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 دينا تتخلى عن الترشح لمجلس الشعب وتتفرغ لـ «دقي يامزيكا»!
 ٥ مشاهير ينافسون على أكثر الرجال إثارة عبر الـ «فيس بوك»

 واشنطنـ  سي.ان.ان: نقلت مجلة «بيبول» األميركية الشهيرة حمى 
مســــابقة «أكثر الرجال إثارة في العالم» إلى العالم االفتراضي بإطالق 
احلملة في املوقع االجتماعي الشهير «فيس بوك»، لتكملة احلملة التي 

ستظهر في عددها الذي سيصدر في وقت الحق من هذا العام.
  واختارت املجلة املعنية بأخبار الفن ومشــــاهير هوليوود، خمسة 
مشاهير، وكما نقل موقع «ماشابل»، ليس فقط كونهم «األكثر إثارة»، 
كمــــا حدد طاقم التحرير على ما يبدو، بل لوجودهم الكبير في اإلعالم 

االجتماعي كذلك.
  ومن بينهم موديل عطر «أولد سبايس» أسايه مصطفى، واملمثل األميركي، 
فان ديزل، واملغني اإلسباني أنريكي أغليسياس والنجم التلفزيوني، 

بولي دي، وجنم كرة القدم األميركية تشاد أوشوسينكو.

  وسيعلن اســــم الفائز بلقب «أكثر رجال العالم إثارة» في املسابقة 
رقم ٢٥ في العدد املقبل للمجلة.

  ودأبت مجلة «بيبول» منذ العام ١٩٨٥ على اختيار أحد املشاهير لهذا 
اللقب، وكان اللقب انطلق مع ميل غيبسون احلائز أوسكار، كما شملت 
القائمة كلوني (مرتني ١٩٩٧ و٢٠٠٦) وبيت (مرتني ايضا ١٩٩٥ و٢٠٠٠) 

واملمثل دنزل واشنطن (١٩٩٦) وجوني ديب (٢٠٠٣).
  وكان النجم األميركي «جوني ديب» (٤٨ عاما) قد حصل على لقب 
«أكثر الرجال إثارة» عام ٢٠٠٩ وللمرة الثانية، وذلك بعد حصوله على 

نفس اللقب عام ٢٠٠٣، في استفتاء مجلة «بيبول».
  وديــــب هو النجم الثالث الذي يحصل علــــى هذا اللقب مرتني بعد 

املمثلني براد پيت وجورج كلوني. 

 بريطانيا تجيز حبوب منع الحمل للمراهقات رغم اعتراض األهالي!
 لندن ـ أ.ف.پ: ميكن للمراهقات الالتي جتاوزن الثانية عشــــرة 

من العمر أن يشــــترين حبوب منع احلمل من دون إذن أهلهن 
في إطار جتربة أطلقت االثنني في جنوب بريطانيا، وهو 

البلد الذي يشهد أعلى نسبة من احلمل لدى املراهقات، 
على ما أعلن مصدر رسمي.

  منذ العام ١٩٩٨ بـــات بإمكان املراهقات الالتي 
جتاوزن الثانية عشرة أن يشترين حبوب منع 

احلمل الطارئ في بريطانيا.
  لكن في إطار برنامج جتريبي أطلق االثنني، 
ســــمح لـ ١٠ صيدليات مــــن أصل ٣٠ في جزيرة 
وايت في جنوب إجنلترا ببيع حبوب منع احلمل 

للفتيات الالتي جتاوزن الثانية عشرة من العمر 
من دون موافقة أهلهن.

