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  أوما ثورمان 

 تامر حسني 

 تشاڤيز يؤوي عائالت مشردة شيرين 
  بسبب األمطار في القصر الرئاسي

 تامر حسني: شيرين أختي

 جوني ديب يؤدي دور جاك سبارو
  في «قراصنة الكاريبي»

 القاهرة: قال الفنان املصري 
تامر حسني خالل برنامج «٢» 
على الرغـــم من توتر العالقة 
بينـــه وبني الفنانة شـــيرين 
عبدالوهاب: «شـــيرين اختي، 
احبها كثيرا، وســـوء التفاهم 
بيننا زال بعدما ابتعد من حولها 
بعض الناس الذين كانوا سببًا 

في خالفنا».
أداءه  ان    وذكـــر حســـني 
لفريضة احلج هذا العام أراحه 
نفسيا، وقال انه خص والديه 
بـــأول دعاء له فـــي األراضي 
احلجازيـــة، ليحفظهمـــا اهللا 

سبحانه وتعالى. 

 كاراكاسـ  د.ب.أ: 
الرئيـــس  ســـمح 
الڤنزويلـــي هوغو 
تشاڤيز لـ ٢٦ عائلة 
شردت جراء االمطار 
الغزيرة مؤخرا في 
البـــالد للبقاء في 

القصر الرئاسي.
  وكانت العائالت 
تقيم مـــن قبل في 
فويرتـــي تيونـــا، 
املنشـــأة  وهـــي 
العسكرية الرئيسية 
العاصمـــة  فـــي 
الڤنزويلية كاراكاس 
الى قصر  ونقلـــوا 

ميرافلوريس.
  وعرض تشاڤيز السماح لهم بالبقاء هناك لعام كامل.

  وقام بجولة في الغرف التي من املقرر ان ميكث فيها ضيوفه، 
وكذلـــك املطبخ حيث كان هناك العشـــرات من االطفال يتناولون 

الغداء.
  وقال لالجئني: ستبقون (هنا) طاملا كان االمر ضروريا.

  وقال للصحافيني: عندما يتركون املكان هنا ســـيكون من اجل 
شقق دائمة او منزل اال اذا قرروا هم شيئا آخر.
  واوضح تشاڤيز انه يستجيب ملوقف طارئ.

  وقال: يجب ان ننحي الراحة الشـــخصية جانبا ونســـتجيب 
للظرف الطارئ الذي منر به.

  واودت االمطـــار الغزيرة بحياة اكثر من ثالثني شـــخصا في 
ڤنزويال خالل االسابيع املاضية الى جانب تدمير ممتلكات اآلالف 

من االشخاص واحلاق ضرر كبير بالبنية التحتية. 

 لوس أجنيليسـ  أ.ش.أ: أعلن 
املمثــــل األميركي جوني ديب أن 
أداءه على املسرح لدور القبطان 
جاك ســــبارو في فيلم «قراصنة 
الكاريبي» لم يرق إلى رؤســــاء 

مؤسسة ديزني.
  وقال ديب إن الرئيس التنفيذي 
السابق «مايكل إيسنير» ال ميكنه 
حتمل الطريقة التي يفســــر بها 
الــــدور الــــذي مــــن املفترض أن 
يؤديــــه، وبديال عــــن ذلك مضى 
ديب في ســــبيل احلصول على 
الترشــــيح جلائزة األوسكار عن 

أدائه التمثيلي.
  وذكر متحدث باسم مؤسسة 
ديزني أن الشــــركة «ال تســــعها 
الســــعادة» بالعمل معه، غير أن 
أفــــراد الطاقم املكتمل في ديزني 
صرحوا بأنهم لم يرتاحوا لطريقة 
أداء «جونــــي ديــــب» في ثالثية 
«قراصنــــة الكاريبي» وهو األمر 
الترتيب  بالبدء في  الذي يعجل 
للجزء الرابع من سلســــلة أفالم 
«قراصنــــة الكاريبي»، حيث من 
املقرر عــــرض اجلزء الرابع على 

املشاهدين الصيف املقبل.

  وكشف املتحدث عن أن مستر 
مايكل إيسنير قد تساءل عما إذا 
كان ديب به قــــدر من الغفلة أو 
حتى كان مخمــــورا أثناء متثيل 

وتصوير الفيلم.
  يذكر أن الشخصية الرئيسية 
لديب ترتكز على عازف اجليتار 
«كيث ريتشاردز» الذي ظهر في 
لقطات في فيلم «لدى نهاية العالم» 
وهو اجلزء الثالث في سلســــلة 
الرجل  أفالم أعقبها فيلم «صدر 
امليت» من بطولــــة كيرا نايتلي 

وأورالندو بلوم. 

