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اليامي يتنازل عن حقه في قضية
وفاة ابنه لنجاح عملية خادم الحرمين

سلمى حايك.. مهاجرة غير شرعية بأميركا

إيما روبرتس ترغب في مرافقة
األمير هاري إلى زفاف شقيقه وليام

تنبؤات بحدوث تسونامي تضرب قطاع السياحة 
بمنتجعات تايلند الجنوبية

االنتهاء من تجديد مسجد عمر المالصق لكنيسة القيامة

بانكوك ـ د.ب.أ: قالت تقارير اخبارية امس ان 
تنبؤات منجمـــن بأن امواج املد العاتية املعروفة 
باسم تسونامي ستضرب جنوب تايلند هذا الشهر 
ادت الـــى موجة من إلغاء حجـــز الغرف الفندقية 

باملنتجعات الساحلية.
وقالت صحيفة »بانكوك بوســـت« ان الفنادق 
في منتجعات بوكيت وبانغنغا وســـورين وهي 
منتجعات ساحلية على بحر اندامان شهدت الغاء 
10% مـــن حجوزات الغرف هذا الشـــهر في اعقاب 
تكهنات منجمن بأن الســـاحل ســـتضربه امواج 

تسونامي اخرى.
كانت امواج تســـونامي ضربت املنطقة في 26 
ديسمبر عام 2004 وراح ضحيتها اكثر من خمسة 

آالف شخص نصفهم من السياح االجانب.
وكانت اول امواج تسونامي تضرب املنطقة منذ 
اكثر من 100 عام نتيجة زلزل قوي غير عادي قبالة 

الساحل الشمالي جلزيرة سومطرة.
ويقول معظم اخلبراء إن فرص حدوث تسونامي 
ضعيفة، لكن املنجم وارين بواويراتليرت ومنجمن 
آخرين تنبؤوا بتكرار الكارثة هذا الشهر، ما اثار 
حالة من القلق خصوصا بن السياح التايلندين 

وأصحاب الفنادق.
وقال بيبون اباتيسينغ رئيس الهيئة االدارية 
االقليميـــة لبوكيت »اعتقد انه ينبغي على هؤالء 
النـــاس ان يتحملوا مســـؤولية تنجيمهم، ألن له 

تداعيات على السياحة في اقاليمنا اجلنوبية«.

رام اهلل ـ أ.ش.أ: تم االنتهاء 
من تجديد مسجد عمر المالصق 
لكنيسة القيامة والذي يعتبر 
أول بقعة صّلى عليها مســـلم 
في القدس بعد الفتح االسالمي 

للمدينة المقدسة عام 636.
هنا وعلى مرمى حجر من 
كنيسة القيامة صلى عمر بن 
الخطاب عندما أدركته الصالة 
وهو مع البطريرك صفرونيوس 
في كنيسة القيامة وأبى كل االباء 
الكنيســـة  أن يصلى في هذه 
الكبرى حتى ال يكون ذلك ذريعة 
المســـلمين من بعده  لبعض 
للتعدي على حقوق المسيحيين 

في أقدس مقدساتهم.
ويمكن القول ان مسجد عمر 
مر بأربعة مراحل حيث كانت 
التي بني  المرحلة االولى هي 
فيها عقب الفتح االسالمي، أما 
الثانيـــة فهي بناؤه  المرحلة 
الثاني الذي تم في عهد الملك 
االفضـــل نور الديـــن علي بن 
صالح الدين االيوبي وهو البناء 

القائم اآلن.
ثم جاءت مرحلة ثالثة عام 
1994 حيث تم ترميم المسجد 
برعاية دائرة االوقاف االسالمية 
على نفقة المحسنين وبالتعاون 
مع لجنة إعمار مسجد عمر بن 

الخطـــاب. وبعد ذلـــك جاءت 
مرحلة تجديده هذا العام وذلك 
بالكشـــف عن جدرانه وسقفه 
في قســـمه الثاني الذي يعتبر 
امتدادا للقسم الذي تؤدى فيه 

الصلوات.
وللمسجد مئذنة يرفع عليها 
األذان خمـــس مرات كل يــوم، 
تـــؤدى فيـــه الصلوات  كمــا 
الخمـــس عدا صـــالة الجمعة 
التي يصليها المقــدسيون في 
المسجد االقصى المبارك لمكانته 
الدينية والروحية رغم أن في 
القديمـــة نحو ثالثين  البلدة 

مسجدا.

