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 نفــــى الفنان عــــزت أبوعوف 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي 
وجود أي مشاركة اسرائيلية في 
انشطة الدورة الـ ٣٤ التي ستقام 
فــــي الفترة من ٣٠ نوفمبر الى ٩ 
ديسمبر املقبل. وقال: غير صحيح 
أنني دعوت رئيسة مهرجان القدس 
حلضور حفل االفتتاح رغم أنها 
فلسطينية، ولكنها حتمل جواز 
سفر اســــرائيليا. وقال: ما دمت 
حيا لن أســــمح بدخول اسرائيل 
املهرجــــان، واذا تركت رئاســــته 
املهرجان  فســــأعتصم على باب 
«وهنام عشان أمنع أي اسرائيلي 

من الدخول»! واكد ابوعوف خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد يوم اخلميس املاضي لالعالن عن تفاصيل 
الــــدورة الـ ٣٤ من املهرجان انه يواجه صعوبة هذا 
العام، خصوصا مع تزامن املهرجان مع موسم عيد 
االضحى السينمائي، وقال: بالفعل هناك أزمة سواء 
فــــي دور العرض أو في التفاعل اجلماهيري، ولكن 
هذا قدر املهرجان ونحن نسعى إليجاد مخرج يتمثل 
في خلق حالة تفاعــــل جتبر اجلمهور على الذهاب 
ملشاهدة افالم املهرجان. وأضاف ان هناك مشكلة اخرى 
تتمثل في انتخابات مجلس الشعب، حيث يتزامن 
املهرجان مع جولة االعادة بني مرشحي مجلس الشعب 
وهذا بدوره سيؤثر اعالميا. وفي اجابته عن سؤال 

حول فشل املهرجان في االتفاق مع 
ضيوف املهرجان، حيث لم تتم أي 
تأكيدات سوى اسمني حتى اآلن 
وهما املمثل االميركي ريتشــــارد 
جير والفرنسية جوليات بينوش، 
رغم ان هناك الكثير من املهرجانات 
التي تعلن عن اسماء ضيوفها قبل 
شهرين من بدء املهرجان، انزعج 
عزت أبوعوف، وقال: الفلوس هي 
السبب ولو معايا ٤ ماليني دوالر 
هطلع مايكل جاكسون من تربته!. 
وأضاف: ال يجوز اتهامنا بالتقصير 
أو االهمال ولكن نحن في حاجة 
الى متويل ضخــــم لنضع قائمة 
من أهم جنوم هوليوود قبل املهرجان بثالثة اشهر. 
وحول فكرة وجود مصر ضيف شرف املهرجان قال: 
لم ندخل سرايا املجانني لكي يتم تكرمي مصر داخل 
دولة مصر، ولكن حقيقة االمر أنني منذ ٤ سنوات 
غير مقتنع بفكرة ضيف الشــــرف، لكنني لم أرد أن 
أقوم بإلغائها فور ان توليت املسؤولية خلفا للفنان 
حســــني فهمي حتى ال يفهم أنني أحذف ما مت قبلي، 
لذلك انتظرت ٤ سنوات حتى أقوم بإلغائها ألنه ال 
يوجد مبــــرر لوجودها ولم تكن موجودة في فترة 
كمــــال املالخ، وبالتالي عوضــــت ذلك بفكرة «مصر 
في عيون العالم» وسنجد أفالما تتحدث عن مصر 

بشكل سلبي. 

 عزت أبوعوف 

 أبوعوف: لو معي ٤ ماليين دوالر 
  ألخرجت جاكسون من «قبره»

 «مش هنتخب البرادعى وال حتى في الخيال» 

 شعبوال يبرئ مبارك من الغالء.. ويشيد بديبلوماسيته مع الجزائر
 ام.بي.ســـي.نت: أكد الفنان 
الشـــعبي املصـــري شـــعبان 
عبدالرحيم الشهير بـ «شعبوال» 
ان تأييـــده إلعـــادة انتخـــاب 
الرئيس حسني مبارك ازداد بعد 
التعامل مع  ديبلوماسيته في 
األزمة مع اجلزائر التي اندلعت 
بسبب مباراة كرة القدم الشهيرة 
في أم درمان، وبرأه في الوقت 
الذي أرجعه  الغالء  نفسه من 
إلى كثرة اإلجنـــاب والزيادة 