 جوني ديب 

 تلقى دعوة للمشاركة في مهرجان وهران 

 خالد أبوالنجا أول فنان مصري يزور الجزائر بعد أزمة «أم درمان»

 منفذ محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني
  يقول إن الموساد طلب منه اغتيال أوباما

 اكتشاف فلكي يظهر أن عدد النجوم
  في الكون أكثر ثالث مرات من المعتقد

 هل عثرت «ناسا» على كائنات فضائية؟ 

 مقتل فتاة صغيرة رمتها جدتها من أعلى مبنى في أميركا!

 «يوم بال أرز» في إندونيسيا

 لندن ـ د.ب.أ: أظهر كشف فلكي جديد أن عدد 
النجوم في الكون يزيد ثالث مرات عما يعتقد حتى 
اآلن وأن الشموس الصغيرة خافتة السطوع أكثر 

بكثير مما يظن العلماء.
  ورجـــح الباحثون حتت إشـــراف عالم الفلك 
األميركي بيتر فان دوكوم من جامعة يال األميركية 
في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر» 
البريطانية أن تكون هناك أيضا أعداد من الكواكب 
الصغيرة التي تدور في فلك هذه النجوم بشكل 

أكثر مما يعتقد حتى اآلن.
  وكان فريق الباحثني حتت إشراف دوكوم يبحث 
في مرصد كيك مبدينة هاواي األميركية عما يسميه 

العلماء أقزاما حمراء وهي النجوم القزمية التي 
ال تزيد كتلتها عـــن ١٠٪ إلى ٢٠٪ من حكم كتلة 
الشمس وتضيء بشكل خافت للغاية لدرجة جتعل 
من الصعب رصدها من مجرتنا، درب التبانة وفي 

املجرات األخرى القريبة.
  واكتشف الباحثون باستخدام وسائل الرصد 
احلساسة التابعة للمرصد جنوما قزمية حمراء 
ألول مرة في ثماني مجـــرات بعيدة جدا وغنية 
بالنجـــوم على بعد ٥٠ مليونـــا إلى ٣٠٠ مليون 
سنة ضوئية. يشار إلى أن السنة الضوئية هي 
املسافة التي يقطعها الضوء في عام أي ما يقرب 

من عشرة تريليونات كيلومتر. 

 أراد تعديل مقعد الطائرة
  فهوت ٧٠٠٠ قدم.. وأرعب الركاب

  
  نيودلهي ـ ســـي.إن.إن: تسبب مساعد طيار هندي في إصابة ١١٣ 
راكبا على منت طائرة من طراز ٧٣٧ تابعة خلطوط «إنديا إكسبرس» 
بالرعب وهو يحاول تعديل مقعده، إذ أثناء محاولته ضبط املقعد، 
هبطت الطائرة مسافة ٧٠٠٠ قدم خالل رحلة الطائرة في شهر مايو 
املاضـــي، عندما اصطدم بصورة عفوية مبقبض ضبط االرتفاع، ما 

أدى إلى حدوث حالة الهبوط احلاد املفاجئة.
  ووفقا لتقرير جلنـــة التحقيق في احلادث التابعة لهيئة املالحة 
املدنية في الهند، فقد تسبب مساعد الطيار في رعب املسافرين، كما 
أنه لم يكن قادرا على اتخاذ اإلجراءات املالئمة خالل «سقوط الطائرة» 

من على ارتفاع ٣٧ ألف قدم وبزاوية هبوط بلغت ٢٦ درجة.
  ولم تنج الطائرة واملســـافرون على متنها إال عندما قام الطيار، 
الـــذي كان قد توجه إلى احلمام أثناء احلادث، باســـتخدام شـــفرة 
الطـــوارئ للوصول إلى قمرة القيادة، ومن ثم إعادة ضبط االرتفاع 
ملنع اســـتمرارها بالهبوط. وكان من شأن استمرارها في الهبوط أن 

تتحطم، بحسب هيئة الطيران املدني.
  وبحسب التقرير، فإن الطائرة لم تتعرض ألي ضرر جراء اخلطأ 
الذي ارتكبه مســـاعد الطيار الذي لم يذكر اسمه في التقرير، كما لم 

يصب أي من ركابها بأذى. 

