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شون بن انفصل عن سكارليت جوهانسون 
ليرتاح من مالحقتها

دعوة في أستراليا لقتل اجلمال إلنقاذ املناخ!

كارداشيان تنفي عالقتها بالعب الرجبي لوكيت

وفاة »بيكاسو الهند« عن 95 عاماً

سلسلة فنادق »ديز ان« العاملية
تقيم فندقاً على ساحل غزة

غزةـ  أ.ش.أ: قال رجل األعمال الفلسطيني جمال 
النمر رئيس مجلس إدارة شركة »تايجر جروب« 
وسلســـلة فنادق »هوتل ان داي« إنه سيتم إقامة 
فندق »ديز ان« في قطاع غزة كخطوة لدعم اإلعمار 
واالستثمار فيها، لتحتضن غزة بذلك ثالث فندق 
يقام للمجموعة في فلسطني بعد فندقي بيت حلم 

ورام اهلل بالضفة الغربية.

وأشاد النمرـ  خالل لقاء مع الصحافيني مبدينة رام 
اهلل امس باجلهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ورئيس الوزراء د.سالم فياض في 
ترسيخ تقاليد التعاون والتكامل بني السلطة الوطنية 
والقطاع اخلاص وذلك رغم التحديات الكبيرة التي 
تعكر مناخ االستثمار نتيجة التعقيدات والعراقيل 

التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي.

على املوضوع.
يذكر ان عالقة جوهانسون 
)25 سنة( وبن )50 سنة( بدأت 
قبل نحو 5 أشهر وكالهما انفصل 

عن شريكه مؤخرا.

تقدم مصور منهما وطلب صورة 
وقبل أن يقول النجم الهوليودي 

»ال« سارعت هي بالقبول.
يشـــار إلى انـــه مت اإلعالن 
عن انفصال بن وجوهانســـون 
األســـبوع املاضي لكن لم يذكر 
ســـبب االنفصال فيمـــا رفض 
املتحدثان باسم النجمني التعليق 

عائلة أحد العسكريني. وستصور 
احللقة االثنني املقبل، ومن املقرر 
أن تذاع في مطلع 2012. وقالت 
ميشيل أوباما إنها تشاهد بانتظام 
»آي كارلي« مع ابنتيها ماليا )12 

عاما(، وساشا )9 أعوام(.
 وأطلقت سيدة أميركا األولى 

وجيل زوجة نائب الرئيس جو 
بايدن مبادرة أخيرا لتشـــجيع 
جميع األميركيني على مساعدة 

اجلنود وعائالتهم.
 

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: 
يبدو ان تدخل النجمة الهوليودية 
سكارليت جوهانسون في حياة 
املمثل األميركي شون بن ورغبة 
األخير فـــي أال يكون بينهما أي 
شـــيء »جدي« كانا السبب في 
انفصالهما بعد عالقة لم تدم أكثر 
من 5 أشهر. ونقلت مجلة »يو أس 
ويكلي« األميركية عن مصدر لم 
حتدده قوله ان بن )50 سنة( هو 
الذي انفصل عن جوهانسون )25 
سنة( ألنه لم يكن يرغب في  أي 
شي »جدي« منذ انفصاله العام 
املاضي عن زوجته روبني رايت. 
وأشار املصدر إلى ان جوهانسون 
كانت تفرط في اإلحلاح على بن 

و»تالحقه«.
وأوضـــح ان بـــن لـــم يكن 
راغبا فـــي إنهاء العالقة حتى 4 
يونيو يوم حشرت جوهانسون 
نفسها في حديث يجريه »حتى 
انها جلســـت بينه وبني )النجم 
األميركي( روبرت دنيرو ما أثار 

انزعاج األخير«.
ان  إلـــى  املصـــدر  ولفـــت 
جوهانسون أحرجت بن أكثر إذ 

سيدني ـ د.ب.أ: ظهرت اقتراحات في استراليا 
تدعو إلى قتل اجلمال البرية التي تهيم على وجوهها 
فــــي منطقة أويتباك االســــترالية لتقدمي حلومها 

للكالب وإلنقاذ املناخ.
ومبوجب خطة يبدو أنها معدة لتمريرها في 
برملان كانبرا األســــبوع املقبل، فإن صيادي هذه 
اجلمال ميكنهم احلصول على ما يعرف بائتمان 
الكربــــون بقيمة 70 دوالرا اســــتراليا )75 دوالرا 

أميركيا( عن كل جمل بري يصطادونه.
وقال مسؤول شؤون املناخ في البرملان تشينج 
مارك دريفوس »ميكن االجتار بهذه االئتمانات في 
استراليا وخارجها وبيعها للشركات التي حتتاج 
الئتمانــــات كربون نظرا ألن هــــذه اجلمال منتج 

كبير للتلوث«.
ويوجد في اســــتراليا أكبر عــــدد من اجلمال 
البرية في العالم ويلفــــظ كل منها كمية من غاز 
امليثان تساوي نحو طن من ثاني أكسيد الكربون 

سنويا.
وهناك نحو 1.2 مليون جمل بري في استراليا 

وتتضاعف أعدادها كل سبع سنوات.

