
 48  االثنين  ٦   ديسمبر   ٢٠١٠   

 ساركوزي وكارال في تاج محل                             (أ.پ)

  كان (فرنســــا) ـ أ.ف.پ: انتخبت لوري 
تيلمان الطالبة البالغة التاسعة عشرة ملكة 
جلمال فرنســــا للعام ٢٠١١ مساء السبت من 
خالل تصويت املشاهدين خالل حفلة أقيمت 
في كان (غرب فرنســــا) نقلتها محطة «تي 

اف ١» مباشرة.
  لوري تيلمــــان وهي ملكة جمال مقاطعة 
بريتاني وتدرس ادارة االعمال في بريســــت 
(غرب) أصبحت تاليا الفائزة الرابعة والستني 
بهذه املسابقة التي ترأسها هذه املرة املمثل آالن 
دولــــون وقدمها جان بيار فوكو. وقد نظمت 

احلفلة شركة اندميول.
  واختيــــرت امللكــــة اجلديدة مــــن بني ٣٣ 

مشاركة.
  ولوري تيلمان البالغ طولها ١٫٧٨ مترا هي 
اول ملكة تنتخب منذ انسحاب جينفياف دو 
فونتوني التي كانت تنظم املسابقة منذ العام 
١٩٥٤، في مارس. وكانت دو فونتوني باعت 
عالمة «ملكة جمال فرنســــا» وشركة «ملكة 
جمال فرنسا» إلى مجموعة «اندميول» العام 
٢٠٠٢. وقد قطعت دو فونتوني عالقتها مع 
اندميول في مارس من هذه السنة معتبرة ان 
شركة االنتاج هذه ال حتترم مبا يكفي قواعد 

احلشمة والكياسة التي تعتمدها.
  وهي تنظم في قاعة فاغرام في باريس اول 
نسخة من مسابقتها اخلاصة «ملكة اجلمال 
الوطنية ٢٠١١» مع ٢٥ مشاركة. وتخلف لوري 
تيلمان على عرش اجلمال الفرنســــي مليكة 
مينار من منطقة النورماندي التي كانت ملكة 

جلمال فرنسا خالل العام ٢٠١٠.  

 لوري تيلمان..
   ملكة لجمال فرنسا ٢٠١١

 نيودلهيـ  أ.ف.پ: اوردت الصحف الهندية امس وقائع الزيارة اخلاصة 
التي قام بها الرئيس الفرنســــي نيكوال ساركوزي وزوجته كارال بروني 
ساركوزي لـ «نصب احلب» في تاج محل، حيث «انبهرا» برؤية ما شاهداه، 
كما اشارت بعضها ايضا الى صعوبات التدابير االمنية بعد قرارهما تقدمي 
موعد زيارتهما. وكانت الديبلوماســــيتان الفرنســــية والهندية اعلنتا ان 
الزوجني الرئاسيني ســــيزوران االحد (امس) الضريح الرخامي االبيض 
الشهير في اغرا شمال الهند، لكن في اللحظة االخيرة قرر الرئيس الفرنسي 

وزوجته التوجه الى تاج محل فور وصولهما الى اغرا.
  وهذا اجلانب الســــياحي على هامش زيارة الربعة ايام بدآها الســــبت 
املاضي في بنغالور (جنوب) ووصفتها باريس بأنه محطة مهمة في نظر 
املضيفني الهنود لنيكوال ساركوزي الذين متنوا بحرارة ان يكرس الرئيس 

جزءا من وقته السكتشاف معالم بالدهم.
  وكتبت صحيفة «صاندي اكســــبرس»: «مباشرة قبل طلوع الشمس 
اخرجت احلواجز وانطلقت الصفارات فاضطر الناس الخالء الشوارع كما 

شلت حركة السير. وفجأة اصبحت اغرا هادئة جدا».
  وكانت الســــلطات قررت اغالق املوقع امــــام العامة صباح امس، لكن 
بحسب «صحيفة تاميز اوف انديا»: «فإن التغيير في اللحظة االخيرة في 
البرنامج اثار بعض القلق لدى السلطات احمللية». وبعد ان تلقت املعلومة 
مع بداية بعد الظهر اغلقت السلطات بيع التذاكر وتوارت اخر مجموعات 
السياح في خضم ذلك عن االنظار بعيد الساعة ١٦٫٠٠، بحسب الصحيفة 
التي عنونت «لقد قدما وشاهدا ووقعا في حب تاج» فيما حتدثت محطة 

التلفزيون هيدالينز توداي عن «رومانسية» الزوجني ساركوزي.

