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 وفاة مخرج أفالم «النمر الوردي» 

 ١٫٢ مليار أغنية تم تحميلها بشكل 
غير قانوني في بريطانيا

 لندنـ  رويترز: كشفت دراسة أعدتها جماعة «بي.بي.آي» املتخصصة 
في صناعة املوســــيقى ان ١٫٢ مليار أغنية على األقل ســــيكون قد جرى 

حتميلها بشكل غير قانوني بحلول نهاية ٢٠١٠ في بريطانيا وحدها.
  والتقديرات التي وصفتها الدراسة بـ «املعتدلة» تأتي باملقارنة مع ما 
مجموعه ٣٧٠ مليون أغنية مفردة وفي ألبومات يتوقع شراؤها بشكل 

قانوني هذا العام.
  وقال عاملون بصناعة املوسيقى ان األرقام املعلن عنها تؤكد حجم 
املشكلة التي تواجه شركات اإلنتاج وغيرها من املستثمرين الذين يحجمون 

عن إنفاق أموالهم على املواهب اجلديدة بسبب قلة اإليرادات. 

أ.ف.پ:  ـ   لــــوس أجنيليــــس 
توفي املخرج وكاتب السيناريو 
االميركــــي باليك ادواردز صاحب 
افالم كوميدية شهيرة مثل النمر 
الوردي وذي بارتي مساء االربعاء 
املاضي قرب لوس اجنيليس عن ٨٨ 

عاما على ما افاد وكيل اعماله.
  وتوفي املخرج االسطوري الذي 
كان احد ابرز االسماء في اوساط 
الكوميديا االميركية على مدى اكثر 
من ٣٠ عاما في سانتا مونيكا (غرب 
لوس اجنيليس) جراء مضاعفات 

ناجمــــة عن اصابته بالتهاب رئوي حاد على ما اوضح وكيل اعماله لو 
پيت في بيان. وجاء في البيان انه كان محاطا بعائلته وزوجته (املمثلة 
البريطانية) جولي اندروز. واشتهر ادواردز بسلسلة افالم النمر الوردي 
مع بيتر سيلرز في دور املفتش كلوزو مرتكب الهفوات، وقد اخرج افالما 
كثيرة زادت عن اخلمسني في مسيرته الفنية من بينها «بريكفاست آت 
تيفانيز» عام ١٩٦١ و«ذي بارتي» مع بيتر ســــيلرز ايضا. وبعد مرحلة 
صعبة بعض الشــــيء، كان على موعد مع النجاح مجددا في العام ١٩٨٢ 
مع فيلم «فيكتور فيكتوريا» عام ١٩٦٨ من بطولة زوجته جولي اندروز. 
وقالت اندروز في بيان: كان اكثر الرجال الذين التقيتهم فرادة في حياتي، 
كان صديقي، سيبقى الى االبد في قلبي. وكان باليك ادواردز منح العام 

٢٠٠٤ جائزة اوسكار فخرية عن مجمل اعماله. 

 باليك ادواردز 

 ماريا كاري حامل بتوأم والرئيس أوباما أول من يعلم 

 كلوني وبولوك.. إلى الفضاء

 لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: 
يتوجه جنما هوليوود جورج 
كلوني وســـاندرا بولوك في
الفضاء في فيلمها  إلى  رحلة 

اجلديد «اجلاذبية».
  وذكر موقع «إي أون الين» 
أن منتجي فيلـــم «اجلاذبية» 
الذي سيصور باألبعاد الثالثة 

اختاروا كلونـــي ليؤدي دور 
رائد فضاء بدل املمثل روبيرت 
داوني جونيور الذي ترك الدور
بســـبب تضارب فـــي جدول 

أعماله.
  وقد اختيرت ساندرا بولوك 
للعب دور البطولة إلى جانب 
كلونـــي بعد شـــائعات حول 

احتمال أن تؤدي أنچلينا چولي 
أو  أو سكارليت جوهانسون 

نتالي بورمتان هذا الدور.
الذي  الفيلم    وتدور حبكة 
يخرجـــه ألفونســـو كوارون 
حول رائدي فضـــاء ينجوان 
من كارثـــة ويحاوالن العودة 

إلى األرض. 

 لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: كشف زوج النجمة األميركية ماريا 
كاري أنها حامل بتوأم وأن الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل 

كانا أول من علم باألمر.
  وقال نيك كانون زوج كاري في تعليق خالل برنامجه اإلذاعي: 
«ســـننجب توأما»، وحاولت كانون وكاري إبقاء تفاصيل احلمل 
سرية للمحافظة على خصوصيتهما السيما بعد ان كانت املغنية 
قـــد اجهضت جنينها عـــام ٢٠٠٨، إال أن كانون أوضح أن الرئيس 
أوباما وزوجته ســـأال املغنية عن مولودها خالل مشـــاركتها في 
حفل لعيد امليالد فلم تتمكن من ضبط نفســـها من شدة حتمسها 

وأخبرتهما أنها تنتظر توأما. 

 باريسوال (ماريا) المبسوس  .. وغالف كتابها «أنا ـ امرأة صدام» 

 عشيقة صدام حسين: حملت بطفل منه
  وكان يهددني «سأقتلك قبل أن أفترق عنك» 

المرأة حامل ان حتيا دون زوج 
فزوجوني على الفور من رجل 
اختاره صدام بنفسه، وظهر ان 
زوجي من النوع الذي ال يبالي 
بشـــيء، وكان ال يهتم بشأني 
البتة، وكان يعبد في هذه الدنيا 
شخصا واحدا هو صدام حسني، 
وكان عملـــه يتضمن بني أمور 
أخرى رصد حركاتي وإبالغ صدام 
بكل شيء عني، وكان ينال مقابل 
عمله الطعـــام اللذيذ واملالبس 
األنيقة وارتيـــاد احلفالت في 

األمسيات.
  لقد اطلق األميركيون على 
باريســـوال المبســـوس لدى 
اخراجهـــا من العـــراق الحقا 
اسما مســـتعارا هو «ماريا» 
الذي تعرف به اآلن في السويد 
حيث تعيش حتت حماية اجهزة 
األمن وباالســـم املستعار، اما 
اسم باريسوال فهو من طيات 
املاضي، لكن صاحبته تعيش 
في السويد، انها موجودة فعال، 
وقـــد رفضت اطالق تســـمية 
«عشـــيقة» صدام على كتاب 
ذكرياتها باعتباره ميثل اهانة 
لها، فقد كان هدفها هو ســـرد 
األحداث الواقعية كما هي بال 

رتوش. 

ســــرا وأمارس معه اجلنس، وانا 
نفسي ال ادري كيف كنت استطيع 
ذلك.رمبا لم يكن لدي مخرج آخر 
فحسب، وما كانت عائلتي لتغفر 
لي هذا ألنهــــا كانت تعتبر صدام 
حســــني رجال غيــــر متعلم كما ال 
تشــــاركه أفكاره السياســــية وال 
أســــاليبه، ان غضــــب والدي كان 

سيعني نهايتي.

  حملها من الطاغية

  وحول حملها من الطاغية قالت: 
لم أكن اخطط ألكون حبلى، ولكنني 
عندما علمت ذلك لم أدهش، اذ انني 
كنت أعاني من التهاب الغدة الدرقية 
ومنعني األطباء من تناول حبوب 
منع احلمل، وما كان باملســــتطاع 
القيام بعملية إجهاض دون ابالغ 
صدام، كما انني لم ارغب في قتل 
طفلي القــــادم، وبعد تردد طويل 
اخترت حلظة مناســــبة وأخبرت 
صدام باحلقيقة كاملة،، فتغيرت 
ســــحنة صــــدام كليا وقــــال: اذا 
رغبت، يا براي، في التخلص من 
الطفل فاعتبري نفســــك في عداد 

األموات.