  هذه املبادرة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا 
أعلـــى معدالت احلمل لدى املراهقات فـــي أوروبا. في العام 

٢٠٠٨، ٦٪ مـــن الفتيات الالتي تراوحـــت أعمارهن بني ١٥ و١٩ عاما 

أصبحن حوامل في إجنلترا وويلز. وكانت هذه النسبة تبلغ ٠٫٨٪ 
لدى املراهقات الالتي تتراوح أعمارهن بني ١٣ و١٥ عاما. وشرحت 
جنيڤر سميث، املسؤولة عن الضمان االجتماعي في جزيرة 
وايت أن «الهدف الرئيســـي (مـــن هذه التجربة) هو 
حماية الفتيات الالتي يواجهن صعوبة أحيانا في 

التكلم مع أهلهن عن هذه املشاكل املهمة».
  وأضافت ان «كل العاملـــني املتخصصني في 
املجـــال الذين يتعاملون مع الشـــابات املعنيات 
يبذلون قصارى جهودهم حملاولة إشراك األهل 
وغيرهم من الراشدين املسؤولني» في هذه املسائل 

الدقيقة.
  هـــذا البرنامج أثار أيضا انتقـــادات حادة. فقد 
نقلت شـــبكة «بي بي سي» عن النائب أندرو تيرنر 
قوله «كيف ميكن للراشـــدين أن يربوا أوالدهم إن كان 
بإمكان األوالد أن يذهبوا إلى متجر ويشـــتروا شيئا مهما» 

كحبوب منع احلمل. 

 أصدقاؤها أقنعوها بأن السياسة تتطلب تفرغًا كامًال

في إطار جتربة أطلقت االثنني في جنوب بريطانيا، وهو 

 تحرك مصري ـ عربي للسيطرة على حرب الفضائيات
 تقارير أمنية تؤكد: القنوات الدينية المغلقة تحاول البث من أقمار بديلة

 كيم كاردشيان 

 إميا واطسون 

 القاهرةـ  وكاالت: أجلت الراقصة دينا فكرة 
ترشحها ملجلس الشعب املصري الذي ستجرى 
انتخاباته نهاية الشـــهر اجلاري بعد ان تلقت 
دينا خالل االيام املاضية مجموعة من النصائح 
من قبل بعض االصدقاء املقربني منها سواء من 
داخل الوسط أو من خارجه بعدم خوض التجربة 
في هذه الدورة وتأجيلها للدورة القادمة ليس 
لشيء سوى أن العمل السياسي سيحتاج منها 
بال شـــك لتفرغ كامل في الفترة القادمة وهو 
ما سيؤثر حتما على نشاطها الفني سواء في 
الرقـــص او التمثيل خالل الفترة القادمة وهو 
ما دفعها للتفكير بشـــكل جاد في التراجع عن 

الفكرة.
  وحسب موقع «مصراوي» فقد سبق لدينا 
الكشف في بعض اجللسات الفنية اخلاصة عن 
استعدادها خلوض هذه االنتخابات كمستقلة 
عن دائرة الدقي ليس لشـــيء سوى لرغبتها 
في املســـاهمة بشكل جاد في حل مشاكل ابناء 
احلي بصفة عامة ومشـــاكل النساء والفتيات 
املســـتعصية بصفة خاصة، واشـــارت الى ان 
حصولها على مقعد بداخل املجلس املوقر يعد احد 

االحالم التي تراودها منذ سنوات طويلة.
  دينا قررت التفرغ خالل الفترة املقبلة لبدء 
تصوير دورها في الفيلم الســـينمائي اجلديد 
«دقي يامزيكا» تأليف مصطفى السبكي واخراج 
أحمد العيسوي ويشاركها بطولته أحمد عزمي 
وحسن حسني وريكو وذلك بعد النجاح الكبير 
الذي حققته مع سعد الصغير في فيلم «والد 
البلد» الذي عرض في سباق عيد الفطر املاضي 

وتربع على قمة ايرادات السباق. 

