
39السبت 30 اكتوبر 2010 
»الدوحة ترايبكا« يمنح عادل إمام جائزة »إنجاز العمر«

ـ أ.ش.أ: قررت  الدوحـــة 
الدوحـــة لألفالم  مؤسســـة 
تكرمي الفنان عادل إمام، وذلك 
مبنحه جائزة »إجناز العمر« 
التي تقـــدم ألول مرة تقديرا 
ملساهمته البارزة في السينما 
العربية، وذلك خالل أنشطة 
مهرجـــان »الدوحة ترايبكا« 
القطرية من  النســـخة  وهو 
مهرجان »نيويورك ترايبكا« 
النجم األميركي  الذي أسسه 
روبرت دينيرو. وقال الشيخ 
جبر بن يوســـف بن جاسم 
آل ثانـــي عضو مجلس إدارة 

مؤسسة الدوحة لألفالم في تصريح نقلته وكالة 
األنباء القطرية »قنـــا« »يعتبر عادل إمام بحق 
ظاهرة حقيقية، واليزال يحتفظ مبكانته الرائدة 
على مستوى العالم العربي باعتباره واحدا من 
أبرز املمثلني الكوميديني الذين حققوا جناحات 
كبيرة في هذا املجال«. وأضاف »ان جائزة إجناز 
العمر تأتي تقديرا جلميع فترات أدائه التي ألهمت 
أعدادا غفيرة من معجبيه على مستوى العالم، 
خاصة في دولة قطر، لذا فقد ارتأينا أن هذه هي 
أفضل طريقة لتكرمي أسطورة السينما العربية«. 
وذكرت وكالة األنباء القطرية أن عادل إمام، وهو 
سفير النوايا احلسنة لألمم املتحدة، خاض رحلة 
كفاح ضد الظلم والفساد في األفالم، كما وقف إلى 
جانب مختلف القضايا االجتماعية والسياسية، 
ومتكن من التربع على عرش املشهد الكوميدي في 

السينما املصرية بجدارة ألكثر من 30 عاما.
وأشـــارت إلى أن عادل إمام متكن من إحداث 
تغيير جذري في الصورة النمطية السائدة عن 
أدوار البطولة في الســـينما املصرية، والتحول 
من الشاب األنيق إلى الرجل العادي الذي يرتدى 

مالبس متواضعة، مع االعتماد 
على روح الدعابة في مساعيه 
الهادفة إلـــى حتقيق العدالة 

واخلير والكرامة.
ووصفت الوكالة عادل إمام 
بأنه يصغي بذكاء حاد لنبض 
الناس في الشـــارع، ويتمتع 
بالقدرة علـــى قراءة املفاهيم 
الكامنة بني الســـطور، حتى 
يتمكن من اإلحســـاس بعمق 
باملآسي التي يعيشها الفقراء، 

وما يختزنونه من أحالم.
وقـــد اختارت مؤسســـة 
الدوحة لألفالم فيلمي »حسن 
ومرقص« )إنتـــاج 2008( و»اإلرهاب والكباب« 
)إنتاج 1993( من بني األفالم التي سيعاد عرضها 
في املهرجان تقديرا للفنان عادل إمام رمز السينما 

املصرية والشرق أوسطية.

صياد يهلك بعد 10 أيام
 من الضياع في الصحراء الليبية

طرابلسـ  أ.ش.أ: أكدت مصادر ليبية مطلعة صحة نبأ تناقلته 
بعض املواقع اإللكترونية الليبية حول موت احد الصيادين املفقودين 
فـــي الصحراء الليبية وحتديدا في منطقة جنوب طبرق )شـــرق 

ليبيا( بعد ان قضى مع صديقه 10 ايام من الضياع.
وقالت وكالة »ليبيا يـــرس« التي نقلت تأكيدات هذه املصادر 
ان تفاصيل القصة تعود الى فتـــرة ماضية، حني قرر الصديقان 
الذهاب في رحلة صيد وفقدا طوق العودة ودليل الرجوع، وتقطعت 
بهم جميع السبل، ما جعل أحدهما يسقط فريسة للموت ليواريه 

صديقه الذي جنا من املوت.

