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أجواء ربيعية ساحرة في ريف النرويج وطعم البحر المتوسط في ألبانيا 

التفاحة الكبيرة في أميركا والعاصمة الصغيرة في نيوزيلندا 
أهم المقاصد السياحية لعام 2011

عمر الشريف: العالمية »وهم كبير« يلهث وراءه الكثيرون 
القاهرة � وكاالت: بعد مش���وار جناح 
كبير جدا ووصول���ه للعاملية قال الفنان 
عمر الشريف »العاملية من وجهة نظري هي 
اإلغراق في احمللية أي أن تكون مش���هورا 
ومؤثرا في بلدك، فالعاملية جاءت للكاتب 
الكبير »جنيب محفوظ« رغم أنه لم يسع 
إليه���ا ولم يخرج من بل���ده، كذلك عاملية 
املخرج الكبير يوسف شاهني وغيره من 
جنومنا في جميع املجاالت العلمية والفكرية 

والثقافية والفنية«.
وأضاف: »لكن، بعد هذا املشوار الفني 
الطوي���ل الذي قضيته في الفن ال أرى في 
العاملية ش���يئا عظيما يس���تحق التغني 

ب���ه دوما، فالعاملية ما ه���ي إال وهم كبير 
يلهث وراءه الكثيرون ممن ال يعلمون أنها 
مجرد ضربة حظ« وذلك حسب صحيفة 

الوطن.
وحتدث عمر الشريف عن متنيه بأن يعود 
الزمن به إلى الوراء، موضحا سبب رغبته 
في القول: »حتى أبدأ عمري في مس���يرة 
حياة مختلفة وألعيش بحالة إنسانية تكون 
بعيدة عن اخلزعبالت والرومانسية التي 
قدمتها للناس وخاصة للشعب املصري الذي 
مازال في حالة سبات يعيش على أفالمنا 
وأغانينا الرومانس���ية وأرى أننا ساهمنا 
بغير قصد في تخلف ش���عوبنا وتركناها 

»نامية في العس���ل«، حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه من جهل وتخلف«.

ولكن���ه أكد انه ليس نادما على ما فات 
حيث قال »لست نادما ولكنني كنت أمتنى 
لو قضيتها في شيء أكثر نفعا للبشرية 
حتى يذكرني الناس بش���يء مهم، فمثال 
أرى في صديقي الطبيب املصري املشهور 
مجدي يعقوب مثاال على احلالة اإلنسانية 
الصحيحة فعندما أمرض أجدني عنده ويقدم 
لي النصح واملش���ورة وأرى كم هو نافع 
للبشرية، رغم أنني أهرب من املقارنة ولكن 
الواقع يفرض علي الكثير من التساؤالت، 

ماذا قدمت أنا وماذا أستطيع أن أقدم«.

نيويورك � سي.ان.ان: كثير 
من الن���اس يخططون لقضاء 
إجازاتهم من���ذ بداية أي عام، 
ولكنهم يحتارون بشأن أفضل 
م���كان لقضاء تل���ك اإلجازة، 

خصوصا إذا كانت خارجية.
فيما يلي بعض أفضل األماكن 
لقضاء اإلجازات خارج البالد، 
ولكن دون األخ���ذ باالعتبار، 

املصاريف املالية.
التي ميكن  من بني األماكن 
إليها بالطبع  التوجه  للسائح 
مدين���ة نيوي���ورك األميركية 
نفسها، أو »التفاحة الكبيرة«، 
والتي تعد مقصدا سياحيا في 

كل األعوام، بحسب اخلبراء.
ويرش���ح اخلب���راء دولة 
نيوزيلن���دا بوصفه���ا واحدة 
من أفضل املقاصد الس���ياحية 
للعام اجلديد، وحتديدا مدينة 
الت���ي يصفه���ا  ولينغت���ون، 
النيوزيلنديون أنفسهم بأنها 
»العاصم���ة الصغيرة األفضل 

في العالم«.
االستكش���اف  ولعش���اق 
واملستكش���فني زيارة منطقة 
األمازون في بيرو، في أميركا 
الالتينية، وميكنهم التوجه إلى 
»إكويتوس«، التي يقطنها نصف 
مليون إنسان وتوجد في وسط 

