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نسبة التأييد (٪)

ينايرفبراير يناير

زادت شعبية الرئيس االميركي باراك اوباما ثماني نقاط في يناير مقارنة
مع ما كانت عليه في الشهر الفائت

شعبية اوباما بني صعود وهبوط مالبس سلمى حايك للبيع من أجل إنقاذ كوكب األرض

كنديان علقا في مطار باإلمارات بسبب التأشيرات
أوت����وا � يو.بي.آي: وقع كندي����ان ضحية للخالف 
الديبلوماسي بني كندا واإلمارات العربية املتحدة وعلقا 
في مطار إماراتي ألنهما كان يجهالن ضرورة حصول 
الكنديني على تأش����يرة للدخول. وأفادت شبكة »ذي 
كاناديان برس« الكندية بأن رجل األعمال داريوس موسن 
وشريكه علقا في مطار أبوظبي ألكثر من 15 ساعة نتيجة 
االرتباك احلاصل بشأن تأشيرات الدخول املفروضة 
على الكنديني لدخول اإلمارات. وقال موسن للشبكة 

»كانت مفاجأة بالنس����بة لنا«. يشار إلى ان السلطات 
اإلماراتية فرضت تأشيرات دخول على الكنديني ابتداء 
من أول يناير 2011 بعد تردي العالقات بني اإلمارات وكندا 
على خلفية شجار دائر حول حقوق هبوط الطائرات 
التجارية. ورفضت أوتاوا السماح بزيادة حقوق هبوط 
شركتي الطيران اإلماراتيني الرئيسيتني على أراضيها 
)أي طيران اإلمارات واالحتاد( وهي محددة حاليا ب� 3 

رحالت أسبوعيا إلى تورنتو.

»س و ج« مع أوباما 
على »يو تيوب« الخميس المقبل

واشنطن � أ.ف.پ: اعلن البيت االبيض أول من امس اجلمعة ان 
الرئيس االميركي باراك اوباما س���يرد مباشرة على اسئلة يطرحها 

مستخدمو موقع يوتيوب االلكتروني اخلميس املقبل.
وسيرد اوباما مباشرة على االسئلة في الساعة 19.30 يوم اخلميس 
املقبل، بعد يومني من اخلطاب الس���نوي الذي يلقيه في الكونغرس 
حول حالة االحتاد، الذي عادة ما يكون مناسبة للرؤساء االميركيني 

لتحديد رهاناتهم وبرامجهم للسنة املقبلة.
وكان اوباما خصص مقابلة اس���تمرت 40 دقيقة مع مستخدمي 

يوتيوب على اثر اخلطاب الذي القاه العام املاضي.
وتندرج هذه املبادرة في اطار حرص البيت االبيض على االتصال 

مبستخدمي االنترنت.

نيوي���ورك � وكاالت: من املتوقع 
أن تشارك املمثلة سلمى حايك وأنا 
وينتور رئيسة حترير مجلة »فوج« 
املتخصصة في األزي���اء مع فنانني 
ومصممي أزي���اء وممثلني وفاعلني 
للخير في املزاد السنوي الثاني للبيئة 
النظيفة، الذي جمع العام املاضي أكثر 
من مليوني دوالر لصالح جماعات 
الدفاع عن البيئة، وتقيم دار كريستي 
للمزاد الذي يحمل اسم »محاولة إلنقاذ 
كوكب األرض« في نيويورك يوم 19 

مارس املقبل.
وتخصص عائداته لصالح أربع 
جمعيات بيئية كبيرة غير ربحية، 
وتباع في املزاد أعمال فنية وأزياء على 
أحدث صيحات املوضة كما يتضمن 

لقاءات مع مشاهير.
وجذب مزاد العام املاضي تبرعات 
وصلت إل���ى 100 ألف دوالر ألعمال 
فنية أصلي���ة و80 ألف دوالر للعب 
اجلولف مع الرئيس األميركي األسبق 

بيل كلينتون.
الوعي  وقال املنظمون إن زيادة 
وجمع تبرعات ولو ضئيلة ملعاجلة 
مخاوف تتعل���ق بالبيئة هو الهدف 

الرئيسي للمزاد.