 مذاق «البحر المتوسط» 
  يضاف إلى قائمة اليونسكو

  
  رويترز: يشـــتهر النظام الغذائي ملنطقة البحر املتوسط بزيت 
الزيتون واحلبـــوب والفواكه الطازجة او املجمـــدة واخلضراوات 
واالسماك. واآلن، حصل ذلك النظام على اعتراف من منظمة التربية 
والعلوم والثقافة (يونسكو) التابعة لالمم املتحدة حيث اضيف الى 

قائمتها للتراث العاملي غير املادي بغية احلفاظ عليه.
  اضيف النظام الغذائي املتوسطي الى جانب عناصر تراثية اخرى 
مثل رقصة الفالمنكو االسبانية وفن تذوق الطعام واوبرا بكني. وتهدف 

اليونسكو بذلك للحفاظ على العناصر الثقافية املهددة باالندثار.
  بلدة شفشاون باملغرب من البلدات التي سعت العتراف اليونسكو 
مبـــذاق املنطقة. كما تقدمت اماكن من اســـبانيا واليونان وايطاليا 

مبحاوالت مماثلة.
  وتظهر في شفشاون بوضوح اهمية النظام الغذائي ملنطقة البحر 
املتوســـط حيث تبيع االسواق االســـماك واخلضر الطازجة وتقدم 

املطاعم أصناف الطعام التقليدية.
  ويفتخر السكان احملليون بنظامهم الغذائي الذي يتألف من زيت 
الزيتون واحلبوب والفواكه واخلضر وكميات معتدلة من االسماك 

ومنتجات االلبان واللحوم.
 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: أثارت دعوة وكالة الفضاء 
األميركية «ناسا» إلى عقد مؤمتر صحافي امس 
لإلعالن عن اكتشاف في علم األحياء الفلكي موجة 
من التكهنـــات حول احتمال عثور العلماء أخيرا 
على مخلوقات فضائية. وكانت «ناسا» أصدرت 
بيانا قالت فيه إنها ستعقد مؤمترا صحافيا امس 
اخلميس «ملناقشة اكتشاف في علم األحياء الفلكية 
سيؤثر على عميلة البحث عن أدلة عن حياة خارج 

كوكب األرض».
  يشـــار إلى أن علم األحياء الفلكي هو دراسة 
احليـــاة في الفضاء ويحاول جمـــع علم األحياء 

وعلم الفلك واجليولوجيا من خالل التركيز مبدئيا 
على دراسة األصل وتطور احلياة. وقد أثار إعالن 
«ناسا» موجة من الشائعات والتكهنات عبر املواقع 
االلكترونية ووســـائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي حتى ان البعض قال إن «ناسا» ستعلن 
أخيرا أنها متكنت من رصـــد كائنات حية ذكية 
خارج كوكب األرض. غير أن بعض املدونني قللوا 
مـــن أهمية احلدث وقـــال الباحث فيل باليت من 
مجلة «ديسكوفير» إنه من غير احملتمل أن تدعو 
«.ناسا» إلى مؤمتر صحافي لإلعالن عن العثور 

على كائنات فضائية ودعا إلى الهدوء. 

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: توفيت طفلة في سنتها 
الثانية متأثرة بجراحها بعدما رمتها جدتها السباب 
غير معروفة من مبنى مركز جتاري في فيرفاكس 

في ضاحية واشنطن على ما ذكرت الشرطة.
  ووجهت الى كارميال ديال روسا (٥٠ عاما) تهمة 
القتل بعد وفاة الطفلة على ما جاء في بيان لشرطة 
منطقة فيرفاكس فـــي فيرجينيا، وكانت اجلدة 
عائدة برفقة افراد آخرين من عائلتها والطفلة التي 

اسمها اجنلني بعد التبضع في مركز تايسنز كورنر 
التجاري الشعبي. وفجأة رمت اجلدة الطفلة من احد 
طوابق موقف السيارات التابع للمركز، واوضحت 
الشرطة ان العلو الذي سقطت عنه الطفلة «يوازي 
خمسة طوابق» وقد توفيت في املستشفى. وافاد 
جيران للعائلة لصحيفة «واشنطن بوست» بأن 
كارميال ديال روسا كانت غالبا ما تهتم بحفيدتها 

وكانت محبوبة في احلي. 