  تهديد بالقتل

  وقـــرر صدام انـــه ال يجوز 

مثل زهرة وانا مغرقة في الضحك 
دخل ثالثة رجال، ووجه احدهم 
إلي أنظـــاره فـــورا، كان انيق 
امللبـــس، ببدلة زرقاء وقميص 
ناصع البياض، انه صدام حسني، 
واول ما جذب اهتمامي فيه هو 
عينـــاه املتألقتـــان مثل املعدن 
املصقول، وقلت له: عيناك مثل 
عني وحش مفترس، ان نظراتك 
باردة، وأثارت صراحتي البهجة 
لديه رمبا ألنـــه اعتاد على ان 

اجلميع حوله يخافونه.
  بعدهـــا أعلن صدام للجميع 
أنني امرأته (ليس زوجته وإمنا 
عشـــيقته) في إحدى احلفالت 
اخلاصة وكان يقـــول لي: انك 
ستكونني لي الى األبد.. وسأقتلك 

قبل ان افترق عنك.

  السالح والنوم

  وبعد اعوام من العالقة احملرمة 
معه كنت اتطلع الى صدام وهو 
نائم، كان وجهه ينم عن االجهاد 
والتعب، والســـالح عند رأسه، 
وحتى في النوم لم يكن يستطيع 
التخلي عن وضـــع التوتر: ان 
املخاوف والشكوك كانت حتول 

دون نومه بهدوء.
التقي صدام    وأوضحت: كنت 

اليونانية باريســــوال   تؤكد 
(ماريا) المبســــوس في كتابها 
الصادر في السويد بعنوان «أنا 
ـ امرأة صدام» انها تعرفت على 
العراقي صدام حسني  الطاغية 
عندما كانت في ســــن ١٦ عاما، 
ولكنها لم تكن مســــتعدة لهذا 
اللقــــاء. وتقول باريســــوال في 
اعترافاتها التي نشــــرت مجلة 
«اوغونيوك» الروسية مقتطفات 
منها (وستصدر الترجمة الروسية 
للكتاب قريبا) انها لم تكن حسناء 
لكنها لم تخل من الفتنة بعينيها 
اللوزتني وبقدها املمشوق وبياض 
بشرتها امللساء وشعرها األشقر 
الذي يتهدل حتى اخلصر. وقد 
وصفها احد األقارب في حديث 
مع اطفالها بقوله: حني متشــــي 
الشارع يترك اجلميع  امكم في 
في بغداد اعمالهم ويأتون للتطلع 

اليها!

  بداية العالقة 

  وتتابع حسب ما نقل عنها 
موقع «روسيا اليوم»: هذا حق، 
اذ انني لم اكن أمشي بل أتهادى 
راقصة، وكنــــت بكامل كياني 
أشع نورا من السعادة، وكانت 
لدينــــا ڤيال ممتازة ذات حديقة 
رائعة فــــي خيرة أحياء بغداد، 
وكان لدينا طباخ وخدم، وكان 
السائق يأخذنا بسيارة فاخرة 
الى املدرسة او الى النادي االهلي 
حيث تتمتع عائلتنا بعضوية 
امتياز فيه، وكان والدي يلتقي 
وجهــــاء البالد الذيــــن يبدون 
له التكــــرمي واالحترام، وكانت 
تقطن في جوارنا خيرة العائالت 
العائالت  العراقية واغلبها من 
املسيحية مثلنا، ولم أكن أفقه 
شيئا في السياسة واعتبر نفسي 
«اوروبية» ألن عائلتي تنتمي الى 
الكنيسة االرثوذكسية اليونانية، 
ولم يكن الفارق بيني وبني صدام 
حســــني كبيرا جدا في الواقع، 
وكان آنذاك في ســــن ٣٠ عاما، 
بيد ان فرق الســــن لم ميارس 
دورا كبيرا مثل دور االختالف 