ويدعم أعضاء البرملان ســــواء من املعارضني 
أو املؤيدين للحكومة اخلطة. ويقول جون كوب 
املتحدث باسم املعارضة لشؤون الزراعة إن القضاء 
على اجلمال البرية الضارة ميكن أن يضاهي منع 
300 ألف سيارة من الســــير في الطرق. يذكر أن 
اجلمال البرية ال تكتفــــي للحصول على طعامها 
وشرابها مبنافسة حيوانات املزارع واألغنام فقط، 

ولكن األمر ميتد ملنافسة البشر.
فمنــــذ عامني، قام قطيع إبل يضم 6 آالف جمل 
هائم جن جنونها بسبب العطش الشديد، بتطويق 
قرية »دوكر ريفر« قرب مدينة أليس ســــبرينج 
بوالية نورثرن تيريتوري، حيث كسروا أنابيب 
امليــــاه وانتزعوا مكيفات الهواء من على اجلدران 

بحثا عن املياه.
ورصدت كانبرا أمواال إلطالق النار على اجلمال 

مبعرفة املروحيات.
وكان أســــالف هذه اجلمال قد جلبت من الهند 
الســــتخدامها فــــي عمليات النقــــل ولكن هجرها 
اصحابها فــــي أوائل القرن املاضــــي عندما حلت 

املركبات محلها.

نيودلهي ـ أ.ف.پ: توفي اشـــهر فنان ورسام 
هندي مقبول فداء حســـني الذي غادر البالد العام 
2006 اثر تهديدات هنـــدوس متطرفني، امس في 
لنـــدن عن 95 عاما على ما ذكرت وســـائل االعالم 

نقال عن عائلته.
مقبول فداء حسني توفي في مستشفى رويال 
برومبتون في لنـــدن على ما ذكرت وكالة »برس 

تاست اوف انديا«.
وذكرت التلفزيونـــات الهندية ان الفنان الذي 
يوصف بأنه »بيكاســـو الهنـــد« توفي جراء ازمة 

قلبية وقصور في وظيفة الرئتني.
وكان الفنان املسلم الذي كان يقيم حتى العام 
2006 في بومباي، قد اثار غضب الهندوس املتطرفني 
بعدما رسم الهة هندوسية عارية. وغادر الهند منتقال 

الى قطر التي حصل على جنسيتها في 2010.

لندنـ  د.ب.أ: نفت جنمة برامج 
تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 
مـــا تردد عـــن ارتباطها بعالقة 
مع العب كرة الرجبي األميركي 
بريت لوكيت ملدة خمسة أشهر، 
كان لوكيت قد قـــال ملجلة »إن 
تاتش« إنـــه ربطته عالقة بكيم 

عبر الرسائل النصية.
وذكرت صحيفة »ديلى ميل« 
البريطانية في عددها الصادر امس 
اخلميس ان كيم شعرت بغضب 
شـــديد إزاء املزاعم، حيث بعث 
محاميها خطابا للمجلة يتهمها 

بنشر »قصة مفبركة ومقال«.
ودعمت مجلـــة »إن تاتش« 
اخلبر بنشر سلسلة من الرسائل 
النصية، غير محددة املوعد، التي 
تزعم أن شخصا رآها على هاتف 
لوكيت. كما أن لوكيت قال للمجلة 

»كيم كانت تالحقني«.
الى ان كيم احتفلت  يشـــار 
مؤخرا بخطوبتهـــا لالعب كرة 
الســـلة كريس هامفريز بعدما 
تواعدا ملدة ستة أشهر. ومن املقرر 

أن يتزوج االثنان هذا الصيف.

