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العالم يحتفل بالعام ٢٠١١
ســـيدني ـ أ.ف.پ: احتفل مليارات 
االشخاص في العالم أمس اجلمعة بحلول 
العام ٢٠١١، متحدين سوء االحوال اجلوية 
واالمطار الغزيرة والعواصف الثلجية. 
وكان سكان جزيرة كيريباتي الصغيرة 
في احمليط الهادئ، اول مستقبلي العام 
اجلديد حيث طويت صفحة العام ٢٠١٠ 
واجتمع سكان هذه اجلزيرة البالغ عددهم 

ستة آالف في كنائسهم لالحتفال.
وفي اســــتراليا كانت االجــــواء اكثر 
احتفاال، رغم اضطرابــــات الطقس التي 
عكرت صفو التحضيرات لســــهرة رأس 
السنة جراء االمطار الغزيرة التي لم يسبق 

لها مثيل في شمال شرق اجلزيرة.

ألعاب سيدني النارية

ففي سيدني، بدأ اآلالف منذ الظهيرة 

بسلوك طريق املرفأ ليجدوا اماكن لهم 
في الصفوف االولى ملشاهدة االلعاب 
الناريـــة التي انطلقت مـــن هاربور 
بريدج، قرب شـــاطئ بوندي بيتش 

املكتظ برواده.
وان كان شمال شرق استراليا غارقا 
باملياه، اال ان منطقة اداليد تشهد موجة 
حر وصلت درجات احلرارة فيها الى ٤٣ 
درجة مئوية، ما اثار املخاوف من اندالع 

احلرائق في الغابات.
أما في آسيا، فقد اجتمع نحو ٤٠٠ 
ألف شخص ملشاهدة االلعاب النارية 
التي انطلقت من هونغ كونغ، فيما قصد 
نحو مليون ياباني املعابد الشنتوية 
من اجل «التطهـــر». ورغم ان العام 
الصيني اجلديد يبدأ في شهر فبراير 
ويشهد احتفاالت هي االكبر في آسيا، 

اال ان الصينيني والهنود والڤيتناميني 
لن يفوتوا فرصـــة االحتفال بحلول 

العام ٢٠١١.

«بيغ بن» تودع ٢٠١٠

وفي اوروبا، وبعــــد موجة الصقيع 
التي ســــببت الفوضى في عدد من دول 
القارة، قصد اكثر من ٢٥٠ ألف شــــخص 
لندن لالستماع الى ساعة بيغ بن تودع 

اللحظات االخيرة من العام ٢٠١٠.
الى  كما حضــــر ماليني االشــــخاص 
الكوليزيه فــــي روما، وبوابة براندبورغ 

في برلني، والشانزليزيه في باريس.
ولم ترخص السلطات في املانيا القامة 
«معركة» بكرات الثلج يتواجه فيها ثمانية 
آالف شــــخص تخوفا من خروج االمور 

عن السيطرة.

روما ـ يو.بي.آي: أظهرت دراســــة 
جديدة زيادة عــــدد اإليطاليني الذين 
يفضلون قضاء ليلة رأس السنة مع 
كالبهم عوضا عن قضائها مع حمواتهم. 
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية «أكي» 
أن الدراسة التي أجراها مركز «النساء 
وجودة احلياة» اظهــــرت أن ٥١٪ من 
اإليطاليني سيقضون رأس السنة مع 

العائلة واألقارب بينما سيقضيه ٣٥٪ 
منهم مع شريك حياتهم، فيما أشارت 
إلى أن ١٢٪ من الذكور يفضلون إن كان 
بوســــعهم االختيار قضاء ليلة رأس 
السنة مع كالبهم عوضا عن حمواتهم. 
وقالت دراســــة أخــــرى اجراها احتاد 
املزارعــــني (كولدريتي) إن اإليطاليني 
«سينفقون في رأس السنة ٢٫٧ مليار 

يورو ســــواء على العشاء بالبيت او 
اخلارج او لشراء الهدايا».

وكانت الشرطة اإليطالية صادرت 
أطنانا من األلعاب النارية من مناطق 
مختلفــــة بالبــــالد خلطورتها وهو ما 
دفع بكاهن كنيسة في نابولي إلى أن 
يدعو لصالة خاصة للحماية من األلعاب 

النارية في رأس السنة.