 «رومانسية» ساركوزي وزوجته في الهند تصدرت الصحف

 شعبوال يغني لنائب
   فائز بالحزب الحاكم

 القاهرةـ  ام.بي.سي: أحيا الفنان 
الشعبي شعبان عبدالرحيم الشهير 
بـ «شــــعبوال» حفال غنائيا ألحد 
مرشحي احلزب الوطني احلاكم في 
مصر. وذكرت صحيفة «األهرام» 
املصرية أن شــــعبوال شــــارك في 
احتفال أقامه اللواء يحيى عزمي 
الوطني مبناسبة  مرشح احلزب 
فوزه مبقعد العمال في دائرة التلني 
انتخابات  مبحافظة الشرقية في 
الفنان  الشــــعب.  وقــــام  مجلس 
الشعبي املصري بالغناء للنائب 
اجلديد، ووصفه بأنه حبيب املاليني، 
وشارك شعبوال بعض املطربني مثل 
أحمد جوهر وأحمد شــــوقي . وقد 
حضر حشد كبير من أبناء الدائرة، 
وشارك في االحتفال د.زكريا عزمي 
رئيس ديوان رئيس اجلمهورية 
وشقيق النائب  الذي أكد أن شقيقه 
سوف يقدم الكثير ألبناء الدائرة، 
ووجوده بني األهالي سوف يثبت 

أنه األحق مبقعد البرملان .  

 شعبان عبدالرحيم

 وزير التربية السعودي: زوجتي ال تدير الوزارة
 الرياضـ  إيالف: نفى وزير التربية والتعليم 
بالسعودية األمير فيصل بن عبداهللا ما ذكره أحد 
اإلعالميني عن مدى صحة إدارة زوجته لوزارته، 
وقـــال األمير فيصل ان زوجته األميرة عادلة ال 

تدير سوى منزله فقط.
  وأضـــاف أن وزارته ال تـــدار إال من الداخل، 
وليس ملن هم في خارجها سلطة إلدارتها، مشيرا 
إلى أن وزارته تضـــم متخصصات في التربية 
والتعليم يستطعن القيام بأدوارهن فيها على 

أكمل وجه.
  وقال األمير فيصل خالل أمسية إعالمية بهيئة 
الصحافيني الســـعوديني مساء السبت املاضي، 
ان وزارته ساعية لتطوير املناهج بشكل جدي، 
واضعا العام ١٤٤٤هـ تاريخا لتحقيق استراتيجيات 

وزارته.
  الوزير األمير ذكر خالل اللقاء أنه حمل هما 
كبيرا يتمثل في حقيبة الوزارة التي تعج بالعديد 
من املالحظات، وقال األمير أن وزارته تسعى إلى 
خفض عدد إدارات التعليم الفرعية مبناطق اململكة 

إلى ثالث عشرة إدارة تعليمية فقط.
  وأشار إلى أن شركة تطوير التعليم القابضة 
تســـعى إلى حتقيق رؤية الوزارة نحو املعلم 
واملعلمة وكذلك الطالب واملناهج، ملقيا بالالئمة 

على وزارتي املالية واخلدمة املدنية في استحداث 
وظائف جديدة للمعلمني. وأملح الوزير فيصل 
إلى توجه وزارته نحو وجود تأمني صحي خاص 
باملعلمني واملعلمات، واعدا بحل مشاكل تعيني 

املعلمات في مناطق نائية. 

 األمير فيصل بن عبداهللا 

 إدانة بفرنسا لوقف شرطية أصلها عربي 
 باريسـ  وكاالت: شجبت الشرطية الفرنسية 
سهام سويد قرار مديرية شرطة باريس توقيفها 
عن العمل ملدة أربعة أشـــهر على خلفية نشرها 
كتابا أبرزت فيه «الشطط في استعمال السلطة 
والفساد والعنصرية» التي تنخر في بعض فروع 

جهاز الشرطة احمللي.
  واستنكرت أبرز منظمات مناهضة العنصرية في 
البالد تعليق عمل سهام، ذات األصول التونسية، 
معتبرة أنه كان على الدولة الفرنسية أن تكرم 

الشرطية بدل أن تعاقبها.
  وفي مقابلة مع «اجلزيرة نت» قالت سهام سويد 
(٢٩ عاما) إنها مازالت «حتت وقع الصدمة» بعد 

علمها بالقرار الذي أعلن األربعاء املاضي.
  وأضافـــت أن كتابها «قانـــون الصمت داخل 
الشرطة» الذي نشر في منتصف أكتوبر املاضي، 

تضمن «وقائع تثبتها الشهادات والوثائق واحملاضر 
والتقارير ومذكرات العمل الرسمية». 

