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47 واشــــنطن ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الداخلية األميركية أن الواليات املتحدة 
وافقت على بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

وستتولى شركة »سوالر ميلينيوم ايه جي« األملانية بناء مشروع باليث 
للطاقة الشمسية على أراض تابعة للحكومة األميركية في صحراء موهافي 

بجنوب شرق والية كاليفورنيا بالقرب من احلدود مع والية اريزونا.
وأوضحت الوزارة أن املشــــروع سينتج ما يقدر بنحو 1000 ميغاوات من 
الطاقة الشمسية وهو ما يكفي لعدد يتراوح بني 300 ألف و750 ألف منزل.

وقال وزير الداخلية كني ساالزار إن »مشروع باليث للطاقة الشمسية يظهر 
أن الواليات املتحدة تعتزم املنافسة والريادة في تقنيات املستقبل«.

وســــيصبح من حق شركة »سوالر ميلينيوم ايه جي« استخدام األراضي 
ملدة 30 عاما مبقتضى اتفاق جرى التوصل إليه مع ساالزار أمس.

وكانت احلكومة األميركية قد وافقت في اآلونة األخيرة على 5 مشروعات 
مماثلة في األراضي االحتادية في

والية كاليفورنيا ونيفادا، ولكنها تقل حجما عن هذا املشروع.

بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

دياب، موضحا ان دياب حني يقيم حفال في الساحل 
الشمالي، الطريق يقف على طول اكثر من 30 كلم، 

وال أظن ان هذا يحدث مع تامر حسني.
امـــا عن ابو الليف واخلـــروجن، فقال امين انه 
سعيد جدا بهذه االغنية الصادمة فنيا، وانه بصدد 
كتابة اغاني البوم آخر البو الليف على نفس نهج 

انا كنج كوجن.

موجة مد عاتية 
اجتاحت إندونيسيا

جاكرتاـ  رويترز: قال مسؤولون 
امس إن 160 شـــخصا على األقل 
النســـاء واألطفال  أغلبهم مـــن 
اعتبروا في عـــداد املفقودين في 
قرية اندونيسية تعرضت ملوجة 
مد عاتية بعد زلـــزال قوي وقع 

قبالة ساحل سومطرة.
وقال هاردميانسيا املسؤول 
بالوحدة االقليمية إلدارة املصائد 
إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 
درجات كان مركزه على مسافة 78 
كيلومتـــرا إلى الغرب من باجاي 
اجلنوبية في جزر منتاواي وقع 
في وقت متأخر من مســـاء أمس 
االثنني ودمر أغلب املباني في قرية 

بيتو موجنا الساحلية.
وأضاف »من بني 200 شخص 
يعيشون في القرية لم يعثر إال على 
40. مازال 160 في عداد املفقودين 

أغلبهم من النساء واألطفال«.
 وقال هاردميانسيا إن شخصني 
على األقل تأكدت وفاتهما في قرية 
ماالكوبا املجـــاورة وإن 80% من 
املنازل في املنطقة حلقت بها أضرار 

وان امدادات الغذاء محدودة.
وقـــال رونالد وهـــو ضابط 
شرطة من مركز شرطة سيكاكاب 
إن الشـــرطة احمللية تبحث عن 
املفقودين وتقيم مراكز طوارئ. 
وأضاف »نتوقع ان يحتاج الناس 
إلمدادات غذاء ومـــأوى. األمطار 
الغزارة والرياح قوية  شـــديدة 

جدا«.

»زهراء« إسبانيا تبوح بأسرارها
مدريدـ  رويترز: استغرق بناء مدينة الزهراء التي كانت مقرا للخليفة 
األموي عبدالرحمن الناصر أكثر من 30 عاما على مساحة 112 هكتارا 

ثم هجرها أهلها بعد اقل من 70 عاما خالل ثورة البربر.
ولم تكشف أعمال التنقيب سوى عن قطاع صغير من املوقع األثري 
الذي كان ذات يــــوم احد اكثر مدن العالم إبهــــارا وانتصارا للعمارة 
االسالمية. ورغم ذلك مازالت الزهراء تبوح بأسرار احلياة في جنوب 

اسبانيا خالل احلكم اإلسالمي بعد اكثر من 1000 سنة من بنائها.
وتســــتمر أعمال الترميم طوال العام في املدينة التي أطلق عليها 
اخلليفة الناصر اســــم زوجته خــــالل حكمه في قرطبة بني عامي 912 
و961. وأوضحت إمياكوالتا مونيوز ماتوتي خبيرة الترميم ان تشابه 
الظــــروف املناخية تضفي على اعمال التنقيــــب والترميم في مدينة 

الزهراء اهمية خاصة. 

