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صحافية تتهم »بودي غارد« يارا ومتعب 
بضربها أثناء زواجهما

غضب شعبي وسياسي بسبب مشاركة شاكيرا 
في مهرجان »موازين«

لكمات لي، ما تسبب في ورم 
ش����ديد بعيني اليمن����ى، ولم 
يرحمني منهم سوى زمالئي 
الذين استنجدت  الصحافيني 
بهم، وقمت بعمل تقرير طبي 
وحترير محضر بالواقعة بقسم 
الشرطة حتت رقم 3616 جنح 

الوايلي«.
يذكر أن العب النادي األهلي 
ب� »البودي غارد«،  اس����تعان 
ملنع دخول الصحافيني أو أي 
شخص ال ميلك دعوة خاصة 
لدخول احلفل، الذي حضره عدد 
كبير من الالعبني واجلهاز الفني 
للفريق وعلى رأسهم مانويل 

جوزيه املدير الفني.
واصط����ف ع����دد كبير من 
ناش����ئي الن����ادي األهلي أمام 
القاعة، التي عقد فيها الالعب 
قرانه، وارتدوا جميعا القميص 
األحمر اخلاص بالنادي األهلي، 
ليضفي على عقد القران طابعا 

رياضيا خالصا.

يعادل مليون دوالر.
م���ن جانب آخر، يرى مؤيدو 
مهرج���ان موازي���ن أن احلفالت 
املجاني���ة التي تت���اح للجمهور 
خالل املهرجان، تعطيهم فرصة 
االلتقاء بنجوم املوسيقى املغربية 
والعاملي���ة، مؤكدين أن نس���بة 
ضئيلة جدا من تكاليف املهرجان 
يتم متويلها بواسطة احلكومة 

املغربية.
وقال املدي���ر الفني ملهرجان 
موازين، عزيز داك���ي، في لقاء 
أجراه م���ع مجلة »تيل كيل« ان 
املعارضني ملهرجان موازين هم 
»الدهماء« ذو النظرة السوداوية، 
فف���ي الوقت الذي تنتش���ر فيه 
املجموعات املناهضة للمهرجان 
عل���ى موقع »فيس بوك«، هناك 
الكثير م���ن املجموعات املؤيدة 

إلقامته.

القاهرة � إم.بي.سي: اتهمت 
صحافية مصرية العب النادي 
األهلي ومنتخ����ب مصر عماد 
متعب باالستعانة ب� »بلطجية«، 
قاموا بضربها أثناء عقد قرانه 
يوم السبت املاضي على ملكة 
جمال مصر ي����ارا نعوم بأحد 

مساجد القاهرة.
وقالت عبي����ر عبدالواحد 
الصحافية مبوقع »األهلي دوت 
كوم«: اثناء توجهي »للتواليت« 
املجاور لقاعة عقد قران متعب 
ويارا مبسجد »الرحمن الرحيم« 
بطريق صالح س����الم مبدينة 
نصر، فوجئت مبجموعة من 
الذين يعرفون  »البلطجي����ة« 
ب����� »البودي غ����ارد« اخلاص 
بالالع����ب عماد متع����ب وهم 
لبنانيو اجلنسية يتحرشون 
بي ويقوم����ون بطردي خارج 

املسجد.
وأضافت عبير »ضربوني 
بش����دة على رأس����ي ووجهوا 

الرب���اط � إي���الف: تضاربت 
اآلراء الشعبية والسياسية حول 
مشاركة النجمة العاملية شاكيرا في 
أنشطة مهرجان موازين املوسيقي، 
وذلك حلصولها على مقابل مادي 
يقدر مبليون دوالر في ظل تدني 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
للشعب املغربي. في الوقت الذي 
يعيش فيه 15% من الشعب املغربي 
على أقل من دوالرين في اليوم، 
وحتص���ل الغالبية العظمى من 
السكان على مرتب يقدر ب� 10.64 
دراهم في الساعة، وهو املبلغ الذي 
يساوي تقريبيا ليتر واحد من 
السوالر، تأتي مشاركة شاكيرا 
كصدمة للش���عب املغربي الذي 
يعاني الظروف السابقة حلصولها 
على مبلغ 6.5 ماليني درهم مغربي 
جراء إحيائها حلفل ضمن انشطة 
مهرجان موازين املوسيقي، أي ما 