 اندونيســـيا ـ أ.ف.پ: أطلقـــت احلكومـــة 
االندونيسية حملة توعية بعنوان «يوم من دون 
أرز» كل شهر وبرامج حتفيزية للمزارعني. ويقول 
اندرويونوسوسيلو األمني العام لوزارة الرعاية 
االجتماعيـــة «نحن بحاجة إلـــى تنويع عاداتنا 
الغذائيـــة، وإقناع الرأي العـــام بأنه ميكن اتباع 

تغذية سليمة من دون أرز».
  يضيف: هذا التنوع ضـــروري لتأمني تغذية 
مســـتدامة للبلد الرابع من حيث عدد السكان في 
العالم، فسكانه البالغ عددهم ٢٤٠ مليونا هم من 
اكبر مستهلكي األرز في العالم، حيث يتناول كل 
شـــخص اكثر من ١٠٠ كيلوغرام سنويا، أي أكثر 

من اليابانيني أو الصينيني.
  ويقول الشاب االندونيســـي آندي سانتوزو 
«أتناول األرز صباحا وظهرا ومساء»، وهو ال يريد 

تغيير حميته الغذائية بالرغم من مطالبة السلطات 
بتنويع العادات الغذائية والزراعية.

  بالنســـبة الى آندي وغالبية اآلسيويني، فإن 
وجبة من دون أرز «تترك لديهم االنطباع بأنهم 

لم يتغذوا».
  لهذا يصعب على الطالب البالغ من العمر ٢٣ 
عاما االستغناء عنها. ويقول بسذاجة «ماذا سآكل 

غير ذلك»؟
  واندونيسيا التي كانت اول بلد مصدر لألرز في 
العالم خالل ستينيات القرن املاضي بذلت جهودا 
إنتاجية كبيرة لتصبح مكتفية ذاتيا وأنتجت ٤١ 

مليون طن في العام ٢٠٠٩، وفقا للحكومة.
  لكن االعتماد الكبير على األرز يجعل البلد أكثر 
عرضة لتقلبات األسعار واملناخ، مثل ظاهرة الـ 

«نينيا» التي اثرت على اإلنتاج هذه السنة. 

 أنقـــرة ـ أ.ش.أ: أكـــد اإلرهابي التركي 
محمـــد علي اغجا، منفـــذ محاولة اغتيال 
البابا يوحنا بولـــس الثاني في عام ١٩٨١ 
أن املوساد اإلســـرائيلي طلب منه اغتيال 

الرئيس األميركي باراك أوباما.

  وقال أغجـــا، في مقابلة مـــع فضائية 
«بوجـــون» التركيـــة امس، إن املوســـاد 
االســـرائيلي أجرى معه اتصاالت وطلب 
منـــه اغتيـــال الرئيس األميركـــي اوباما 
مقابل ١٠ ماليني دوالر وأنه رفض الطلب 

اإلسرائيلي.
  يذكـــر أن أغجا كان قد أفرج عنه في ١٨ 
يناير املاضي بعد انتهاء عقوبته اخلاصة 
مبحاولة اغتيال البابا، والتي أمضى جانبا 

منها في سجون روما. 

 القبض على شخص 
  طلب إيما ثورمان للزواج 

  
  نيويـــوركـ  د.ب.أ: ألقت الســـلطات االميركية القبض مرة 
ثانية على شخص سبق ان حوكم بتهمة مطاردة وتعقب املمثلة 

األميركية أوما ثورمان.
  وذكرت صحيفة «نيويورك بوســـت» أن الرجل كان جالسا 
في منزله عندما ألقت الشرطة القبض عليه في نفس اللحظة 
التي كان يكتب فيها اسم املمثلة الشهيرة على جهاز الكمبيوتر 

اخلاص به.
  ووفقـــا للبيانـــات دأب هـــذا الرجل على االتصال بشـــكل 
متواصل باملمثلــــة في مكتبهــــا مبانهاتــــن وعلى هاتفهـــا 

احملمــول.
  وكان الرجل يكرر على مســـامع املمثلة الشهيرة (٤٠ عاما) 
جملة واحدة وهي ان شريك حياتها ليس جديرا بها وأن عليها 

االنفصال عنه والزواج منه هو. 

ام.بي.سي: يشارك  ـ   القاهرة 
الفيلم املصري «ميكروفون» في 
فعاليات مهرجان وهران اجلزائرية 
في الفترة من ١٦ إلى ٢٣ ديسمبر، 
وذلك في الوقت الذي غابت فيه 
اجلزائر عن املشـــاركة مبهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي في 

دورته الـ ٣٤.
  وينتظـــر أن تثير مشـــاركة 
الفيلم املصـــري بالدورة الرابعة 
ملهرجان وهران جدال في البلدين 
اللذين توتـــرت العالقات بينهما 
على الصعيدين الرسمي والشعبي 
بسبب مباراة في كرة القدم جمعت 
منتخبيهمـــا مبدينـــة أم درمان 

السودانية أواخر العام املاضي.
  ويتنافس فيلم «ميكروفون» 
للمخـــرج املصري أحمد عبداهللا 
على جوائز «األهقار الذهبي» ضمن 
ثالثة عشـــر فيلما روائيا طويال 
من تسع دول عربية، فيما ميثل 
«أحمر باهت» للمخرج محمد حماد 
مصر في فـــرع األفالم القصيرة 
التي وصل عددها في هذه الدورة 

