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مشهد من الفيلم

د.كونراد موراي

مادونا وفي االطار صديقها اجلزائري

بسبب اتهامه بمعاداته للسامية منقوشة بالذهب وتم إرسالها عبر الفاكس 

وقف عرض فيلم »وادي الذئاب فلسطين« في ألمانيا دعوة العائالت الملكية الكبرى لحفل الزفاف 
األسطوري لألمير وليام وميدلتون 

مادونا تخذل شعب ماالوي.. وشقيقها يصف عالقتها 
بالراقص الجزائري بـ »المخيفة«

برل���ن � د.ب.أ: تق���رر وقف 
ع���رض الفيلم الترك���ي »وادي 
ف���ي دور  الذئ���اب فلس���طن« 
العرض السينمائي بأملانيا بسبب 
احتجاجات واتهامات ضد الفيلم 

مبعاداته السامية.
وكان من املق���رر أن يعرض 
الفيلم، الذي يدور حول الهجوم 
اإلسرائيلي على سفينة اإلغاثة 
التركي���ة »مرمرة« في مايو عام 
العرض  ف���ي دور  اليوم   ،2010
السينمائي بأملانيا. ويتزامن هذا 
املوعد مع اليوم العاملي لذكرى 
محرقة النازية )هولوكوست(.

وقالت متحدثة باسم شركة 
تسويق واستعارة األفالم »بيرا 
فيلم« في مدينة كولونيا غربي 
أملاني���ا اول من امس إن جمعية 
الرقاب���ة الذاتية التطوعية على 
صناعة السينما في أملانيا أصدرت 

أمس قرارا بعدم عرض الفيلم.
وأضافت املتحدثة: »لم يتم 
تقدمي اخلطاب الرس���مي إلينا، 
لكننا سنلتزم ألول مرة بالقرار، 

ولن يبدأ عرض الفيلم اليوم«.
وذكرت املتحدثة أن ش���ركة 
»بيرا فيلم« ستبحث أوال أسباب 
ق���رار اجلمعية، ثم س���تقرر ما 

لندن � يو.بي.آي: وجهت العائلة امللكية البريطانية دعوات حفل 
زفاف األمي���ر وليام وكيت ميدلتون إلى عائ���الت ملكية بارزة عن 

طريق الفاكس.
وقالت صحيف���ة ديلي ميل الصادرة ام���س إن الدعوات وجهت 
للعائ���الت امللكية الكبرى في أوروبا بهذه الطريقة ألن البروتوكول 
يفرض ابالغها في وقت مبكر يس���بق إبالغ رؤساء الدول األجنبية 

والشخصيات غير البارزة.
وأضافت أن دعوات أخرى مكتوبة بخط اليد ونقشت بالذهب سيتم 
ارسالها إلى جميع ضيوف الزفاف امللكي البالغ عددهم 1800 ضيف 
الش���هر املقبل فيما أكد بعض الضيوف امللكين حضورهم منذ اآلن 
ومن بينهم ملك اليونان السابق قسطنطن وزوجته امللكة آن ماري 

وابنهما األكبر األمير بافلوف وولي عهد صربيا األمير ألكساندر.
واشارت الصحيفة إلى أن العائالت امللكية في اسبانيا وهولندا 
والنرويج والسويد والدمنارك وبلجيكا ورومانيا سيحضرون زفاف 

األمير وليام وكيت.
ونس���بت الصحيفة إلى متحدث باسم قصر سانت جيمس املقر 
الرس���مي لألمير وليام قوله »إن الفاكس هو الوسيلة األكثر كفاءة 
لنقل املعلومات عن احداث بالغة األهمية واعطاء كبار الشخصيات 
امللكية في أوروبا األولوية في ارس���ال دعوات حفل الزفاف متشيا 

مع البروتوكول«.