في اصولنا. 
  وعن بداية لقائها بالطاغية 
قالـــت: كنـــت ارقص مـــع أحد 
األشـــخاص في إحدى احلفالت 
في الصالون وتنورتي منشورة 

 ضابط روسي يطلق النار على أصدقائه
  فيقتل واحداً ويجرح اثنين 

 موسكو ـ أ.ف.پ: تشــــاجر ضابط شرطة في جمهورية داغستان 
املضطربة في القوقاز الروسي امس مع مضيفه واثنني من املدعوين، 
فأطلق النار من مسدســــه فقتل واحدا منهم واصاب الرجلني اآلخرين 
بجراح على ما ذكرت وكاالت االنباء الروسية امس. ونقلت وكالة «ريا 
نوفوســــتي» عن مصدر امني ان ضابط الشرطة كان مدعوا لدى احد 
اصدقائه، ونشب شجار بينهما، فأطلق الضابط النار على صاحب البيت 
واثنني من املدعوين. واضاف املصدر: نقل الرجال الثالثة الى املستشفى، 

حيث توفي احدهم، وبعد اطالق النار فر الضابط في سيارة. 

 شركات دفن الموتى.. تواجه البدانة
 ويلنغتون ـ أ.ف.پ: تطرح بدانة النيوزيلنديني 
مشــــكلة لها وزنها على شركات دفن املوتى العاجزة 
عن ادخال جثث األشخاص البدناء الى املرمدة التي 
تلجأ احيانا الى بيع موقع دفن لهؤالء األشخاص على 

ما ذكرت معلومات صحافية اجلمعة.
  وقال توني غارينغ مدير جمعية دفن املوتى في 
نيوزيلندا ان احلجم العادي للنعش زاد بسبب ارتفاع 
نســــبة البدانة في صفوف السكان. وأوضح لوكالة 
األنباء النيوزيلندية ان «النعوش باتت اعرض متاشيا 
مع حجم الناس، العرض هنا يطرح مشكلة» مضيفا 

ان النعش العادي بات عرضه اآلن ٥٨ سنتيمترا عند 
مستوى الكتفني في مقابل ٤٨ سنتيمترا في السابق. 
وأفــــادت نولني مادغواي، وهي مديرة شــــركة لدفن 
املوتى في اوكالند، ان حرق اجلثث ال يشــــكل خيارا 

لبعض العائالت التي تودع فردا بدينا.
  واوضحت «افران حرق اجلثث لدينا ليست عريضة 
مبا يكفي الســــتقبال األشــــخاص الذين يعانون من 
بدانة كبيرة». وقالت ان املقابر حتاول دفن النعوش 
الكبيرة في مواقع عند نهاية الصف حتى ال تتعدى 

 ماريا كاري على مدافن اخرى. 

 رئيسان للجمهورية في الحلقة األخيرة لـ«الري كينغ» 

شون ساوثويك وولديهما استأذن 
املقدم الشهير املشاهدين بقوله «بدال 
من الوداع لم ال أقول لكم الى اللقاء 
قريبا؟» وكان كينغ الذي يطلق عليه 
الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز 
لقب «الري ذي كينـــغ»، اكد لدى 
إعالنـــه وضع حـــد لبرنامجه انه 
سيستمر في تقدمي برامج خاصة 

على «سي.ان.ان». 