إيطاليون يفضلون قضاء رأس السنة مع كالبهم.. بدل حمواتهم

ألول مرة.. الملكة اليزابيث تصبح أمًا لجدة
لندنـ  رويترز: قال بيان صادر عن قصر بكنغهام ان ملكة بريطانيا 
اليزابيث الثانية (٨٤ عاما) أصبحت أما جلدة ألول مرة بعدما وضعت 

زوجة حفيدها بيتر فيليبس طفلة.
ووضعت الكندية اومت فيليبس طفلتها األربعاء.

وقال البيان «مت اعالم امللكـــة ودوق أدنبره واالبنة الكبرى للملكة 
والكابنت مارك فيليبس وعائلة اومت وجميعهم سعداء بهذا النبأ. وسيتم 

اعالن اسم الطفلة في الوقت املناسب».
وحتتل الطفلة املرتبة الثانية عشـــرة في تسلســـل اعتالء العرش 
البريطاني. وجعل مولد هذه الطفلة شقيقة فيليبس زارا عمة. وقالت 
العائلة امللكية االســـبوع املاضي ان زارا وهي بطلة فروســـية ناجحة 
ستتزوج من العب الرجبي مايك تيندال. ويعيش بيتر واومت فيليبس 
اللذان أثارا جدال لبيعهما حقوق حفل زفافهما ملجلة «هالو» مقابل ٥٠٠ 
ألف جنيه استرليني (٧٧٠ ألف دوالر) في هونغ كونغ حيث يعمل في 

ملكة بريطانيا اليزابيث الثانيةرويال بنك اوف سكوتالند.

الشاعر المساعد: اإلبل المليونية تسيء 
للبدوي الحقيقي وسوقها سينهار قريبًا

«القيمر» وجبة عراقية توّحد
قوميات كركوك المتنازع عليها 

وأستثني هنا كل مالك إبل حقيقي 
ورث وتوارث حب اإلبل وتربيتها 
واقتنائها من أجداده وحافظ عليها 
عندما كانـــت (ال تؤكل عيش)، 
أما اآلن فقـــد اصبحت جتارة، 
وأتوقع السهمها سقوطا ذريعا، 
ألن أثمانها وصلت ملبالغ تذكرنا 
ببعض شركات االسهم السعودية 
التي اختفت اآلن.واضاف: «في 
النهاية أنا بدوي ولكن امتنى ان 
اكون بدويا باملعنى الذي تربيت 
عليه ال باملعنى الذي دخل علينا 

في السنوات األخيرة».

يضم حوالي ٧٥٠ شخصا. لدى 
أبناء عمومتنا واخوالنا اكثر من 
خمسة آالف رأس جاموس تنتج 
بـــني ٧٥٠ الى ألف كيلوغرام من 
القيمر العربي الشهير فضال عن 

احلليب الدسم».

الشاعر  وســـألت «ســـبق» 
املســـاعد عما دعاه لكتابة هذه 
أن  األبيـــات فقال: «يؤســـفني 
البدو والبداوة بهذه  إلى  ينظر 
التي نشـــاهدها في  الصـــورة 
القنوات الشعبية، فمفردة بدوي 
كانت مقرونة بصفات نبيلة مثل 
الكرم والفزعة وغيرهما من شيم 
الرجال، أمـــا اآلن فقد أصبحت 
مقترنة مبالك إبل قيمة الواحدة 
منها ال تقل عن خمســـة ماليني 
وشـــعراء يلتفـــون حول رجل 
غني ميدحونه ويتكسبون منه، 

فالعـــرب والتركمـــان واالكراد 
واملسيحيون يتقاطرون على منافذ 

بيعنا مع ساعات الفجر».
ويضيف «اذا لم تذهب النساء 
لبيعـــه فانهـــم ســـيأتون إلينا 
للحصول عليـــه (...) جتمعنا 

الريــــاض ـ الــــوكاالت: هاجم 
الشاعر الســــعودي فهد املساعد 
حالة الهوس بتجارة اإلبل، وقال 
ان التسابق في هذا املجال أوجد 
صورة سيئة للبدوي، حيث أصبح 
ينظر إليه على أنه مجرد مالك إلبل 
ال يقل ثمنها عن خمســــة ماليني 
وشعراء يلتفون حول رجل غني 