  وبحسب سهام سويد فإنها لم تضع ما كتبته 
في متناول القـــراء إال بعدما أيقنت من «انعدام 
اإلرادة لدى املسؤولني عن الشرطة في وضع حد 
ملمارسات اجلهاز التي كنت ضحية لها في بعض 

األحيان وشاهدة عليها في أحيان أخرى».
  واستبعدت الشرطية أن يكون نشر الكتاب، 
الذي دخل في قائمة الكتب األكثر بيعا في فرنسا، 
هو «السبب احلقيقي» لتعليق عملها، الفتة إلى 
أن مدير شـــرطة باريس طلـــب توقيفها في ٢٦ 
نوفمبر املاضي بعد ثالثة أيام من رفعها دعوى 
قضائية ضد وزيرة األســـرة الفرنسية جانيت 
بوغراب املقربة من الرئيس الفرنســـي نيكوال 

ساركوزي. 

 منحوتة هيلين توماس  في المتحف العربي - األميركي
 واشنطنـ  كونا: أزيح الستار رسميا عن 
منحوتة الصحافية هيلني توماس في املتحف 
القومي العربي - األميركي في ميتشيغان 
تقديرا ملسيرتها الصحافية التي ال مثيل لها 
والتي متيزت بالشجاعة واملهنية والتعاطف 

مع القضايا العربية األميركية.
  ومتت إزالة الســـتار فـــي حفل خاص 
فـــي املتحف مبدينـــة ديترويت في والية 
ميتشيغان ليل اخلميس املاضي حيث كانت 
هيلني توماس ضيفة الشرف في هذا املتحف 
القومي الذي يسعى إلبراز التجربة العربية 
األميركية من خالل عرض مجموعات ووثائق 

وفنون وصور فوتوغرافية.
  وحتدثت توماس في مؤمتر في ديربورن 
في والية ميتشيغان حتت عنوان «صور 
ومفاهيم عربية أميركية» من تنظيم «عرب 
ديترويت» حيث استقبلت بحفاوة بالغة.

  إال أن إقامتها القصيرة في والية ميتشيغان لم متر دون جدال حول 
تصريحاتها حني اعتبرت توماس في كلمة لها خالل املؤمتر ان عددا 
من املؤسسات اإلعالمية واملالية في الواليات املتحدة يسيطر عليها 
صهيونيون ما أدى الى إعالن جامعة واين ســـتايت في ميتشيغان 
التي تخرجت منها توماس في االربعينيات انها لن تقدم جائزة هيلني 
توماس لروح التنوع املخصصة منذ عشـــر ســـنوات لدعم الطالب 

اجلامعيني من خلفيات متنوعة خالل دراستهم الصحافة.
  وكانت عميدة الصحافيني في البيت األبيض التي تبلغ من العمر 

تسعني عاما تقاعدت من عملها في ٧ يونيو 
املاضي بعد تصريحاتها التي أثارت جدال 
عندما قام احلاخام اليهودي دافيد نيسينوف 
باعتراضها وطرح أسئلة عليها حول إسرائيل 
وهي تغادر عملها من احلديقة الشـــمالية 
في البيت األبيض فكان جوابها املســـجل 
على الكاميـــرا «قل لهـــم ان يخرجوا من 

فلسطني».
  وأضافت «تذكر ان هؤالء الناس محتلون 
وهـــذه ارضهم» ما أثار ردود فعل أدت الى 
استقالتها من عملها في «هيرست» وخسارتها 