دبي ـ العربية: أعلنت شبكة 
تلفزيونية أن سيدة أميركا األولى 
ميشيل أوباما ستظهر في برنامج 
»آي كارلي« التلفزيوني لألطفال، 
وهو برنامج مفضـــل البنتيها 
للترويج ملبادرتها لدعم عائالت 
العسكريني نقال عن تقرير لوكالة 

رويترز.
وأضافت شبكة »نيكلوديون«، 
التـــي تـــوزع برامجهـــا بنظام 
االشـــتراك، أن ميشـــيل أوباما 
اختارت »آي كارلي« الشخصية 
الرئيســـية فـــي البرنامج وهي 
املمثلة  التي تؤديها  كارلي شي 
ابنة  ميراندا كوسجروف، وهي 

عقيد بالقوات اجلوية.
التي ســـتظهر  وفي احللقة 
فيها زوجة الرئيس األميركي ال 
يستطيع والد كارلي العودة الى 
الوطن لالحتفال بعيد ميالده كما 
كان يخطط. وستتحدث ميشيل 
أوباما إلى كارلي لتوضح لها كيف 
أنها تخدم بلدها بكونها تنتمي الى 

شون بن مع جوهانسون

مقبول فداء حسني

كارداشيان ولوكيت

عائلة اوباما

اآلالف يفرّون من حرائق والية أريزونا

مئات القتلى في أسوأ أعاصير أميركا

العواصف تقتلع شجرة عمرها أكثر من 500 سنة

مشادة في اجلو بني راكب ومضيف بالطائرة

ميشيل تظهر في حلقة من برنامج لألطفال

واشنطنـ  أ.ش.أ: أجبرت حرائق الغابات املندلعة 
منذ أيام في والية »أريزونا« األميركية آالف املواطنني 
على ترك منازلهم خوفا على أرواحهم. وذكر راديو 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي ســـي( أمس أن 
حوالي 2000 رجل إطفاء يعملون في الوقت احلالي 

من أجل إخماد هذه احلرائق، مشيرا إلى أن احلرائق 
تغطى مساحات كبيرة تصل إلى مئات الكيلومترات 
املربعة. وكان جان بريوير حاكم والية أريزونا قد 
قال في وقت ســـابق إن هذه احلرائق تعتبر ثالث 

أكبر حرائق تشهدها الوالية في تاريخها.

واشـــنطن ـ د.ب.أ: قال خبراء أرصاد جوية 
أميركيـــون أول من أمس إن البالد شـــهدت هذا 
العام أسوأ موسم أعاصير منذ عام 1953، حيث 

لقي 525 شخصا حتفهم.
وقالت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف 
اجلوي: إن موسم األعاصير األميركي الذي ميتد 
من مارس حتى ســـبتمبر لم ينته سوى نصفه 
بعد، لكن العام احلالي يعد ســـادس أعنف عام 

بالنسبة لألعاصير.
وقـــال هارولد بروكس، مـــن املعمل الوطني 
للعواصف الشـــديدة التابع لـــإدارة الوطنية 
للمحيطات والغالف اجلوي، إن الكثافة السكانية 
خاصة على الساحل الشرقي تزيد من احتمالية 

سقوط القتلى عندما تتشكل األعاصير.

كما أنه ألقى املســـؤولية في ذلك أيضا على 
أصحـــاب املنازل املتنقلة، موضحا أن ســـكانها 
يشكلون نسبة تتراوح بني 15 و20% ممن يحتمل 

أن يلقوا حتفهم إثر األعاصير.
وقال إن موسم األعاصير لهذا العام هو األكثر 
تكلفة كذلك، السيما عندما يوضع التضخم في 

االعتبار.
وتصل تكاليف اخلســـائر التي تسببت فيها 

األعاصير بنحو ستة مليارات دوالر.
ومت اإلبالغ عن حـــدوث 1429 إعصارا حتى 
اآلن هذا العام، يعتقد أن من بينها 1200 إعصار 

فعلي.
وشـــهد عام 2004 عددا قياسيا من األعاصير 

بلغ 1817 إعصارا.

النكاسترـ  يو.بي.آي: اقتلعت العواصف العاتية 
في والية أوهايو األميركية شجرة سنديان عمرها 

اكثر من 500 سنة.
ونقلت صحيفة »النكستر إيغل غازيت« األميركية 
عن توم سميث املسؤول عن صيانة مركز أوليفدايل 
للمســـنني في مدينة النكاستر قوله ان العواصف 
اقتلعت شجرة سنديان عمرها يزيد على 500 سنة 

كما تسببت في حتطم 3 نوافذ لكن لم تسجل أي 
إصابات.

وقال سميث »ال أظن ان البرق ضربها وإمنا كان 
الهواء القوي سبب اقتالعها«.

وأشار إلى ان خشب الشجرة التي يقدر الباحثون 
في جامعة أوهايو ان عمرها أكثر من 500 ســـنة 

سيستخدم في صنع متاثيل وألعاب خشبية.