قميصا أسود واحلماالت التي يشتهر 
بها وربطة عنق حمراء بنقاط بيضاء، 
مقابلة قصيرة مع الرئيس االميركي 
السابق بيل كلينتون املوجود في 
والية اركنسو قبل ان يغني املغني 
توني بينيت مباشرة على الهواء من 
سان فرانسيسكو اغنيته الكالسيكية 

«ذي بيست اذ ييت تو كام».
  وبعدما قدم زوجته الســـابعة 

وقال الرئيس االميركي «الري على 
مدى ٢٥ عاما نسقت األحاديث بني 
الشـــخصيات واملشاهير والشعب 
االميركي. تقول انك تكتفي بطرح 
االسئلة. لكن بالنسبة ألجيال من 
االميركيني االجوبة عن هذه االسئلة 
فاجأت واطلعت وفتحت أعيننا على 

العالم اخلارجي».
  وأجرى الري كينغ الذي ارتدى 

 لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: وضع 
الري كينغ املقدم الشهير على محطة 
«ســـي.ان.ان» مساء اخلميس حدًا 
لبرنامجه «الري كينغ اليف» الذي 
استمر ٢٥ عاما مع إشادات خصوصا 
من الرئيس االميركي السابق بيل 
كلينتون والرئيـــس الراهن باراك 
اوباما. في استديوهات «سي.ان.ان» 
في لوس اجنيليس استقبل املقدم 
البالغ ٧٧ عاما أهم مقدمي البرامج 
التلفزيون االميركي  واملذيعني في 
الذين أتوا تكرميا للرجل الذي جاء 
في سيرته الذاتية انه أجرى أكثر 
من ٤٠ ألف مقابلة خالل مســـيرته 
املهنية. وقد اســـتضاف خصوصا 
بيل ماهر وريان سيكريست وكايتي 
كوريك وباربرا والترز وديان سوير 

وبريان وليامز.
  افتتح بيل ماهر البرنامج عند 
الســـاعة ١٨٫٠٠ بالتوقيـــت احمللي 
(الساعة ٠٢٫٠٠ ت..غ) بقوله «هذا 
املساء ال نشهد مراسم دفن الري كينغ 
نأمل ان يبقى الري طويال حاضرا في 
غرف االستقبال في منازلنا». وبعد 
دقائق قليلة وفي حني أعلن حاكم 
كاليفورنيا أرنولد شوارزينغر «يوم 
الري كينغ» في هذه الوالية، وتلقى 
املقدم الشـــهير رسالة مسجلة من 
الرئيس اوباما حيا فيها «احد عمالقة 
التلفزيون صاحب املسيرة الرائعة». 

(أ.پ)   الري كينغ في احللقة األخيرة في برنامجه مستضيفا زوجته شون ساوثويك وولديهما وعددا من أصدقائه 

 جورج كلوني  ساندرا بولوك 

 بريطانيا..
  عاصمة السل 

 لندن ـ رويترز: كشفت دراسة 
نشرت نتائجها امس أن بريطانيا 
هي الدولة الوحيدة في غرب أوروبا 
التي تتزايــــد فيها أعداد املصابني 
بالسل وأن عدد احلاالت في لندن 

ارتفع نحو ٥٠٪ منذ عام ١٩٩٩.
  وقال باحثون إن تسعة آالف 
يشخصون باإلصابة بالسل الذي 
كان يوصف ذات يوم «بالطاعون 
األبيض» في بريطانيا كل عام وان 
املشــــكلة باتت خطيرة على نحو 
خاص في العاصمة التي تشــــهد 
٤٠٪ مــــن إجمالي حاالت اإلصابة 

في بريطانيا كلها.
  وقال عليم الدين زومال اخلبير 
العاملي في املرض بجامعة «كولدج 
لنـــدن» ان املوقـــف فـــي العاصمة 
البريطانيـــة يذكر بحـــاالت إصابة 
مقاومة للعقاقير ظهرت في السجون 
بالواليات املتحدة في التسعينيات 
وهـــو األمر الـــذي اســـتلزم وقتها 
استثمارات مالية ضخمة للسيطرة 

عليه. 