أسعار بطاقات السياحة الفضائية
بين 100 و200 ألف دينار

هيوســــن ـ يو.بي.آي: أعلنت شــــركتان متخصصتان بالسياحة 
الفضائية ان أســــعار الرحالت الى الفضاء قد تنخفض من ماليني الى 

مئات آالف الدوالرات مع حلول نهاية العام 2011.
ونقلت صحيفة »هيوســــن كرونيكل« األميركية عن ريتشــــارد 
برانسون الذي تخطط مجموعته »فيرجن غروب« إلطالق رحالت حول 
املدار في السنة املقبلة، ان »السماء ما عادت حدودا بعد اآلن«. وأشارت 
الصحيفة الى ان »فيرجن غروب« و»ســــبايس ادفترشرز« ومقريهما 
ڤيينا ستعرضان بطاقات للسفر الى الفضاء تتراوح أسعارها بني 100 
و200 ألف دوالر. لكن الصحيفة قالت ان هذا الســــعر مازال عاليا ألن 

مدة الرحلة الى الفضاء ال تتعدى عدة دقائق.

هيفاء وهبي

امين بهجت قمر
احلذاء طائر في اجتاه جون هوارد وفي اإلطار بيتر جراي

السهم يشير إلى احلذاء في اجتاه رئيس الوزراء االسترالي السابق

محمد عبده فيروز

محمد عبده ينفي شائعة موته.. وفيروز بألف خير
وكاالت: نفى فنان العرب محمد عبده من 
خالل اتصال اجرته معه نشرة »آخر االخبار« 
روتانا ما مت تناقله خالل اليومني املاضيني 
عبر جوال البالك بيري والرســــائل النصية 
عن موته. محمد عبده اكد انه بصحة جيدة 
وانه يتواجد في الصني، يذكر انها ليست املرة 
االولى التي تنال شائعة كهذه فنان العرب منذ 
بدء العام 2010. من جهة اخرى، يبدو ان الكيد 
كان وراء الشائعة السوداء التي اطلقت عبر 
الرسائل الهاتفية وااللكترونية متناولة حياة 

سيدة الغناء اللبناني والعربي فيروز.
وانهالت االتصاالت االعالمية من الداخل 
واخلارج على منزل السيدة فيروز، ودحضت 
الزميلة ضحى شمس صحة الشائعة، مؤكدة 

سالمة فيروزة الشرق.

عالم دين سعودي: االنصراف عن المرجعية الدينية
في الفتوى يهدد األمن الفكري

الرياض ـ يو.بي.آي: شدد عالم الدين السعودي د.سعد بن عبداهلل 
البريك على أهمية الوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى اإلخالل باألمن 
الفكري، مشــــيرا الى أن االنصراف عن املرجعيــــة الدينية في الفتوى 
يهــــدد هذا األمن. وأكد البريك في محاضرة حتت عنوان »مفهوم األمن 
الفكري« ألقاها على هامش معرض وسائل الدعوة إلى اهلل »كن داعيا« 
الثاني عشــــر املقام حاليا في محافظة االحساء أهمية دور التعليم في 

حماية األمن الفكري من خالل املناهج واملناشط املدرسية والتعليمية 
املتنوعة ومنها »غرس حب اهلل ورســــوله ژ للشباب وغرس محبة 
شرع اهلل سبحانه وتعالى وأنه ال جناة لألمة دون ذلك وغرس محبة 
الوطن الذي نعيش فيه«. وأضاف »إن ذلك ال يتعارض مع حب الدين 
وتنمية ملكة التفكير السليم لدى الشباب وإتاحة املجال أمامهم للمشاركة 

في إبداء الرأي.