ملقعدها األمامي في البيت األبيض.
  لكن تومـــاس لـــم تتراجع عـــن هذه 
التصريحـــات خالل زيارتها مليتشـــيغان 
وصرحت للصحافيني خـــالل املؤمتر في 
ديربورن بقولها «أمتسك مبا قلت لقد قلت 
احلقيقة ودفعت الثمن لكن األمر يستحق 
قـــول احلقيقة... احلقيقة دائما ما تكون ضحية في نزاعات من هذا 
القبيل». ولدت توماس في وينشستر في والية كنتاكي من والدين 
مهاجرين من لبنان لكنها نشـــأت في ديتروت في والية ميتشيغان 
وبعد تخرجها في كلية الصحافة انضمت الى «يو بي اي» عام ١٩٤٣ 
وغطت كل رئيس أميركي منذ تولي جون كينيدي احلكم عام ١٩٦١ قبل 
ان تقدم استقالتها من «يو بي اي» عام ٢٠٠٠ وتنضم الى «هيرست» 
وهي أول صحافية أميركية تتولى منصبا في نادي الصحافة القومية 

واول امرأة تتولى رئاسة جمعية مراسلي البيت األبيض. 

 إدانة بفرنسا لوقف شرطية أصلها عربي 
تضمن «وقائع تثبتها الشهادات والوثائق واحملاضر 

والتقارير ومذكرات العمل الرسمية». 
  وبحسب سهام سويد فإنها لم تضع ما كتبته 
في متناول القـــراء إال بعدما أيقنت من «انعدام 
اإلرادة لدى املسؤولني عن الشرطة في وضع حد 
ملمارسات اجلهاز التي كنت ضحية لها في بعض 

األحيان وشاهدة عليها في أحيان أخرى».
  واستبعدت الشرطية أن يكون نشر الكتاب، 
الذي دخل في قائمة الكتب األكثر بيعا في فرنسا، 
هو «السبب احلقيقي» لتعليق عملها، الفتة إلى 
أن مدير شـــرطة باريس طلـــب توقيفها في ٢٦
نوفمبر املاضي بعد ثالثة أيام من رفعها دعوى 
قضائية ضد وزيرة األســـرة الفرنسية جانيت 
بوغراب املقربة من الرئيس الفرنســـي نيكوال 

 إدانة بفرنسا لوقف شرطية أصلها عربي 
تضمن «وقائع تثبتها الشهادات والوثائق واحملاضر 

والتقارير ومذكرات العمل الرسمية». 
  وبحسب سهام سويد فإنها لم تضع ما كتبته 
في متناول القـــراء إال بعدما أيقنت من «انعدام 
اإلرادة لدى املسؤولني عن الشرطة في وضع حد 
ملمارسات اجلهاز التي كنت ضحية لها في بعض 

األحيان وشاهدة عليها في أحيان أخرى».
  واستبعدت الشرطية أن يكون نشر الكتاب، 
الذي دخل في قائمة الكتب األكثر بيعا في فرنسا، 
هو «السبب احلقيقي» لتعليق عملها، الفتة إلى 

أن مدير شـــرطة باريس طلـــب توقيفها في 
نوفمبر املاضي بعد ثالثة أيام من رفعها دعوى 
قضائية ضد وزيرة األســـرة الفرنسية جانيت 
بوغراب املقربة من الرئيس الفرنســـي نيكوال 

 غالف كتاب «قانون الصمت»
   وفي اإلطار سهام سويد
 

 أسطنبولـ  كونا: للسجاد التركي تاريخ عريق يحكي قصص 
املاضي واحلاضر فسابقا كان يطغى على مواده الصوف اخلالص 
ــرعان ما أدخلت عليه مواد جديدة كاحلرير بينما  أو القطن وس

تطورت رسوماته من بدائية لتصبح أشكاال مدروسة ومتقنة.
ــجاد يضفي    وفي تركيا ال ميكن أن ترى منزال واحدا دون س
عليه الدفء والرونق واألناقة وما زال السجاد املنسوج واحملاك 
باليد يستقطب االهتمام باعتباره قطعة فنية تدوم سنوات وتزداد 

جماال وقيمة عاما بعد عام.
  وتعتبر صناعة السجاد من الصناعات املتأصلة في املنطقة إذ 
زاولتها في البداية القبائل البدوية التي سكنت آسيا الوسطى ثم 

أدخلها السالجقة إلى األناضول في القرن احلادي عشر.
  ويعتبر السجاد األناضولي من أشهر أنواع السجاد في تركيا 
ــال املهرة في تركيا حيث  ــذي يقوم بتصنيعه الريفيون والعم ال
تترواح فيه البوصة املربعة بني أربعني ومئة عقدة وما مييز السجاد 
التركي اليدوي استخدام صانعيه اللون األحمر الفاقع للسجادة 

كلها أو جزء كبير منها.
ــلطان أحمد في  ــجاد في منطقة الس   ويقول صاحب محل س
ــطنبول حمد أوكاي إن السجاد التركي يعد من أفخر األنواع  إس
ــرقية يحاك من القطن واحلرير ويطعم  عامليا وأبدع الفنون الش
باخليوط املقصية والذهبية ويغلب على نقشاته الطابع الزخرفي 

اإلسالمي بألوان متنوعة وزاهية. 