قتل خطيبته خطأ ظنًا منه أنها »غزال«
ســـيدني ـ أ.ش.أ: لقيت معلمة في مدرســـة بنيوزيلندا حتفها 
على يد خطيبها بعد ان ظن خطأ انها غزال شارد اثناء وجودهما 

في معسكر تخييم.
وكان اخلطيبـــان وهما آدم هيندمان وهـــو صياد وروز ماري 
ايفيس وتعمل معلمة في مدرسة ثانوية يقومان بتنظيف أسنانهما 
ليال في املعسكر عندما وجه لها رصاصات قاتلة من بندقية صيد 

الغزالن ظنا منه انه غزال.
ولقيت املدرســـة )25 عاما( حتفها على الفور في »توراجني« 
في نورث آيالند. وتردد ان الصياد كان يســـتخدم في ظالم الليل 
كاشفا وأخطأ في رؤية خطيبته وظن انها غزال او بوسوم. وحاول 
هيندمان اسعاف صديقته ألكثر من ساعة قبل وصول فرق اإلنقاذ 

ولكن ذهبت جهوده سدى.

مليونيرة أقامت عالقة مع محقق خاص
وانتقمت منه باتهامها له بابتزازها

هونغ كونغـ  د.ب.أ: أجبرت محكمة في هونغ كونغ امرأة ثرية 
أقامت عالقة عاطفية مع محقق خاص كانت استأجرته على أن تدفع 

له تعويضا قيمته 77 ألف دوالر بعد أن اتهمته زورا بابتزازها.
وذكر تقرير صادر عن احملكمة امس أن املرأة التي لم يكشـــف 
عن هويتها اختصمت احملقق اخلاص في ساحات القضاء مدعية 
أنـــه مدين لها مببلغ 17 مليـــون دوالر هونغ كونغي حتصل على 

بعضه على سبيل القرض والبعض اآلخر باالبتزاز.
وقالت تقارير إعالمية محلية إن قاضي احملكمة العليا رد دعواها 
وخلص إلى أنها تســـتحق جزاء قاسيا، وأمرها بتعويض احملقق 

عن االهانة التي أحلقتها به جراء ادعاءاتها الكاذبة.
وكانت املرأة في سن الثالثة واألربعني عندما استأجرت احملقق 
الشـــاب )24 عاما( عام 2005 ليتجسس على صديقها وهو رجل 

أعمال معروف أجنبت منه ولدين.
وكانت املرأة تشـــك في أن صديقها يقيم عالقة مع أخرى، لكن 
احلال انقلب في غضون عدة أشـــهر وأقامت هي عالقة مع احملقق 

الشاب حسبما تبني للمحكمة.
وفي احملكمة ادعت املرأة أنها أقرضت احملقق مبلغ تسعة ماليني 
دوالر هونغ كونغي وقالت إنه ابتزها وحصل على ثمانية ماليني 

أخرى، بعد أن هددها بنشر صور عالقتهما احلميمية.
وفي عام 2007 تقدمت ببالغ للشرطة اتهمت فيه احملقق باالبتزاز، 
وألقي القبض عليه، غير أن التهم اســـقطت، وفي يونيو املاضي 

أقامت دعوى مدنية ضده.

روب��رت دينيرو يحي��ي اجلمهور خالل حضور أحد عروض املهرجان.. ودينيرو هو مؤس��س مهرجان نيويورك ترايبكا 
)أ.ف.پ( وحضر النسخة القطرية من مهرجانه  

النجم عادل إمام

لطيفة واإلعالمية هالة سرحان والنجمة لبلبة في املهرجان

عالء األسواني معترضًا على ترجمة »عمارة يعقوبيان«
إلى العبرية: »قرصنة.. وتطبيع«

أغلى سيارة في العالم تعرض بالهند

نيودلهيـ  يو.بي.آي: عرضت في الهند اغلى سيارة 
في العالم ويقدر ثمنها بـ 3.6 ماليني دوالر.

وذكرت صحيفة »تاميز اوف انديا« ان ســـيارة 
»بوغاتي فيرون« التي تصل ســـرعتها الى 407كلم 
في الساعة وتعتبر من السيارات االسرع في العالم 
عرضت اخلميس في الهند. ومع عرض السيارة تكون 
الهند هي البلد الذي تعرض فيه ارخص سيارة في 

العالم »نانو« والتي تباع مقابل ألفي دوالر واغلى 
سيارة في آن واحد. وقال املسؤول في شركة »بوغاتي« 
جوليوس كروتا: ان الهند متثل سوقا ناميا للسلع 
املترفة وان عرض السيارة فيها سيرضي الزبائن.