ميدحونه ويتكسبون منه.
البــــدوي  ورأى املســــاعد أن 
احلقيقي ميلك صفات أصيلة عرفت 
عنه فــــي كل األزمنة، متوقعا ان 
تنهار اسهم اإلبل في الفترة القادمة، 

ألن اسعارها مبالغ فيها جدا.
وكانت ابيات كتبها املســــاعد 
انتشرت مؤخرا عبر رسائل اجلوال 
ووسائل االتصال املتعددة، لكنها 
لم تنسب إليه، حتى علمت «سبق» 

انه صاحبها، وتقول األبيات:
فــــي زمان  زاينــــوا بالبهامي 

بهيم
يــــا حفــــاة تطــــاول باجلهل 

والكالم
ال عتقتوا رقــــاب، وال كفلتوا 

يتيم
كان هذي بداوه البداوه حرام

كركوكـ  أ.ف.پ: يتهافت أبناء 
كركوك املتنازع عليها واملتعددة 
القوميات على شراء القيمر من 
مربي اجلواميـــس في ضاحية 
املدينة تاركني خالفاتهم السياسية 
املســـتعصية على احلل جانبا 

للتلذذ بهذه الوجبة التقليدية.
ويعيش في مشارف كركوك 
اجلنوبية عدد من مربي اجلواميس 
من عشائر عربية يعرفون باسم 
اجلماســـة، مع تشديد امليم، في 
املياه  ارض يتجمع فيها صرف 
وتتميز بوعورتهـــا وتبعد عن 
وســـط املدينة اقل من عشـــرة 

كيلومترات.
يقول حسن كاظم الكعبي (٣٧ 
عاما) «قيمرنا يوحد أهالي كركوك 
الذين ينتظرون صفائحنا يوميا 
ويقفون طوابير للحصول عليه 
رغم خالفات الفرقاء السياسيني، 

تهافت أبناء كركوك على شراء القيمر من مربي اجلواميس

نبوءات ٢٠١١.. حادث لنانسي وتألق الجسمي.. وابتعاد دياب عن الغناء!
مكيدة إلليسا وتحذير لهيفاء.. وكاظم يفقد عزيزًا عليه

عمرو دياب هيفاء وهبي نانسي عجرم

د.حسن الشارني

ناجحة في نطاق عمله بداية من شهر 
يونيو.. صحيا األفالك تنصحه باتباع 
حمية مبراقبة طبيب مختص.. وأن 
يجري متارينه الرياضية اليومية.

الشاب مامي

السنة ستكون خيرا وبركة عليه 
وعلى أفراد عائلتـــه.. هناك أعمال 
التمثيل.  جديدة ورمبا ســـيقتحم 
حياته العاطفية في اســـتقرار تام. 
ولكن هناك بعض اخلالفات مع بعض 
األصدقاء أو الشركاء أو املتعاقدين 

معه.
األفالك تنصحه بأن يبتعد طيلة 
السنة عن تناول املنبهات واملشروبات 
الكحولية. أرباح مالية مهمة خالل 
الصيف يفكر في استثمارها. أسفار 
موفقة. سيكون سعيدا جدا بأبنائه، 
وبالطبع بأمهم كذلك. السنة ٢٠١١م 

ستنتهي بالبهجة والسرور.

حسين الجسمي

حسني اجلسمي سيواصل صعوده 
نحو قمة الفن.. كواكب السنة اجلديدة 
تبشره بأنه ســـيقدم كليبا ناجحا 
للغاية.. وهو يفكر في املشاركة في 
فيلم كممثل، وسيرجعنا بعمله هذا 
إلى عهـــد األفالم الغنائية الرائعة.. 
ســـيوفق مثلما وفق ـ الى حد ما ـ 
الغنائي كـ  الفيلـــم  ديناصـــورات 
«عبداحلليم وفريد».. حياته العائلية 
في استقرار تام. سعادة وهناء في 

مواعيد عديدة من هذا العام.