 السجاد التركي.. 
  تحفة الصناعات اليدوية

 وزير المشردين البريطاني ينام 
  في سرير مخصص للتخييم

 يعتكف وزير املشردين في بريطانيا غراند شابز في مكتبه 
ــرير مخصص  مبجلس العموم البريطاني حيث ينام في س
للتخييم هناك في تقيد صارم للقوانني اجلديدة بشأن حملة 

على نفقات نواب البرملان بحسب صحيفة التلغراف.
ــمل محفظة مسؤوليات شابز، وهو مليونير ميتلك    وتش
طائرة خاصة، االهتمام بقضايا املشردين في بريطانيا، وهو 
ــواب ينامون في مقر البرملان  ــد من عدد متزايد من الن واح
ــن نفقات اقامة  ــن قوانني جديدة للحد م البريطاني بعد س

املشرعني في لندن.
ــتكى شابز لسلطة مجلس العموم    وفي يوليو الفائت، اش
ــوم في مكتبه اذ  ــني اجلديدة جتبره على الن ــن ان القوان م
ــتطيع املطالبة بشكل روتيني بنفقات الغرف  انه لم يعد يس

الفــندقية.
  وكانت احلكومة قد فرضت نظاما صارما جديدا بعد فضيحة 
النفقات التي هزت بريطانيا وتسببت في تزايد غضب عدد 
من النواب ممن قالوا أن احلملة ذهبت بعيدا وانهم يعاقبون، 

ماليا، اآلن لالضطالع مبهامهم البرملانية.
  وإليضاح محنته، قام شابز بإرسال صورة لـ «سريره» 
املؤقت في مكتبه بالبرملان، الى سلطة مجلس العموم، ورغم  
ذلك قال انه يتمتع بنوم هانئ باستثناء ساعة «بيغ بني» التي 

تدق كل ربع ساعة. 

 هيلني توماس 

 سپيرز تؤكد في ألبومها الجديد: 
حبيبي لم يضربني

 لوس اجنيليسـ  وكاالت: وضعت مغنية الپوب األميركية، بريتني 
سپيرز، حدا للشائعات الدائرة بتعرضها للضرب على يد صديقها 

جيسون تروويك، باإلعالن عن ألبوم جديد سيطلق قريبا.
  وكتبت سپيرز، التي احتفلت اخلميس بعيد ميالدها الـ ٢٩، على 
صفحتها باملوقع االجتماعي «تويتر»: «أنا على وشك االنتهاء من 

ألبومي اجلديد، وسيرى النور في مارس، وأنا أحبه».
  وهذا ال يبدو كل شيء حتبه املغنية املثيرة للجدل، إذ أضافت 
أنها تخطط لقضاء عطلة نهاية أســـبوع رومانسية مع تروويك 
لالحتفال بعيد ميالدها، لتضع بذلك حدا لشـــائعات عن تعرضها 

ألذى جسدي على يد صديقها، وهي مزاعم نفاها ممثلها.
  ولفتت مغنية البـــوب األميركية إلى أنها تخطط لرفع دعاوى 

قضائية ضد وسائل إعالم نشرت تقارير تعرضها لإلساءة.
  يذكر أنه األلبوم الســـابع للمغنية األميركية، ومسقط رأسها 
مدينـــة «لويزيانا»، ويأتي إطالقه بعد قرابة عامني من آخر ألبوم 

 .«Circus لها «سيرك

 د.يكن الثالثاء وياكم
 تستضيف «األنباء» غدا 
الثالثاء اختصاصي تقومي 
األسنان والفكني في مستشفى 
طيبة د.عبدالرحمن يكن بني 
الساعتني ٧ و٩ مساء، وذلك 
للحديث عن االسنان اللبنية، 
والزراعات العظمية، وسوء 
االطباق عند االطفال، والرد 
على اسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ 
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