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لطيفة لـ »األنباء«: لهذه األسباب.. أتواجد بالكويت

بشار جاسم
تتواجد النجمة التونسية لطيفة هذه االيام في الكويت 
حيث وصلت قبل ايام برفقة شقيقتها منيرة في زيارة 

عائلية خاصة كما وصفتها.
»األنباء« هاتفت الفنانة لطيفة التي قالت: اقوم بزيارة 
الى ديرتي احلبيبة الكويت لزيارة شقيقي قيس لقضاء 

بضعة ايام معه وهي زيارة عائلية بحتة وليست فنية 
وذلك ألنني اوقفت جميع انشطتي الفنية وكل ارتباطاتي 
ومنها طرح ألبومي اجلديد بسبب هذه االوضاع السياسية 

لبلدي تونس ومصر وبقية الدول العربية.
وتضيف: وانا شخصيا ثقتي كبيرة بأبناء بلدي ابناء 
الثورة وهم ابناء ابوالقاسم الشابي وابناء سعد زغلول 

وانهم سينتصرون على هذه االزمة باذن اهلل.
وتختتم لطيفة حديثها قائلة: في النهاية امتنى اخلير 
لالمة العربية، كما انني احب ان اهنئ صاحب الس���مو 
االمير وسمو ولي عهده األمني والشعب الكويتي العظيم 
على احتفاالتهم بأعيادهم الوطنية واهلل يحميهم ويهنيهم 

بهذا البلد الرائع.

� يو.بي.آي:  لوس اجنيلي���س 
أعلنت جنمة البوب األميركية بريتني 
س���پيرز انها تخطط لالنطالق في 
جولة موسيقية تروج فيها أللبومها 

اجلديد »امرأة ساحرة«.
وشاركت س���پيرز في برنامج 
راين سيكرست اإلذاعي للترويج 
أللبومها »امرأة ساحرة« الذي يطرح 
في األسواق في 29 مارس اجلاري 
حيث كشفت عن عزمها القيام بجولة 

موسيقية.
ونقلت صحيفة »لوس أجنيليس 
تاميز« عن سپيرز قولها »أحب هذا 
األلبوم واحلقيقة أنني اس���تمعت 
إليه في طريقي إلى هنا وهو بالفعل 
رائع«. وسئلت إن كانت ستعتلي 
املس���رح الغنائي قريب���ا فأجابت 

»يفترض أن أقوم بجولة«.
من جهته قال الري رودولف مدير 
أعمال سبيرز ان العروض ستبدأ 

»في أوائل فصل الصيف«.
يشار إلى ان آخر جولة لسپيرز 
كانت ف���ي الع���ام 2009 للترويج 

أللبومها السادس »سيركس«.

فورت لودردايل � يو.بي.آي: 
تعرض السيارة التي استخدمها 
»الرج���ل الوط���واط« في فيلم 
»بامتان الى األبد« في العام 1995 
في مزاد علني يقام في فلوريدا 
ويتوقع أن يبلغ ثمنها حوالي 

275 ألف دوالر.
ونقلت محطة »دبليو تي 

في ج���اي« األميركية ان دار 
»أوكش���نز أميركا« في فورت 
لودردايل أعلنت ان السيارة 
التي استخدمت في فيلم لعب 
بطولته النج���م الهوليوودي 
فال كيلمر س���تباع في إطار 
مزاد »جامعي سيارات فورت 

لودردايل«.

وأشارت الدار إلى ان تكلفة 
صناعة السيارة قدرت ب� 300 ألف 
دوالر متوقعة أن تباع بحوالي 

275 ألف دوالر.
وأوضح���ت ان امل���زاد ب���دأ 
وسيستمر حتى اليوم في مركز 
»غريتر فورت لودردايل براورد 

كاونتي«.

لطيفة 

وليام وكيت

بريتني سپيرز

سيارة الرجل الوطواط

شوارع بريطانيا تتأهب للزواج الملكي 
وابتكار شخصية »اآلنسة الصغيرة األميرة«  بهذه المناسبة

سيارة الرجل الوطواط للبيع في المزاد

بريتني سپيرز تستعد لجولة موسيقية

لندن � رويترز: يعتزم آالف البريطانيني حمل 
الرايات وإطالق البالونات واخلروج بطاوالت 
قابلة للطي في مختلف أنحاء البالد لالحتفال 
بع���رس األمير وليام وكيت ميدلتون الش���هر 

املقبل.
وقالت اجلمعية احلكومية احمللية أمس إن 
املجالس احمللية تلقت نحو ألفي طلب إلغالق 
طرق للسماح بإقامة احتفاالت في الشوارع في 
29 ابريل موع���د زواج األمير وليام وخطيبته 