� سي.ان.ان: لكل من  أتالنتا 
يعتقد أن وسيم هوليوود، جورج 
كلوني، سينهي عزوبيته بالزواج 
قريبا، نقول لهم »ال حتبس���وا 
السينمائي  أنفاس���كم« فالنجم 
جزم بأنه ال يعتزم دخول القفص 
الذهبي مجددا. وأكد كلوني في 
مقابلة لبرنامج »بيرس مورغان 
تونايت« الى جانب والده، نيك 
كلوني، ان زواجه من املمثلة تاليا 
بالس���ام، الذي انتهى عام 1993، 

كان كافيا.
ورد كلون���ي عل���ى متنيات 
والده له بزواج ناجح كارتباطه 
بوالدته، نين���ا، الذي دام ألكثر 
من 50 عاما قائال: أكره أن أنسف 
آمالك، تزوج���ت من قبل، وهي 
جتربة خضتها وأثبتت كيف أنني 
كنت طرفا جيدا فيها«. وحتدث 
عن تربية والده له والقيم التي 
غرسها في نفس���ه، منها دعوة 
اآلخرين ملشاركته احلظ والثروة 
»ومساعدة اآلخرين األقل حظا 
وحتدي الرموز التي تقبض على 

السلطة« وفق تعبيره.
وأشار النجم الوسيم الذي بزغ 
جنمه في مسلسل »غرفة الطوارئ 
ER« الى تأخر اكتشاف جنوميته 
نسبيا بالقول: »مثلت في ثمانية 
مسلسالت تلفزيونية قبيل غرفة 
الذي  الطوارئ، ولوال املسلسل 
كان يبث الس���اعة العاشرة، ملا 

متتعت مبا أنا عليه اآلن«.
واستبعد كلوني اتباع خطى 
جنوم سينمائية دخلت معترك 
العمل السياس���ي وترش���حت 
للرئاسة قائال: »لألمانة، أنا جيد 
فيما أقوم به في الوقت احلالي، 
وأعتقد أنني األنسب كمدافع عن 
القضايا«. وتاب���ع: »أتطلع الى 
أناس هم أكثر ذكاء وأفضل بكثير 
عن كوني أنا أتخذ دور الريادة«، 
يذكر أن جنم هوليوود من أكبر 
املدافعني عن قضية دارفور، حيث 
يواصل جهوده االنسانية لتسليط 
الضوء على أعمال العنف الدموية 
القائمة في االقليم الواقع غربي 

السودان.

كلوني: لن أتزوج مجدداً

جورج كلوني

سلمى حايك

»نيويورك بوست«: فيلم سينمائي
عن حياة مؤسس موقع »ويكيليكس«

واش���نطن � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »نيويورك بوست« األميركية 
أنه تقرر عمل فيلم سينمائي عن حياة مؤسس موقع »ويكيليكس« 
االسترالي جوليان أساجن، مشيرة إلى أن أساجن قال إنه يؤلف كتابا 
عن حياته قد يصبح سيناريو لفيلم عنه. وقالت الصحيفة إن شركتي 
»جوزفسون إنترتينمنت« و»ميشال كرام« لالنتاج سارعتا إلى سرقة 
الفكرة واختارتا كتاب »الرجل األكثر خطورة في العالم« ألندرو فولر 
الذي أجرى مقابلة مع مؤس���س »ويكيليكس« العام املاضي ليكون 
أساس فيلم عن حياته، متسائلة عن املمثل الذي سيجسد شخصية 
أساجن هل هو بول بيتاني أو ليام نيسون أو تيلدا سوينتون. يشار 
إلى أن أس���اجن، 39 عاما، باع مؤخرا مذكراته إلى دارين للنش���ر في 

بريطانيا والواليات املتحدة األميركية.
ويعيش أساجن حاليا في بريطانيا في انتظار إجراءات تسليمه 
إلى السويد التي تتهمه بارتكاب جرائم جنسية، بعد أن أخلت محكمة 
بريطانية سبيله مبوجب كفالة مالية، وزاد االهتمام بأساجن منذ قيام 
موقعه »ويكيليكس« بنش���ر أكثر من 250 ألف وثيقة ديبلوماسية 

أميركية سرية في نوفمبر املاضي.

جوليان أساجن


