
يطل النجم الهوليوودي جورج 
كلوني في فيلم ع���ن قاتل ارعب 
مدينة فلورنس���ا االيطالية بعدما 
ارتكب 16 جرمية قتل بني عامي 1968 
و1985 وذكر موقع فيرست شوينغ 
ان شركة فوكس 2000 عقدت صفقة 
لتحويل كتاب دوغالس بريستون 
وماريو سبيسي وحش فلورنسا 
الى فيلم، ويرجح ان يلعب كلوني 
الكاتب األميركي  دور بريستون، 
الذي س���افر الى فلورنسا ليتابع 
التحقيق في جرائم قتل ازواج اثناء 
ركن س���ياراتهم في املدينة، حيث 
عمل الى جان���ب احملقق اإليطالي 
سبيسي. يش���ار الى ان الشرطة 
وجهت االتهامات الى مزارع محلي 
في القضية ثم عادت وبرأته، وكان 
رجح في وقت سابق ان يلعب املمثل 

توم كروز دور البطولة.

لوس اجنيلي���س � يو.بي.آي: 
أريثا  املغني���ة األميركية  طمأنت 
فرانكلني جمهورها بأنها شفيت من 
املشاكل الصحية التي كانت تعاني 
منها عقب دخولها إلى املستشفى 
الشهر املاضي ونشر تقارير حول 

إصابتها بسرطان البنكرياس.
وقالت فرانكلني في مقابلة مع 
مجلة »جيت«: »ليس علي التكلم عن 
صحتي مع أي شخص غير أطبائي« 
وأضافت »مت حل املشكلة وأنا لست 
من األشخاص الذي يتكلمون كثيرا 

عن صحتي أو عملي«.
وقالت املغنية إنها شعرت بألم 
في خاصرتها أثناء تقدميها عرضا 
في تورنتو وأبلغت األطباء الذين 
أخضعوها للفحوص وشكرت اهلل 
ألن الفحوص مكنتها من اكتشاف ما 

كانت تعاني منه ومعاجلته.

جنسيات مختلفة في البرنامج التلفزيوني الماليزي »اإلمام الشاب«
حقق نجاحًا كبيرًا ويبحث عن أفضل الوّعاظ
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محمد أصرف الذي فاز في املوسم األول للبرنامج

آثار عراقية مسروقة

الشقيقتان غالديس وجامي سكوت

ماليزيا � رويترز: بدأ برنامج 
تلفزيوني ماليزي يحقق جناحا 
كبيرا وتوسيع نطاق بحثه عن 
أفضل الوعاظ املسلمني الشبان 
بتوجيه الدعوة إلى متسابقني من 

أنحاء العالم للمشاركة فيه.
بدأ برنامج »اإلمام الشاب« الذي 
يجمع بني أسلوب تلفزيون الواقع 
وتعاليم الدين اإلسالمي بثه العام 
املاضي والقى إقباال جماهيريا في 

ماليزيا وخارجها.
يعرض البرنامج في فترة ذروة 
املشاهدة التلفزيونية ويشارك فيه 
متسابقون يختبرون في مواضيع 
مختلفة منها تالوة القرآن وغسل 
امليت وتقدمي النصيحة للشبان 
والفتيات الذين يرتبطون بعالقات 

خارج إطار الزواج.
اقتصرت املشاركة في البرنامج 
خالل موسمه األول على املاليزيني 
لكن االشتراك في حلقات املوسم 
التالي التي سيبدأ بثها في أبريل 
سيتاح ألي شاب مسلم تتراوح 
س���نه بني 18 و29 عاما ويجيد 

احلديث بلغة املاليو.
ويرى املسؤولون عن البرنامج 
التلفزيون���ي أن إتاحة الفرصة 
الشتراك متس���ابقني من خارج 
ماليزيا من شأنه أن تزيد تنوع 

البرنامج وثرائه.
وق���ال زينير أمني اهلل املدير 
التنفي���ذي لش���ركة »أس���ترو 
البرنامج  انترتينمنت« منتجة 
»تفس���يرهم وفهمهم لإلس���الم 
مختلفان جدا، طريقة اندماجهم 
في البرنامج فيما بعد، سيكون 
هناك الكثير من املؤثرات ألنهم 
جاءوا من م���كان مختلف جدا، 
لذلك أعتقد أن ذلك سيكون مثيرا 
لالهتمام في حد ذاته، س���يكون 
البرنامج بني  تنويعا كبيرا في 

املشتركني«.
س���يطلب م���ن املتس���ابقني 
الذين سيش���اركون في حلقات 
البرنامج العش���ر في موس���مه 
اجلديد أن يعيشوا بتقشف بعيدا 
عن عائالتهم ثالثة أش���هر وأن 
يتبعوا جداول دراسية صارمة 
يتتلمذون خالله���ا على علماء 

مسلمني كبار.
وسيتعرف املتسابقون خالل 
تلك الفترة على مواضيع جديدة 
منها الطب اإلسالمي وتعليم الدين 

اإلسالمي لسكان الغابات.
وستجرى اختبارات أسبوعية 
للمتس���ابقني ف���ي معلوماتهم 
اإلسالمية وبخصوص املهام التي 

يكلفون بها.