القاهرةـ  أ.ش.أ: شهدت الطائرة السعودية القادمة 
من جدة  األربعاء مشـــادة كالمية بني راكب وأحد 
مضيفي الطائرة تطورت الى تراشق باأللفاظ بسبب 
عدم التزام الراكب باجللوس في مقعده املخصص 

له قبل هبوط الطائرة.
وكان احـــد الركاب أصر على عدم اجللوس في 
املقعد املخصص له في تذكرة السفر أثناء طيران 
طائرة اخلطوط السعودية وقبل ان تهبط مبطار 
القاهرة الدولي وبعد محاوالت مستمرة من املضيف 
إلقناع الراكب باجللوس في مقعده بدأ صوت الراكب 
يرتفع بطريقة أثـــارت انتباه جميع الركاب وهو 
من نشب عنه مشادة كالمية تطورت إلى تراشق 
باأللفاظ تدخل على أثرها الركاب لتهدئة املوقف إال 
ان الراكب لم يهدأ فاضطر قائد الطائرة إلى طلب 

شرطة مطار القاهرة التي انتظرت على الفور عند 
مهبط الطائرة ملخالفة الراكب قواعد األمن وقواعد 

الطيران.
وبعـــد هبوط الطائرة وأمـــام رجال األمن قدم 
الراكب اعتذاره عما بدر منه فسمحت له السلطات 
بالدخول إلى البالد بعد قبول قائد الطائرة وطاقم 

الضيافة الصلح.
على صعيد آخر تأخرت اليـــوم طائرتان عن 
موعـــد وصولهما احملدد مبطـــار القاهرة الدولي 
ألكثر من ساعتني، حيث وصلت طائرة اخلطوط 
الهولندية القادمة من امســـتردام مساء أمس الى 
مطار القاهرة بعد موعدهـــا احملدد مبا يقرب من 
ســـاعة و15 دقيقة، كما تأخـــرت طائرة اخلطوط 

اليمنية أكثر من ساعتني.

حرائق والية أريزونا

أعاصير أميركا دمرت البيوت والسيارات

أردني يصطحب ابنته للمقبرة 
إلخافتها.. نكاية بأمها

مسّن يعيد كتابًا استعاره
من املدرسة قبل 32 عاماً

دب »طائر« يقتل اثنني
في حادث تصادم

تشييد أعلى برج بالعالم 
لربط التيار الكهربائي

حاكم إقليم فلبيني
ضرب مذيعاً مبيكروفون

استقبلت ادارة حماية االسرة في العاصمة االردنية 
شكوى غريبة جدا حيث قام احد املواطنني في محافظة 
املفرق باصطحاب طفلته التـــي ال يزيد عمرها عن 
ثمانية اعـــوام الى املقبرة ليال بقصد اخافتها نكاية 
بوالدتها التي هربت الى منزل اهلها بعدما تزوج االب 
من امرأة اخرى. وقالـــت مصادر لصحيفة »القدس 
العربـــي« في عمان ان الوالد درج على انتاج الرعب 
البنته بطرق متوحشة كوسيلة للضغط على األم حيث 
ألقى بالطفلة في مكب النفايات عدة مرات ورافقها في 

زيارات ليلية الى املقابر بقصد اخافتها.
ونتيجة مسلســـل الرعب العائلي فقدت الطفلة 
عقلها وأصبحت مريضة نفسيا وفي حالة اعاقة ذهنية 

شاملة والقضية ستحول للمحاكم قريبا.

فوجئ منسوبو مدرسة متوسطة في حي النسيم 
بالرياض هذا األسبوع، مبسن يراجع املدرسة، إلعادة 
كتاب اســــتعاره من مكتبة املدرسة إبان فترة دراسته 
فيها قبل نحو 32 عاما. يقول املسن إنه استعار الكتاب 
خالل فترة دراسته وقبيل تخرجه، وانشغل بعد الدراسة 
متنقال بني مناطق اململكة، وبعد عودته للرياض وعند 
تفقده لبعض األغراض القدمية عثر على الكتاب، وعادت 
به الذاكرة الى أنه استعاره من املدرسة، ما دفعه ملراجعة 
املدرســــة وإعادة الكتاب، حيث كان أمانة لديه، والبد 
من إعادته إلى اجلهة التي متلكه معتذرا عن التأخير. 
إدارة املدرسة حيت املسن على امانته وقدمن له الشكر 
والتقدير، وقال مدير املدرســــة ياسر السلوم ان ادارة 
املدرسة ادهشــــها املوقف واألمانة الكبيرة لدى املسن 

الذي قدم له الشكر والثناء على امانته.