نيويورك � إيالف � إم بي س����ي: عندما أعلنت جنمة الپوپ مادونا في العام 
2009 عزمها إنش����اء أكادميي����ة للفتيات احملرومات لتكون وس����يلة إلعدادهن 

للحياة املستقبلية، أشاعت الفرحة 
في نفوس سكان قرية شينخوتا، 
إذ كان من املنتظ����ر أن تكون تلك 
القرية اجلنوبي����ة مقر األكادميية 
التي تس����توعب ما يقرب من 500 
فتاة. أما اآلن وبعد أن صرحت جنمة 
الپوپ، التي تبنت طفلن من ماالوي، 
ووصفت قرار إنشاء األكادميية ب� 
»هدية« للش����عب األفريقي هناك، 
بإلغ����اء قراراها اخلاص ببناء تلك 
األكادميية، أصابت الشعب واحلكومة 
املاالوية بخيب����ة أمل، إذ أوضحت 
احلكومة املاالوية انها باتت ال تعرف 

مصير أي خطة تنموية وضعتها مادون����ا، وأعلنت رغبتها في القيام بها، كما 
لم تعد متأكدة من القرارات واملشروعات التي عزمت على تنفيذها.من جانبها، 
بررت مادونا قرار إلغاء إنشاء األكادميية قائلة: »أريد الوصول إلى آالف الفتيات 
وليس املئات منهن«، علما ان سكان قرية »شينخوتا« أخلوا مساحات شاسعة 
من أراضيهم املتوارثة عن أجدادهم إلفساح مكان لبناء األكادميية التي زعم أن 
عملية بنائها ستنتهي في ديسمبر املقبل. من جهة اخرى، انتقد شقيق مادونا 
عالقاتها املتكررة مع شباب يصغرونها في السن، آخرهم الراقص الفرنسي من 
أصل جزائري إبراهيم زيبات، واصفا عالقتها به ب� »املخيفة«. وقال كريستوفر 
كيكون � ش����قيق مادونا � ملوقع »رادار أون الي����ن« ان الهدف من هذه العالقات 
هو على ما يبدو تأمن وسائل إلهاء للمغنية. ورغم ان كريستوفر لم يتكلم مع 
مادونا منذ نحو 3 س����نوات، بسبب نشره كتابا يتطرق فيه حلياتها اخلاصة، 

فإن ذلك لم مينعه من انتقاد عالقاتها العاطفية علنا.

ستفعله بعد ذلك.
وأشارت املتحدثة إلى أن »بيرا 
فيلم« هي الشركة الوحيدة التي 
اس���تعارت فيلم »وادي الذئاب 

فلسطن« لعرضه في أملانيا.
يذكر أن اجلنود اإلسرائيلين 
قتلوا 9 نشطاء أتراك على منت 

سفينة »مرمرة« التي كانت حتاول 
كسر احلصار في قطاع غزة.

تنس���يق  »مجل���س  وكان 
املنظمات األملانية غير احلكومية 
املناهضة ملعادة السامية« انتقد 
الفيلم، وذكر أنه ينش���ر صورا 
منطية ملعاداة الواليات املتحدة 

وإسرائيل والسامية.
كما انتقد املتحدث باسم شؤون 
البرملانية  الكتل���ة  االندماج في 
الدميوقراط���ي احلر،  للح���زب 
الش���ريك في االئتالف احلاكم، 
زيركان تورن، األفكار املعادية 

للسامية.

مطربو تركيا يمتنعون 
عن المشاركة 

في الحملة االنتخابية
أنقرة ـ أ.ش.أ: امتنع جنوم 
ــارزون في تركيا عن  الغناء الب
املشاركة في حملة دعائية حلزب 
الشعب اجلمهوري املعارض في 
اطار االنتخابات البرملانية املقرر 

اجراؤها في 12 يونيو املقبل.
وانتقد رئيس احلزب كمال 
كليجدار اوغلو – في تصريح 
ــاء – موقف جنوم  اليوم الثالث
الغناء الذين لم يردوا على دعوة 
احلزب لهم للمشاركة في تسجيل 
اغنيات ستوضع ضمن حملته 
االنتخابية. وقال كليجدار اوغلو 
ــن الذين مت االتصال  ان املطرب
ــي النهاية عن  ــم امتنعوا ف به
ــاركة في احلملة باستثناء  املش
جنمة واحدة حققت شهرة في 
الفترة االخيرة كنجمة بوب لم 

يذكرها باالسم.

