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عبدالعزيز خوجة: جراح جدة هي جراح روحي وجسدي فهي مدينة منحتني الكثير

وزير اإلعالم السعودي ينفي إصداره أي قرار بإيقاف 
مذيع روتانا« بعد تقديمه حلقة جريئة عن كارثة سيول جدة

.. وسعوديون ينتجون فيلمًا يتناول »الكارثة«
اطلق مجموعة من الش��باب السعوديني في املنطقة 
الشرقية فيلما سينمائيا قصيرا باسم »سيل« للحديث 

عن كارثة سيول جدة.

ويركز الفيلم الذي اخرجه الس��عودي بدر احلمود 
على قضية فس��اد بعض املس��ؤولني ف��ي جدة، حيث 
يعرض كيف ان احد املس��ؤولني تهكم مبعاناة االهالي 

بقوله »كلها يومني«.
يش��ار الى ان الفيلم من تأليف احلمود وعبداملجيد 

الكناني ومن بطولة محمد القحطاني والكناني.

نهر الدانوب يستضيف أكبر مهرجان للسباحة في الشتاء

مهرجان السباحة في نهر الدانوب

القاتلة مكبلة في قبضة الشرطة

سيارات محطمة جراء سيول جدة وفي االطار وزير االعالم السعودي

عن انتقاداتكم للتلفزيون في 
تغطية الكارثة ليس لتبرئة 
النفس.. انن���ي متألم مثلكم 
واكثر، جراح جدة هي جراح 

جسدي وروحي وهي املدينة 
التي منحتن���ي الكثير، انني 
اش���عر بالتقصير والقصور 
واعتذر، لكنك���م ال تعلمون 

الوزارة تعرضت الضرار  ان 
جسيمة، املوظفون واملوظفات 
احتجزتهم االمطار في مقار 
العمل، واملراسلون تعرضوا 

الخطار جم���ة، باالضافة الى 
العديد من التلفيات بس���بب 
الكارثة. انتقاداتكم ان لم اكن 

احترمها فإنني اؤيدها«.

الرياض � وكاالت: نفى وزير 
الثقافة واالعالم د.عبدالعزيز 
خوجة ان يكون اصدر قرارا 
بايق���اف مذي���ع روتانا علي 
العلياني على خلفية تقدميه 
حلقة جرئية من برنامجه »يا 
هال« عن سيول جدة، واوضح 
خوجة انه لم يجر اي اتصال 
مع قنوات روتانا مضيفا »ليس 

لي اي سلطة عليها«.
وحول االنتقادات التي طالت 
تغطية القنوات الس���عودية 
لكارثة جدة الثانية قال الوزير 
انه اطلع على تلك االنتقادات 
واك���د ان ال���وزارة لم متنع 
التحدث عن االضرار والشهداء، 
مضيفا ان قناة االخبارية، بذلت 
كل جهده���ا لتغطية احلدث 
وفق امكاناته���ا وان تغطية 
احلدث ش���غلت اغلب الوقت 

في االخبارية واالذاعة.
الوزير رس���الة  ووج���ه 
ملتابعيه عبر موقع التواصل 
االجتماعي ال���� »فيس بوك« 
تضمنت م���ا نصه: »حديثي 

أميركية تقتل ولديها المراهقين 
ألنهما أجاباها بوقاحة!

اصطدام قطارين في ألمانيا 
يسفر عن مقتل 10 أشخاص على األقل

أملانيا � أ.ف.پ: قتل 10 أشخاص على األقل بأملانيا في اصطدام بني 
قطارين مساء السبت، جنم عن خطأ بشري على األرجح.