سعاد عبداهللا

الفنانة الكويتية سعاد عبداهللا 
خالل سنة ٢٠١١م ستقدم عمال فنيا 
سيكون رائعا. ستتمكن من اخلروج 
من النفق الذي خلفته مشاكل العام 

املاضي.
ستشارك في مسلسل رمضاني، 
وتقدم عمال تلفزيونيا في شكل «فيلم 
تلفزيوني»، سيكون ناجحا.. عائليا 

هناك استقرار تام ودائم.

جمال سليمان

النصف األول من العام اجلديد 
مبنزلة نقطة تأمل أو استراحة للعامل 
الناجح، وفي نصفه الثاني ستتجه 
أمام  املؤشـــرات كلها نحو احليرة 
التي ستقدم له.  العديدة  العروض 
االستثمار الفني سيكون جيدا للغاية، 
واألفالك تنصحه بأال يترك الفرصة 

متر من دون أن يستغلها.
بداية من شـــهر فبرايـــر ٢٠١١م 
ستكون هناك اهتمامات عائلية مختلفة 
ومتعبة في بعض األحيان.. مشاركة 
في مشروع فني كبير سيوفق فيه 
وسيكون ناجحا.. أحد أفراد عائلته 
واملقربني منه جيدا سيحتاج له لكي 
ينجو من ورطة.. الســـنة ستكون 

طيبة عليه معنويا وماديا.

ستتحول أعماله بني عشية وضحاها 
من ميدان إلى آخر، وسيسبب له هذا 
التغيير املفاجئ خسائر مادية عديدة 
ميكنه تعويضها قبل نهاية السنة.. 
السفر نحو الدول األوروبية خاصة 
منها الغربية سيكون ناجحا دائما.. 
ســـيحقق معظم أمانيه، وسيكون 
متواجـــدا على الســـاحة الغنائية 
أكثـــر من الســـنة املاضية وفي كل 

مناسبة.

ماجد المهندس

٢٠١١م مبنزلة  ســـتكون ســـنة 
اخلروج من النفق املظلم الذي عاش 
فيه طيلة السنة املاضية.. أخبار سارة 
تصله من أماكن مختلفة.. خالفات 
جديـــدة وغير منتظـــرة مع إحدى 
الشـــخصيات التلفزيونية العربية 
تشد اهتمام وسائل اإلعالم، وستكون 

مبثابة شهرة مجانية.
امـــرأة ســـتلعب دورا مهما في 
كواليـــس حياته بداية من شـــهر 

رمضان املقبل.

كاظم الساهر

سيعود للساحة الفنية بعمل فني 
ناجح وملتزم يعتبر منطلقا جديدا له 
بعد السنوات األربع الراكدة األخيرة، 
األفالك تنصحه بأن يشرف مباشرة 
على أعماله وعلى تســـييرها، وأن 

يتجنب السرعة أثناء القيادة.
هناك بعض املخاطر التي حتوم 
حوله، ولكن الرعاية اإللهية حتيطه، 
وســـيخرج من عدة مشاكل خروج 

الشعرة من العجني.
مناسبة ســـعيدة في شهر مايو 
٢٠١١م، ولكن في املقابل سيفقد شخصا 
عزيزا من املقربني إليه.. كواكب السعد 
تنبهه من صديق سوء يريد التآمر 

عليه دون علمه فليحذره.
الصحة ستكون معتدلة ما عدا 
األوضاع الهضمية، عليه أن يحاول 
جتربة العـــالج النباتي أو العربي 
التقليدي فهو نافع له.. جناح وتألق 
مضمونان خالل فصل الربيع. مرض 
مفاجئ ألحد أبنائه يشـــفى منه في 

أسابيع.

الشاب خالد

بعد كسود السنة املاضية الفني 
وكذلك العاطفي، األفالك تبشر «الشاب 
خالد» ذا الصوت الشجي بكل خير 
خالل ٢٠١١، فهناك حركية تامة في كل 
أصعدة حياته. سيشهدها بداية من 
شهر أبريل املقبل.. وسيقوم بأعمال 
فنية ناجحة في شـــكل «كليب» أو 
«ألبوم» جديد يكون محتواه ناجحا 
ومقبوال.. ستظهر في حياته خالل 
الصيف مشـــاكل عاطفية ســـببها 
الغيرة.. ورمبا سيؤدي به األمر لقطع 
عالقة قدمية نهائيا.. سيتنقل كثيرا 
طيلة هذا العام، وستكون له أسفار 

العائلية فيها تعب وبعض املشاكل 
من جراء تصرفات أحد األبناء.. هناك 
اجتاه واضح لديه الستثمار أمواله 
مجددا بواسطة شركة مختصة في 
«اإلنتاج الفني».. أسفار عديدة تتكلل 
بالنجاح.. وسيكرم من قبل إحدى 

الدوائر الرسمية في بلد عربي.