وقال مسؤول التسويق في الشركة ملنطقة الشرق 
االوسط او اوروبا والهند غاي كاكلني انه لم يتم انتاج 

اال عدد محدود من السيارات من هذا الطراز.

القـــدس ـ أ.ف.پ: وصـــف 
الروائي املصري عالء االسواني 
ترجمة روايته الشهيرة »عمارة 
يعقوبيان« من العربية الى العبرية 
بالسرقة والقرصنة رافضا فكرة 
ترجمة روايته معتبرا اياها نوعا 
من التطبيع الذي يرفضه، وكان 
مركز اسرائيليـ  فلسطيني يعمل 
من اجل السالم اعلن توزيع نسخة 
مجانية مترجمة الى العبرية من 
رواية »عمارة يعقوبيان« املصرية 

على اعضائه.
وفي برقية الكترونية العضائه، 
قال املركز االسرائيليـ  الفلسطيني 

لالبحاث واالعالم »اقدم لقرائـــي باللغة العبرية 
الفرصة النادرة لقراءة رواية »عمارة يعقوبيان« 

املصرية الناجحة للكاتب عالء االسواني«.
وذّكرت الرسالة املرفقة مبلف يحتوي على ترجمة 
مجانية للرواية الى العبرية، بأن »االسواني رفض 

ترجمـــة الكتاب الى العبرية في 
اسرائيل«، وبرر املركز مبادرته 
بالرغبة في »توســـيع التوعية 

والتفاهم الثقافي في املنطقة«.
ويتضمن امللف املرفق حتذيرا 
مينع اي اعادة نشر او تصوير 
او طبع او استخدام جتاري لهذه 

الترجمة.
وردا على ســـؤال لـ »فرانس 
برس«، قال املنسق االسرائيلي 
للمركز غرشون باسكن عبر بريد 
الكتروني انه ال يرغب في التحدث 

في هذا املوضوع.
وردا علـــى هذه املبادرة، قال 
عالء االسواني »ما يفعله هذا املركز واملترجم هو 
قرصنة وسرقة وسارفع شكوى الى االحتاد الدولي 

للناشرين«.
واضاف »موقفي لم يتغير بشأن التطبيع مع 

اسرائيل: انا افرضه متاما«.

عالء االسواني

توم وجيني 

طويلة«.
تــــوم قوله  إلى  ونســــبت 
»اعتقدت دائما أنني قبيح جدا 
للتعرف على فتاة أحالمي لكن 
التقيت  حياتي تغيرت عندما 
جيني فهي جميله وأنا أحبها 

بكل وسيلة ممكنة وال أستطيع 
حتــــى اآلن أن أصدق ما حدث 
وأرسلت لها رسالة عبر املوقع 

للتعبير عن شعوري«.
كمــــا نقلــــت الصحيفة عن 
جيني البالغة من العمر 31 عاما 

والتي تعمل مساعدة في متجر 
قولها »أنا أعرف أن توم ليس 
براد پيت ولكني في املقابل لست 
أنچلينا چولي أيضا واجلمال هو 
في عني الناظر وتوم بالنسبة 

لي أمير وسيم وكامل«.

توم وجيني يخططان للزواج بعد تعارفهما على موقع »القبيحين«

»فيس بوك« وتويتر.. التوجه الطبيعي في المستقبل

.. والشرطة البريطانية تتدرب على مطاردة القتلة
عبر موقعي »الفيس بوك«  وتويتر

بوسطن ـ رويترز: قالت شخصيات رائدة في 
موقعي فيس بـــوك وتويتر ان ظاهرة التواصل 
االجتماعي عبر اإلنترنت ستتزايد مع تزايد استخدام 
الكمبيوتر اثناء حركة التنقل. وقال كريس هيوز 
احد مؤسســـي موقع »فيس بوك« في بوســـطن 
اخلميس »خالل عامني الى 5 أعوام من اآلن سيختفي 
السؤال عن اي املواقع تستخدم بخالف الشبكات 
االجتماعية ألن جميعها ستكون اجتماعية«. وقال 
هيوز )27 عاما( خالل حلقة نقاشـــية في مؤمتر 
استثمار تشالز شـــواب )امباكت 2010( »املواقع 
االجتماعيـــة أصبحت اإلطار.. املصفاة لكثير من 

املعلومات«.

