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مبناسبة الزواج امللكي املرتقب او كما يطلقون 
عليه زواج القرن بني االمير وليام واجلميلة كيت 
ميدلتون، مت اصدار عمل���ة نقدية جديدة من فئة 
خمس���ة جنيهات استرلينية، ويظهر عليها وجها 
وليام وكيت متقابلني ومبتس���مني تأهبا للزفاف 

السعيد في ابريل املقبل.
وكان قد سبق ان مت طبع صورتي االمير تشالز 
وزوجته الراحلة االميرة ديانا )والدة وليام( على 

عملة معدنية من نفس الفئة عام 1981.
من جهة أخ���رى أفاد ناطق باس���م بالنت بأن 
تصريحاته بشأن عزفه على آلة االرغن خالل زفاف 

األمير وليام وكيت ميدلتون »كانت مزحة«.

جدة � كونا: تش���هد مدينة جدة السعودية منذ 
اول من امس هطول امطار متوس���طة الى غزيرة 
مصحوبة بزوابع رعدية وسط استنفار كامل للجهات 

املختصة ملواجهة أي طارئ.
وأكد مدير الدفاع املدني في محافظة جدة العميد 
عبداهلل جداوي في تصريح صحافي أن فرقا من 
اجليش وحرس احلدود واحلرس الوطني انضمت 
إلى الدفاع املدني للمساهمة في احلد من األضرار 

التي قد تنجم عن سقوط هذه األمطار.
وجنم عن هذه األمطار ارتفاع منس���وب املياه 
بشكل كبير في عدد من األحياء والشوارع الرئيسية 

ام.بي.س���ي: أث���ارت الفق���رة اخلتامية حللقة 
األربعاء املاضي من برنامج »أوبرا« الذي يعرض 
على MBC4، ردود أفعال واسعة بني أوساط علماء 

النفس واالجتماع.
ففي واحدة من أغرب حلقاتها، عرضت »أوبرا 
وينفري« حالة فريدة ألس���رة أميركية عاش���ت � 
والتزال � أياما استثنائية، بعدما الحظت األم رفضا 
مبكرا من ابنها لتقبل ذكورته، وإصراره على أنه 
أنثى، فبدأت في معاملته كما يريد، وحولت طبيعة 
حياته ليعيش كأنثى، رغم اكتمال نضوج أعضائه 
الذكرية. واعتبرت أوبرا ق���رار األم مواكبة رغبة 

االبن ومعاملته كفتاة »نضوجا فكريا«.
وتص���ف األم وض���ع ابنها ف���ي احللقة »أنثى 

ريو دي جانيرو � أ.ف.پ: عرض علماء إحاثة 
برازيليون اج���زاء من جمجمة مس���تطيلة وفك 
س���بينوصور )ديناصور الحم ذي قائمتني( عثر 
عليهما في ش���مال شرق البرازيل، ما يجعله اكبر 
ديناصور الحم يكتشف في هذا البلد. وقالت عاملة 
االحاثة الني ماتشادو خالل مؤمتر صحافي اقيم في 
اكادميية العلوم في ريو »انه اول جنس من فصيلة 
الثيروبود من العصر الطباشيري االعلى، اي قبل 
اكثر من 95 مليون س���نة، وعثر على العظام في 

لوس أجنيليس �  د.ب.أ: تقدم خبير ازالة ألغام 
يقول إنه الشخصية احلقيقية التي يجسدها الدور 
احملوري في فيلم »ذا هيرت لوكر« )خزانة األلم( 
األميركي احلاصل على جائزة أوسكار، بدعوى 
قضائية إلحدى احملاكم يشكو فيها من أن الفيلم 

عرض حياته للخطر، وجعله محل سخرية.
كان السيرجانت جيفري سارفر اقام دعوى 
قضائية س���ابقة ضد منتجي الفيلم في مارس 
2010 عقب فوز الفيلم بجائزة األوسكار ألفضل 
صورة، بسبب جتسيده دور خبير أميركي إلزالة 
األلغام يعمل بش���جاعة، ولكن أيضا بتهور في 