جسم غامض يهبط 
على إندونيسيا

ــدث  ــا ـ أ.ش.أ: حت جاكرت
ــائل إعالم في  ــكان ووس س
ــاوا  ــم »ج ــا بإقلي يوجياكارت
األندونيسي عن  ــطى«  الوس
جسم غامض هبط على ارض 
مزروعة باألرز وترك عالمات 
عليها. وقال السكان انهم سمعوا 
صوتا ملدة 30 دقيقة واعتقدوا 
ــرة هليوكوبتر  ــز طائ ان ازي
ولكن سرعان ما ظهر في حقل 
لألرز مجسم لهيكل ذي شكل 
ــي بديع مخروط كأنه  هندس
لوحة منحوتة في وسط احلقل 
ــرى يوجياكرتا.  في إحدى ق
ونقلت قنوات التلفزيون في 
ــيا صورة حية لهذا  أندونيس
الرسم املنحوت واملجسم على 

االرض لهذا اجلسم.

قصر هشام في أريحا 
معلم أثري مهم  من العصر األموي

رام اهلل � أ.ش.أ: تعتبر مدينة أريحا الواقعة 
على الضفة الغربية لنهر االردن الى الشمال من 
القدس أقدم مدينة في فلسطن ورمبا في العالم، 
حيث يرجع تاريخ انشائها الى العصر احلجري، 

وذلك منذ نحو عشرة آالف عام.
وفي أريحا معال���م اثرية مهمة مثل تل أريحا 
أو اريحا القدمية ودير القرنطل وعن الس���لطان 
وقصر هشام الذي مازالت أطالله وأعمدته ومحراب 
مسجده ومدخله الرئيسي وحمام اخلليفة قائمة 
حتى اليوم في موقعه على مس���افة كيلومترين 

الى الشمال من وسط أريحا.
ويقع قصر هشام على الضفة الشمالية لوادي 
نويعمة في وادي االردن ويعرف موقعه بأطالل 
خربة املفجر، ونسب بناء هذا القصر الى هشام بن 
عبدامللك وذلك على ضوء دالئل كتابية اكتشفت 
في املوقع، ولكن يعتقد ان القصر مت تشييده على 
مراحل ابان عهد هشام الذي حكم الدولة االموية 
عش���رين عاما )723 - 743م( والوليد بن يزيد 

ال���ذي حكم عاما واحدا )743 - 744م( ولهذا فقد 
غلبت نسبته الى هشام.

ولم يكن هذا القصر املقر الرسمي للخليفة هشام 
الذي يعتبر آخر اخللف���اء األموين الكبار الذين 
حكموا دولة كبرى امتدت من حدود الصن شرقا 
الى حدود فرنسا غربا، ولكنه كان قصرا شتويا 

للراحة واالستجمام على أطراف بادية الشام.
ودمر هذا القصر في زلزال عنيف ضرب املنطقة 
ع���ام 749 للميالد 131 من الهج���رة أي بعد بنائه 
ببضع س���نن، وأعيد استخدامه بصورة جزئية 

في العهدين العباسي واأليوبي.
ويتكون قصر هشام من بناء مربع مشيد من 
طابقن حتيط به أبراج دائرية عند الزوايا، وغرف 
القصر مرتبة حول ساحة مركزية بها بالط حجري 

حتيط بها أربعة أروقة بأعمدة.
ويقع املدخل الرئيسي للقصر في اجلهة الشرقية، 
وهو عبارة عن ممر معقود حتيط به مقاعد حجرية 

للحراس ومزين بزخارف حجرية.

