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 املمثلة يلدا 

   يلدا: أنا أكبر من المقاطع اإلباحية! 
 نفت املمثلة يلدا وجود اي مقطع 
اباحي لها بعدما انتشر اخيرا مقطع 
اليها، وعلقت  بني اجلمهور نسب 
يلدا على هذا املقطع بالقول ملجلة 
«زهرة اخلليج»: «انا اكبر من املقاطع 
االباحية»، وكانت يلدا انتهت اخيرا 
من تصوير اول حلقة لها بعنوان 
«بدون سكر» ضمن مسلسل «قصة 
هوانا ٣» من تأليف احمد الفردان 
واخراج محمد القالص باالشتراك 
مع الفنان خالد امني الذي يصور 
معها حلقة اخـــرى بعنوان «حب 
وكراهية» الى جانب الفنان القدير 
غازي حسني فيما تبقى لها حلقة 

ثالثة لم تفصح عن تفاصيلها.
  وعن دورها في احللقة، اوضحت 
ان القصة تتمحور حول مشـــاكل 
فتاة مع حبيبها الـــذي يكابر في 
االعتراف بحبه لهـــا، فيما تطرح 
احللقة مقارنة بني احلب في زمن 
اآلباء والعصر احلالي، وفي حلقة 
«حب وكراهية» جتسد يلدا شخصية 
فتاة تعاني من ظلم والدها (غازي 
حني) الذي يحاول التفريق بينها 
وبني حبيبها بأي شكل، لكنه يفشل 
في النهاية، وكانت يلدا قد انتهت 
من تصوير مسلسل «شوية امل» 
مع املخرج علـــي العلي عن قصة 

للكاتب حسني املهدي. 

 «نوسة» تشعل الحرب مجددًا
  بين هيفاء وروال 

 عريس يكسر يد عروسته بسبب «غنوة»
 طلب من عروسه عدم إغالقها ولم تكترث بالتهديد 

 حبس امرأتين تشاجرتا بـ «النعال» أمام القاضي 

 تسببت قناة «غنوة» في حدوث مشادة كبيرة بني 
عروســــني في املنطقة الشرقية حديثي عهد بزواج، 
انتهت بكســــر يد العروس التــــي لم تنصع لتهديد 

زوجها بعدم تغيير القناة.
  وكان السبب احلقيقي في عناد الزوجة هو الغيرة 
التي دبت في قلبها بسبب مداومة زوجها على متابعة 
القناة لعدة ساعات يوميا حتى انها ضاقت ذرعا بذلك 
وقالت له «سأغير القناة وال أريد ان أراها ثانية، فقال 
لها ان غيرتي القناة فسوف اكسر يدك»، ولم تكترث 
الزوجة بالتهديد وحسبت انه غير جاد، وان األمر ال 
يعدو كونه حوار عادي، وقامت بتغيير القناة فقام 

العريس بضربها وكسر يدها.
  وبحسب موقع «الوئام» السعودي مت نقل العروس 

للمستشفى ومت حترير محضر بالواقعة فيما أصرت 
الزوجــــة على عدم التنــــازل إال مقابل الطالق، ومت 
حتويل األمر إلى إمارة املنطقة الشرقية لتتخذ الرأي 

بشأن ما حدث.
  وفي اتصال خاص باملستشار في إمارة املنطقة 
الشرقية الشيخ غازي الشمري أكد وقوع هذه احلادثة 
فعال، وان كثيرا من البيوت تهدمت بسبب القنوات 
الغنائية وكثير من الزوجات يشتكني لقسم التكافل 
األســــري ويطالنب بإقفال هذه القنوات التي سببت 

املشاكل بني األزواج وهدمت البيوت.
  وحذر الشــــيخ غازي من مشاهدة هذه القنوات 
وطالب بأن تقفل هذه القنوات أسوة بقنوات السحر 

التي أغلقت حيث كانت مفسدة وهادمة للبيوت. 