غابات البيرو.
أما عشاق املدنية واألجواء 
املتوسطية، فبإمكانهم التوجه 
إلى برش���لونة في إس���بانيا 
واالس���تمتاع بش���مس البحر 
املتوس���ط، وبالطبع لعشاق 
كرة الق���دم، وخصوصا فريق 
برشلونة، ميكنهم زيارة معقل 
النادي، كامب ن���و، والتعرف 
على تاريخ النادي اإلس���باني 

العريق.
النزه���ات واألجواء  محبو 
املفتوحة موعودون مع أجواء 
ربيعية ساحرة وطبيعة أخاذة 
عندما يتوجهون إلى النرويج، 

إحدى الدول االسكندينافية، التي 
تتمتع بأجواء مناخية رائعة 
خالل فصل الصيف في النصف 

الشمالي من الكرة األرضية.
ورغم روعة املدن وجمالها، 
مثل كوبنهاغن وس���توكهولم 
الريف يتمتع  أن  إال  وأوسلو، 

بأجواء خيالية.
وفي أوروب���ا أيضا، ميكن 
ألبانيا،  إلى  للزائر أن يتوجه 
التي متنح الزائر والسائح »طعم 
البحر املتوسط«، ولكن من دون 
»زحمة« وبأس���عار معقولة. 
وتتمتع ألبانيا بشواطئ ذهبية 
جميل���ة، إلى جان���ب املناطق 

األثرية والتاريخية.
ألبانيا، هناك  وبالقرب من 
بلغاريا، التي تطل على البحر 
األسود، وتعتبر شواطئها من 
أجمل شواطئ ذلك البحر، إلى 
جانب مواقع التزلج على الثلوج 

في جبالها.
وللراغبني في مواقع ال تخطر 
على البال، ميكن للزائر التوجه 
إلى اليابان.. نعم اليابان، فهي 
انها  الس���ائد  بخالف االعتقاد 
ستكون مكلفة للغاية وباهظة، 
فإنها متاحة لإلنسان العادي، 
متام���ا، مثلما ه���و احلال مع 

نيويورك ونيوزيلندا.

نيوزيلندا أهم مقاصد السياح في 2011 مدينة نيويورك الساحرة

عمر الشريف

العاب نارية غطت سماء دبي             )أ.ف.پ(

دبي � العربية: طوت إم���ارة دبي صفحة من 
املتاعب االقتصادية في 2010 باحتفاالت صاخبة 
دشنتها من برج خليفة، األعلى في العالم، بألعاب 
نارية مليئة باإلبداع واستعراضات املياه الراقصة 
على أنغام موس���يقى عصرية في موقع منطقة 

النافورة احملاذية للبرج.
وتسلمت دبي االحتفاالت بالسنة اجلديدة التي 
بدأت شرقا من سيدني األسترالية ومدن في قارة 
آس���يا. وأطلقت العنان قبل 10 ثوان من الساعة 
صفر بلوحات إبداعية صنعتها صور خارقة من 

األلعاب النارية وأشعة الليزر واملوسيقى.
وقدرت شركة »إعمار« القائمة على االحتفال 
عدد الذين حضروا العروض في املكان الشهير، 
الذي بات العالمة املميزة لدبي، بأكثر من 500 ألف 

شخص من الزوار واملقيمني.
وبعد حلظات قليل���ة امتدت مظاهر االحتفال 
إلى باق���ي املناطق الراقية ف���ي اإلمارة وإضاءت 

العروض النارية السماء على امتداد ساحل دبي، 
في منطقة نخل���ة اجلميرة والفنادق الفخمة في 
مارينا، وش���ارك اآلالف هناك في الهتاف بحلول 
الس���نة اجلديدة وكان باإلمكان سماع صياحهم 

على بعد كيلومترات.
وحرصت السلطات في دبي على جعل االحتفال 
بدخ���ول 2011 حدثا عامليا وكلفت مؤسس���ة دبي 
لإلعالم، التي تدير قن���وات التلفزيون واإلذاعة 
والصح���ف التابعة لإلم���ارة، بإتاحة البث احلي 
لوقائع االحتفال لكل محطات وقنوات التلفزيون 

العاملية.
وقبل بدء االحتفاالت عززت شرطة دبي دوريات 
املراقبة وضبط املرور في الكثير من مواقع العروض 
وفي الشوارع الرئيسة، لكن اإلقبال الضخم للجمهور 
على عروض منطقة برج خليفة تسبب في زحام 
للسيارات على مسافة 25 كيلومترا وفقا ملا نقله 

مراسل قناة »العربية« هناك.