العراق.
وقال سارفر في دعواه إن كاتب الفيلم مارك 
بوال لم يحصل على إذن مسبق منه قبل جتسيد 

أبوظبي � رويترز: تس���لم 4 كتاب عرب من 
املغرب ولبنان وسورية ومصر الليلة املاضية 
جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها اخلامسة 
التي منحت مستشرقا صينيا جائزتها الكبرى 

وهي »شخصية العام الثقافية«.
والفائزون باجلائزة هم املغربي محمد مفتاح 
في فرع اآلداب عن كتابه »مفاهيم موسعة لنظرية 
شعرية.. اللغة � املوسيقى � احلركة« واللبناني 
عبدالرؤوف سنو في فرع »التنمية وبناء الدولة« 
عن كتابه »حرب لبنان 1975-1990.. تفكك الدولة 
وتصدع املجتمع« والسوري محمد زياد يحيى 
كبة في فرع الترجمة عن ترجمة كتاب »الثروة 
واقتصاد املعرفة« واملصرية عفاف طبالة في فرع 

أدب الطفل عن كتابها »البيت والنخلة«.
أما جائزة ش���خصية العام الثقافية فذهبت 
للمستشرق تشوجن جي كون الذي نالها »تقديرا 
ملا قدمه ألكثر من نصف قرن في حقل تعليم اللغة 
العربية والترجمة والدراسات العلمية في اللغة 

وأوضح الناطق: يتمتع جيمس بحس دعابة الذع 
وكان ذل���ك مزحة، وقال جيمس بالنت في مقابلة 
مع محطة تلفزيونية ايطالية انه سيعزف االرغن 

في الكنيسة خالل مراسم الزفاف.
وفي السياق نفسه حمل كوب تذكاري مصنوع في 
الصني مبناسبة زواج األمير وليام وكيت مديلتون 
صورة أخيه االصغر ه���اري باخلطأ على انه هو 

العريس.
وقالت شركة جواجندوجن انتربرازيس املنتجة 
للكوب على موقعها انه ملن دواعي السرور ان نقدم 
اليكم هذا الكوب اجلميل مبناس���بة زواج األمير 

وليام وعروسته اجلميلة.

والفرعية مما اعاق حركة التنقل في تلك املناطق 
دون ان تعلن الس���لطات الرسمية حتى اآلن عن 

وقوع حوادث خطيرة.
وأكد »أن تلك الفرق موجودة في مواقعها وفي حال 
تأهب كامل من خالل استنفار كل طاقاتها البشرية 

واآلليات ومتابعة تقارير األرصاد اجلوية«.
يذكر ان الرئاسة العامة لألرصاد في السعودية 
اطلقت منذ يوم امس حتذيرا جاء فيه »إن حزاما من 
السحب الرعدية املمطرة يتحرك نحو مدينة جدة 
مصحوبا برياح نشطة السرعة« مطالبة السكان 

بأخذ احليطة واحلذر.

محبوسة في جس���د ذكر«، ما دفعها إلى االقتناع 
مبواكبة رغبته.

وفي تعليقه على تل���ك احلالة، يؤكد د.محمد 
املهدي اختصاصي علم النفس، أنه »ال يوجد حل 

علمي حاسم لهذه القضية«.
وقال املهدي، »في السن املبكرة، من املمكن أن 
تنب���ع رغبة لدى الطفل ف���ي التحول من ظروف 
بيئية أو أس���رية مير بها، ل���ذا فمن األفضل عدم 
تش���جيع مثل هذه امليول ومواكبتها، خاصة في 

السنني األولى«.
أما الدول العربية واإلسالمية، فاليزال هذا األمر 
فيها غير مرخص طبيا وقانونيا، كما أنها يتعارض 

مع النصوص الدينية.