 أوقفت احملكمة اجلزئية في محافظة جدة امرأتني 
ملدة ٢٤ ساعة، ومن ثم احالتهما الى هيئة التحقيق 
واالدعاء العام، بســـبب تشاجرهما أمام القاضي 
بـ «النعال»، وذلك أثناء النظر في احدى القضايا 

التي تخص أسرتيهما.
  ووفقا لتقرير أعده الزميل عبداهللا راجح العبدلي 
ونشرته «املدينة» قال مصدر في احملكمة ان القاضي 

كان ينظر قضية خالف بني أسرتني.

  وبعد انتهاء اجللســـة قامت سيدة من األسرة 
األولى بضرب ســـيدة أخرى من األسرة الثانية 
بـ «النعال» على كتفها، وذلك أثناء خروجها من 
باب القاضي، ما دفـــع املجني عليها الى التوجه 
لناظـــر القضية الذي أمر بتوقيفهما ٢٤ ســـاعة، 
واحالتهما الى مركز شرطة الشمالية لتنفيذ األمر 
بحضور الســـجانة، ومن ثم الى هيئة التحقيق 

واالدعاء العام. 

 يبدو أن احلرب ستعود بني هيفاء وهبي وعدوتها 
اللدودة روال سعد ويعود السبب هذه املرة الى مسلسل 
«نوسة» التي رشحت له هيفاء منذ البداية، وتسعى 
روال سعد الى خطف الدور من املغنية اللبنانية بعدما 

تردد مؤخرا انسحاب هيفاء من املسلسل.
  واكد السيناريست طارق بدوي في تصريح خاص 
لـ «أنا زهرة» ان هيفاء عادت بالفعل الى املسلسل، 
رافضا الكشف عن اســــباب االنسحاب ثم العودة، 
مشيرا الى تلقيه اتصاال من هيفاء من اجل االتفاق 

على جلسات عمل املسلسل.
  واوضح ان ثورة ٢٥ يناير اوقفت التحضيرات 
كلها، وقد يتأجل العمــــل الى العام املقبل ليعرض 

في رمضان ٢٠١٢.
  وعن االحداث التي يتناولها املسلســــل وخاصة 
ان املؤلــــف كان من املقيمني في ميدان التحرير منذ 

انطالق الثورة، اشــــار طارق بــــدوي الى انه كتب 
جميع حلقات املسلسل قبل الثورة ويرصد العمل 
بعض رموز الفســــاد وبعض الشخصيات املقربة 
من النظــــام املصري من خالل فتاة تعيش في حي 
شــــعبي، وتعاني العديد من املشاكل التي تواجهها 

قبل ان تبلغ مكانة هامة في املجتمع.
  وعما اذا كان ينوي اجراء تعديالت على السيناريو 
بعد الثورة، اشار الى ان املسلسل لم يتطرق للثورة، 
لكن هناك تلميحات تشير اليها اذ يرصد املسلسل 
الغليان الشعبي املصري الذي قد يقود الى اندالع 

الثورة.
  وكانت هيفاء قد اعلنت انسحابها، وفور علمها 
بإســــناد البطولة الى روال تراجعت عن انسحابها 
واتصلت بالسيناريست وابلغته انه ال احد سيشارك 

في املسلسل غيرها. 

 هيفاء وهبي  روال سعد 

 المركبة األميركية «ستارداست» تالمس المذنب تمبل ١

 صورة تخيلية للمركبة «ستارداست» 

ـ أ.ف.پ: حققت   واشـــنطن 
الفضائيـــة االميركية  املركبـــة 
«ستارداســـت ـ نيكســـت» كل 
العلميـــة املرجوة من  االهداف 
املذنب  القريب مـــن  حتليقهـــا 
متبل ١ الليلة املاضية، مرســـلة 
مجموعة واســـعة ومفيدة من 
الصـــور والبيانات، على ما قال 

مسؤولو البعثة.
  وأشار جو فيفيركا من جامعة 
كورنيل في والية نيويورك، وهو 
املســـؤول العلمي الرئيسي عن 
ـ نيكست»، خالل  «ستارداست 
مؤمتر صحافي «انه جناح مذهل 