ووقع احلادث مساء الس���بت في هوردورف قرب اوشرسليبني 
الواقع���ة في ماغديبورغ في مقاطعة ساكس���ونيا انهالت بني قطار 

للركاب كان يقل حوالي 50 شخصا وآخر للبضائع ينقل بضائع.
ورأى رئي���س حكومة املقاطعة فولفغان���غ بومر للصحافيني ان 
احلادث جنم على ما يبدو عن عدم احترام اإلشارات اخلاصة بتنظيم 
رحالت القطارات. وقال ان »إش���ارة التوقف لم حتترم على األرجح 

وتصادم قطارين ليس امرا معهودا«.
واض���اف: »يجب التعرف على جث���ث القتلى وهذا لم يتم بعد«، 

موضحا انه مت التعرف على جثتني فقط صباح امس.
وحتدثت فرق اإلطفاء عن إصابة بني 10 أش���خاص و20 شخصا 

آخرين بجروح بالغة ونحو 20 آخرين بجروح طفيفة.
وأكد متحدث باسم الشرطة ان نحو 40 شخصا نقلوا الى مستشفيات، 
وخالفا ملعلومات أولية حتدثت عن اندالع حريق بعد االصطدام، قال 

رجال اإلطفاء انه لم يندلع اي حريق.
ومت نشر اكثر من 150 من اإلطفائيني والشرطيني وعمال اإلنقاذ في 
املكان، وهم يواصلون عملهم حول قطار الركاب الذي انقلب بعدما 
خرج عن س���كته، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس، كما 

يتمركز عدد من سيارات اإلسعاف في املوقع.
وقالت الشرطة ان االصطدام وقع بينما كان قطار الركاب يسير 

بسرعة كبيرة، ومت نقل كل الناجني الى مستشفيات قريبة.
وشهدت أملانيا في السنوات األخيرة عدة حوادث لقطارات أسفرت 

عن سقوط قتلى.

جلسة حميمية بين شرطي وشرطية 
على الالسلكي المركزي

بيون���س آي���رس � أ.ف.پ: ذك���رت الصحافة 
األرجنتينية السبت املاضي ان وضعا حميميا بني 
شرطي وشرطية في سيارة امن التقطه الالسلكي 

املركزي للشرطة.
وكان الشرطي والشرطية اثناء اخلدمة عندما 

اتصل جهاز الالسلكي املركزي بسيارتهما لوجودها 
خارج منطقة عملها املعتادة.

فسمع العاملون على اجلهاز الالسلكي املركزي 
أصواتا تدل على وضع حميم بينهما، واتخذ اجراء 

بنقل الشرطيني.

مغنو راب تونسيون ممنوعون في عهد 
بن علي يعتلون المسرح للمرة األولى

الرعب على وجهه القاتلة

فرقة راب تونسية

ميام����ي � أ.ف.پ: أطلق����ت أم 
اميركية ف����ي فلوريدا النار على 
ولديه����ا املراهقني، م����ا أدى الى 
أفادت الشرطة  مقتلهما، حسبما 
الس����بت، ونقلت بعض وسائل 
اإلعالم األميركية عن املرأة تذمرها 
من انهما كانا يجيبانها بوقاحة.

وقد حضرت الشرطة الى املنزل 
الواقع في نيو تامبا بوالية فلوريدا 
اجلمعة، بعدما اتصلت والدة املرأة 
املشتبه بها من تكساس قائلة انها 
تعجز عن االتصال بالعائلة في 

فلوريدا، وفقا للشرطة.
ما وجدوه أثار صدمتهم: كانت 
املرأة جولي شينيكر )50 عاما( 
مغطاة بالدماء، وابنها )13 عاما( 
مقتوال رميا بالرصاص في السيارة 
داخل مرآب املنزل العائلي، وابنتها 
)16 عاما( مقتولة في غرفة نوم 
في الطابق العلوي. وقالت لورا 
ماكيلروي، الناطقة باسم شرطة 

تون���س � أ.ف.پ: اقام امس 
مغن���و راب تونس���يون كانت 
أغانيه���م ممنوع���ة م���ن البث 
وتعرضوا ملضايقات في عهد زين 
العابدين بن علي، للمرة األولى 
حفال عاما عل���ى هامش جتمع 
سياسي في العاصمة التونسية. 
وسيكون جنم احلفل حمادة بن 
عمر )21 عام���ا( املعروف اكثر 
بكنية »اجلنرال« الذي اش���تهر 
بأغنية خاطب فيها مباشرة بن 
علي حني كان اليزال يحكم البالد 
البالد  قائال »راي���س )رئيس( 
شعبك مات«. وقد اعتقل لعدة 
أيام في خضم موجة التظاهرات 
التي أدت الى فرار بن علي إلى 
السعودية. وكانت أغانيه محل 
متابعة آالف التونس���يني عبر 
موقع فيس بوك غير انها املرة 
األولى التي يظهر فيها على خشبة 
مسرح عام في تونس. ويقول 
»اجلنرال« في اغنيته الشهيرة 
التونس���ية  العامية  باللهج���ة 