صحتك

أول عملية لعالج عدم انتظام دقات 
القلب باستخدام النيتروجين

برشـــلونة ـ كونا: اعلن أطباء اسبان 
امس عن جناحهـــم في اجراء أول عملية 
ملعاجلة عدم انتظام دقات القلب باستخدام 
تقنية جديدة توظف »النيتروجني« السائل 
عند 40 درجة مئوية حتت الصفر وتتميز 
بقصر الفترة الزمنية للعالج مع حتقيق 

نتائج جيدة.
وقال تقرير نشره مشفى متخصص ان 
التقنية اجلديدة جرى استخدامها للمرة 
االولى في عالج عدم انتظام ضربات القلب 
وتختلف عـــن التقنيـــات التقليدية من 
حيث كونها تستخدم البرودة والنبضات 
الكهربائية بدال من احلرارة وأشعة الراديو 
ذات الترددات العالية املســـتخدمة حاليا 
لكي الكيبالت الكهربائية في القلب املسببة 

للمرض.
واوضـــح التقرير ان التقنية احلديثة 
تقضي بادخال قسطرة في االذين االيسر 
يليها نفخ بالون عند مدخل أحد االوردة 
الرئوية االربعة ليتم سده بشكل محكم ثم 
بعد ذلك ملء البالون بالنيتروجني السائل 
عند 40 درجة مئوية حتت الصفر ويترك 
ملدة خمس دقائق ليلتصق البالون بجدران 

الوريد املالمسة له بشكل فوري.
واضاف: ان هذا االجراء يضمن تعرض 
جميع مناطق الوريد للنبضات الكهربائية 
املولدة في املنطقة والتي تعمل على كي 
التي  الكهربائية غير الصاحلة  الكيبالت 

تسبب اضطرابات في نبضات القلب.
وأكد انه بعد خمـــس دقائق من ازالة 
البالون تعود درجة حـــرارة الوريد الى 
طبيعتهـــا ويتم نقل البالـــون الى بقية 
العملية مشـــيرا  االوردة لتطبيق نفس 
الـــى أن هـــذه التقنية تضمن حتســـني 
نتائج العمليات وســـالمة املريض وحتد 
من اآلثار اجلانبيـــة باالضافة الى قصر 
املدة الزمنية التي تتطلبها وعدم تعرض 
املريض لالشـــعة الضارة املستخدمة في 

العالجات احلالية.

شعبان عبدالرحيم يغني للطماطم:
بقى ليكي سعر وليكي قيمة.. يا مفعصة وعاملة سليمة!

مليار.. شاهدوا غاغا
على »يوتيوب«

لوس أجنيليـــس ـ د.ب.أ: حققت املغنية 
االميركية ليدي غاغا التي تبحث عن كل ما هو 
مثير للجدل رقما قياسيا عامليا جديدا، حيث 
اصبحت اول فنانة تسجل اعمالها املصورة 
مليار مشاهدة على موقع »يوتيوب« الشهير. 
وأعلنت النجمة املقيمـــة في نيويورك عن 
حتقيقها هذا االجناز على صفحتها اخلاصة 
على موقـــع »تويتر« بعد حتقيق هذا الرقم 
القياسي اجلديد، حيث جاءت متقدمة على 
منافسها جاســـن بيبر الذي حققت اعماله 
املصورة على موقع »يوتيوب« اكثر من 960 
مليون مشـــاهدة. وكتبت ليـــدي غاغا على 
»تويتر« حملبيها »وصلنا الى مليار مشاهد 
على يوتيوب، اذا متسكنا ببعضنا البعض 
ميكننا ان نفعل اي شيء، انني اصفكم مبلوك 

وملكات يوتيوب وعليكم باالحتاد«.
وحظي تســـجيل جاســـن بيبر املصور 
»جاســـت دانس« على اعلى نسبة مشاهدة 
حتى اآلن على موقع يوتيوب مســـجال 366 
مليون مشـــاهدة في حني حلت اغنية »باد 
رومانس« املصورة لليدي غاغا في املرتبة 

الثانية محققة 297 مليون مشاهدة.