ميدلتون في كنيسة ويستمنستر.
وتلقت لندن معظم الطلب���ات وبلغ عددها 
سبعني طلبا وتلتها ايسكس شمال شرق العاصمة 

وتلقت 46 طلبا.
وأرسلت عشرات الطلبات الى السلطات احمللية 

في ويلز وغرب وشمال ووسط اجنلترا.
وقال كريس وايت رئيس مجلس ادارة قسم 
الثقافة والس���ياحة في اجلمعي���ة »ان حفالت 
الش���وارع جزء أساسي من الثقافة البريطانية 
انها فرصة عظيمة أمام الناس ملقابلة جيرانهم 

وتعزيز الروابط االجتماعية«.
وللمساعدة تنازلت بعض املجالس عن الرسوم 
املعتادة التي تدفع مقابل إغالق الشوارع فيما 
عرضت مجالس أخرى جتهيزات حفالت للمنظمني 

شملت إعالما ورايات مجانية.

وقالت كلوديا جوزيف مؤلفة »كيت: صنع 
أميرة« »عيون العالم ستسلط على وليام وكيت 
ف���ي 29 ابريل وانني واثقة م���ن ان العديد من 

البريطانيني سيستغلونها لالحتفال«.
وأضافت قائلة »في النهاية انها اجازة عامة... 

واجلميع يحبون احلفالت«.
من جهة اخرى ابتكر الكاتب البريطاني ومبتكر 
ش����خصيات الرس����وم املتحركة آدم هارغريفز 
شخصية جديدة ملناسبة زفاف األمير وليام وكيت 
ميدلتون. هي شخصية »اآلنسة الصغيرة األميرة« 
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« ان 
هارغريفز ألف كتابني عن األمير وعروسه أحدهما 
بعنوان »اآلنسة األميرة الصغيرة« وسينشر في 
7 مارس والثاني هو »اآلنسة األميرة الصغيرة 

والزفاف اخلاص جدا« سينشر في أبريل.
وقال هارغريفز ان الشخصية اجلديدة »ملهمة 
ومرحة وستجذب الفتيات الصغيرات وأنا آمل 
بالطبع بأن يضعنا هذا في وضع جيد ألكتب عن 
حياة الفرد اجلديد من العائلة املالكة«. وأعرب 
مدير دار النشر »إيغمونت« التي ستصدر الكتابني 
عن سعادة الدار بنشر الكتابني عن الشخصية 
اجلديدة وهي األولى من سلس����لة ش����خصيات 
»اآلنسة الصغيرة« منذ عام 2009 حني ابتكرت 

شخصية اآلنسة الثرثارة الصغيرة.

ري����و دي جاني����رو � أ.ف.پ: تلق����ى امللك مومو 
اجلمعة، حتت وابل من قصاص����ات الورق امللون، 
املفت����اح الرمزي للمدينة التي س����يحكمها طوال 5 
ايام تتوج باستعراضات مدارس السامبا على جادة 
سامبودرومي ليلتي االحد واالثنني وتنتهي األربعاء. 
وقد أعلن رئيس البلدي����ة ادواردو بايس فيما كان 
يس����لم امللك مومو املفتاح الضخم املكسو بشذرات 
بيضاء وذهبية براقة خالل االحتفال الذي جرى في 
باالسيو دا س����يدادي، مقر البلدية »أسلم جاللتكم 

مفتاح املدينة«. فأجاب امللك الضخم، الش����خصية 
الرمزية للمهرجان الذي ترافقه 3 حسناوات، امللكة 
وأميرتا الكرنڤال، بأن »ادارة املدينة مسؤولية كبيرة 
وبهجة كبيرة« قبل أن يهتف »أعلن افتتاح كرنڤال 
ريو املذه����ل« ثم راح امللك مومو يرقص الس����امبا 

ملوحا مبفتاحه.
وعلى عدة الفتات حملها احلاضرون، كتبت عبارات 
»عاش امللك« و»عاش النظام امللكي« و»عاش السياح« 

و»ريو حتب السياح«.

