
االحد 19 ديسمبر 2010   61حول العالم

ألمانيا تدخل غينيس برقم جديد ألكبر فطيرة مكسرات

اإلكوادور تحتضن المدينة التي تقع في منتصف العالم

كوبلنسـ  د.ب.أ: قام خبازون 
في أملانيا بإعداد أكبر مثلث من 
فطائر املكســــرات فــــي العالم 
لتضيــــف أملانيا رقما قياســــيا 
جديدا إلى رصيدها في موسوعة 

غينيس لألرقام القياسية.
وكان اخلبازون في حي راين 

موزل ايفل في مدينة كوبلنس 
بوالية راينالند بفالتس غرب 
أملانيا قاموا مساء أول من أمس 
بإعداد الفطيرة الهائلة التي بلغ 
طول أضالعها الثالثة 5.6، و5.7 
و9 أمتار وتزن 450 كيلوجراما 

من املواد الغذائية.

وأكد قاضي تسجيل األرقام 
الرقم  أن  القياسية كوخنبيكر 
فــــي كتاب  اجلديد سيســــجل 

غينيس لألرقام القياسية.
وكان املشــــاركون في إعداد 
الفطيرة الهائلة قاموا على مدار 
األســــبوع كله بإعــــداد ثمانني 

صينيــــة كبيــــرة مــــن الفطير 
ثم قاموا فــــي النهاية بلحامها 
بالشوكوالتة السائلة مع بعضها 
البعض. وتقرر شروط غينيس 
لألرقام القياســــية أن أقل رقم 
للتسجيل في هذه الفئة هو 100 

كجم وزنا.

كيتو ـ كونـــا: على بعد 30 
دقيقـــة الى الشـــمال من كيتو 
عاصمة االكـــوادور يقع مكان 
يسمى »ميتاد دل موندو« ومعناه 
منتصف العالم وهو قطعة من 
األرض التي متثل املوقع الدقيق 

خلط االستواء.
ويجد الزائر فــــي هذا املوقع 
متحفا يعرض ثقافة وتقاليد قبائل 
الســــكان األصليني في االكوادور 

ومتحفا آخر فلكيا معروفا باسم 
»متحف الطاقة الشمسية«.

وفي املتحف املوجود في الهواء 
الطلق يشاهد الزائر عناصر الثقافة 
االكوادورية األصلية مثل املالبس 
وأوصــــاف مختلــــف املجموعات 
العرقية من ساحل احمليط الهادئ 
فــــي البالد واملرتفعــــات وغابات 
األمــــازون املطيــــرة وأمثلة على 

أنشطتها.

ويشــــاهد الزائر ايضا مناذج 
للبيوت التقليدية ومدافع وجمجمة 
بشرية أصلية مفترضة وكذلك كوخ 
يعود الى 150 عاما ويتم االحتفاظ 
بها فقط عن طريق تغيير السطح 

كل 4 سنوات.
اخلصائــــص  ولتوضيــــح 
التي  الفريدة خلــــط االســــتواء 
تتحدى اجلاذبية يقوم املرشدون 
الســــياحيون بالطلب من الزوار 

أداء مهــــام مختلفة حال الوقوف 
على خط االستواء الضيق.

وتشــــمل هذه التجارب دليال 
على تأثير كوريوليس )التشوه 
الظاهري في حركة األجسام عندما 
ينظــــر اليها( والذي يجعل املياه 
تتحرك الى أسفل في اجتاه عقارب 
الساعة في نصف الكرة الشمالي 
وعكس اجتاه عقارب الساعة في 

نصف الكرة اجلنوبي.

مارسيل خليفة يطلق مغامرة
»كونشرتو الربابة« مع أوركسترا قطر

شقيقة أوباما تحتفل بالكريسماس 
في منزلها بنيروبي

الثياب والعطور الباريسية
تغزو البرلمان المصري!

هايدلبرجـ  د.ب.أ: تتطلع أوما أوباما، األخت غير الشقيقة للرئيس 
األميركي باراك أوباما، إلى احتفال هادئ بعيد امليالد )الكريسماس(، 
لكن ليس في البيت األبيض. وقالت أوما »أســــافر كثيرا.. وأريد اآلن 
أن أقضي الكريسماس باملنزل، وأن استريح«. تقيم أوما، التي عاشت 
في أملانيا ملدة 16 عاما، بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث تعمل منسقة 
لدى فرع منظمة »كير« لالغاثة في شرق أفريقيا. ترعى أوما برنامجا 
رياضيا يسعى إلى انتشال األطفال والشباب من الفقر. كانت أوما في 
مدينة هايدلبرغ األملانية خالل األيــــام املاضية حلضور حلقة قراءة 

لكتابها »احلياة تأتي دائما بني محطات رحلة«.