جزيرة كاجوال بوالية مارانهاو«. واوضحت العاملة 
انه كان يزن بني خمس���ة وسبعة اطنان ويراوح 
طوله بني 12 و14 مترا، وهو اكبر ديناصور الحم 
يت���م العثور عليه في البرازيل. وهي ترى ان هذا 
الديناصور اجلديد مختلف ويشبه السبينوصور 
الذي عثر عليه في شمال افريقيا. واطلق على هذا 
الديناصور اجلديد اسم اوخااليا كيلومبوليس تيمنا 
بأوخاال االله االكثر تبجيال في الديانة االفريقية التي 

ادخلت الى البرازيل ابان حقبة العبودية.

ش���خصيته عندما كتب في مجلة »بالي بوي« 
مقاال كان النواة األساسية للفيلم.

وفي الدعوى اجلديدة الت���ي اقامها الثالثاء 
املاضي في لوس اجنيليس، قال س���ارفر � الذي 
يخدم حاليا في أفغانستان � إن سمعته شوهت 
وأن الش���هرة اجلديدة التي اكتس���بها جعلته 

مستهدفا.
وقال »بسبب جتسيد املمثل لي كضابط متهور 
وأحمق، انعكست هذه الصورة على حياتي في 

العمل واملنزل وبني أصدقائي«.
ويطال���ب منتجو »ذا هي���رت لوكر« برفض 
الدعوى، وينفون أن شخصية البطل في الفيلم 
جتسد سارفر، ويقولون إن الفيلم يتمتع بحماية 

طبقا لقوانني حرية التعبير األميركية.

العربية في دول الشرق األقصى... إجنازات األستاذ 
تشوجن تشهد له بأحقيته باللقب« كما قال كتيب 

خاص باجلائزة في دورتها األخيرة.
وقام الش���يخ منصور بن زايد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بتسليم 
اجلوائز في حفل بقصر اإلمارات س���بقه عرض 
فيلمني وثائقيني، أولهما عن مؤسس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

والثاني عن حصاد الدورات السابقة للجائزة.
وكانت األمانة العام���ة للجائزة أعلنت قبل 
أس���بوعني أس���ماء الفائزين في 5 ف���روع هي 
»شخصية العام الثقافية« و»التنمية وبناء الدولة« 
و»اآلداب« و»الترجمة« و»أدب الطفل« في حني 
حجبت اجلائزة في 4 فروع هي »املؤلف الشاب« 
و»النشر والتوزيع« و»الفنون« و»أفضل تقنية 
في املجال الثقافي« نظرا ألن األعمال املرش���حة 
»ال ترقى ملستوى اجلائزة« بحسب بيان األمانة 

العامة للجائزة.

غيوم وأمطار في جدةوليام وميدلتون على عملة نقدية

الفائزون بجائرة الشيخ زايد

 هطول أمطار غزيرة على مدينة جدةوليام وميدلتون بـ 5 جنيهات إسترلينية!

القاسم: شعري ميثل حياة الشعب الفلسطيني

سميح القاسم

السائحة بعد عالجها

والدا الشاب اثناء البرنامجأوبرا وينفري

القاسم في حديث لوكالة فرانس 
برس انه يح���اول ان ميثل في 
شعره »حياة الشعب الفلسطيني 

واحلياة بشكل عام«.
واضاف »انا ش���اعر ملتزم، 
مع���روف عنه نزعت���ه القومية 
العروبية والتقدمية االممية، وان 
ما يحدث االن في العالم العربي 
تخيلته قصيدتي على مدار عقود 
م���ن الزمن وعب���رت عنه فيها، 
وانا متطوع بكل قواي الروحية 
واجلسدية في مهمة اسمها تغيير 

العالم«.
وتاب���ع: »ح���ني كان بعض 
املنظري���ن يتحدثون عن نهاية 
العال���م ويتش���دقون بانته���اء 
املقاومة وأدبها،  صالحية شعر 
كانت قصيدتي تتشبث بقناعاتها 
وكنت اصيح دوما ال تظلموا هذه 
االمة فستعرف كيف تسترد وعيها 

وكرامتها وشرفها«.

وقال شهود عيان إن موندي 
سحبت إلى أسفل مرتني قبل أن 
يتمكن طاق���م القارب من إبعاد 

سمكة القرش.