وذك���ر أم���ني اهلل أن ش���كل 
البرنامج الق���ى قبوال كبيرا في 

موسمه األول.
وق���ال »اعتق���د أن االهتمام 

الكبير العام املاضي كان بالشكل، 
سيواصلون العمل معنا لتحديد 
ما إذا كانوا يستطيعون محاكاة 
الشكل وتقدمي نسخة محلية في 

مناطقهم، ما زلنا نعمل على ذلك«. 
يذكر ان املاليزي محمد أصرف 
ه���و أول الفائزين منذ انطلقت 

املسابقة.

رسائل نادرة في معرض لمقتنيات نجيب الريحاني
القاهرة � العربية: في ذكرى ميالد الفنان الكبير جنيب الريحاني 
تقيم دار األوبرا املصرية في 21 يناير اجلاري، معرضا ألهم املقتنيات 
واللوحات التي ترصد مراحل حياة شارلي شابلن العرب، من بينها 
40 لوحة بريشة الفنان السكندري حمدي الكيال تروي حلظات نادرة 
ف����ي تاريخ الريحاني، منها لوحة تعبر عن حزن امللك فاروق عليه 

ولوحة أخرى تضم الريحاني مع أحد الكتاب الفرنسيني.
ويقول الكيال إن اللوحات التي سيتم عرضها منها خمس لوحات 
مت عرضها منذ 45 عاما مبس����رح الريحان����ي ولوحات عرضت في 
يونيو املاضي مبكتبة اإلسكندرية، باإلضافة إلى لوحات لم تعرض 

من قبل.
املعرض يحضره عدد كبير من الفنانني، من بينهم الفنان صالح 
عبداهلل الذي يس����تعد لتجسيد ش����خصية الريحاني في مسلسل 
تلفزيوني، وجينا ابنة الفنان الكبير التي أكدت أنها سوف تساهم 
بتقدمي بعض من مقتنيات والدها التي تركها قبل وفاته، ومنها خطاب 
من أمها لوسي تركته للريحاني عند رحيلها، كذلك مخطوط بخط 
يد الفنان الكبير يرثي نفس����ه فيه ولوحة كانت موجودة باألوبرا 
رسمها أحد الفنانني اإليطاليني للريحاني في دور »كش كش بيه«.

وأعربت جينا عن سعادتها باحتضان دار األوبرا للمعرض اخلاص 
بأبيها وإقامة احتفالية لذكرى ميالده، مؤكدة أنها بذلت جهدا كبيرا 

في جمع أرشيف والدها، .
وكان الريحاني قد توفي أثناء عمله في فيلم »غزل البنات« في 
الثامن من يونيو 1949، حيث أصيب مبرض التيفود، وأرسل رئيس 
الديوان امللكي آنذاك أحمد حسنني باشا ليجلب له حقنة من أميركا 
حتى يش����فى، لكنه مات عند وصول العقار، بحس����ب رواية ابنته 
جينا، التي كشفت أيضا أن والدها أثناء تصوير فيلم غزل البنات 
قال إنه يريد املوت لدرجة أنه كتب رس����الة يرثي فيها نفسه أثناء 

وجوده باملستشفى قبل وفاته بيومني.

جورج كلوني

أريثا فرانكلني

العراق يسترجع لوحة أثرية من ألمانيا

اإلفراج عن أختين شرط أن تتبرع إحداهما بكلية لألخرى

جورج كلوني يرتكب 16 جريمة قتل في إيطاليا

أريثا فرانكلين تطمئن جمهورها بأنها شفيت من المرض

برلني � وكاالت: عثر عل����ى لوحة عليها نقوش 
وكتابات باللغة املسمارية القدمية ترجع الى 3 آالف 

عام، مسروقة من العراق.
وكانت اللوحة معروضة للبيع في صالة للمزاد 
العلني في ميونيخ ب� 750 دوالرا، اال ان الش����رطة 

داهمت الصالة وصادرت القطعة النادرة.
ترجع أهمية هذه القطعة النادرة الى أنها كانت 
موج����ودة في قصر أح����د حكام آش����ور وهو امللك 
»أش����ورناصربال الثاني« الذي امتدت فترة حكمه 