للعلم. لقد حققنا كل أهدافنا».
  انها املرة الثانية في التاريخ 
التـــي تراقب فيها مركبة املذنب 

نفسه عن كثب مرتني.
  وتفصل بني هاتـــني املرتني 
خمس سنوات تقريبا، بحسب 
تيم الرسون، رئيس هذا املشروع 
في مختبر جيت بروبالشن التابع 
لوكالة الفضاء االميركية (ناسا) 
والواقع في باسادينا (كاليفورنيا، 

غرب الواليات املتحدة).
  وقد اقتربت «ستارداســـت 
ـ نيكســـت» من متبل ١ ملسافة 
١٧٨ كيلومتـــرا (وهي املســـافة 
األقرب) في الساعة ٤٫٣٩ بتوقيت 

غرينتش.
التـــي مت التقاطها    الصـــور 
بواسطة املركبة تظهر للمرة األولى 
احلفـــرة البالغ قطرها ١٥٠ مترا 
املقذوفة  والناجتة عن اصطدام 

التي ألقتها املركبة االميركية «ديب 
امباكت» فـــي يوليو ٢٠٠٥، كما 
يؤكد بيت شالز من جامعة براون 
(رود آيلند، شمال شرق الواليات 
املتحدة)، وهو احد اعضاء الفريق 

العلمي.
  وكانت «ديب امباكت» جمعت 
جزيئات من السحب التي تكونت 

من املذنب التي مت التقاطها في 
العام ٢٠٠٥ تظهر تآكال تراوحت 
مساحته بني ٢٠ و٣٠ مترا على 
امتداد مئات األمتار، على ما أوضح 

جو فيفيركا.
  وتكشـــف بعـــض الصـــور 
التي بثتها  االثنني والســـبعني 
«ستارداست» ايضا أجزاء غير 

إثر االصطدام، والتزال البيانات 
العلمية قيد التحليل.

املهم اآلخر للتحليق    الهدف 
الثانـــي فوق متبل ١ كان حتديد 
التغييرات التي خضع لها سطح 
املذنب منذ العام ٢٠٠٥ بعدما دار 

دورة كاملة حول الشمس.
  الصور األخيرة للجزء نفسه 

مرئية سابقا من املذنب الذي يبلغ 
قطر نواته حوالي ٦ كلم.

  فضال عن هذه الصور، بثت 
«ستارداست ـ نيكست» بيانات 
حول مكونات املذنب عند عبورها 
السحابة الهائلة من قطع الصخور 
واجلليد والغبار املتطايرة من 

ذيله. 

 عصابة سورية تخطف شابًا سعوديًا 
  وتطالب بفدية ٤٠٠ ألف ريال 

 ٥ آالف سوداني يحتاجون لزرع أعضاء

 الريـــاض ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة ســـعودية امس أن 
أســـرة في اململكة دفعت ٤٠٠ ألف ريال (نحو ١٠٦ آالف دوالر 
أميركي) فدية لتحرير ابنها الذي اختطفته عصابة مؤلفة من 

١٨ شخصا في سورية.
  ونقلـــت صحيفة «عكاظ» امس عن عم الشـــاب املختطف 
عتيق العنزي قوله «ان الشاب سافر إلى سورية الشهر املاضي 
للعالج بعد مرض ألم به وعند تواجده في العاصمة دمشـــق 
اســـتأجر شقة وبدأ يخضع لبرنامج عالجي قبل أن يختطفه 

أفراد العصابة».
  واضاف «بعد أن فقدنا االتصال به تلقينا اتصاال من جوال 
مجهول من شخص ســـوري يبلغنا بأنه موجود لديهم وأن 

ثمن اإلفراج عنه ٤٠٠ ألف ريال».
  وزاد «أبلغنا ســـلطات األمن في اململكة كما أبلغنا وزارة 
اخلارجية السعودية وتوجهنا إلى سورية حيث هدد اخلاطفون 
بقتل الشـــاب إن أبلغنا األمن السوري أو السفارة السعودية 
هناك ولم يكن أمامنا إال أن ندفع الفدية ثمنا لتحرير الشاب 
املختطـــف والعودة به إلى محافظـــة تيماء في منطقة تبوك 

شمال اململكة.
  وخلص خال املختطف إلى القول إن القضية منظورة اآلن 
لدى إمارة تبوك ويجري التنسيق مع سلطات األمن في سورية 

لتعقب اجلناة والقبض عليهم. 