كارال بروني في صدارة الشخصيات 
التي تستحق الصفع!

ريحانة الجزائرية تواصل كفاحها
 من خالل مسرحية وفيلم وكتاب

باريس � أ.ف.پ: كادت حترق 
حية إلدانتها على خشبة املسرح 
»الطغاة العاديني« الذين مينعون 
املرأة من العيش وبعد سنة على 
الفنان����ة اجلزائرية  ذلك تعي����د 
املناضلة من  ريحانة )46 عاما( 
أجل احلرية التي ال تكل، عرض 
املسرحية نفسها وتخرج فيلما 

مقتبسا عنها وتصدر كتابا.
كتاب »ثمن احلرية« الصادر 
عن دار فالماريون هو سيرة ذاتية 
للفنانة يصدر ويحمل على غالفه 
شريطا احمر عريضا كتب عليه 
»ريحانة الفنانة املدافعة عن حقوق 
املرأة تعرضت لالعتداء ورشت 

بالوقود في وسط باريس«.
وتقول املمثلة في مقابلة مع 
البداية  وكالة فرانس برس »في 
عارضت هذا االمر )ما كتب على 
الش����ريط االحمر(.. لكن اذا كان 
ذلك يحث ع����ددا اكبر من الناس 
على قراءة الكاتب وليفهموا بشكل 
افضل م����ا هو التط����رف الديني 
اإلس����المي الذي أندد به فهذا أمر 

جيد«.
في 12 يناي����ر 2010 تعرضت 
ريحان����ة العت����داء ورش عليها 
الوقود عندما كانت متوجهة الى 
مسرح »ال ميزون دي ميتالو« في 
باريس. وكانت تقوم يومها ببطولة 

مسرحية مع ثماني ممثالت اخريات 
بعنوان »في س����ني هذه ال أزال 
اختبئ ألدخن« التي تعيد عرضها 
في املسرح ذاته اعتبارا من الثالثاء 
وحتى نهاية الشهر اجلاري. في 
هذه املسرحية التي تدور وقائعها 
في حمام في اجلزائر تتبادل فيه 9 
نساء اطراف احلديث عن حياتهن 
اليومية وصعوباتهن ومشاكلهن 

في املجتمع اجلزائري.
قبل اي����ام قليلة على االعتداء 
نعتها مجهولون بأنها »عاهرة« 
و»ملحدة«. وكلفت شعبة مكافحة 
الش����رطة اجلنائية  اإلرهاب في 

التحقيق في القضية.

حياة تشرشل الغامضة والسرية
 في متحف بريطاني

لندن � كونا: يعتبر متحف رئيس 
الوزراء البريطاني األسبق ونستون 
العاصمة  تشرش���ل املشيد وس���ط 
البريطانية لندن والذي يسرد جزءا 
كبيرا ومهما من حياة رئيس الوزراء 
األسبق في عمل مجسد دراميا على 
ارض الواقع حيث يخيل للزائر انه 
يعيش يوميات األربعينيات الى جانب 
تشرشل الذي صنع النصر للمملكة 
املتحدة. ويق���ع املتحف على مقربة 
من )املتحف احلربي اإلمبراطوري( 
حيث ش���يد املبنى تخلي���دا لذكرى 
رئيس الوزراء البريطاني األسبق الذي 
انتخب اثناء احلرب العاملية الثانية في 
اكتوبر 1939 ليكشف جانبا مستورا 
من حياة الرجل السياسي والعسكري 
وما صنعه من نص���ر لصالح بلده 
اضافة الى تأريخ حياة الرئيس األديب 
)البراغماتي( الذي استطاع ان يلفت 
االنتباه لكتاباته ويحصد جائزة نوبل 

