ومطالبته بسحب جنسيتها هو اعتداء صارخ على كرامتها 
وســـمعتها ويعد »تشـــهيرا« يخولها مقاضاته وتغرميه واحلصول على 
تعويض منه. واضاف السبيعي: »مبا ان تصريح القاضي مطرف البشر 
املســـيء ورد في صحيفه الكترونية فعلى البدير ان ترسل الئحة االدعاء 
الى جلنة مخالفات النشـــر في وزارة االعالم بحكم االختصاص او لوزير 
الثقافة واالعالم مباشرة ليحيلها بنفسه الى اللجنة، وانا متأكد متاما من 
انتصارها في هذه القضية«. وكان القاضي مبحكمة القطيف مطرف البشر 
طالب بسحب اجلنسية السعودية من الكاتبة نادين البدير، واصفا اياها 
باحملسوبة على اململكة في تصريح لصحيفة »سبق« االلكترونية مضيفا: 
»مقاالت هذه الكاتبة دعوة الى الفجور والفسق، ويجب على االقل ان تسحب 

اجلنسية منها، لكي ال حتسب على هذه البالد الطاهرة الشريفة«.

طالب يطلق الرصاص على أتوبيس نقل عام
القاهرة: اثار طالب بأكادميية املستقبل الذعر بني ركاب اتوبيس 
تابع لهيئة النقل العام مبنطقة اخلانكة مبحافظة القليوبية املصرية 
وسارعوا بالقفز من زجاج االتوبيس خوفا من اصابتهم عندما اطلق 

الرصاص عشوائيا بسبب محاولة سائق االتوبيس املرور قبله.
مت ضبط الطالب وبحوزته تذكرة هيروين والسالح املستخدم في 
احلادث ومت احالته للنيابة التي تولت التحقيق، وامرت بحبس املتهم 

15 يوما على ذمة التحقيق والتحفظ على السالح املستخدم.
وكانت أجهزة االمن مبحافظة القليوبية قد تلقت اخطارا بالواقعة، 
وتبني من حتريات رجال املباحث انه في اثناء سير طالب بسيارته 
املرسيدس بطريق سرياقوس حاول سائق االتوبيس تخطيه واملرور 
قبله، اسرع الطالب بالنزول من سيارته واطلق الرصاص بطريقة 
عشـــوائية من طبنجة كانت بحوزته تبني انها غير مرخصة، متكن 
رجـــال املباحث من ضبط الطالب املتهم الذي تبني انه يدعى فوزي 

فوزي زكي )22 سنة(.

واشنطن ـ سي ان ان: بعد مرور عقدين على 
فكرة إنشاء شبكة أوبرا وينفري التلفزيونية، بات 
املشروع اآلن جاهزا لالنطالق في يناير املقبل، 
وفق ما أكدته وينفري نفسها، التي كشفت أنها 

كانت على وشك إلغاء املشروع برمته.
وقالت وينفري )56 عاما( ملجلة فورتشن، إنها 
قد قرأت مقـــاال عن مغني البوب الراحل، مايكل 
جاكسون، الصيف املاضي، وقد شدها في املقال 
ما وصفته بـ »جملة رائعة« قالها جاكسون، إذ 
تكلم عن أغنيته »ثريلر« التي حطمت رقما قياسيا 
ومازالت إلى اآلن بني األكثر مبيعا في العالم، قائال 
انه »يخاف أال يستطيع حتطيم الرقم القياسي 
م وقالت وينفـــري: »يبدو لي أنني وصلت إلى 
قمتي، »وأضافت »هذا ما كان يخيفني عن هذه 
الشـــبكة، وقد فكرت أيضا حول ما إذا كان من 
املتوجب علّي أن أعيد إبداع برنامج »أوبرا شو« 
الذي اســـتمر 25 عاما.. لكنني ال أريد أن أكون 

مايكل جاكسون«.