 اخلرطوم ـ أ.ش.أ: بلغت اإلحصاءات األولية ألعداد املرضى 
الذيـــن يحتاجون لزراعة أعضاء في الســـودان حوالي ٥ آالف 

مريض.
  وقال املدير التنفيـــذي ملجموعة أبيكس الطبية هزبر غالم 
اهللا الشيخ إن ٦٠٪ من طلبات زراعة األعضاء بالسعودية من 

السودان.
  ودعا هزبر في مؤمتر صحافي عقده باخلرطوم، إلى ضرورة 
االهتمام بتأهيل الكوادر الطبية بالسودان وتهيئة بيئة العمل 
من حيث اإلمكانات التقنية واملادية للنهوض بعمليات زراعة 

األعضاء بالبالد.
  وتناول التجربة اإلســـالمية التي بدأت في اململكة العربية 
الســـعودية قبل ٣٠ عاما كأول دولة إسالمية تدخل هذا املجال 

بعد أن أجازها العلماء والقانون. 

 شقيق أوباما في الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 

 برلسكوني يقول إنه غير قلق من محاكمته 

  وأعرب عن ترحيبه بتعـــاون الندوة العاملية 
للشباب اإلسالمي مع «مؤسسة باراك أوباما اخليرية» 
والتنسيق معها في كل ما يخدم الشباب واالرتقاء 

بهم في جميع املجاالت احليوية. 

 الرياضـ  يو.بي.آي: بحث عبدامللك أوباما شقيق 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما مـــع االمني العام 
املساعد للندوة العاملية للشباب اإلسالمي د.محمد 
بادحدح خالل الزيارة التي قام بها إلى مقر الندوة 
في جدة أوجه التعاون وما يختص بأمور وقضايا 

الشباب.
  وعبدامللك أوباما هو الشـــقيق األكبر للرئيس 
األميركي أوباما ومدير «مؤسسة باراك أوباما لألعمال 
اخليرية» في كينيا والتي تســـعى لتقدمي خدمات 
خيرية وإنســـانية للمحتاجني في جميع مناطق 

كينيا والسيما املناطق املسلمة.
  وقالت الصحف السعودية امس ان د.بادحدح 
قدم شرحا وافيا ألوباما عن عمل الندوة وأنشطتها 
الشبابية التنموية في العديد من دول العالم، مشيرا 
إلـــى أن لها مكتبا في العاصمـــة الكينية نيروبي 
يشـــرف على أعمالها في منطقة شرق أفريقيا من 
حيث تنفيذ برامج ومشروعات تعليمية للشباب 
وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم إضافة إلى خدمة 

الشرائح السكانية األخرى.

 رومـــا ـ رويترز: قـــال رئيس الوزراء 
انه  االيطالي سيلفيو برلســـكوني أمس 
غير قلق من تقدميه للمحاكمة بتهمة دفع 
املال نظير ممارسة اجلنس مع فتاة قاصر 
وإساءة استخدام السلطة وتعهد بالبقاء 

حتى نهاية واليته عام ٢٠١٣.
  وفـــي أول تصريح علنـــي منذ ان أمر 
قاض بإحالته للمحاكمة في السادس من 
ابريل بشأن هذه القضية قال برلسكوني 
للصحافيني: «من أجل حبي لهذا البلد لن 
أحتدث بشأن هذا املوضوع، يكفي ان أقول 
انني لســـت قلقا على اإلطالق»، وصرح 
بأنه يتوقع ان يوســـع أغلبيته البرملانية 
في األيام املقبلـــة ونفى حديثا عن إجراء 
انتخابات مبكرة في أعقاب الفضيحة قائال: 
ان حكومته االئتالفية صلبة وستبقى حتى 

االنتخابات املقررة عام ٢٠١٣. 