رلى شامية تضع حدًا لشائعة عالقتها 
بنجل جورج وسوف: حياتي الخاصة.. خط أحمر

رلى شامية

بيروت: رلى شامية املمثلة 
الظ����ل، اجلميلة،  اخلفيف����ة 
املع����روف عنه����ا صدقها مع 
اإلع����الم، حتدث����ت الى مجلة 
»الشبكة« عن شائعة ارتباطها 
بوديع جنل جورج وسوف، منذ 
ان حاصرتها شائعة عالقتها 
به، وقيل ان الوس����وف وقف 
سدا في وجه استمرارية هذه 
العالقة بس����بب عدم تقارب 
العمر بينهما. وأوضحت رلى 
شامية: أنا أحترم آراء الناس 
كلها، أما بالنسبة الى حياتي 
الش����خصية فهي خط احمر، 
وال أقبل أبدا اخلوض في هذا 
املوضوع او في غيره، ان أتزوج 
أو ال أتزوج؟ هذا امر يخصني 
وحدي، وأنا الوحيدة املخّولة 
بالتصريح في هذا املوضوع 
او غي����ره وال يهمن����ي ان ارد 
على الرأي العام او للصحافة 
فيما لو كانت تربطني عالقة 

بأحد وخصوصا على سخافة 
بعضهم وقلة احترامه. وقالت: 
بلهجتها اللبنانية يحلوا عن 
عرضنا بقا، عن جد، انني دائما 
صريحة مع الصحافة واللي 
بقلبي على راس لساني، وهذه 

ضريبة الش����هرة، وآخر همي 
ما يقولون����ه عني ولن أعلق 
على هذا املوضوع، زواج او ال 
زواج هذا امر يخصني وحدي، 
ومش ناطرة وس����ائل اإلعالم 

حتى تقرر عني هالشي.

تامبا »اعترفت املشتبه بها بقتل 
ولديه����ا. وش����رحت اجلرميتني 
بالتفصيل. وقد نقلت الى سجن 
مقاطعة هيلزبورو بعدما وجهت 
اليه����ا تهمتي قتل م����ن الدرجة 

األول����ى«. وأفادت محطة »اي بي 
سي نيوز« بأن املشتبه بها، وهي 
زوجة ضابط في اجليش، أدخلت 
املستشفى السبت، وتذمرت من ان 

ولديها كانا »يتكلمان بوقاحة«.

مخاطبا بن علي »رئيس البالد انا 
اليوم أحتدث إليك باسمي وباسم 
الشعب، الكل يعيش العذاب، في 
2011 اليزال هناك من ميوت من 
اجلوع )..( نصف الشعب يعيش 
الذل والكثير من الناس يأكل من 

املزابل رئيس البالد شعبك مات 
)..( انا أحتدث باسم الشعب الذي 
اين  ظلم وديس باألحذية )..( 
حرية التعبير لم نر إال الكالم.«، 
وشارك في احلفل عدد آخر من 

مغني الراب الشباب.