 القاهرة ـ خديجة حمودة
  الفضائيـــات املغلقة هي أول البنود في أجندة 
وزارة اإلعالم املصرية خاصة بعد ان تلقت تقارير 
أمنية من جهة سيادية عليا تؤكد ان تلك القنوات 
حتاول البث من أقمار بديلة للنايل سات. حيث عقدت 
قيادات الوزارات عدة اجتماعات مبسؤولني أمنيني 
للتنســـيق فيما بينهم، ومت وضع خطة لتحركات 
على مســـتوى عربي وإقليمي إلحباط محاوالت 
أصحاب الفضائيات التي أغلقت بقرار من املنطقة 

احلرة اإلعالمية.
  وعلمت «األنباء» ان اللواء احمد انيس رئيس 
النايل ســـات ليس له عالقة بإغالق هذه القنوات 
وان املنطقة احلرة أرسلت خطابات انذار وحتذير 
لعـــدد من القنوات األخرى وصـــل عددها الى ٢٠ 
فضائية اذا لم تلتزم بالقواعد املتفق عليها في بنود 

التعاقد. وكان القرار الذي أصدرته وزارة اإلعالم 
بنقل كل وحدات البث املباشر للقنوات الفضائية 
اخلاصـــة الى مدينة اإلنتـــاج اإلعالمي يهدف الى 
إتاحـــة الفرصة للنايل ســـات ملراقبة كل ما تقوم 

هذه القنوات بعرضه.
  وعلى جانـــب آخر، فإن االتفاق الذي مت إبرامه 
بني شركة نور سات التركية والنايل سات املصرية 
يأتي ضمن حتركات في االجتاهني اإلقليمي والعربي 
بناء على تكليف من أنس الفقي وزير اإلعالم بهدف 
التنسيق مع تلك الشركة ملنع فرص القنوات التي 
مت إغالقها أو القنوات التي لديهم نية إلغالقها خالل 
الفترة املقبلة من احلصـــول على تصاريح البث 
الفضائي من خالل القمر الصناعي نور سات. يذكر 
أنه مت اغالق عدة قنوات منها قناة «الناس» التي 

اتخذت شعار «شاشة تأخذك إلى اجلنة» لها. 

 كيم كاردشيان
  تغزو عالم الغناء

  
  لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: 
انطلقت جنمة تلفزيون الواقع 
األميركية كيم كاردشيان إلى 
عالم الغناء مع بدئها في تسجيل 
أول أغنية لها. وذكر موقع «تي 
إم زي» أن كاردشــــيان التقت 
مؤخرا املنتج املوسيقي ذادرمي 
الذي قــــدم أغنيات «ضاربة» 
لنجمات شهيرات مثل ريهانا 
وبيونسي وبدآ بتسجيل أغنية 
في االستديو. وقال مصدر من 
داخل موقع التسجيل إن «كيم 

تتمتع بصوت جيد».
  يشــــار إلى أن كاردشيان 
اشــــتهرت من خالل برنامج 
تلفزيون الواقع الذي تشارك 
فيه مــــع عائلتهــــا على قناة 

«إي». 

 لنــــدن ـ رويتــــرز: إميــــا 
واطسون جنمة سلسلة أفالم 
«هاري بوتــــر» لم تكن تعلم 
لسنوات بكم املال الذي تكسبه 
عن أداء دور هرميوني جراجنر 
وعندما علمت مؤخرا شعرت 
بالدهشة.. قالت واطسون (٢٠ 
البريطاني  العــــدد  عاما) في 
لشهر ديسمبر من مجلة «فوج» 
إنها كانت تبلغ من العمر ١٧ 
أو ١٨ عاما عندما أجرى والدها 
معها «حديثا عن املال» الذي 

تكسبه.
  وتابعت في املقابلة باملجلة 
التي ســــتطرح في األسواق 
اعتبارا من يوم اخلميس »مع 
أداء اجلــــزء الثالث أو الرابع 
من الفيلم: بدأت املكاسب تأخذ 
منعطفا جــــادا. لم أكن أعلم. 
شعرت بالدهشــــة وغلبتني 
مشــــاعري. كانــــت صدمــــة 
الوقت  حقيقية». وحتى ذلك 
كانت حتصل على مصروف 
نحو ٥٠ جنيها فقط (٨٠ دوالرا) 
في األسبوع.والتحقت واطسون 
بادارة  بفصل تدريبي خاص 
األموال، وتقدر ثروتها حاليا 

بنحو ٢٠ مليون جنيه.

 بطلة أفالم
  «هاري بوتر»: دهشت 
عندما علمت بثروتي
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