واسـ  نجران: تنازل مواطن 
سعودي يدعى حمد بن علي بن 
محمد المحامض اليامي عن حقه 
الخاص في قضية وفاة ابنه جراء 
دهسه بوســـيلة نقل مدرسي 
عندما كان عائدا إلى بيته، وذلك 
بمناسبة نجاح العملية الجراحية 
التي أجريت لخـــادم الحرمين 
الملك عبداهلل بـــن عبدالعزيز 
آل سعود في الواليات المتحدة 
األميركية.وأوضح صاحب السمو 
الملكي األمير مشعل بن عبداهلل 

بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران 
أن ما قام به المواطن حمد أمر 
يؤكد مدى قوة الترابط بين أبناء 

المملكة والقيادة الرشيدة.
وقـــال في تصريـــح لوكالة 
األنبـــاء الســـعودية امس »إن 
خادم الحرمين ثمن وقفة اليامي 
النبيل  وشكره على شـــعوره 
وعفوه عن حقه الخاص، وهذا 
موقف غير مستغرب من أبناء 
المملكـــة الذين يضربون دوما 
أروع األمثلة في العفو والصفح«، 

معربا عن تقديره للمواطن اليامي 
على هذا العمل اإلنســـاني. من 
جانبه، قال اليامي في تصريح 
مماثل »إن فرحتنا بشفاء خادم 
الحرمين ال يمكن وصفها، وقد 
أسعدتنا جميعا شيبا وشبانا، 
ألن الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
له في قلوبنا جميعا محبة كبيرة 
كونه قائـــدا عظيما قدم الغالي 
والنفيس لخدمة وطنه وشعبه 
أرواحنا  ولن نتأخر في تقديم 

فداء له«.

كاليفورنيا ـ ســـي ان. ان: 
فـــي وقت احتـــدم فيه اجلدل 
الكونغرس  أقره  حول قانون 
األميركي بشأن الهجرة، أعلنت 
جنمة هوليوود سلمى حايك أنها 
كانت »مهاجرة غير شرعية« 

في الواليات املتحدة.
النجمة املكسيكية،  وقالت 
»44 عامـــا«، ملجلـــة »فـــي«، 
االسبانية إنها ولفترة وجيزة 
من الزمـــن كانت مهاجرة غير 
الواليات املتحدة،  شرعية في 
مضيفة »رغم أنها كانت فترة 
قصيرة مـــن الوقت إال أنها ما 

تزال هجرة غير شرعية«.
وقالت املمثلة التي حصلت 
على اجلنسية األميركية الحقا، 
إنها عندما كانت تدرس التمثيل 
في لـــوس اجنيليس عام 1991 
»حتملـــت أســـوأ األوقات من 
حيث التمييـــز العنصري في 
هوليوود.. فقـــد كان من غير 
املتصـــور للمخرجن أن امرأة 
مكســـيكية ميكن أن يكون لها 

دور بطولة«.
ويوم اخلميس، وافق مجلس 
النواب األميركي، على مشروع 

قانون أثار جدال كبيرا، ميهد الطريق للحصول 
على اجلنسية األميركية للمهاجرين غير الشرعين 

الذين جاءوا إلى الواليات املتحدة أطفاال.
ووافق املجلس على »قانون احللم« بأغلبية 
216 صوتا ضد 198 صوتا، بينما سيجري مجلس 
الشيوخ اقتراعا اخلميس لتقرير هل يبدأ مناقشة 

نسخة من املشروع بها اختالفات بسيطة.
ومن شأن القانون أن يضع الطريق إلى املواطنة 
للمهاجرين الذين دخلوا الواليات املتحدة بصورة 

غير مشروعة وهم أطفال حتت سن 16 وعاشوا 
في أميركا ملدة خمس سنوات على األقل، وحصلوا 
على شـــهادة الثانوية العامة، وأظهروا سلوكا 

حسنا.
وحتى مع ذلك، سيمنح أولئك إقامة مشروطة 
ست سنوات، وقبل االنتقال إلى املرحلة التالية، 
فإن الطالب بحاجة لتلبية متطلبات إضافية، مثل 
الدراسة في كلية أو اخلدمة في اجليش لعامن 

على األقل، واجتياز الفحوص خلفية جنائية.