غادة عبدالرازق

كل الدالئل الفلكية تبشـــر غادة 
ببشائر عديدة، أهمها تقدميها عمال 
جديدا سيحقق جناحا الفتا يذكرها 
مبجد مشاركتها في مسلسل «عائلة 
احلاج متولي».. تفكر مجددا في إجناز 
«عمل متثيلي تلفزيوني» يشاركها 
فيه نخبة مـــن املمثلـــني األكفاء.. 
الرغم  ستكون سعيدة عائليا على 
مـــن «العكســـيات» العراقيل التي 

تالزمها منذ مدة.

هند صبري

الفنانة الشـــابة «هند صبري» 
الدالئل الفلكية كلها تنبئ بأن العام 
ســـيكون معطاء لها على أكثر من 
صعيد.. ستشـــارك في أعمال فنية 
متثيلية ناجحة ســـواء تلفزيونية 

أو سينمائية.
األفالك تنصحها بعدم املشاركةـ  
خالل النصف األول من السنة على 
األقلـ  في أي عمل له عالقة باملسرح.. 
وأن يقتصر نشاطها على املسلسالت 

والسينما فقط أو أشياء مماثلة.
حياتها العاطفية وعلى الرغم من 
املشـــاكل املخفية ستكون مستقرة 
بداية من النصف الثاني من العام.

محمد عبده

ســـيقدم هـــذا املطـــرب خالل 
العام أغنيـــة ناجحة للغاية..  هذا 
األجواء العائلية غير مســـتقرة في 
األشهر األولى من سنة ٢٠١١م.. ومع 
بداية الصيف تصبح األمور طيبة 

للغاية.
الوقوع  األفالك حتذر عبده من 
في مشـــكلة معقدة للغاية ســـببها 
مالي.. سيشارك مجددا في حفالت 
ستكون ناجحة في الوطن العربي 
وفي الصيف على وجه اخلصوص.. 

على املســـتجدات اإليجابية خالل 
العام اجلديد، ولكن هذا ال مينع من 
شروق شـــمس األمل في عديد من 

األيام املقبلة.
خالف مع املتعاملني معها ماديا 
رمبا سيحل في احملاكم، مشادة كالمية 
مع إحدى الفنانات تتطور إلى أكثر 
مما كانـــت تتوقعه، يجب عليها أن 
حتذر على بيتها من القالقل، خاصة 
كل ما له عالقة بالعالقات العاطفية، 
فاألفالك حتذرهـــا من مكيدة حتاك 
ضدهـــا لإليقاع بهـــا، ويبقى دائما 
أشـــهر الصيف أحلى ما في ٢٠١١م 

بالنسبة لها.

نجوى كرم

يصل احلظ إلـــى أعلى درجاته 
خـــالل الربيع، وســـتكون في أوج 
عطائها، وســـتقدم عمال رائعا من 

املنتظر أن يحدث مفاجأة فنية.
حياتها العائلية ســـتكون على 
أحسن ما يرام وستجد كل املساعدة 

والتفهم من احمليطني.
توعك صحي في اخلريف املقبل 
يتسبب في تأجيل عديد من مواعيدها، 
خاصة العائلية منها، وتنجح في وأد 

خالفات مع إحدى الصديقات.

عمرو دياب

في حال موافقته على سيناريو 
جديد يعـــرض عليه خـــالل بداية 
هذا العام اجلديد، ســـيحقق جناحا 
العمل  النظير.. وسيصبح  منقطع 
املقبلة..  احلدث للسنوات اخلمس 
ورمبا ينسيه ميدان الطرب والغناء، 
ليكتشف في نفسه موهبة التمثيل 

ويقول خلقت له وهو لي.
قد يحتفل خالل هذا العام بزفاف 
إحدى قريباته، وسيكون جد سعيدا 
جدا.. األفالك تنصحه بتجنب التبذير 
في كل شيء وتبشره بصيف سعيد 

للغاية.
أفكاره تتجه إلى املغامرة، بقبول 
أغـــان وأحلان ال تتماشـــى أبدا مع 
شـــخصيته، ننصحه بالتمهل قبل 
االنطالق في إنتاج ألبومه اجلديد.