 عبدامللك أوباما 

 برلسكوني 

 مقدم برامج إذاعية يدعي أنه يعرف 
الوصفة السرية لمشروب «كوكاكوال» 

 قتل زميليه بسبب سرير 
 نيودلهي ـ يو.بي.آي: قتل حارس في ســـكن 
للطالب اجلامعيني بالهند زميليه بســـبب نزاع 

على النوم على سرير.
  ونقلت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية عن 
الشرطة أن احلراس الثالثة تنازعوا  للنوم على 

سرير ال يوجد غيره في غرفة احلراسة.
  واثناء النزاع قام أحد احلراس الثالثة بإطالق 
النار على زميليه اللذين نقال إلى املستشفى حيث 
فارقا احلياة. واعتقلت الشرطة مرتكب اجلرمية 

املدعو راميندر سينغ ياداف. 

 شيكاغو ـ أ.ف.پ: كشف مقدم برامج عبر اذاعة 
اميركية وصفة ادعى انها ملشروب الكوكاكوال وهو 
سر حتفظه الشــــركة في اتالنتا (جورجيا جنوب 
شرق) بعناية قصوى منذ اطالق املشروب الغازي 

هذا قبل اكثر من قرن.
  وتفيد الرواية التي تساهم كوكاكوال في تغذيتها 
بنفسها بأن الوصفة محفوظة في خزنة يصل اليها 

عدد محدود جدا من املسؤولني في الشركة.
  وادعى مقدم البرامج االذاعية ايرا غالس انه كشف 
لغز الوصفة بقوله ملســــتمعي برنامج «ذا اميركان 
اليف» ان مشــــروب الكوكاكوال مؤلف من ٢٠ قطرة 
من عطر البرتقال و٣٠ قطرة من عطر احلامض و١٠ 
قطرات من عطر جوزة الطيب و٥ قطرات من عطر 
الكزبرة و١٠ قطرات من عطر زهر الليمون و١٠ قطرات 

من القرفة و٢٢٧ ملليليتر من الكحول.
  واوضح غالس ان ٥٩ الى ٧٤ ملليليترا من هذه 
النكهة التي يطلق عليها اسم «٧ اكس» متزج مع ٩٤٦ 
مل من عصير الليمون احلامض و٢٩ مل من الڤانيال 
و٤٤ مل مــــن الكاراميل امللون و١٣٫٦ كيلوغراما من 
السكر ومستخلصات من نبتة الكوكا (حتوي كمية 

قليلة من الكوكايني).

  اال ان غالس اشار الى ان هذا املزيج ليس له طعم 
مشروب الكوكاكوال املسوق راهنا.

  واضاف «هذا ال يعني انه ليس الوصفة االصلية»، 
موضحا ان النكهات راهنا تنتجها اآلالت وان الوصفة 
االصلية كانت تعطي املشــــروب نكهــــة دواء منكه 

بالفاكهة.
  واوضح غالس ان هذه الوصفة املكتوبة بخط اليد 
عثر عليها في كتاب وصفات يعود الى صيدالني وقد 
نشرتها صحيفة «اتالنتا جورنال كونستيتوشن» 

في العام ١٩٧٩.
  وكان الكتاب يعود الى احد معارف جون بيمبرتون 
مخترع الكوكاكوال ونقل من صيدالني الى آخر قبل 

ان يكتشفه الصحافي العامل في هذه الصحيفة.
  وفي اتصال مع وكالة «فرانس برس»، قال ناطق 
باسم شــــركة كوكاكوال ان سر وصفة املشروب لم 

يكشف بعد.
  وقال كيري تريســـلر في رســـالة الكترونية 
«املكونات املســـتخدمة في مشروبنا واردة على 
العبوات والكثير حاولوا الكشـــف عن الوصفة 
السرية للكوكاكوال. ميكنهم دائما احملاولة اال ان 

كوكاكوال فريدة». 