القاهرةـ  يو.بي.آي: لم يعد البرملان املصري حكرا على اصحاب 
الشوارب الغليظة والبدل الرمادية واجلالليب البلدي اذ بدأت جلساته 
تزهو بصاحبات املالبس الزاهية والتسريحات االنيقة واملتعطرات 

بالروائح الباريسية االخاذة وفق صحيفة »االهرام«.
وذكرت صحيفة على موقعها االلكتروني ان البرملان بنسخته 
اجلديـــدة التي اتاحت حصة من املقاعد للمـــرأة للمرة األولى في 
تاريخ مصر لم يعد مجرد ســـاحة جافة ملمارســـة السياسة لكنه 
اصبح أجمل بالعطور الباريســـية التي تفوح في جنباته بدال من 

دخان السجائر.
وتشير الصحيفة الى ان »دقات« الكعب العليظ الحذية النساء 

اصبحت االكثر سماعا في طرقات ودهاليز املجلس اجلديد.
بل ان الصحيفة الحظت ان لغة البرملانيني الذين بدأوا دورتهم 
اجلديدة االسبوع املاضي اصبحت رقيقة بدال من األلفاظ الرجالية 

احلادة.

عازفو االوركسترا بقيادة توماس 
كالب بأناتها وصهيلها وفرحها، ثم 

صفقوا مطوال للعازف املنفرد.

حسن املال في قلب األوركسترا ولم 
تبد الربابة في يده كائنا غريبا او 
دخيال على اإلطالق، بل احتضنها 

املستحيل لهذه اآللة«. على مدى 30 
دقيقة هي عمر كونشرتو الربابة، 
جلس عازف الربابة املصري معتز 

الدوحةـ  أ.ف.پ: كيف خرجت 
هذه الربابة مـــن قلب الصحراء 
ونضج صوتها مع االوركسترا 
الفلهارموني، وهل تستطيع هذه 
اآللة التقليدية املقاومة أمام 100 
عازف وعازف في األوركسترا؟ 
التي طرحها  هذه هي األســـئلة 
مارسيل خليفة على نفسه وهو 
يعـــرض لوكالة »فرانس برس« 
فكرته ـ املغامرة ألول كونشرتو 
للربابة. فقد قدم اوركسترا قطر 
الفلهارموني للمـــرة االولى هذا 
الكونشرتو مساء اجلمعة املاضي 
في دار األوبرا في احلي الثقافي 
في الدوحة، وهـــو مجمع يضم 
عدة منشـــآت ومرافق حتتضن 
املهرجانات الثقافية والسينمائية 
في قطر. وعن تساؤالته يجيب 
خليفة »حاولت دراســـة الزمان 
واملكان لهـــذه اآللة وحاولت ان 
اسمع ما غناه العرب في الصحراء 
بني كثبـــان الرمل والواحات من 
املقامات واإليقاعات. لقد  قوافل 
كتبت ومحوت وكتبت ومحوت 
خالل عام كامل وأبحرت في ميزان 
الرجز  العربي  وإيقاعات الشعر 
والرمـــل والطويـــل ألفتح باب 

مارسيل خليفة أثناء الكونشرتو الذي قدمته األوركسترا

يحيى سعادة مع مايا دياب

صور بعض ضحايا السفاح

جتـــري شـــرطة لـــوس اجنيليس 
حتقيقات في جرائم قتل تنســـب إلى 
من يدعى »القاتل النائم«، وينتظر أن 
يســـتمع احملققون إلى أقـــوال حوالي 
 ألـــف امرأة نشـــرت بعـــض صورهن
 التـــي عثـــر عليها في منزل املشـــتبه

فيه.
ونشرت الشرطة صور 160 امرأة أمال 
في التعرف عليهن، ومتهيدا التخاذ القرار 

بشـــأن عدد جرائم القتل التي ستوجه 
تهم اقترافها إلى »القاتل النائم« لوني 

فرانكلني.
ويؤكد هذا العامل امليكانيكي أنه بريء 
مـــن اقتراف 10 جرائم قتل ارتكبت بني 

عامي 1985 و2007.
يذكر أن معظم الضحايا من بائعات 
الهوى قتلن رميـــا بالرصاص بعد أن 

اعتدي عليهن جنسيا.

وقـــد أطلقت كنيـــة »القاتل النائم« 
للمشـــتبه فيه، ألن جرائـــم القتل تلك 

توقفت بني 1988 و2002.
وقالت الشرطة إنها قررت نشر الصور 
التي عثر عليها في منزل فرانكلني للتأكد 

من غياب أو موت عدد منهن.
وظهرت العديد من النساء عاريات 
أو في وضع إباحي، البعض منهن يبدو 
عليهن الرضا فيما بدت األخريات نائمات 

أو فاقدات الوعي أو ميتات.
وبعد ســـنوات من التحقيق متكنت 
الشـــرطة من إحراز تقدم كبير عندما 
أخضعت ابن املشتبه فيه ـ الذي يوجد 
رهن السجن حالياـ  إلى اختبار حمض 
نووي بالصدفة في ســـياق البحث في 
تاريخ املدانني األسرى. وتبني بعد ذلك 
أن السجني كان على عالقة أسرية متينة 

بالسفاح املزعوم.