لندنـ  يو.بي.آي: اعربت الممثلة االميركية ايما 
روبرتس ابنة شقيق النجمة جوليا روبرتس عن 
رغبتها في مرافقة االمير هاري الى حفل زفاف 
شـــقيقه االمير ويليام ونقلت صحيفة »دايلي 
تلغراف« عن روبيرتس )19 عاما( قولها خالل 
حفل توزيع جوائز عروض األزياء البريطانية 
إنها متحمسة جدا للزفاف الملكي، مشيرة إلى 

ان االميرين وسيمان.
وأكدت روبرتـــس انه في حال احتاج األمير 
هاري لرفيقة للزفاف »فسأقوم بذلك« فيما يبدو 
أن أعين الشابات بدأت تتركز على األمير هاري 
)26 عاما( بعد ارتباط شقيقه.وأعلن القصر الملكي 
في بريطانيا أن األمير ويليام وخطيبته كايت 

ميدلتون سيتزوجان في أبريل المقبل.

سلمى حايك

اميا روبيرتس

محمد عبده: لو عرفت أن لهيفاء وهبي ابنة لطلبتها للزواج

»شوق« روبي و»ميكروفون« أبو النجا.. أحسن فيلمين 
في مهرجان القاهرة السينمائي

مد إغالق شواطئ شرم الشيخ..
 وخبيرة بحرية تؤكد: القرش القاتل اليزال في المنطقة

الطورـ  أ.ش.أ: قرر محافظ جنوب سيناء اللواء 
محمد شوشة استمرار اغالق شواطئ شرم الشيخ 
امام الســـباحة والغوص السطحي الى ان تنتهي 
فرقة اخلبراء املصرين واالجانب من حتديد أسباب 
تغير سلوك القروش وزوال أي مخاطر على السياح 

وتوفير احلد األقصى من األمان للسياح.
واوضح شوشـــة ـ في تصريح له ـ أن جميع 
املناطق اخلاصـــة بالغوص العميق مفتوحة أمام 
الغواصن باستثناء املنطقة من شمال خليج نعمة 
وحتى رأس نصراني، مشيرا الى ان املبتدئن سيتم 
توجيههم الى مدينة دهب للتدريب على اساسيات 

الغوص.
يأتـــي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة 
الفنية املكونة من علماء اجانب ومصرين عملها 
بشـــكل مكثف علـــى البيانـــات واملعلومات التي 
قدمتها اجلهات املختصة من قطاع الغوص والبيئة 
واحملميات وشـــهود العيان، للبحث حول سمكة 
القرش التي هاجمت ســـياحا اجانب امام شواطئ 

شرم الشيخ.
وقال رئيس غرفة الغوص واالنشطة البحرية 
هشام جبر ان مركب ابحاث القاع السويدية استمر 

في عملها ملســـح قاع اخلليج في القطاعات التي 
حددتها غرفة الغوص سعيا للتوصل الى اسباب 

االزمة وطرق عالجها بشكل نهائي.
وكانت ســـائحة املانية لقيت مصرعها بعد ان 
هاجمتها سمكة قرش بأحد الشواطئ قبالة احد فنادق 
شرم الشيخ على البحر االحمر حسبما افادت مصادر 
طبية ومحلية.وكان قد مت اصطياد ســـمكتي قرش 
تسببتا في اصابة اربعة سياح بينهم ثالثة روس 

واوكراني مطلع الشهر اجلاري بشرم الشيخ.
من جهة اخرى، قالت خبيرة تساعد مصر في 
مالحقة القروش ان التحقيقات ربطت بن انثى قرش 
بيضاء الطرف وبن ثالث على االقل من بن خمس 
هجمات وقعت قبالة شواطئ منتجع شرم الشيخ 

وان السمكة التزال موجودة في املنطقة.
وقالت ايلكه بويانوفسكي وهي خبيرة في القرش 
ذي الطرف االبيض في البحر االحمر ان قرشا من هذا 
النوع شــــوهد قبل دقائق من الهجومن على اثنتن 
من السائحات الروسيات الثالث وتبن انه هو نفسه 
الذي صور حن تعرضت السائحة االملانية للهجوم 
بعد ذلك بخمســــة ايام.وقالــــت ان القرش اليزال في 

املنطقة على ما يبدو.