لآلداب عام 1953.
زوار املتحف ميكنهم التعرف بدقة 

على ش���خصية السير تشرشل بكل 
جوانبها عبر فيل���م قصير يعرض 
نوادر من حياته الطفولية التي متيزت 
بالشقاوة والش���غف بلعب احلرب، 
اضافة الى مراحل دراسته والتحاقه 
مبدرسة )هاور( اخلاصة وكيف عاقبه 
االساتذة بضربه سبع مرات بالعصا 
إلحداثه أضرارا مبمتلكات املدرسة. عدة 
أجنحة يضمها املتحف واهمها غرفة 
احلرب التي كان يعقد فيها تشرشل 
اجتماعاته ابان احلرب العاملية الثانية 
حيث كشفت قناة )بي.بي.سي( اخيرا 
انها لم تكن محصنة ضد القنابل مما 
أثار حفيظة رئيس الوزراء في تلك 
الفت���رة واتهامه لس���كرتير مجلس 
الوزراء باخل���داع. ويجمع املتحف 
عددا كبيرا من الصور الش���خصية 
لتشرشل آنذاك بثيابه احلربية وأخرى 
عل���ى اجلبهة برفقة عدد من اجلنود 
داخ���ل التحصينات واخلنادق وأهم 
التوجيهية  التس���جيالت الصوتية 

لقيادة األركان والعسكريني.

كارال بروني

لندن: كارال بروني � ساركوزي، 
سيدة فرنسا األولى، ليست غريبة 
على إثارة اجلدل. ورغم سلسلة 
التي تولت فيها  من »الفضائح« 
دور البطول����ة، فقد حافظت على 

شعبيتها بشكل أو آخر.
لكن يبدو أن حس����ن الطالع 
هذا أتى ال����ى اخلتام إذ تصدرت 
بروني اس����تطالعا لل����رأي أظهر 
ان الفرنس����يني يعتبرونه����ا في 
التي تريد  صدارة »الشخصيات 
صفعها« وسط النجوم. وحصلت 
املوديل � املغنية اإليطالية األصل 
عل����ى أص����وات 52% من أصوات 
»الصافعني«، بينما احتل املمثالن 
السينمائيان أالن ديلون وجيرار 
ديبارديو املركزين الثاني والثالث 
على التوال����ي، متبوعني بالنجم 
السينمائي )الكروي سابقا( إريك 
كانتوناه. ووفقا ملجلة »فيه اس 
دي����ه« التي أجرت االس����تطالع، 
ف����إن هب����وط ش����عبية بروني � 
س����اركوزي يعود في جزء منه 
الى »أسلوب حياتها البرجوازي 
في ب����رج عاجي«، وفي جزء آخر 
ألنها � بأسلوب حياتها هذا نفسه 
� تذكر الفرنسيني � واجلمهوريني 
خاصة � مباري انطوانيت. ووجد 
االستطالع أيضا أن شعبية بروني 
� ساركوزي تنخفض بشكل خاص 
وسط النساء. وقالت املجلة إن مرد 
هذا على األرجح هو »اإلحساس بأن 
فكرة املغنية كجزء مكمل لصورة 
الرئي����س والرئيس كجزء مكمل 
للمغنية فكرة مثلى بحيث تصبح 
غريبة على الواقع امللموس وتعتبر 

بالتالي مزيفة على نحو ما«.
وتصدرت النساء ايضا قائمة 
»الشخصيات التي تريد صفعها« 
وسط الساسة، فاحتلت املركز األول 
سيغولني رويال، مرشحة احلزب 
االشتراكي للرئاسة في االنتخابات 
األخيرة واألولى التي حتقق هذا 
السبق في فرنسا، وتبعتها وزيرة 
الداخلية احلالية بريس اورتيفو 
في املركز الثان����ي وبطلة اليمني 
املتطرف اجلديدة مارين لوبن في 
الثالث. وجاء هذا الترتيب مبثابة 

أنباء سارة نسبيا للرئيس نيكوال 
ساركوزي ألنه احتل املركز الرابع 
وإن كان بنسبة 63%. ويذكر أن 
رويال )57 عاما( تتمتع بشعبية 
كبيرة وسط الناخبني اليساريني. 
لكن عديدين آخرين يعتقدون أنها 
»متعالية وآم����رة ناهية«. وكان 
أشهر ما وصفت به ما كتبه املؤلف 
والصحافي فيليب موراي وجاء 
فيه أن »ابتسامتها متخشبة، من 
ذلك النوع الذي ال أمتنى رؤيته 

في غابة ذات ليلة دهماء«.