شرطة لوس أنجيليس تحقق في قضية »القاتل النائم«
وضحاياه أكثر من 10 سيدات

هيفاء وهبي وكارول سماحة وسعيد الماروق
ينعون المخرج يحيى سعادة على »الفيس بوك«

معلومات خاصة بـ»األنباء« أكدت أن مايا دياب في حالة صدمة كاملة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نعى كل من هيفاء وهبي وكارول 
املاروق املخرج  سماحة وســــعيد 
الراحل يحيى سعادة، الذي توفي 
في تركيا أثنــــاء تصويره لكليب 
جديد بسبب صعقة كهربائية، وفور 
إعالن خبر الوفــــاة كتبت الفنانة 
هيفاء وهبي على صفحتها الرسمية 
على موقع »الفيس بوك«: »يحيى 
ســــعادة.. ارقد بســــالم« وغيرت 
الصورة الرئيسية للصفحة لصورة 
لهما، وكتبت حتتها احدى مقوالته 
وهي: »حياتك من اختيارك، فتمتع 

بها«.
وكتبت بعدها: بأسف وصدمة 
تلقينا خبر رحيلك أيها املبدع يحيى، 
هيفــــاء وهبي وجميــــع معجبيها 
يتقدمون بخالص التعزية الى أسرة 

الفقيد يحيى والعالم أجمع.
النشــــرة:  وتابعت: ـ حســــب 
يحيى سعادة، كنت تنقل أحالمنا 
في صــــورة، فأصبحت صورة في 

أحالمنا لن ولم متح.
أما كارول سماحة فكتبت على 
حسابها اخلاص باملوقع نفسه: »أنا 

مدمرة نفسيا جدا بسبب خبر وفاة 
صديقي املخرج يحيى سعادة، أمتنى 
ان ترقد روحك بســــالم، سأفتقدك 

بشدة. كارول«.
وكتب املخرج سعيد املاروق على 
حســــابه اخلاص: »حبيبي يحيى، 
سنفتقدك بشدة يا صديقي العزيز، 
أمتنى لروحك الرقود بسالم« وغير 
صورة احلساب لصورة جتمعهما 

وهما ميزحان معا«.
هذا وانتشرت أخبار عن تأثر 
الفنانة جنوى كرم بوفاة ســــعادة 
لكن مكتــــب الفنانة نفى هذا األمر 
عبر صفحتها الرسمية على »الفيس 
بوك« وان ما تردد من أقوال حول 
نقلها الى املستشــــفى اثر سماعها 
خبر وفاة املخرج يحيى ســــعادة 
إشاعة وأكد املكتب ان جنوى كرم 
بكامل صحتها وعافيتها، مع التقدم 
بأحر التعازي لعائلة الفقيد الذي قام 
بإخراج ڤيديو كليب أغنية »خليني 

شوفك« لنجوى كرم سابقا.
أيضا وردت معلومات خاصة 
بـ»األنبــــاء« أن مايا دياب أصيبت 

بصدمة تامة بعد سماعها اخلبر.

من جانـــب آخـــر، تضاربت 
املعلومات عن كيفية وفاة سعادة 
من خالل اكثر من رواية، حيث قيل 
انه قد توفي أثناء متثيل مشهد من 
كليب مايا دياب اجلديد، حيث كان 
يحيى يقف فوق سكة حديد محاوال 
شرح أحد املشاهد وكيفية متثيله 
ملايا، فتعثر وأمسك بسلك كهربائي 
فوقه فصعقه، فيما قالت رواية 
اخرى ان احتكاكا كهربائيا أصابه 
وهو يحاول إصالح أسالك اإلضاءة، 
مما ادى الى وفاتـــه على الفور، 
وروت قصة اخرى ان الفنانة مايا 
دياب قصدت الفندق للراحة فيما 
قصد سعادة موقع التصوير، وقد 
فوجئ هناك بوجود سلك كهربائي 
خطير في املكان، ونظرا ألن مايا 
دياب طويلة القامة فقد خاف يحيى 
ان يعيقها السلك أو يسبب لها أي 
أذى، فســـارع الى محاولة إبعاد 
السلك وأصيب بصعقة كهربائية 
هائلة رمته ارضا، إال انه استفاق 
وصرخ مناديا شقيقته »إميان ما 
تتركينـــي« ثم فارق احلياة على 

الفور.