القاهرةـ  د.ب.أ: حاز فيلمان مصريان تدور 
أحداثهما في مدينة اإلسكندرية الساحلية 
على اجلائزتن األهم فــــي الدورة الرابعة 
والثالثن ملهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في حفل ختامه الذي أقيم مساء اخلميس 

املاضي في دار األوبرا املصرية.
وحــــاز فيلم »الشــــوق« للمخرج خالد 
احلجر بطولة روبي جائزة الهرم الذهبي 
أكبر جوائز املهرجان وسط احتفاء واسع 
بالفيلم الذي يعيد اجلائزة إلى الســــينما 
املصرية بعد أن غابت ســــنوات طوال منذ 
حصل عليها فيلم »تفاحة« للمخرج رأفت 
امليهي عام 1996.وتدور أحداث الفيلم الذي 
كتبه املؤلف سيد رجب وأنتجه محمد ياسن 
حول يوميات عائلة مهمشة تعيش في حي 
الفقر  عشوائي مبدينة اإلسكندرية يؤدي 
بأفرادها إلى االنحراف فتمتهن األم التسول 
لتنفــــق على عائلتها بينما تتحول ابنتاها 

املراهقتان في غيابها إلى فتاتي ليل.
وحصلت بطلة الفيلم املمثلة املصرية 
سوسن بدر على جائزة أفضل ممثلة مناصفة 

مع الفرنسية ايزابيل أوبير عن فيلم »كوبا 
كابانا« إخراج مارك فيتوسي.

ومنحت جائزة أفضل ممثل مناصفة أيضا 
بن اإليطالي أليساندرو جاسمان واملصري 
عمــــرو واكد بطال فيلــــم »األب والغريب« 
للمخرج ريكي تونياتزي وحاز الفيلم نفسه 

على جائزة أفضل سيناريو.
ورأس جلنــــة التحكيم الدولية املخرج 
املكســــيكي أورتورو ربيشتن وضمت 11 
عضوا بينهم من مصر املخرج علي بدرخان 
السيناريو محمد حفظي واملخرج  وكاتب 
املغربي محمد مفتاح واملمثل الهندي عرفان 

خان واملمثل الكندي رميي جيرارد واملمثلة 
التركية ميلتم كومبول.

وحــــاز الفيلم االيرلنــــدي »وكأنني لم 
أكن هنــــاك« للمخرج خوانيتا ويلســــون 
جائزة الهرم الفضي ومنح الفيلم الفلبيني 
»أمير« للمخرج سينو رونو جائزة أفضل 
إبداع فني في املوسيقى والتصوير وحاز 
املخــــرج الپولندي أندريه كوتكوڤســــكي 
جائزة أفضل عمل أول عن فيلمه »ولد من 
البحر«، بينما منحت جائزة أفضل مخرج 
لإليطالي سفيتوســــالف أوفتشاروف عن 
فيلمه »التعليق الصوتي« الذي حاز أيضا 

جائزة االحتاد الدولي للنقاد فيبرسي.
وحــــاز الفيلم املصــــري »ميكروفون« 
للمخرج أحمد عبداهلل بطولة خالد أبوالنجا 
جائــــزة أفضــــل فيلم في مســــابقة األفالم 
العربية وقيمتهــــا 100 ألف جنيه »18 ألف 
دوالر تقريبا« ويتنــــاول الفيلم املصاعب 
التي تواجه مجموعة من الفرق املوسيقية 
الشــــبابية لتقدمي أعمالهم وإقامة حفالت 

خاصة بهم في مدينة اإلسكندرية.