لــــوس أجنيليــــس ـ  د.ب.أ: جلأت املمثلة 
األميركية لينزي لوهان لطريقة جديدة حتصل 
منها على النقود حيث انها ال تعمل منذ فترة 
طويلة وتعاني من مشكالت عديدة لها عالقة 

باإلدمان.
وذكرت تقارير إخبارية أن لوهان تعتزم 
دفع مصاريف اقامتها في مستشــــفى للعالج 
من االدمان عن طريق التعاون مع املصورين 

الفضوليني )الباباراتزي(.
وأضــــاف التقريــــر الــــذي نشــــره موقع 
»شوبيزسباي« أن لوهان قدمت عرضا ألحد 
الناشرين يتضمن أن تسمح للمصورين بالتقاط 
صورها خالل فترة اقامتها في مستشفى »بيتي 
فورد« فــــي كاليفورنيا يتــــم بيعها بعد ذلك 
للصحف الشعبية. ونقل املوقع عن مصدر لم 
يحدد اســــمه قوله: »لينزي ال تعمل منذ فترة 
طويلة والطريق الوحيد املتاح أمامها لكسب 
املال هو بيع الصور األمر الذي يجعلها تكسب ما 
بني 20 إلى 30 ألف يورو خالل بضع ساعات«. 
وتقدر تكلفة برنامج العالج للتخلص من اإلدمان 
والتــــي تقدر بـ 28 يوما حوالي 19 ألف يورو. 
وكانت لوهان قد دخلت السجن منتصف يوليو 
املاضي بسبب خرقها القواعد املفروضة عليها 
بســــبب عقوبة مع وقف التنفيذ ملخالفات لها 

عالقة بتعاطي الكحوليات واملواد املخدرة.
وقضت لوهان بضع ســــاعات في السجن 
الشهر املاضي بعد خضوعها الختبار للكشف 

عن املخدرات.
وأمام لوهان جلسة محاكمة جديدة في الـ 
22 من هذا الشهر بسبب اختبار للكشف عن 
تعاطي املنشطات خضعت له املمثلة وكانت 

نتائجه إيجابية.

واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلنت إدارة 
الرئيس األميركي باراك اوباما انها 
تنوي تركيب ألواح شمسية في 
البيت األبيض من اجل تشجيع 
األميركيـــني علـــى اعتماد هذه 

الطريقة إلنتاج الطاقة.
وخـــالل مؤمتـــر صحافي، 
أشار وزير الطاقة ستيفن تشو 
ان لوحني ســـيركبان فوق مقر 
الرؤســـاء األميركيني لتعريف 
املواطنني ان هذه الطاقة املتجددة 

فعالة وموثوقة.
الرئيـــس  عهـــد  وإبـــان 
الدميوقراطي جيمي كارتر )1977 

ـ 1981(، ركبت ألواح شمســـية 
في البيت األبيض غير ان خلفه 
اجلمهوري رونالد ريغن طلب 

نزعها.
وقال تشو ان »هذا املشروع 
التـــزام الرئيس اوباما  يعكس 
بوضـــع الواليـــات املتحدة في 
صدارة تطوير الطاقة الشمسية« 
مشـــيرا الـــى ان وزارة الطاقة 
الى مناقصة لتحديد  ســـتدعو 
الشركة التي ستفوز بالعقد.وقد 
جعل بـــاراك اوباما من تطوير 
الطاقة املتجددة إحدى  مصادر 

أولويات عهده.

ـ يو.بي.آي: سقط  دمشـــق 
شاب سوري من الطبقة اخلامسة 
إلى األرض وقام ليكمل حياته. 
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية 
ان الدين سالمة البطل )17 عاما( 
سقط عن سطح بناء مؤلف من 5 
طبقات في محافظة درعا جنوب 
سورية على األرض من دون أن 
يتعرض ألذى ولم يتم إسعافه 
إلى أي مستشفى أو طبيب ولم 
جتر له أي فحوصات طبية أو 

صور شعاعية.
وقال البطل انه صعد ليرى 
والده الذي يعمل في تشـــييد 

البناء »وأثناء سيري على سطح 
البناء لم أشعر بأني على حافته 
ووضعت قدمي ولم أشعر بوجود 
شـــيء حتتها فهويت ســـاقطا 
وأغمضـــت عيني حتى وجدت 
نفسي واقفا على كومة من الرمل 
وحولي جمع كبير من املواطنني 
دون أن أشعر بأي ألم أو دوار أو 

أذى وأنا بكامل الوعي«.
وأضاف البطل »قمت بنفض 
الغبار عن مالبســـي وأنا أتكلم 
مع اآلخريـــن وطمأنت والدي 
بأنني سليم من أي أذى وكأنني 

استفقت من حلم«.

ألواح شمسية قريبا في البيت األبيض

سقط من الخامس وتابع حياته كأنه يحلم!