السكانية.
الذي أشـــار  الوقت    وفـــي 
إلى أنه ســـيجوب احملافظات 
املصريـــة لدعـــوة املصريني 
لتأييد مبـــارك، ورفض محمد 
السابق  العام  املدير  البرادعي 
لوكالة الطاقة الذرية إذا ترشح 
افتتح  الرئاسية،  لالنتخابات 
الفنان مشروعات خاصة، من 
ضمنهـــا مقهى خـــاص، وذلك 
لتأمني مستقبل أبنائه، معتبرا 

أن الفن غير مضمون.
الفنـــان شـــعبان    وقـــال 
انه يعقد جلسات  عبدالرحيم 

عمل مكثفـــة مع مؤلف أغانيه 
إســـالم خليل لالستقرار على 
اختيار بعض األغاني التي تدلل 
على تأييـــده للرئيس مبارك 

لفترة رئاسة مقبلة.
  وأضاف انه انتهى من غناء 
إحدى هذه األغنيات حتت اسم 
«مبروك عليكي يا مصر مبروك 
لكل املصريني حســـني مبارك 
رئيس»، وهي التي قام بالفعل 
شعبوال بغنائها مؤخرا ضمن 
إحدى حمالت الدعاية للرئيس 
في مدينـــة الغربية. وأكد أنه 
ســـيطوف كل املدن املصرية 
مؤيدا الرئيـــس مبارك، داعيا 
كل املصريني للوقوف بجوار 

هذا الرجل.
  واســـتطرد الفنان الشعبي 
قائال إنه طيلة عمره وهو يحب 
الرئيس املصري، ولكن زاد حبه 
وتقديره له بشكل مضاعف بعد 
موقفه الديبلوماسي احلازم من 
الشعب واحلكومة اجلزائرية 
أثناء أزمة مباراة مصر واجلزائر 
وأحداث الشغب في أم درمان. 

األســـعار واألزمة االقتصادية 
التي تعاني منها مصر، وارجع 
سبب االزمات لكثرة اإلجناب 
الســـكانية، وقال  والزيـــادة 
الغنائيـــة املعهودة  بطريقته 
«نبطل نخلف واألمور هتمشي 
زى الفل مـــش كل دقيقة عيل 
والريس هيعمل إيه».  وحول 
أغنيته «مش هنتخب البرادعي» 
والتي يعارض فيها ترشـــيح 
البرادعـــي، أوضح  د.محمـــد 
شعبوال أن املؤلف إسالم خليل 
كتب عددا قليال جدا من كلمات 
هذه األغنيـــة بعدما تردد عن 
طرح اســـم البرادعي للترشح 

أمام مبارك.
  وأضاف أن كلمات األغنية 
تقول (مش هنتخب البرادعى وال 
حتى في اخليال.. الريس لسه 
كويـــس والصحة عال العال.. 
كبير وعنده خبـــرة ويعرف 
حاجـــات كتيـــر.. وأهل زمان 
قالولنا إن الكبير كبير.. مش أي 
حد يحكم بلدنا بلد النصر.. مني 
غيره حد يكون عارفنا وعايش 

على أرض مصر.. أنا هنتخبك يا 
ريس لو حتى دمى سال.. وإن 
مترشـــحتش أنت أنا هنتخب 

جمال).
  وأكد شعبان انه انتهى من 
تســـجيل األغنية، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أن مبارك إذا 
دخل منافسا مع أي إنسان على 
وجه الكرة األرضية فســـوف 
ينتخب مبارك، وليس معنى 
ذلك أنـــه ضد البرادعي ألنه ال 
يعرفه، ولكنه ضد أي شخص 
يدخل في منافسة مع الرئيس 
مبارك. من جانب آخر، وبشأن 
اجتاهه للمشاريع اخلاصة حيث 
ميتلك مقهى وأخيرا قام بافتتاح 
(محل) لبيع اللب والسوداني، 
قال شعبوال إنه يريد أن يؤمن 
مستقبل أبنائه بوجود مشاريع 
خاصة بعيدا عن الفن، ألن الفن 
لم يعد مضمونا هذه األيام، وال 
أحد يســـتطيع أن يعطي أمانا 
له. كما أشار إلى أنه من خالل 
هذه املشاريع يساهم في حل 

مشكلة البطالة. 