مبناسبة مرور 50 عاما على جنومية فنان العرب محمد عبده تستعد 
وزارة الثقافة واإلعالم الســــعــودية للتحضير حلفل كبير لالحتفال 
بـ »اليوبيل الذهبي« حملمد عبده رغم تردد جنم الغناء في قبول هذا 
احلفل وذلك ألســــباب خاصة به وخوفا من توظيف هذا احلفل حتت 
عنوان »االعتزال«.وقد أجرت مجلة »سيدتي« حديثا طويال مع فنان 
العــــرب تتطرق فيه إلى أمور كثيــــرة كان أطرفها ما يتعلق بالفنانة 
هيفاء وهبي وابنتها حيث قال انه لم يسم ابنته هيفاء تيمنا بالفنانة 

املشهورة فقد اطلقت عليها االسم قبل ان تصبح هيفاء مشهورة.
وعندمــــا عرف ان هيفاء وهبي لها ابنــــة ومخطوبة قال متفاجئا: 
هيفاء لديها ابنة؟! ما شاء اهلل مخطوبة، خسارة لقد سبقني خطيبها 
وتقدم خلطوبتها لو كنت اعلم ان لهيفاء ابنة لكنت تقدمت وخطبتها 
قبله. وأضاف وهو ينظر الى ابنه بدر: رمبا يشــــبهني في طفولتي، 
مضيفــــا: »اوالدي هم فلذة كبدي وقطعة مني، فهم يشــــبهونني في 
اخالقهم وكالمهم حتى في اصواتهم اجلميلة، اذا رأيتهم فستتأكدين 

انهم قطعة مني«.

وزارة الثقافة واإلعالم تستعد لالحتفال بـ»اليوبيل الذهبي« لفنان العرب

األول حاز »الهرم الذهبي« والثاني األفضل في »مسابقة األفالم العربية« 

محمد عبده

هيفاء وهبي

 ألمانيا تقرر تسليم يخت روسي
 عمالق لمالكه الروسي

أمد حياة األميركيين تراجع شهرًا

قـــررت  ـ د.ب.أ:    هامبـــورج 
الســـلطات األملانية تسليم يخت 
روسي فاخر يحمل اسم »إكليبس« 
يخص امللياردير الروسي رومان 
أبراموفيتـــش إلى صاحبه حيث 

غادر اليوم ميناء هامبورغ.
وصرحت ســـلطات اخلدمات 
اليخت  بـــأن  البحريـــة األملانية 
العمالق غادر امليناء املذكور امس، 
وكان اليخت يقبع في مرسى امليناء 

منذ ديسمبر 2009 حيث أدخلت 
عليه تعديالت عدة.

وذكرت صحيفة »هامبورغر 
اليخت  آبندبـــالت« أن تســـليم 
»إكليبـــس« لصاحبـــه رومـــان 
أبراموفيتش تأخر عاما كامال، بعد 
إدخال عدد مـــن التعديالت عليه 
برغبة صاحبه، يبلغ طول اليخت 
163.50 مترا، وهو أطول يخت في 

العالم يدار مبحرك.  

واشنطن ـ أ.ف.پ: للمرة االولى منذ عقود 
تراجع امد حيـــاة االميركين مع بلوغه 77.8 
عاما لالشـــخاص الذين ولدوا في العام 2008 
اي اقل بشـــهر من اولئك املولودين في 2007 

على ما اظهرت دراسة جديدة.
وافادت دراســـة ملركز »ناشـــونال فايتال 
ستاتيستيكس ريبورتس« التابع ملراكز مكافحة 
االمراض والوقاية منها ان »امد حياة الرجال 
والنساء تراجع بعشـــر من السنة« اي 36.5 

يوما.
بن العامن 1976 و2008 كان امد حياة االميركين 
»الى ارتفاع بشكل عام« على ما جاء في التقرير.في 

2008 تراجع متوسط عمر الرجل في الواليات 
املتحدة من 75.4 عاما الى 75.3 عاما واملرأة من 

80.4 الى 80.3 عاما.
اما الرجال السود الذين يكون امد حياتهم 
اقل بخمس سنوات عادة من الرجال البيض، 
فقد سجلوا مســـتوى قياسيا العام 2008 مع 
حتسن امد حياتهم بشهرين ليصل الى 70.2 

عاما في مقابل 70 عاما في 2007.
على صعيد الواليات تشهد هاواي اطول امد 
حياة في حن ان فيرجينيا الغربية )شرق الواليات 
املتحدة( التي تشهد ايضا اعلى نسب البدانة في 

البالد تسجل االمد االقصر.