 جانب من املشاجرة التي شهدها البرملان األوكراني امس 

 .. ويعرض جنزيرا استخدم في املشاجرة 
 أحد نواب املعارضة األوكرانية يعرض آلة حادة استخدمت 

في املشاجرة

 «الذاكرة» و«النبطي» 
و«نهاية العالم».. األكثر 

مبيعاً في اإلمارات 
 يتصدر كتاب «حديث الذاكرة» للشيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة، قائمة األكثر مبيعا في أكثر من مكتبة 

بالدولة.
  وبحسب جريدة «االمارات اليوم» برزت أيضا في 
القائمة الرواية اجلديدة ليوسف زيدان «النبطي»، 
باالضافـــة الى «طعام.. صالة.. حب» إلليزابيث 
غيلبرت، و«نهاية العالم» للداعية د.محمد العريفي، 
و«امسك لسانك» للدكتور عمر عبدالكافي، وفي 
مكتبة املجرودي حل كتاب «حديث الذاكرة» على 
رأس قائمة االكثر مبيعا، وجاءت بعده بالترتيب 
كتب «الزهامير» للراحل غازي القصيبي، و«بنت 
املطر» ملرمي الغافلـــي، و«طعام.. صالة.. حب» 
الليزابيث غيلبرت، و«النبطي» و«نهاية العالم»، 
و«السر» لرواندا بيرن، و«مذكرات فرح بهلوي» 
لفرح ديبا، و«لعبة املرأة رجل» لسارة العليوي، 
و«أمسك لسانك» للدكتور عمر عبدالكافي. بينما 
في مكتبة دار احلكمة ضمت قائمة االكثر مبيعا 
كتب «نهاية العالم»، و«ابق إنســـانا» لشـــهناز 
عبدالرازق، و«تواريخ من اخلليج» خلالد البسام، 
و«موسوعة اليهود ـ التاريخ املصور» للدكتور 
طارق سويدان، و«السر» و«ليلة واحدة في دبي» 
لهاني نقشبندي، و«حديث الذاكرة»، و«جوهرة 
في يد فحام» لإلعالمي السعودي تركي الدخيل، 
و«عزازيل» ليوسف زيدان، و«الزهامير» و«طعم 

اخليانة» ملرمي راشد، و«سري للغاية».
  ووفق الصحيفة االماراتية، في مكتبة بوردرز 
ضمت القائمـــة كتب «حديث الذاكرة»، «الوزير 
املرافق» لغازي القصيبي، و«احلمام ال يطير في 
بريدة» ليوسف احمليميد، و«ال حتزن» لعائض 
القرنـــي، و«ليلة واحدة في دبي»، و«اســـتمتع 
بحياتك» و«نهاية العالم» حملمد العريفي، و«أحسن 
القصص» ألحمد الكبيسي، وكتاب الطهو «صفات 
رمضانية» ملنال العالم، و«ري للغاية» و«ع م س 
ز»، و«ترمي بشرر» لعبده خال، و«طوق الطهارة» 

و«سقف الكفاية» حملمد حسن علوان. 

 جنازير وآالت حادة في مشاجرة نيابية بأوكرانيا 
 بي.بي.ســــي: أصيــــب عدد مــــن نواب 
املعارضة األوكرانية بجراح استدعت نقل 
عــــدد منهم الى املستشــــفيات بعد اندالع 
البرملان األوكراني اخلميس  مشاجرة في 
املاضي وصحب املشــــاجرة إلقاء كراسي 
واستخدام آالت حادة من قبل املتشاجرين، 
وسط مطالبات بتسجيل قضايا جنائية من 

قبل املعارضة ضد نواب احلزب احلاكم.
  وأفادت تقارير بأن املشــــاجرة اندلعت 
بني ٤٠ عضوا من أتباع احلزب احلاكم و٣٠ 
من نواب املعارضة وتسببت املشاجرة في 
التسبب بكسور لبعض املصابني استدعت 

بقاءهم في املستشفى.
  ومساء أمس ادعى أحد أعضاء املعارضة 
األوكرانية ان نواب احلكومة استخدموا آالت 
حادة وجنازير خالل اشتباكات مع نواب 

املعارضة مساء أول من امس. 