والتضامن والغضب االنساني«، 
وان القصي���دة العربي���ة »جزء 
عضوي من احلياة العربية وهناك 
جدلية بني القصيدة واالنس���ان 

والتأثير املتبادل«.
الكبير سميح  الشاعر  وقال 

اليسرى اس���تمرت اكثر من 6 
ساعات.

وأضاف »لم يبدأوا بعد إجراء 
جراحة في رقبتها أو وجهها«.

في التزل���ج على املاء، يقف 
املتزلج على لوح ويجره قارب 

بخاري.

القدس � أ.ف.پ: يرى الشاعر 
الفلسطيني العربي سميح القاسم 
انه »ال يوجد شعر خارج القلق 

سيدني � د.ب.أ: بذل أطباء في 
استراليا مجهودا كبيرا إلنقاذ 
ذراع ليزا مون���دي )24 عاما( 
التي كانت تقوم برحلة بحرية 
عندما تعرضت لهجوم من سمكة 
قرش بيضاء ضخمة في خليج 
بورت ستيفنز في سابق االسبوع 

اجلاري.
وتتلق���ى موندي العالج في 
مستش���فى مبنطقة نيوكاسل 
عل���ى مس���افة 130 كيلومت���را 
شمال س���يدني بعد أن عضتها 
سمكة القرش في الرأس والرقبة 

والذراع.
وذك���ر فران���ك فيوتش���ي، 
مدير ش���ركة »بورت ستيفنز« 
السياحية، ان الفتاة االسترالية 
الت���ي تعمل لديه س���تظل في 

املستشفى لفترة طويلة.
وقال فيوتش���ر لقناة »إيه.

بي.سي« التلفزيونية إن موندي 
خضعت جلراحة ف���ي ذراعها 

أوبرا تدافع عن رغبة شاب في معاملته كفتاة.. 
وأطباء نفس عرب يعتبرونها »ضالالت نفسية«

أطباء ينقذون سائحة إسترالية
هاجمها القرش والتهم ذراعها 

اكتشاف أكبر ديناصور الحم في البرازيل

خبير إزالة ألغام يتهم فيلم »ذا هيرت لوكر« 
بتعريضه للخطر والسخرية منه

4 عرب ومستشرق صيني يتسلمون
جائزة الشيخ زايد للكتاب في أبوظبي

القاهرة � وكاالت: يجسد الفنان محمد رياض دور 
عبدالرحمن بن ابي بكر ضمن احداث مسلسل »اسماء« 

عن قصة حياة السيدة اسماء بنت ابي بكر.
وتع���د ش���خصية عبدالرحمن بن اب���ي بكر من 
الش���خصيات الثرية في مرحلة مهد االسالم، وهو 
االخ االكبر لكل من السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي 
اهلل عنها والس���يدة عائشة بنت ابي بكر اول خلفاء 
املسلمني، وكان عبدالرحمن يلقب قبل االسالم باسم 
»عبد الكعبة«، واختار له الرسول ژ اسم عبدالرحمن 

عندما دخل االسالم.
ويتناول املسلسل قصة ظهور وانتشار االسالم 
من مكة من خالل حياة السيدة اسماء بنت ابي بكر 
رضي اهلل عنها، كما تتعرض احداث املسلسل لعدد من 
الغزوات التي حدثت في حياة اسماء بنت ابي بكر.

واملسلس���ل من بطولة صابرين ومحمد رياض 
وس���امح الصريطي وعفاف شعيب وسميحة ايوب 
وجالل الش���رقاوي ومروة عبداملنعم وسناء شافع 
وهو من تأليف بهاء الدي���ن ابراهيم واخراج هاني 

اسماعيل.
كما اوضح رياض انه كان يحضر لفيلم جديد عن 
الهجرة غير الشرعية، لكن بعد قيام الثورة وجناحها 
اصبح الفيلم ال يتناسب مع الوضع احلالي، وهو اآلن 
يحضر لفيلم جديد ع���ن الثورة من ا نتاجه ايضا، 
وتأليف مجموعة من الشباب الذين يعملون في احدى 