يارا ناعوم وعماد متعب

شاكيرا

ويليام وكيت ينهيان شهر العسل بسيشيل

ظاهرة »ال نينيا« تقضي على آالف طيور البطريق في نيوزيلندا

كبير من أف���راد األمن. وذكرت 
تل���ك التقارير أن زيارة الثنائي 
امللكي للوالي���ة األميركية تأتي 
ضمن جولة سياحية يعتزمان 
القيام به���ا حول العال���م، كما 
أشارت إلى أنهما ينويان استخدام 
طائرة مروحية ملشاهدة »غراند 
كانيون« الشهير، على أن يغادرا 
أريزونا في وقت الحق السبت. 
البريطانية  ورفضت السلطات 
الكشف عن املكان الذي توجه إليه 
األمير ويليام، الثالث في ترتيب 
والية العرش، وزوجته كاثرين، 
لقضاء شهر العسل، في أعقاب 
حفل زفافهما األسطوري أواخر 
ابريل املاض���ي، بهدف »احلفاظ 
على خصوصيتهما«، بحسبما 

جاء في بيان رسمي.

االزرق نفقت. وه����ي تقول ان 
»الكثير من الفراخ نفقت جوعا 
قبل ان نتمكن من انقاذها وبعدها 
تبدأ معاناة احليوانات البالغة 
التي تفقد الكثير من وزنها مما 
يجعلها غير قادرة على املقاومة 
التحس����ير )تبدل  عند مرحلة 
الريش(. لقد نفق هذه الس����نة 
على االرج����ح 80 الى 90% من 
الفراخ«. وقالت هيئة البيئة في 
نيوزيلندا ان املسؤول الرئيسي 
عن هذا الوضع هي ظاهرة »ال 
نينيا« املناخية التي جتعل مياه 
البحر باردة اكثر من املعتاد في 

وسط احمليط الهادئ وشرقه.

عن القصر: »لقد عاد دوق ودوقة 
كامبري���دج إلى اململكة املتحدة، 
بعدما أمضيا ش���هر العسل في 
سيشيل، لقد استمتع الزوجان 
بالوقت ال���ذي أمضياه معا بكل 
معن���ى الكلمة، وهم���ا ممتنان 
حلكومة سيشيل ملساعدتها التي 
جعلت من ش���هر العسل عشرة 

أيام خاصة ال تنسى«. 
وكانت تقاري���ر إعالمية قد 
حتدثت ف���ي وقت س���ابق عن 
وجود حج���ز لألمي���ر ويليام 
وعروسه كاثرين في فندق »فور 
س���يزونز« مبدينة سكوتسدال 
في والية أريزونا، حيث شوهد 
عدد من سيارات الدفع الرباعي 
والسيارات الفاخرة تتجه نحو 
الفن���دق، الذي أح���اط به عدد 

مخصصة لهررة، وهو يتضور 
جوعا قرب منزل هيلبس التي 
تقيم في كرايستش����رش على 

الساحل الشرقي للبالد.
وتراجعت اعداد هذه املجموعة 
من البطريق االزرق، وهي اصغر 
نوع من هذه الطيور في العالم، 
بشكل كبير هذه السنة بسبب 
التغير املناخ����ي الذي ادى الى 
الس����مك  انهيار في مخزونات 
في البحر. وقد وجدت هيلبس 
للبطريق الذي انقذته واطلقت 
عليه اسم مورغان مكانا في ملجأ 
متخصص في كرايستشرش، اال 
انها تؤكد ان مئات من البطريق 