علماء إيطاليون يعثرون على إكسير الحياة
روماـ  يو.بي.آي: عثر علماء إيطاليون على ما وصفوه »إكسير 
احلياة«، وهو مزيج من ثالثة أنواع من احلامض األميني أطال 

عمر الفئران.
وأجرى البروفيســـوران في جامعة ميالن إنزو نيســـولي 
وميشـــيل كاروبا دراسة على ذكور فئران متقدمة بالسن عبر 

وضع مزيج من ثالثة أحماض أمينية في مياه الشرب.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية )أنســـا( انه تبني في نهاية 
الدراســـة ان هذه الفئران عاشـــت ما معدلـــه 869 يوما أي أن 
أعمارها كانت أطول بنســـبة 12% من متوســـط حياة الفئران 

البالغ 774 يوما.
وقـــال العاملان ان قوة الفئـــران وقدرتها على التحمل زادتا 

أيضا.
وأوضح نيسولي ان »السر في األحماض األمينية يكمن في 
قدرتها على زيادة عدد امليتوكوندريا )اجلســـيمات الصغيرة 
داخل اخلاليا( أو »احملركات الكهربائية« في اخللية في العضالت 

والقلب«.
والحظ العاملان ان زيادة نشاط الفئران تعود إلى جني رئيسي 
مرتبط بطول احلياة، مشـــيرين إلى أنهما سيجريان الدراسة 
نفسها على إناث الفئران، على أمل السعي الحقا إلى االستفادة 

منها لدى البشر.

أميركي تعيس.. مزق صدفة ورقة لوتو
 رابحة بـ 14.5 مليون دوالر

فلوريداـ  يو.بي.آي: صدم مواطن أميركي حين اكتشف أنه مزق 
صدفة بطاقة لوتو ربحت مبلغ 14.5 مليون دوالر.

ونقلت صحيفة »فورت وولتن بيتش« في فلوريدا عن كريس 
غودين )31 عاما( أنه اشـــترى البطاقة الرابحة في 20 ســـبتمبر 
واســـتخدم أرقاما كانت واردة على كعكة حظ ثم تبين أن األرقام 

ربحت في سحب 22 سبتمبر.
وقال غودين إنه بحث عن البطاقة قبل أن يدرك الحقا انه مزقها 
صدفة مع مجموعة من األوراق التي لم يعد يحتاجها، وأشار إلى 
أن جـــزا صغيرا من البطاقة بقي عالقا في آلة تمزيق األوراق غير 
أن الجـــزء االكبر قد رمي في المهمـــالت. وكانت دائرة اللوتو في 
فلوريدا قد اكدت أن بطاقتين قد ربحتا المبلغ واحدهما اشتريت 

من المكان الذي يقول غودين إنه اشترى بطاقته منه.
ويأمـــل غودين في أن يتمكن محاميه من اثبات انه كان يمتلك 

البطاقة.

كاثرين زيتا جونز

لينزي لوهان

أوبرا وينفري

نادين البدير

أول قمر صناعي أفريقي 
لالتصاالت في ليبيا

طرابلس ـ أ.ف.پ: اعلن فرج 
إدارة  العماري رئيـــس مجلس 
شـــركة »راسكوم ســـتار قاف« 
الليبية امس ان الشـــركة بدأت 
بتشغيل القمر »قاف 1« وهو اول 
قمر اتصاالت افريقي يغطي كل 
القارة االفريقية وأوروبا والشرق 

األوسط.
وقال العماري لفرانس برس 
الليبية  ان مهندسي »الشـــركة 
االفريقيـــة للقمـــر الصناعـــي 
االفريقـــي«، بدأوا من مقرها في 
مدينة غريان غرب طرابلس على 
بعد 120 كلم، بتشغيل القمر بعد 
ان »تسلمت التحكم من الشركة 

املصنعة الفرنسية تالس«.
وأوضح ان القمر الذي اطلق 
في 4 اغسطس 2010 من قاعدة 
غويانا الفرنســـية، ووضع في 
املدار في 13 سبتمبر، »سيحقق 
عوائد جمة الفريقيا عبر توفير 
مئات املاليني التي كانت تدفعها 
افريقيا مقابل عبورها واتصالها 
ببعضها عبر أوروبا وأميركا«.

وأضاف ان القمر »ســـيحقق 
االتصال مببالغ زهيدة وأسعار 
في متناول كل الـــدول الفقيرة 
واملتوسطة بأســـعار منافسة، 
ويتيح حل مشـــاكل االتصاالت 
ويدمج القـــارة االفريقية ضمن 

مجال واحدة«.