أوتاواـ  رويترز: قالت وسائل إعالم محلية االربعاء 
املاضـــي ان كنديني اثنني قتال فـــي احلال في حادث 
غريب عندما صدمت سيارة دبا اسود اللون يزن 200 
كيلوغرام وأطاحت بجسم احليوان الضخم عاليا في 
الهواء ليســـقط فوق الزجاج األمامي لسيارة أخرى 

قادمة في االجتاه املعاكس.
وارتطم جســـم الدب بسائقة السيارة )25 عاما( 
ورجـــل )40 عاما( كان يجلـــس خلفها ثم خرج من 
الواجهة الزجاجية اخللفية للســـيارة. ومات الدب 

ايضا.
وقـــع احلادث مســـاء االثنني فـــي منطقة ريفية 
تبعد نحو 40 كيلومترا شمالي العاصمة االحتادية 

اوتاوا.
وقال مارتن فورنيل املتحدث باسم الشرطة احمللية 
لهيئة اإلذاعة الكندية »هذا حادث ال نراه يحدث كثيرا 
حتـــى إذا كنا نعيش في الريـــف. كثيرا ما نرى هذا 
يحدث لاليل لكن ان يحدث االصطدام بدب وأن يقتل 

شخصني.. فهذا شيء نادر احلدوث فعال«.
وارتطام السيارات باحليوانات أمر شائع في كندا 
التي يوجد بها كثير من احليوانات البرية الكبيرة 

احلجم مثل االيل.

جاكرتا ـ أ.ش.أ: اعلن مســـؤولون في املؤسسة 
احلكومية للكهرباء في اندونيسيا انه سيتم قريبا 
تشييد أعلى برج في العالم لربط التيار الكهربائي بني 
جزيرتي جاو وبالي بطاقة 3 آالف ميغاوات ويقاوم 

الرياح الشديدة والعواصف.
وقد اجرت الشركة دراسات عميقة حول املخاطر 
اجليولوجية التي ميكن ان تهدد هذا البرج العمالق، 
حيث تصل ســـرعة الرياح في املنطقة احملتمل بناء 

البرج فيها الى 59 مترا في الثانية.
وســـيتم توصيل كابل البرج الذي سيكون على 
شكل ســـاقني عبر مضيق جاوا، ومن املقرر ان تبدأ 
اعمـــال البناء في اوائل عـــام 2012، ومن املتوقع ان 

يكتمل في اوائل 2013.
واوضح املسؤولون ان الشركة قامت بدراسة جميع 

التهديدات الطبيعية بشكل جيد للغاية.

مانيـــال ـ د.ب.أ: أمـــر وزير الداخليـــة الفلبيني 
بالتحقيق مع حاكم إقليمي متهم باالعتداء بالضرب 

على صحافي إذاعي.
وقال جيسي روبريدو إنه وفر حراسة من رجال 
الشـــرطة للمذيع جيروم تاباجناي بعدما أبلغ عن 
تعرضه للضرب مبيكروفون من قبل جوســـل باك 

حاكم إقليم كالينجا الثالثاء املاضي.
وأوضح روبريدو أن تاباجناي كان يقدم برنامجه 
اإلذاعي في مدينة تابوك )330 كيلومترا شمال مانيال( 
عندما اقتحم باك وعدد من حراســـه الشـــخصيني 

االستديو. 
وذكرت الشـــرطة أن باك حتدى املذيع تاباجناي 

والتقط ميكروفونا وضربه به في فمه.
وجاء ذلك نتيجة انتقاد تاباجنا للحاكم اإلقليمي 
بســـبب إخفاقه في وقف قطع األشجار بشكل غير 

مشروع في اإلقليم.
وأمر روبريدو قائد الشـــرطة اإلقليمية فيالمور 
بوماجنالجن بالتأكد من الدافع وراء االعتداء وتقدمي 

الئحة اتهام ضد باك.
وقال إن »تصرفات حاكم اإلقليم تعد ســـلوكا ال 
يصح أن يصدر عن مسؤول حكومي ، وسوء استخدام 
للســـلطة.. ينبغي أن يكون أكثر تعقال وصبرا في 
مثل هذه الظروف. ال ميكن أن نتسامح في مثل هذا 

السلوك من قبل مسؤول حكومي محلي«.
وتصنف املنظمات اإلعالمية الدولية الفلبني ضمن 

أخطر األماكن بالنسبة للصحافيني في العالم.