محاكمة طبيب مايكل جاكسون تبدأ في 28 مارس المقبل
لوس اجنيلي����س � أ.ف.پ: قال محامي 
كونراد موراي آخر أطباء مايكل جاكسون 
املتهم بحقن مل����ك البوب مبخدر أدى الى 
وفات����ه، ان موكله لن يعترف بتهمة القتل 
غير العمد املوجهة اليه وان محاكمته ستبدأ 

في 28 مارس املقبل.
الطبيب للقاضي مايكل باستور  وقال 
خالل جلسة امام احملكمة العليا في لوس 
اجنيليس خصصت لتالوة البيان االتهامي 
»سعادتكم، أنا بريء وسأرافع على أساس 

عدم االعتراف بالذنب«.
وكونراد موراي متهم بالقتل غير العمد 
بسبب »اهماله ملريضه« بعدما حقنه مبادة 
بروبوفول املخدرة في 25 يونيو 2009. وكان 
املغني يستخدم هذه املادة املخدرة القوية 
كمنوم. وفي حال ادانت����ه بالتهمة يواجه 
الطبيب احتمال احلكم عليه بالسجن أربع 

سنوات. وقال ايد شيرنوف محامي املتهم 
بعد اجللس����ة »الطبيب موراي يتطلع الى 

امكانية عرض روايته لألحداث«.
واعتبرت ناطقة باسم النيابة العامة ان 

ذنب الطبيب سيثبت في نهاية املطاف.
وقال����ت س����اندي غيبونز م����ن مكتب 
املدعي العام في لوس اجنيليس »النيابة 
العامة ستقدم أدلة تدعم التهم املوجهة الى 
الطبيب م����وراي«. وأعربت مجموعة من 
معجبي ملك الب����وب عن ارتياحها العالن 
موعد بدء احملاكمة وأسفت لكون الطبيب 
يحاكم بتهمة القتل غير العمد بدال من القتل 
العمد. وقالت جيرالدين هيوز مديرة نادي 
املعجبن »ذا جاكسون تروث« )احلقيقة عن 
جاكسون( »نحن سعداء بان يكون القاضي 
قرر محاكمته. اال اننا نظن ان األدلة كافية 

لتوجيه تهمة القتل العمد اليه«.

األردن يمنع استيراد النارجيلة اإللكترونية

النارجيلة اإللكترونية

عم���ان � يو.ب���ي.آي: منعت 
الس���لطات الصحي���ة األردنية 
استيراد النارجيلة االلكترونية 
وادخاله���ا ال���ى األردن مهددة 
مبالحقة مستورديها وحتويلهم 
إلى القضاء وفقا لقانون الصحة 
العامة. وق���ال موقع »خبرني« 
اإللكتروني امس انه بالتنسيق 
املواصف���ات  مؤسس���ة  م���ع 
واملقاييس منعت وزارة الصحة 
النارجيلة  إدخال مجموعة من 
االلكترونية إلى اململكة بسبب 
خطورته���ا الكبيرة على صحة 

اإلنسان.
وتعتمد النارجيلة االلكترونية 
على عملية آلية لتوليد البخار 
بدال من الدخان الضار الناجم عن 
التقليدية وتستخدم  األرجيلة 
سائال طبيعيا له نكهة بدال من 
القطران الضار املمزوج بالنكهات 

في االرجيلة التقليدية.
وتعمل ه���ذه األرجيلة دون 
»معسل« ودون فحم وتشحن 

الذي  الش���حن  كهربائيا وبعد 
يس���تغرق مدة ساعتن ميكنها 
العمل بن خمس إلى ست ساعات 
دون شحن وميكن شحنها على 
أو بالسيارة. ومنعت  الكهرباء 
الن���وع  وزارة الصح���ة ه���ذا 
م���ن االرجيلة مل���ا تصدره من 

»أبخرة تسبب السرطان وتلف 
الدماغ«.

وبحس���ب بيان���ات لوزارة 
الصحة األردنية فإن نسبة تدخن 
النارجيلة في االردن تبلغ %22 
فيما تبلغ نسبة التدخن بشكل 

عام في اململكة %37.