دبي تستقبل 2011 باحتفاالت صاخبة 
وعروض خارقة تابعها العالم

500 ألف تجمعوا عند برج خليفة

النساء أكثر إقدامًا
 على الخيانة من الرجال في بريطانيا

لندن � يو.بي.آي: كش����فت دراسة جديدة نش����رتها صحيفة الصن 
الصادرة اول من امس ان النساء في بريطانيا هن اكثر اقداما على ارتكاب 

اخليانة باملقارنة مع الرجال.
ووجدت الدراسة ان واحدة من كل خمس نساء بريطانيات اعترفت 
بأنها ستمارس اخليانة حلظة وقوعها في غرام رجل آخر، في حني اكد 

9% من الرجال انهم سيخونون شريكات حياتهم.
وقالت ان النساء من الفئة العمرية 35 الى 40 عاما هن االكثر اقداما 
من نظيراتهن من الفئات العمرية االخرى على ممارس����ة اخليانة، ألن 
الكثيرات منهن ال اطفال لديهن، ويش����رعن في اقامة عالقات مؤقتة مع 

الرجال في محاولة للحمل.
واضافت الدراس����ة ان 15% من الرجال البريطانيني ابدوا استعدادهم 
للعفو عن زوجاتهم او صديقاتهم عند ممارستهن اخليانة باملقارنة مع 
12% من النساء البريطانيات. واشارت الى ان نسبة تصل الى ربع الفتيات 
العازب����ات تقريبا اكدت انها ال متانع في اقامة عالقة جنس����ية او عالقة 
ثابتة مع رجل متزوج، فيما ابدى 12% من الرجال العازبني استعدادهم 
القامة مثل هذه العالقات مع نساء متزوجات. وقالت الدراسة ان حاجة 
النس����اء في بعض االحيان الى جتربة االمومة يجعلهن يتجاوزن القيم 

االخالقية للزواج.

شريط ڤيديو يصور سفاح العاهرات في لندن

لندن � س����ي.إن.إن: اظهر شريط ڤيديو مت تسجيله من 
خ����الل دائرة تلفزيونية مغلقة وقاد الش����رطة البريطانية 
للقبض على الس����فاح املعروف باسم آكل حلوم البشر ذي 
النشابية ستيڤن غريفيث وهو يحمل سالحه في ممر خارج 
شقته بعد قليل على قتل ضحاياه ثم رفع اصبعه االوسط 

في وجه ا لكاميرا.
واعتق����ل غريفيث البالغ من العمر 40 عاما في اخلامس 
والعشرين من مايو املاضي بعد ان رآه حارس املبنى املتهم 
وه����و يعتدي على امرأة، وابلغ الس����لطات، وفقا ملا ذكرته 

شرطة ويست يوركشاير بشمال اجنلترا.
ونش����رت صحيفة »ديلي ميرور« شريط الڤيديو الذي 
التقط عقب جرمية قتل س����وزان بالميرز على موقعها على 
االنترنت. وبالميرز هي واحدة من العاهرات الثالثة اللواتي 

قتلهن غريفيث بحسب اعترافه للشرطة.
واظهر شريط الڤيديو غريفيث، وهو من سكان برادفورد، 

وهو يحمل كيسا وينزل السلم املؤدي الى شقته.
وقالت الصحيفة انها رأت عدم نشر الشريط كله، وحذفت 

مشاهد تتعلق بقتل بالميرز وجره لها عبر املمر. احدى معروضات املتحف وفي االطار مالبس تشرشل العسكرية

ستيڤن غريفيثثالث فتيات من ضحايا السفاح