وأوضح أن «موقفه أثناء هذه 
األزمـــة أثبت أن مبـــارك هو 
الشخص الوحيد الذي يستطيع 
أن يحمي شعبه دون الدخول 
في حروب أو مشاكل مع الدول 
األخرى». وأعرب شعبوال عن 
أمله في أن يتوج مبارك رئيسا 
مرة أخرى حتـــى نظل ننعم 
في األمان الـــذي نعيش فيه، 
رافضا في الوقت نفسه حتميل 
الرئيس املصري مسؤولية غالء 

 شعبان عبدالرحيم 

 بيل كلينتون 

 اإلسكندرية (مصر) - رويترز: قبل ٢٠ عاما كان طاهر 
إبراهيم يتسابق مع أصدقائه إلى شواطئ اإلسكندرية أما 
اآلن فإن ارتفاع منسوب مياه البحر أثر على ساحة اللعب 

املفضلة أيام الطفولة.
  اإلسكندرية التي يقطنها أربعة ماليني نسمة هي ثاني 
أكبر مدينة مصرية ومركز صناعي وميناء يتعامل مع أربعة 
أخماس التجارة الوطنية، كما أنها واحدة أيضا من أكثر 
مدن الشرق االوسط تعرضا للخطر جراء ارتفاع منسوب 

مياه البحر الناجم عن ظاهرة االحتباس احلراري.
  وتساءل إبراهيم وهو مدير بسلسلة متاجر كبرى وفي 
األربعينات من عمره اآلن «كانت هناك شواطئ كنا نذهب 

إليها في املاضي، انتهى كل ذلك أليس هذا دليال كافيا».
  وميكـــن أن يؤثر ارتفاع منســـوب املياه على مناطق 
بأكملها في اإلســـكندرية ودلتا النيـــل املنخفضة وقلب 
الزراعة اخلصب في مصر التي يبلغ تعداد ســـكانها ٧٩ 

مليون نسمة.
  وتتكهن اللجنة احلكومية املعنية بالتغيرات املناخية 
بان البحر املتوسط سيرتفع منسوبه ما بني ٣٠ سنتيمترا 
ومتر واحد خالل القرن احلالي، ويعيش أكثر من نصف 
سكان مصر على مسافة ١٠٠ كيلومتر من الساحل، وقدرت 
دراســـة للبنك الدولي عام ٢٠٠٧ ان ارتفاع منسوب مياه 

البحر نصف متر ميكن أن يشرد ١٠٪ من السكان.

  ويقول مســـؤولون إن املياه املاحلة ميكن أن تغمر أو 
تغرق ما بني ١٠ و١٢٪ من األراضي الزراعية في أكبر دولة 

في العالم مستوردة للقمح.
  وقالت سوزان خليف، من املعهد الوطني لعلوم احمليطات 
واملصائد: «التغير املناخي يحدث أسرع مما كنا متوقعني، 

وهناك تغير رهيب وملحوظ».
  إال أن خبراء يقولون إن املعلومات املوثوق بها بشأن 
األمناط املناخية احمللية نادرة واستجابة املسؤولني بطيئة 

وغير منسقة.
  وال ينفي مســـؤولون مصريون أنه قـــد تكون هناك 
مخاطر ولكنهم يشككون في حجم تأثر مصر ويقولون 

إن هناك حاجة ملزيد من االبحاث.
  وقال محافظ االسكندرية عادل لبيب إن هناك «افتراضات 
عاملية أن مستوى ســـطح البحر يرتفع، ولكننا ال نرى 
ذلك بالصورة التي يتكلمون عنها، نحن ندرس كل هذه 

االحتماالت».
  وأوضح عرمان فريحي من معهد بحوث الشواطئ أن 
أكثر من ٨٥٪ من خط الســـاحل يختفي كل عام منذ عام 
١٩٨٩ في رشيد، واستطرد «هناك بقاع ساخنة ولكن هذا 
ال يعني أن الدلتا بأكملها معرضة خلطر. قبل أن نبدأ في 
احلديث عـــن الهالك يجب أن نعرف أين تقع هذه البقاع 

ونعمل على حمايتها». 

 ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد باختفاء اإلسكندرية ودلتا النيل بمصر

 الكشف عن ١٢ تمثاًال 
  ألبي الهول في األقصر

  القاهرة ـ يو.بي.آي: كشـــف منقبون مصريون عن ١٢ متثاال 
على شكل متثال أبي الهول يعود تاريخها الى القرن الثالث قبل 
امليالد أثناء قيامهم بالبحث عن امتدادات لطريق الكباش في معبد 

الكرنك في األقصر بجنوب مصر.
  وقال بيان للمجلس األعلى لآلثار نشر امس ان بعثة تابعة له 
تعمل بطريق الكباش كشـــفت عن التماثيل التي ترجع إلى عهد 
امللك نختانبو األول آخر ملوك األســـرة الثالثني وأشار أمني عام 
املجلس زاهي حواس الى ان الكشف لم يأت ضمن املسار املعروف 
لطريـــق الكباش الذي يربط بني معبدي األقصر والكرنك بل في 
املنطقـــة الواقعة عند نهاية طريق امللك نختانبو األول اآلتي من 
معبد األقصر إلى معبد الكرنك وعند التقائه بالطريق املتجه إلى 

معبد اإللهة موت بالكرنك.
  وكشـــفت البعثة آثارا ترجع إلى العصـــر الروماني من أوان 
فخارية ومعاصر للزيوت واليزال العمل جاريا لكشف باقي هذا 

الطريق.
  وإضافة الى متثال أبي الهول الشهير بالقرب من أهرامات اجليزة 
هناك متاثيل عديدة اكتشـــفت في مواقع أثرية أخرى شبيهة له. 
ويعتقـــد ان التمثال ميثل ملوك الفراعنة وهو تعبير رمزي عن 

قوة األسد وحكمة اإلنسان املتمثلة في شكل التمثال. 

 .. وحيد والديه أكثر سعادة 
  لندنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة بريطانية جديدة ان الولد الوحيد 

أكثر سعادة من الولد الذي لديه اخوة وأخوات.
  وأفادت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية ان بحثا جديدا أجراه 
معهد األبحاث االجتماعية واالقتصادية في أميركا أظهر ان التنافس 

بني اإلخوة قد يترك تأثيرا جديا على وضع الولد العاطفي.
  وأشارت إلى ان حوالي نصف األوالد الذين شملتهم الدراسة قالوا 
انهم يعانون من تنمر اخوتهم وقال واحد من بني ثالثة انه تعرض 
للضرب أو الركل أو الدفع من قبل أخيه أو أخته في مناسبات متعددة، 
وتذمر بعـــض األوالد من ان اخوتهم يطلقون عليهم أنعاتا مزعجة 
أو يسرقون أغراضهم، وخلص معدو الدراسة إلى ان معدل السعادة 

ينخفض كلما كان عدد األوالد أكثر في البيت.
  وقال الباحث غوندي كنيس ان من األســـباب األخرى التي تدفع 
الولد الوحيد إلى الشعور بسعادة أكبر هو انه ليس مضطرا للتنافس 
مع إخوته بغية الفوز بانتباه أهله كما انه ليس مضطرا ملشـــاركة 

غرفته وأغراضه مع أحد.
  وقالت د.روث كوبـــارد املتخصصة في علم نفس األطفال «كلما 
زاد عدد األطفال انخفضت نســـبة اخلصوصية التي يحظى بها كل 

طفل».
  يشار إلى ان الدراسة شملت ٢٥٠٠ ولد وأظهرت أيضا ان ٧ من بني 
كل ١٠ مراهقني «راضون كثيرا» عن حياتهم وان األوالد من اإلثنيات 

التي تشكل أقلية في بريطانيا أكثر سعادة من نظرائهم البيض. 