عليه أن يتجنب السفر بحرا طيلة 
األشهر الفردية من العام ٢٠١١م.. أخبار 
سارة تصله في شهر مارس املقبل 
لهـــا عالقة بدخل مالـــي مهم.. يوم 
اخلميس من كل أسبوع سيحمل له 

بشارة خير.

عادل إمام

خالل ٢٠١١م سيكون له حضور في 
الساحة الكوميدية وأعمال متثيلية 
جديدة متألقة كالعادة، سيقدم فيلما 
أو مسلسال يكون ناجحا، يحطم أرقاما 
قياسية في املشاهدة عبر الفضائيات.. 
ســـيتمكن من إجناز فيلم جديد في 
وقـــت وجيز، وســـيلقى رواجا في 
عاملي السينما والتلفزيون.. حياته 

دبي ـ ام بي ســـي: مع نهاية كل 
عام يبـــدأ الفلكيون واملنجمون في 
اإلعالن عـــن توقعاتهم ونبوءاتهم، 
واستشراف مستقبل جنوم وجنمات 

العرب في العام اجلديد.
ففي الوقت الذي تنبأ فيه الفلكي 
التونســـي د.حسن الشـــارني بأن 
يشـــهد عام ٢٠١١م تألقا كبيرا لكل 
من غادة عبدالرازق وحسني اجلسمي، 
توقع تعرض الفنانة نانسي عجرم 
حلادث وورطة قضائية، وسوء حظ 

إلليسا.
كما نصح الشارني هيفاء وهبي 
وعمرو دياب بعدم السفر عبر البحر، 
فيما حث الفنان كاظم الساهر على 
أما  القيادة،  أثناء  الســـرعة  جتنب 
الشاب خالد فنصحه باتباع حمية 

غذائية.
وعرف الشارني بنبوءات صادقة 
سابقا، منها توقعه وفاة األميرة ديانا، 
واغتيال إســـحاق رابني، ونشوب 
حرب اخلليـــج الثانية، وتفجيرات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١م، وفوز باراك أوباما، 
وغيرها من األحداث املهمة الدولية 

والشخصية.
وهذه أبرز مـــا حملته توقعات 

الشارني:

نانسي عجرم

لن تكون األفالك في صالح نانسي، 
وستشعر بأن الشهرة التي حققتها ما 
هي إال نار، وخالل الربيع ستصطدم 
بأحداث غير متوقعة، وستكتشف 
وجود أعداء يريـــدون اإلطاحة بها 
وتشويه سمعتها، وستحزن عندما 
تلمس أن بعضهم من أقرب الناس 
إليها. هناك عامل فلكي قوي يؤكد 
لها أنها ســـتقع في ورطة قضائية، 
ورمبا تكون مالية، ستحيي العديد من 
احلفالت في بعض املدن العربية في 
الصيف، وستكون ناجحة، ستتعرض 

حلادث أو حملاولة ابتزاز فاضحة.

هيفاء وهبي

العـــام اجلديد ٢٠١١م في عمومه 
به برود وفتور كبيران، السيما في 
األشهر الفردية، ستشارك في أعمال 
فنية متوسطة املوضوع واحملتوى 
واإلخراج، ولـــن تتمكن خاللها من 

اإلبداع.
علـــى هيفاء إدخـــال جتديد في 
حياتها الشخصية لكي تتمكن من 
اإلشعاع أكثر، ما سيضمن لها النجاح 

في أعمالها املقبلة.
واألفالك تبشرها بأعمال صيفية 
رائعـــة بأميـــركا أو إحـــدى الدول 
األوروبية والعربيـــة.. وعليها أن 
تتجنب الســـفر عبر البحر.. أموال 

تصلها في الشهر العاشر.

إليسا

األحداث السلبية ستكون غالبة 