لندن � سي.إن.إن: أعلن قصر 
»كالرنس هاوس« أن األمير ويليام 
وعروسه كاثرين ميدلتون، عادا 
إلى العاصمة البريطانية لندن، 
بعدما أمضيا »شهر العسل« في 
سيشيل، حيث قضيا عشرة أيام 
على إحدى جزر الرخبيل الواقعة 
في احمليط الهندي، على الساحل 
الشرقي لقارة أفريقيا. وأفاد موقع 
»سي.إن.إن« بأن املتحدث باسم 
القصر امللكي نفى صحة تقارير 
سابقة حتدثت عن وجود أحدث 
زوجني في األسرة امللكية، بوالية 
»أريزون���ا« األميركية، كما نفى 
القيام بجولة  أنهما يعتزم���ان 
سياحية حول العالم، قائال إنه 
على العكس من ذلك، فقد عادا إلى 
بريطانيا. وجاء في بيان صدر 

نيوزيلن����دا � أ.ف.پ: نف����ق 
آالف من طيور البطريق الزرقاء 
الس����نة على  الصغي����رة هذه 
سواحل نيوزيلندا، فيما اضطرت 
السلطات الى انقاذ اعداد اخرى 
ضعيفة، بسبب ظاهرة »ال نينيا« 
املناخية التي ادت الى تراجع في 

مخزونات السمك.
تأخ����ذ املدافعة ع����ن البيئة 
ب����ني يديها  ش����يرلني هيلبس 
بعناية طائ����ر بطريق صغير 
يصدر صيحات قوية بس����بب 

اخلوف.
وقد عث����ر على الطائر الذي 
امتعض كثيرا ألنه وضع في سلة 

ويليام وكيت

طيور البطريق

»أبل« تقترب من إطالق خدمة املوسيقى فوق السحاب
ال���ذي وقعته  مماثل���ة للعقد 
مع IME مع ش���ركات سوني، 
ويونيفيرسال التي تعتبر أكبر 
شركة للموسيقى حول العالم 
التجارة  ويبلغ نصيبها م���ن 
العاملية للموسيقى حوالي %25.5 
من الس���وق العاملية، وأضاف 
التقرير أن الشركة وقعت أيضا 
بالفعل عقد مع ش���ركة وارنر 
للموس���يقى، وتس���اءل: ماذا 
تتوقعون إذا وقعت ابل عقودا 
مع أكبر 4 شركات للموسيقى 
في العالم وهى IME وس���وني 

ويونيفرسال ووارنر.
ومن املنتظر أيضا أن يدعم 
موقف ابل في تقدمي هذه اخلدمة 
التي من املتوقع أن يطلق عليها 
 iTunes وجود خدمة iCloud اسم
الت���ي تعتم���د فيه���ا ابل على 

املوسيقى.

واش���نطن � وكاالت: أكدت 
 CNET تقارير نش���رها موقع
العاملي أن ش���ركة أبل وقعت 
عقد مع شركة IME، وهي رابع 
أكبر شركة لصناعة املوسيقى 
حول العالم في خطوة لتنفيذ 
مشروع ابل لتخزين املوسيقى 
على اإلنترنت، وسبقتها في هذا 
املشروع شركة »غوغل«، لكن 
حت���ى اآلن تتي���ح اخلدمة في 
الواليات املتحدة فقط وأيضا 
ش���ركة أمازون، ومن املنتظر 
عند اكتمال هذا املش���روع في 
هذه الشركات أن ميثل نقلة في 
إلى حد  عالم املوسيقى تشبه 
كبير النقلة التي قام بها موقع 
ل� »غوغل«  التابع  »يوتيوب« 

في عالم الڤيديو.
وأكد التقرير أن ابل أصبحت 
قريبة جدا م���ن توقيع عقود 