 لـــوس أجنيليـــسـ  أ.ف.پ: 
حافظ فيلم الرســـوم املتحركة 
«ميغامايند» على صدارة مبيعات 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية، 
على ما أظهـــرت األرقام األولية 
الصادرة عن شـــركة «اكزبيتر 
ريليشنز» املتخصصة في هذا 
املجال. و«ميغامايند» فيلم رسوم 
متحركة من انتاج استوديوهات 
درميووركز، ويتحدث عن عبقري 
شرير وظريف وعاثر احلظ في آن 
واحد. وعزز الفيلم في األسبوع 
الثاني من عرضه، النجاح الذي 
حققه في االسبوع االول، جامعا 
٣٠ مليون دوالر في عطلة نهاية 
األســـبوع في الواليات املتحدة 
وكنـــدا، ليبلغ مجموع ما حققه 
٨٩٫٧ مليونا. في املرتبة الثانية 
حل فيلم احلركة «انستوبابل» 

من اخراج توني سكوت وبطولة 
دانزل واشـــنطن، جامعا ٢٣٫٥ 
مليون دوالر في االسبوع االول 

على عرضه.
الثالثة  املرتبـــة  فـــي    وجاء 
الفيلم الكوميـــدي «ديو دايت» 
لتود فيليبس جامعا ١٥٫٥ مليون 

دوالر.
العلمي    وحل فيلم اخليـــال 
«سكايالين» في املرتبة الرابعة، 
وهو من اخـــراج غريغ وكولني 
شتراوس، ويتحدث عن مواجهة 
بني البشر ومخلوقات فضائية، 
وقد بلغت مبيعاته ١١٫٦ مليون 
دوالر. تاله في املرتبة اخلامسة 
فيلم «مورنينـــع غلوري» من 
بطولة هاريسون فورد، وديان 
كيتون، وبلغـــت مبيعاته ٩٫٦ 

ماليني دوالر. 

 فيلم «ميغامايند» يحتفظ بصدارة مبيعات شباك التذاكر

 بيل كلينتون يمثل في «هانغ أوفر٢»
 لوس أجنيليـــس ـ يو.بي.آي: وافق 
الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
على االنضمام إلـــى فريق فيلم «هانغ 
أوفر ٢» السينمائي الذي يصور حاليا 

في تايلند.
  ونقل موقـــع «بيبول» األميركي عن 
مصدر مقرب من كلينتون قوله ان الرئيس 
األسبق سيتشارك الشاشة الكبيرة مع 

شبان فيلم «هانغ أوفر ٢».
  وأوضـــح املصـــدر ان كلينتـــون 
سيجسد شخصيته احلقيقية في الفيلم 
الكوميدي وقد صور مشهدا قصيرا يوم 
السبت املاضي في العاصمة التايلندية 

بانكوك.
  يشار إلى ان كلينتون كان موجودا في 
بانكوك إللقاء كلمة عن الطاقة النظيفة. 
يذكر ان بطل املالكمة مايك تايسون أطل 
في اجلزء األول مـــن الفيلم فيما يطل 
كلينتون في اجلزء الثاني الذي يلعب 
دور البطولة فيه املمثل االيرلندي ليام 
نيسون بعدما اختاره منتجو اجلزء الثاني 
من الفيلم بدال من النجم الهوليودي ميل 
غيبسون. ويخرج الفيلم األميركي تود 
فيليبس وميثل فيه برادلي كوبر وإيد 
هيلمس وزاك غاليفياناكيس وجاسنت 

بارتا. 

  نيويوركـ  رويترز: قالت دراسة ان مشروبات 
الطاقة حتظى بشــــعبية كبيــــرة ولكن ايا منها 
ميكن ان يعطي اإلنســــان قدرا من الكافيني اكبر 

مما يعطيه قدح من القهوة.
  وباإلضافة الى ان الكافيني ميكن ان 

ميتزج مع مكونات أخرى بطرق 
قد تكون خطيرة فان استخدام 

مشروبات الطاقة مع كحوليات 
ميكــــن ان يكون مصدر قلق 

بشكل خاص.
  وقال جــــون هيجنز من 
كلية الطب بجامعة تكساس 
في هيوســــتون والذي رأس 

فــــي دورية  دراســــة ظهرت 
مايو كلينيك بروســــيدينجس 

هذا الشــــهر «ما نعرفه هو ان اي 
مشروب طاقة منطي ميكن ان يكون 

به ما يعادل ربع قدح من الســــكر وقدرا من 
الكافيني اكثر من قدح قهوة مركز».