القاهرةـ  وكاالت: انتهى املطرب شعبان عبدالرحيم 
مــــن إعداد أغنية للطماطم بعنوان »حتى انتي يا اللي 
اسمك قوطة« من تأليف محمد حسن الشرقاوي، وقد 
مت تأليفها وتلحينها وغناؤها في يوم واحد وســــيتم 
توزيعها على الفضائيات خالل أيام، وحسب »املصري 
اليوم« قال شــــعبان إن هدف األغنية الدعوة خلفض 

أسعار الطماطم، حتى تكون في متناول اجلميع.
وتقول كلمات األغنية »حتى انتي ياللي اسمك قوطة.. 
بتذلي فينا ومبسوطة.. حرام عليكي يا مجنونة.. خليكي 
عاقلة ومظبوطة.. عاملنا أزمة وشبورة.. وبقيتي في 
السوق مشهورة.. وكل يوم طالعة في جرنال.. ومنزلك 

كام صورة.. بقى ليكي سعر وليكي قيمة.. يا مفعصة 
وعاملة سليمة.. مش بعيد بعد شوية.. نشوف جنابك 
في الســــيما.. من امتى وانتي بعشرة جنيه.. والناس 
غالبة ها تعمل إيه.. بقيتي أغلى من التفاح.. ومنفضة 
لنا وعاملــــة بهية.. مجنونة أكتر من العادة.. واحلالة 
جاتلك بزيادة.. يارب أشــــوفك يا طماطم من السراية 
واخدة شهادة.. ده حتى شكلك مش هو.. وبايظة خالص 
من جوه.. رضينا وانتي معندانا.. واخدة األمور عافية 
وقوة.. حرام عليكي خنقتينا وبأي حق تذلينا.. من بعد 
ما دخلتي في أزمة.. الكل بقى يلعب بينا.. هانشتكيكي 

يا قوطة ملني«.

مادونا تفتح سلسلة
نواٍد رياضية في العالم

 نيويـــورك ـ أ.ف.پ: تعتزم املغنية 
االميركيـــة مادونا إطالق سلســـلة من 
النوادي الرياضية في العالم باسم »هارد 
كاندي«، اولها في مكسيكو في تشرين 
الثاني/نوفمبـــر على ما جـــاء في بيان 

لشركائها االميركيني.
وجاء في البيان ان »مادونا بالشراكة 
مع مدير اعمالها غاي اوسيري ومجموعة 
نيو ايفولوشن فينتشرز )نيف( تعلن 
اطالق سلسلة من نوادي الرياضة باسم 
هارد كاندي فيتنيس في املدن الرئيسية 

في العالم«.
وســـيفتح النـــادي االول ابوابه في 
مكسيكو في نوفمبر على مساحة ثالثة 
آالف متر مربع وستدشـــنه املغنية في 

29 نوفمبر.
واضـــاف البيـــان ان »مادونا طوال 
حياتها املهنية مارست التمارين الرياضية 
في مئات االنديـــة الرياضية في العالم. 
ولديها فكرة محـــددة تاليا حول البيئة 
املثالية ملمارسة التمارين الرياضية او 

الرقص«.

شعبان عبدالرحيم

مدينة الزهراء في إسبانيا

ليدي غاغا

محتج يقذف رئيس وزراء أستراليا السابق بالحذاء

 لندن ـ أ.ش.أ: قذف محتج اســـترالي رئيس 
الوزراء الســـابق في بالده بحذائه احتجاجا على 
مشاركة استراليا في احلرب على العراق، وذلك 
على طريقة الصحافـــي العراقي منتصر الزيدي 
الذي قذف الرئيس األميركي السابق جورج بوش 

بحذائه.
وذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« البريطانية 
امس أن محتجا على احلرب العراقية قذف رئيس 
الوزراء االسترالي السابق باحلذاء خالل برنامج 