أملانيا � أ.ف.پ: غاص أكثر من 1700 شخص في مياه نهر الدانوب 
القارس���ة البرد في إطار اكبر مهرجان أوروبي للسباحة وهو تقليد 

أملاني سنوي يقام للسنة ال� 42.
يدخل املشاركون بنش���اط الى املياه البالغة حرارتها 2.5 درجة 
مئوية منطلقني باجتاه خط النهاية في بلدة نويبرغ ان دير دوناو 

على بعد 4 كيلومترات.
ويقول هانز هارمتان )62 عاما( احد املش���اركني ال� 1760 من كل 
ارجاء أوروبا »انها املرة ال� 18 التي أش���ارك فيها واعشق كل حلظة 

من السباق«.
وتقول كيرستني شاتسشنايدر )47 عاما( »الثانية االولى في املياه 

تشكل صدمة لكن بعد ذلك مباشرة يشعر املرء بشيء رائع«.
وتؤكد سيلڤا مولر )47 عاما( »يجب ان يتحضر املرء بشكل جيد 

إال اننا نشارك للمرة ال� 3 ونعرف ما ينتظرنا«.
فكرة مهرجان الس���باحة هذا ولدت في العام 1970 عندما أرادت 
خدم���ة اإلغاثة احمللية معرفة ما اذا كان افرادها املتطوعون قادرين 
على القيام بعمليات إنقاذ على النهر خالل فصل الشتاء على ما يقول 

الناطق باسمه روالند ساميت.
وباتت 220 مجموعة تش���ارك راهنا في السباق بينهم اطفائيون 
وجنود ونوادي غوص وعشاق للسباحة في الشتاء واكبر املشاركني 

سنا هو فولفغانغ ميركل البالغ 73 عاما.
ويقول لودفيغ كيتنر الذي يش���ارك للمرة السادسة في السباق 
على الدانوب »األجواء بادرة جدا في الدقائق ال� 5 االولى حتى يعتاد 
اجلس���م على احلرارة. بعد ذلك أجواء الكرنڤال واحلماس���ة متنح 

املشارك الدفء الضروري«.

حادث القطارين باملانيا

أنطوني هوبكينز

ل���وس اجنيليس � أ.ف.پ: 
الكبير  البريطاني  املمثل  يقع 
انطوني هوبكينز في مواجهة 
مع الش���ر والشيطان في آخر 
أفالمه الذي ي���ؤدي فيه دور 
انه  كاهن مسكون لكنه يؤكد 
ينفع املرء ان يواجه شياطينه 

الداخلية ايضا.
في فيلم »ذا رايت« )الطقس( 
يقوم املمثل املخضرم بدور األب 
لوكا املكلف تعليم كاهن اميركي 
ش���اب يدرس ط���رد األرواح 
الشريرة، معرفة الشر من اخلير 
اال انه يحتاج في نهاية املطاف 
الى مس���اعدة لطرد الشيطان 

من داخله.
الفيلم الذي بدأ عرضه اجلمعة 
في الواليات املتحدة مقتبس عن 
كت���اب »ذي مايكينغ اوف ايه 
مدرن اكزورسيست« للكاتب 
االميرك���ي م���ات باغليو ومن 

اخراج مايكل هافستروم.

انها قصة حول تعرف املرء 
على نفسه ومعرفته لطريقه 

في احلياة«.
البالغة  ويؤكد هوبكين���ز 
انه قرأ  الثالث���ة والس���بعني 
الكثي���ر من الكت���ب حتضيرا 
لدور الكاهن. وقال للصحافيني 
في احد فن���ادق بيفرلي هيلز 
»أردت ان اجعل من هذا الكاهن 
إنسانا فعليا من خالل جعله 
غير صبور وسريع الغضب. 
لم أشأ ان أقدمه على انه رجل 

لطيف وببعد واحد«.
شخصيته في الفيلم تشكل 
التي  البداي���ة »احلقيقة«  في 
يس���عى اليها الكاه���ن مايكل 
كوفاك االتي م���ن كاليفورنيا 
)يقوم بدوره املمثل االيرلندي 
كولن اودونهيو( الذي ينتهي به 
األمر بإنقاذ األب لوكا في مشهد 
قوي للفيلم يصور عملية طرد 

أرواح شريرة في الفيلم.

ويق���ول هافس���تروم »لم 
يكن موضوع ط���رد األرواح 
هو ال���ذي جذبني في البداية. 
فاملرء ال ينجز أفالما تقوم على 
مواضيع بل أفالما تقوم على 

شخصيات. 

أنطوني هوبكينز يواجه »الشيطان« 
في فيلمه الجديد