24 عاما في القرن التاسع قبل امليالد.
وكان قصر هذا امللك األش����وري قد بني في عام 
879 ق.م في كالو أو مدينة النمرود الواقعة اليوم في 
شمال بغداد 30 كيلومترا الى اجلنوب من املوصل.
مبقتضى القانون األملاني الذي يجرم االجتار في 
اآلثار فإن القطعة النادرة في طريقها اآلن للتسليم الى 
السفارة العراقية في برلني وتقول باربرا ستوكينجر 
من مكتب املدعي العام في والية بافاريا إنه من غير 
الواضح كيف وصلت تلك القطعة النادرة من العراق 
الى ميونيخ، وتضيف قائلة إن صاحب هذه القطعة 
ل����م يتم التعرف عليه بع����د، وال عن كيفية وصول 
هذه القطعة األثرية الى صالة املزادات في ميونيخ، 

وعندم����ا مت رفع دعوى باالجتار في آثار مهربة فإن 
اجلميع اختف����وا ولم يظهر من يدع����ي ملكية هذه 
القطعة. وترى املتحدثة أنه من الناحية القانونية 
ف����إن القضية غير مكتملة اجلوانب لعدم ظهور من 

يدعي ملكية هذه القطعة املهمة.
اما بالنسبة للسفارة العراقية في برلني فإن هذه 
القضية في تهريب اآلثار لم تكن األولى، اذا انها نبهت 
سابقا من أن اللصوص يقومون بتحطيم قطع الرخام 
املدون عليها كتابات باللغة املس����مارية القدمية الى 
قطع صغيرة ومن ثم يهربونها الى اخلارج وعندئذ 
يبقى من الصعب إعادة الكلمات الى سياقها الصحيح 

للحصول على سرد تاريخي منطقي.
وكانت أملانيا قد ش����هدت من قبل إعادة قطعتني 
أثريت����ني مهمتني الى العراق وهما عبارة عن متثال 
لرجل سومري من حجر الكلس، يرتدي قميص صوف 
يعود تاريخه الى عام 2500 قبل امليالد وبدون رأس 
ويبلغ ارتفاعه 22.7 سم. اما القطعة الثانية هي مسمار 
سومري من الصلصال مع نقش او كتابة سومرية 
تعود الى عهد امللك شوالجي من ساللة اور، ويرجع 
تاريخه الى سنة )2097 - 2095( قبل امليالد وهو 

سليم ولم يصب باذى ويبلغ ارتفاعه 11.7 سم.

واش���نطن � يو.بي.آي: أفرج امس عن أختني 
سجينتني بعدما علقت عقوبتهما بالسجن املؤبد 
شرط أن تتبرع إحداهما بكلية ألختها املريضة.

وأفادت شبكة »سي ان ان« األميركية ان األختني 
غالديس وجامي سكوت )36 و38 سنة على التوالي( 
غادرتا الس���جن في مدينة بي���رل األميركية بعد 
متضية 16 س���نة وراء القضبان بتهمة الس���رقة 

املسلحة في العام 1994.
يش���ار إلى ان األختني احتالت���ا على رجلني 
وأوقعتاهم���ا في كمني وس���رقتا منهما 11 دوالرا 
وجهدت مجموعات حقوق اإلنسان لإلفراج عنهما 
ألنها وجدت ان عقوبتهما قاسية وما ارتكبتاه ال 

يستحق السجن املؤبد.

يذكر ان حاكم والية ميسيس���يبي األميركية 
هالي بربور أعلن انه سيفرج عن األختني شرط أن 
تتبرع غالديس بكلية ألختها جيمي املريضة وذلك 
بعد تردي صحة األخيرة واضطرارها للخضوع 

لعالج غسيل الكلى بشكل دائم.
ولم يؤكد املسؤولون املوعد الذي سيتم فيه 
التبرع بالكلية بالرغم من ان بربور ذكر ان موعد هذا 

اإلجراء الطبي »يجب أن يحدد بشكل طارئ«.
واعتبر قس���م اإلصالحات في مسيسيبي ان 
األختني ما عادتا تش���كالن خطرا على املجتمع، 
وس���جنهما ما عاد ضروريا للس���المة العامة أو 
إعادة التأهيل، ووضع جامي سكوت الطبي يكلف 

الوالية 190 ألف دوالر سنويا.

ترجع إلى 3000 سنة
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من الماضي

محمد الهاجري: والدي 
كان لديه  20 جماًل 

و40 رأسًا من األغنام.. وكنا نعيش 
في الفريج كأسرة واحدة 

ص20 و21