بث تليفزيوني مباشر.
وأشـــارت الصحيفة ـ في تقرير أوردته على 
موقعهـــا االلكتروني ـ إلـــى أن بيتر جراي قذف 
حذاءه على جون هوارد، احلليف السابق للرئيس 

بوش في حرب العراق، بعد مطالبة هوارد بتبرير 
قراره بإرسال 2000 جندي لدعم الغزو الذي قادته 

أميركا على العراق في عام 2003.
وصاح بينما كان يقذف احلذاء »هذا من أجل 
املوتـــى العراقيني«، غير أن احلـــذاء ضل الهدف 

وجرى إخراج جراي من االستديو.
وكان هوارد على عالقة وثيقة مع بوش حيث 
كانت استراليا من اولى الدول التي أرسلت قوات 

إلى العراق.
وقال هوارد »أعتقد أن احلرب كانت مبررة.. 
وأعتقد أنه كانت هناك أخطاء بعد انتهاء العملية 
العســـكرية، معترفـــا باخلطأ فـــي حل اجليش 

العراقي«.

حظر إعالن لكالفن كالين لتحريضه على االغتصاب
إيالف: حظر مكتب تنظيم اإلعالنات في استراليا 
إعالن »الرا ستون« اخلاص بالترويج ملجموعة »كالفن 
كالين« اجلديدة للجينز، معتبرا أن اإلعالن يوحي 
بالعنف ويحرض على االغتصاب، إذ تظهر ستونـ  
املتزوجة من املمثل الكوميدي ديڤيد ويليام ـ وهي 
فــــي أوضاع مثيرة مع 3 رجال. وواجه اإلعالن عدة 
انتقادات من املنظمات النسائية، واملؤسسات املعنية 
مبواجهة االعتداءات اجلنسية، خصوصا بعد أن مت 

نشره على لوحات الشوارع.

وأكد املتحدث الرسمي باسم مكتب تنظيم اإلعالنات 
االسترالي أن إعالن ستون مع كالفن كالين يتضمن 
إهانة لكل من الرجل واملرأة، وأضاف قائال »تروج 
ستون في اإلعالن لصورة أن النساء كاأللعاب في أيدي 
الرجال الذين يتعمدون االعتداء عليهن ومعاملتهن 
بطريقة عنيفة«. من جانبه، شدد الطبيب النفسي 
أليســــون غراندي الذي يعمل مــــع ضحايا االعتداء 
اجلنسي على خطورة اســــتخدام العنف اجلنسي 

كأداة للتسويق.

مؤلف الخرونج: هيفاء وهبي.. »صوتها وحش«!
أحمد عفيفي

سألت هبة االباصيري في برنامجها »كش ملك« 
كاتب االغاني املعروف امين بهجت قمر ضيفها في 
احللقة: ملاذا ال تكتب اغنية لهيفاء وهبي، فرد دون 
تردد: ألن صوتها وحش، وأكمل انها كانت حتاول 
مرارا ان تستميله للكتابة لها لكنه يرفض ويقول 
ذلك علنا في برامج كثيرة وفي الصحف حتى ان 
هيفاء ارســـلت اليه اكثر من رسالة على املوبايل 
تعاتبه وتلومه على تصريحاته اجلارحة بحقها 

لكنه لم يرد عليها.
واضاف امين بهجت قمر مؤلف »انا مش خروجن« 
ان هيفاء تصلح لالستعراض الراقص اكثر بكثير 
من الغناء وان عدم اقتناعه بصوتها رأى شخصي 

ال يقلل من قيمتها وجماهيريتها الساحقة.
في البرنامج نفســـه، قال عن تامر حسني انه 
يســـتقطب الكثيرين الذين يخططون للدعاية له 
بشكل مكشوف وغير الئق، وهذه االمور ال تفوت 
على من يعمل في املجال الفني، مشيرا الى حوادث 
االغماء التي حتدث للبنات في حفالته من شـــدة 
االعجاب وما الى ذلك من مثل هذه االدعاءات الفجة، 
مؤكـــدا ان الفرق كبير بني تامر حســـني وعمرو 

أكد أنها أرسلت إليه تعاتبه.. لكنه لم يرد