إلى ٢١ عمال.
  وسيكون الفنان خالد أبوالنجا 
ـ الـــذي يقـــوم ببطولـــة فيلـــم 
«ميكروفون» ـ أول فنان مصري 
يزور اجلزائر بعـــد األزمة التي 
اندلعت بني البلدين، حيث ينتظر 
أن يشارك باملهرجان بعد عودته 
من دبي التي يشارك بالفيلم ذاته 

في مهرجانها السينمائي.
  وأعرب أبوالنجاـ  في تصريح 
لـ mbc.net عن سعادته بالدعوة 

على مشاركة مصر في مهرجان 
وهـــران واعتبرتها صفعة قوية 
لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي عزت أبوعوف الذي تعمد 
تغييب السينما اجلزائرية. وذكرت 
الصحيفة أن أبوعوف قدم مبررات 
ضعيفة جدا، أهمها أنه أرسل دعوات 
لبعض اإلعالميني اجلزائريني من 
أصدقـــاء املهرجان الذين اعتادوا 
احلضور في طبعاته الســـابقة. 
كما أكد نفس املصدر تركيز إدارة 
املهرجان على األفالم اجلزائرية 
اجلديدة على غرار «طاكسي فون» 
مع اســـتضافة كل من «الساحة» 

و«خارجون عن القانون».
التي  الرابعة  الدورة    يذكر أن 
إلى سبعة  تقلصت من عشـــرة 
أيام قد تأجلـــت عدة مرات، بعد 
سحب املهرجان من املدير السابق 
للتلفزيـــون اجلزائري حمراوي 
حبيب شوقي وإسناده إلى وزارة 
الثقافة، التي أوكلت مهمة تنظيمه 
إلى محافظه اجلديد مصطفى أوريف 
الذي يشغل منصب رئيس الوكالة 

اجلزائرية لإلشعاع الثقافي.
الكبـــرى    وكانـــت اجلائـــزة 
للمهرجان في دورته السابقة قد 
عادت إلى الفيلم املصري «خلطة 
فوزية» للمخـــرج مجدي أحمد 
علي، فيما حـــازت الفنانة إلهام 
شاهني جائزة أحسن ممثلة، وحاز 
اجلزائري حسان كشاش جائزة 
أحســـن ممثل عن دوره في فيلم 
«مصطفى بن بولعيد» للمخرج 

أحمد راشدي. 

التي تلقاها من مهرجان وهران، 
متمنيا أن يكون ذلك خطوة في 
عودة امليـــاه إلـــى مجاريها بني 
البلدين الشقيقني. ويستضيف 
املهرجان عددا من جنوم السينما 
والدراما العربيتني، حيث يشارك 
من ســـورية أسعد فضة وقصي 
اخلولي وكندة علوش وسوزان 
جنم الديـــن التي اختيرت ضمن 

جلنة حتكيم األفالم الطويلة.
  ويكرم املهرجان الذي حتتفي 
دورته الرابعة بالسينما اخلليجية، 
الفنانة الكويتية حياة الفهد التي 
تعتبر زيارتها إلى اجلزائر األولى 
لبلد في شمال افريقيا، إلى جانب 
الفنانة اجلزائرية شافية بوذراع 

بطلة فيلم «خارجون عن القانون» 
لرشيد بوشارب، واملمثل اجلزائري 

الراحل العربي زكال.
  ومن األفالم املشاركة في املنافسة 
الرسمية «ثوب الشمس» لإلماراتي 
سعيد ساملني، «املنسيون» للمخرج 
املغربي حسن بنجلون، «النخيل 
اجلريح» للتونسي عبد اللطيف 
بن عمار، «آخر ديسمبر» للتونسي 
معز كمون، «شتي يا دني» للبناني 
بهيـــج حجيـــج، «مـــرة أخرى» 
للســـوري جود سعيد، «حراس 
الصمت» للسوري سمير ذكرى، 
و«عقارب الساعة» للقطري خليفة 
املريخي. وفي السياق ذاته، علقت 
صحيفة «الشـــروق» اجلزائرية 

 خالد ابو النجا 

 هوغو تشاڤيز 

 حسناء روسيا ٢٠١٠
  

  فازت داريا كونوفالوثا بلقب حســـناء روسيا ٢٠١٠ 
وهي ثاني مســـابقة من حيث االهمية بعد مسابقة ملكة 
جمال روسيا  (أ.ف.پ). 