وهناك اكثر من 500 مليون مســـتخدم نشط 
على موقع فيس بوك بينهم اكثر من 150 مليونا 
يستخدمون املوقع من خالل هواتفهم احملمولة، 
ويقدر عدد املستخدمني املسجلني في تويتر بأكثر 

من 165 مليونا.
والشركتان ملكية خاصة ويترقب املستثمرون 

اي اشارة ملعرفة ايهما ستنتشر اكثر.
وقال بيز احد مؤسسي موقع تويتر ان اتساع 
نطاق التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت سيتواكب 
مع ارتفاع في حركة التنقل الشخصي وذلك في 
ظل إحالل أجهزة الكمبيوتر التقليدية بالهواتف 

النقالة الذكية.

هزت طفلها فمات.. 
وهي تلعب 

على الـ »فيس بوك«
مياميـ  أ.ف.پ: أقرت امرأة 
في فلوريدا بأنها تسببت في 
موت طفلهـــا بعد هزه بقوة 
ألن صراخـــه كان يزعجهـــا 
فيما كانت تلعب على موقع 
التواصل االجتماعي »فيس 
بوك، حسبما أفادت الصحافة 

احمللية اخلميس.
ألكســـاندرا توبياس )22 
عاما( من جاكسونفيل اعترفت 
بأنها مذنبة بتهمة قتل طفلها 
البالغ ثالثة أشـــهر في يناير 
املاضي، وفقا لصحيفة »فلوريدا 
تاميز يوينون« التي أشارت الى 
انه قد يحكم عليها بالسجن 
املؤبد وأن احلكم سيصدر في 

ديسمبر.
الشـــابة  وقـــد شـــرحت 
انهـــا غضبت ألن  للمحققني 
طفلهـــا كان يبكي فيما كانت 
تلعـــب لعبة »فارمفيل« على 

»فيس بوك«.
وقالت انها هزت الطفل ثم 
دخنت سيجارة ثم هزته من 
جديد، وشرحت أن الطفل رمبا 
صدم رأسه فيما كانت تهزه.

لندن ـ يو.بي.آي: قررت الشرطة البريطانية 
تدريب مفتشيها على استخدام مواقع الشبكات 
االجتماعية مثل »الفيس بـــوك« وتويتر بهدف 

مطاردة القتلة واعتقالهم.
وقالت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
امس ان وكالة حتسني اداء الشرطة الوطنية تقوم 
اآلن بتطوير عمليات تدريب املفتشني على ضوء 

التطورات التي شهدها عالم تقنية املعلومات.
واضافت ان الشرطة البريطانية تدقق اآلن في 

الرســـائل املتبادلة عبر موقع »الفيس بوك« بعد 
مقتل صبي في السابعة عشرة من العمر في شمال 
لندن في وقت ســـابق من هذا االسبوع، وسجن 
شاب مدى احلياة هذا الشهر بعد ادانته بقتل شابة 

سخرت منه على موقع »الفيس بوك«.
وتريد الشـــرطة من وراء تدريب املفتشـــني 
عزل الرســـائل املشـــبوهة عبر مواقع الشبكات 
االجتماعيـــة واعتقال اصحابها قبل اقدامهم على 

ارتكاب جرائم.

ـ يو.بي.آي: احتفلت  لندن 
وكالــــة للتعارف عبر شــــبكة 
االنترنت أنشئت في بريطانيا 
للناس الذين يواجهون حتديا 
فــــي مظهرهم في اشــــارة إلى 
القبيحني بعقــــد أول خطوبة 

بني اعضائها.
وقالــــت صحيفــــة ديلــــي 
تليغــــراف الصــــادرة إن توم 
كليفورد وجيني ووكر يخططان 
للزواج في وقت الحق من هذا 
العام إثر قصة حب دارت بينهما 
بعد أقل من شهر على تعارفهما 

عبر موقع القبيحني.
وأضافت أن تــــوم وجيني 
اللذين يتقاسمان ولعا مشتركا 
في الوجبات السريعة وتناول 
العشــــاء أمام التلفزيون أعلنا 
خطوبتهمــــا مطلع األســــبوع 
اجلاري ويخططان للزواج في 
بلدتهما ستو أون وولد مبقاطعة 

غلوسترشاير.
إلى  وأشــــارت الصحيفــــة 
أن توم )36عامــــا( العامل في 
مجال تركيب الســــجاد »ميلك 
وجها يبكــــي األطفال وجعله 
مبنزلة نكتة للنساء لسنوات 

سيارة »بوغاتي فيرون« كما عرضت في مقر الشركة بالهند