ورش السيناريو وجار البحث عن مخرج.
يذكر ان آخر اعمال الفنان محمد رياض في الدراما 
التلفزيونية مسلس���ل »حضرة الضابط اخي« من 

اخراج هاني اسماعيل.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: توفي مغني الراب نيت 
دوغ الذي اش���تهر بتعاونه املتكرر مع سنوب دوغ 

عن 41 عاما بعد صراع طويل مع املرض.
كان نيت دوغ، واس���مه احلقيقي ناثانيال هيل، 
اصيب بشلل جزئي منذ عام 2007 بعد اصابته بسكتة 
دماغية. يش���ار الى ان دوغ خدم ثالث س���نوات في 
البحرية االميركية وشكل فرقة راب 231 عام 1991 مع 

سنوب دوغ كما رشح الربع جوائز غرامي.
كتب س���نوب على موقع »تويت���ر« االلكتروني 
للتواصل االجتماعي: لقد فقدنا اس���طورة حقيقية 

في الهيب آند هوب والراب، لن انساه ما حييت.

واش���نطن � يو.بي.آي: أظهرت دراس���ة أميركية 
جديدة أن احلكمة والعمل اجلاد يطيالن العمر مبعدل 
سنتني إلى ثالث سنوات. وذكر موقع »اليف ساينس« 
األميركي أن باحثني في جامعة كاليفورنيا توصلوا 
من خالل دراس���تهم التي ش���ملت 1528 طفال جرت 
متابعتهم من عش���رينيات الق���رن الفائت إلى حني 
وفاتهم إلى أن األش���خاص الذي���ن يعملون بضمير 
وحكمة يعيشون بضع سنوات أكثر من األشخاص 
الذين يعيشون بسعادة ومن دون هموم. وتبني أن 
الزواج يطيل عمر الرجال لكنه يحدث فارقا بسيطا 
عند النس���اء فيما تشكل الروابط االجتماعية حافزا 

للحياة لدى اجلنسني.

باري���س � أ.ش.أ: وافقت نيابة باريس على طلب 
مغني الراي اجلزائري الفرنسي اجلنسية الشاب مامي 
باحلصول على حرية مشروطة بعد أن صدر بحقه 
حكم في يوليو 2009 بالس���جن ملدة 5 سنوات بعد 

اتهامه مبحاولة إجهاض صديقته الفرنسية.
وذكرت صحيفة »لوفيغارو« الفرنس���ية أنه من 
املقرر أن يخرج الشاب مامي من محبسه في 23 مارس 
اجلاري بعد قبول طلبه باحلرية املشروطة لكي يتمكن 
من رعاية ابنه الذي ولد في اجلزائر منذ عامني ولم 

يتمكن من رؤيته بسبب سجنه في فرنسا.
ووصف خالد لسبير محامي الشاب مامي احلرية 
املشروطة التي حصل عليها الشاب مامي بأنها نصر 

كبير طال انتظاره.
يشار إلى أن الشاب مامي اتهم مبحاولة إجهاض 
صديقته الفرنس���ية وهى مصورة صحافية تدعى 
كاميل )43 عاما( بع���د أن طالبته باالعتراف بأبوة 
اجلنني الذي كانت حتمله في أحش���ائها، وقد رزقت 

كاميل بابنة تبلغ حاليا من العمر 5 أعوام.
وكانت كاميل قد اتهمت الشاب مامى باختطافها 
ف���ي عام 2005 في إحدى ڤلله في اجلزائر ومحاولة 
إجهاضه���ا مبعرفة امرأتني ورجل بع���د أن طالبته 

باالعتراف ببنوة ما حتمله في أحشائها.

محمد رياض

الشاب مامي

محمد رياض يجّسد 
شخصية جنل »الصديق«

وفاة مغني الراب نيت دوغ 

عمل جاد.. حياة أطول

إطالق سراح الشاب مامي 
في 23 اجلاري