طوكيو � أ.ف.پ: التعبير عن احلب بواسطة »قلب إلكتروني«، والتقاط 
صورة مع قصة ش����عر افتراضية: كل ذلك سيصبح ممكنا قريبا بفضل 

التقنيات اجلديدة املطورة في اليابان خلداع احلواس اخلمس.
ويسعى باحثون يابانيون جلعل احلوار عبر الهواتف النقالة وأجهزة 
الكمبيوتر أكثر حيوية وإثارة للمشاعر، وميكن االستفادة من ذلك أيضا 
في مج����ال الطب والديكور وألعاب الڤيديو. يقول مهندس في ش����ركة 
االتصاالت اليابانية »ان تي تي« في طوكيو »انظروا الى هذه اإلشارات 

السوداء، انها أحرف محيت بعض أجزائها، هل متيزونها؟«.
من الصعب جدا ق����راءة األحرف املبتورة بهذه الطريقة، لكن عندما 
تغطى اخلطوط املس����تقيمة الناقصة بدوائر حمراء مختلفة األحجام، 

يسهل التكهن مباهية األحرف.
ويشرح الباحث أنه »عند ملء الفسحات املبتورة بأحد األشكال، يعيد 

الدماغ تشكيل األحرف وكأنها مكتوبة بالكامل وبالشكل الصحيح«.
وميكن خلق الوهم نفسه مبوسيقى حتذف منها بعض املقاطع الصغيرة. 
يقول املهندس »يصبح اللحن واضحا حاملا يتم ملء الفراغ بصوت ما، 

أيا يكن، حتى لو كان في احلقيقة مؤلفا من أصوات غريبة«.
وتستكش����ف »ان تي تي« الش����واذ العديدة للحواس اخلمس بغية 
تطوير تطبيقات توهم اإلنس����ان بأنه يرى ويس����مع ويلمس ويشعر 
بأم����ور هي افتراضية في احلقيقة. فيما يتعلق بحاس����ة اللمس، ميكن 
ليدين متشابكتني في ظروف معينة أن تشعرا بوجود شيء غير موجود 
فعال، وهي ميزة غريبة سيتم استغاللها جلعل عرض افتراضي ملموسا. 
من خالل ملس صورة متثل حيوانا على شاشة كمبيوتر، سنشعر مثال 

بأننا نداعب فروه.

الرياض � يو.بي.آي: حتدث موقع الكتروني سعودي عن انتشار 
ظواه���ر غريبة داخل مدارس البنات الس���عودية مث���ل »البويات« 

)املسترجالت( و»اإلميو« إلى جانب ظاهرة خرم الشفاه.
وق���ال موقع صحيفة »الوئام« امس الس���بت انه مت رصد بعض 
من هذه التقاليع داخل مدارس البنات مثل قصات الشعر والرسوم 
التي يطلق عليها إميو وخرم الش���فاه الى جانب املسترجالت منهن 
والالتي أصبحن يطلقن على أنفس���هن لق���ب )بويه( وهو حتريف 

معرب لكلمة ولد باإلجنليزية.
ولوحظ تنافس الفتيات »على تلك الظواهر الشاذة بحثا عن مظهر 

غريب رغم أنه من األمور املخالفة للنظام والشريعة اإلسالمية«.
وأشار املوقع الى ان أكثر من 720 باحثة وأكادميية عقدن األسبوع 

املاضي لقاء ملناقشة هذه الظواهر.

انقرة � يو.بي.آي: دشن في مدينة اسطنبول التركية اجلمعة اطول 
مبنى في اوروبا يبلغ طوله 236 مترا فوق سطح االرض.

وافادت وكالة انباء االناضول بأن ارتفاع مبنى اسطنبول سفير 
الذي يعد االطول في اوروبا هو 368 مترا فوق س���طح البحر و 236 
مترا فوق سطح االرض، مش���يرا الى انه يعد اول املباني الصديقة 

للبيئة في تركيا.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في حفل التدشني 
ان اسطنبول سفير بتصميمه الصديق للبيئة وحدائقه املستقيمة 

واملزايا التكنولوجيا العديدة رفع مستوى املعايير.
واضاف اردوغان: اعتقد ان اسطنبول سفير سيساعد في الترويج 

جلمال اسطنبول امام الزوار االتراك واالجانب.

موسكو � أ.ش.أ: قضت محكمة في جنوب غربي روسيا اجلمعة 
بحبس سبعة مسؤولني من طاقم سجن، لقيامهم بتعذيب السجناء 

واجبارهم على اغتصاب زمالئهم.
وذكرت شبكة »بي.بي.سي« االخبارية البريطانية ان فياشيسالف 
تيبيل الرئيس السابق ملصلحة السجون في مدينة بطرسبورغ مت 
احلكم عليه بالسجن ملدة سبع سنوات ومت احلكم على خمسة اخرين 
لتورطهم في نفس القضية واحلكم على املسؤول السابع في سياق 

منفصل، وبرأت احملكمة السجناء من التهم املنسوبة اليهم.

كيف يمكن خداع الحواس الخمس لجعل العالم االفتراضي ملموسًا؟!

انتشار ظواهر غريبة بين الطالبات السعوديات

إسطنبول: تدشين أطول مبنى في أوروبا

حبس 7 مسؤولين أجبروا السجناء
على اغتصاب زمالئهم بروسيا

الملك مومو يطلق كرنڤال ريو 
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