  ويتراوح ما حتتويه مشــــروبات الطاقة من 
الكافيني بــــني ٧٠ و٢٠٠ مليجرام لكل كمية تبلغ 

١٦ أوقية سائلة.
  وعند املقارنة فان قدح القهوة الذي به ثماني 
أوقيات ســــائلة ميكن ان يحتوى على ما بني ٤٠ 
و١٥٠ مليجراما اعتمادا على الطريقة التي أعدت 

بها القهــــوة. وقال هيجنز لـ «رويترز» ان هناك 
مشكلة أخرى تتعلق بانه غالبا ال تذكر مكونات 
مشروب الطاقة على البطاقة امللصقة عليه مثل 
أعشاب اجلورانا املنشطة وتاورين حمض 
أخــــرى ومعادن  االمينو وأعشــــاب 
وڤيتامينــــات رمبــــا تتفاعل مع 
القلق هو  الكافيني. ومصــــدر 
كيــــف يؤثر مثل هذا التفاعل 
على معــــدل ضربات القلب 
وضغط الدم وحتى احلالة 
الذهنية السيما عند تناول 
كميات كبيرة مع الكحول أو 

من قبل رياضيني.
  وراجــــع هيجنز وزمالؤه 
املواد الطبية التي طبعت بشأن 
مشروبات الطاقة ومكوناتها فيما 
بني عامي ١٩٧٦ و٢٠١٠ ليجدوا انه لم 

جتر أبحاث تذكر بشأن تأثيرها.
  وأثبتت بعض الدراسات الصغيرة التي كانت 
جترى عادة على يافعني شــــبان نشــــطني بدنيا 
ان هذه املشــــروبات ميكــــن ان ترفع ضغط الدم 
وضربات القلب. ولكنهم قالوا ان األدلة على وجود 
اثار أكثر خطورة مثل األزمات القلبية والصرع 
والوفاة كانت عبارة عن روايات مت سماعها من 

طرف آخر.

 مشروبات الطاقة تحتوى على أخطار خفية 
 أوسكار فخرية لكوبوال 

ــي.آي: كّرمت أكادميية الفنون    لوس أجنيليس ـ يو.ب
والعلوم السينمائية األميركية املخرج األميركي فرانسيس 
فورد كوبوال واملمثل املخضرم إيلي واالش ومؤرخ األفالم 
كيفن براونلو واملخرج الفرنسي جان لوك غودارد ومنحت 

كال منهم جائزة «أوسكار» عن أعمالهم.
  وأفاد موقع «هوليوود ريبورتر» األميركي بأنه في حفل 
توزيع جوائز احلكام السنوي الثاني في لوس أجنيليس 
كرم مخرج فيلم «العراب» كوبوال وتسلم جائزة األوسكار 
ــاهماته في اإلنتاج  ــة «إيرفينغ تالبيرغ» عن مس الفخري

واإلخراج.
ــت أول جائزة أوسكار يفوز  ــار إلى ان هذه ليس   يش
ــا كوبوال فقد فاز خمس مرات قبل اآلن أربع منها عن  به
ــم «العراب»، مع العلم انه أخرج أكثر من ثالثني فيلما  فيل
أبرزها «الرعب» و«ماري أنطوانيت» و«املنبوذون» و«صانع 

املطر» وغيرها.
ــنة) جائزة مماثلة ولم مينعه  ــلم واالش (٩٤س   كما تس

عمره من إطالق نكتة قبل النزول عن املسرح.
ــي جائزة أوسكار لصانع    كما قدم املمثل كيفن سبيس
ــن براونلو تكرميا جلهوده  األفالم واملؤرخ واملؤلف كيف

في حفظ وحماية األفالم الصامتة.
  وفاز املخرج الفرنسي جان لوك غودارد بجائزة تكرميية 

أيضا لكنه لم يحضر احلفل لتسلمها.
  يشار إلى ان اختيار غودارد أثار انتقادات بسبب مزاعم 

بأنه أطلق مالحظات معادية للسامية. 

 صحتك 


