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أديل أجنزت أغنية 
فيلم جيمس بوند خالل 10 دقائق

صيني يطعن 23 طفاًل 
متأثرًا بشائعات يوم القيامة 

36 دقيقة الوقت الالزم للشعور باليقظة 
بعد االستيقاظ من النوم

ثوران بركان جبل لوكون في إندونيسيا

بكني ـ د.ب.أ: أعلنت الشرطة الصينية امس أن 
الرجل الذي طعن 23 طفال في هجوم على مدرسة 
ابتدائية بإقليم هينان بوســـط الصني كان متأثرا 

بالشائعات املتعلقة بيوم القيامة.
ونقل بيان حكومي عن الشرطة القول إن مني 
يوجنون )36 عاما( طعن ســـيدة كبيرة السن في 
منزلها القريب من املدرســـة في قرية شـــينبينغ 
مبقاطعة جواجنشان بإقليم هينان اجلمعة املاضية 
قبل أن يقتحم املدرسة ويطعن األطفال حتى متكنت 

الشرطة واملدرسون من السيطرة عليه.
وجـــاء في البيان دون توضيـــح إن حتقيقات 
الشـــرطة األولية خلصت إلى أن مني »كان متأثرا 

بالشائعات املتعلقة بيوم القيامة«.
ووافق االدعاء في جواجنشان على اعتقال مني 

التهامه »بتعريض األمن القومي للخطر« انتظارا 
ملزيد من التحقيق بشأن الدافع وراء ارتكابه للحادث 
وتاريخ مرض الصرع عنده وقدرته على التحكم 

في نفسه.
ونقلت وسائل اإلعالم عن راو مينجشينغ مدير 
قطاع الصحة في جواجنشان القول امس إن األطفال 
الذين تعرضوا للهجوم تتـــراوح أعمارهم بني 6 
و12 عامـــا وأصيبوا بجروح خطيـــرة في الرأس 
واأليدي. وأضاف راو ان العديد من األطفال مازالوا 
يخضعون للعالج في املستشـــفى ولكن حالتهم 

ليست خطيرة.
ويشـــار إلى أن شـــائعات انتشرت في الصني 
ودول أخرى بأن العالم ســـينتهي في 21 ديسمبر 

اجلاري.

لندن ـ أ.ش.أ: أظهرت دراسة طبية أن اإلنسان 
بحاجة إلى 36 دقيقة ليشـــعر باليقظة واالنتباه 

عقب االستيقاظ في الصباح الباكر.
وأوضحت األبحاث التي أجريت في هذا الصدد 
أن الكثير من األشخاص يشعرون باالنزعاج عند 
ســـماع صوت املنبه في الصبـــاح ليتركوه يعيد 
التنبيه باالستيقاظ على فترات متقاربة لنحو 14 
دقيقة عقب املوعد الذي حددوه لالستيقاظ، إال أن 

الكثيرين أكدوا عدم شعورهم باليقظة واالنتباه 
بصورة كاملة سوى عقب استيقاظهم بنحو نصف 

ساعة.
ويعتقد نحو 73% من الذين شملتهم الدراسة 
أن صـــوت تغريد الطيور فـــي الصباح يجعلهم 
يستيقظون بحالة مزاجية أكثر إيجابية في الوقت 
الذي يشعر فيه ثلثا البريطانيني بواقع 66% بعدم 

وجود حافز أو دافع لديهم لالستيقاظ مبكرا.

جاكرتا ـ د.ب.أ: ذكــــرت تقارير إعالمية أمس ان 
بركان جبل لوكون في جزيرة سواليسي ثار وقذف 

رمادا فى الهواء امتد آلالف األمتار.
ونقلت وكالة انتارا االخبارية االندونيســــية عن 
مســــؤولني القول ان اجلبل الذي يبلغ ارتفاعه 1578 
مترا ثار الساعة الثانية عشرة وتسع دقائق صباحا 

بالتوقيت احمللي عقب تزايد النشاط البركاني اول من 
امس. ونقل عن فريد روسكاندا بيما رئيس نظام مراقبة 
البراكني احمللية قوله »وصل الرماد الذي قذفه البركان 
الرتفاع 3000 متر فوق الفوهة في تومبالوان«. يذكر 
أن اندونيســــيا بها 500 بركان 128 منها مت تصنيفها 

على أنها نشطة و 65 على أنها متثل خطورة.

لندنـ  يو.بي.اي: أذهلت النجمة 
البريطانية أديل اجلميع بقدراتها 
املوسيقية بعدما متكنت من حفظ 
كلمات أغنية فيلم جيمس بوند 
اجلديد وإنشادها خالل فترة لم 

تتعد الـ 10 دقائق.
ونقلـــت صحيفـــة صـــن 
البريطانيـــة عن منتـــج فيلم 
السقوط من السماء بول إيبوورث 
قوله انه ذهل عندما متكنت أديل 
من إجناز أغنية الفيلم خالل 10 

دقائق فقط.
وقال إيبوورث خالل 10 دقائق 
الكلمات  اللحن وكانت  حضرت 
في رأسها. كان هذا بالفعل أكثر 
شيء غريب رايته فهي سريعة 
وكان ذلك أشبه بالظاهرة معبرا 
عـــن إعجابه الشـــديد بقدراتها 

الصوتية.
أديل لغناء أغنية  واختيرت 
فيلـــم جيمـــس بوند الشـــهير 
وسرعان ما القت جناحا كبيرا 
واحتلت املراكز األولى في سباقات 

أديلاألغاني.

برلسكوني يخطب فتاة تصغره بنصف قرن
وكاالت: أعلن رئيس الوزراء االيطالي السابق 
والقطب اإلعالمي وصاحب نادي ميالنو سيلفيو 
برلسكوني األحد خطبته على فتاة شابة تصغره 

بنحو نصف قرن اسمها فرانسيسكا باسكالي.
وقال املليونير االيطالي الذي اشتهر بفضائحه 
اجلنسية رغم عدم ثبوتها، ان خطيبته تبعث فيه 
الســـرور الدائم، مقرا بوجود فـــارق عمري كبير 

بينهما.
ووفق ســـكاي نيوز ان إعالن برلسكوني عن 
خطبته جاء عبر إحدى القنوات التلفزيونية اململوكة 
له، وقال انه ينـــوي الزواج من صديقته احلالية 

فرانسيسكا باسكالي.
وقال للمذيع: »نعـــم خطبت فتاة من نابولي، 
وهذا األمر أصبح رسميا، انها شابة للغاية وثمة 
فارق كبير في العمر بيننـــا يقترب من 49 عاما، 

رقم كبير نوعا ما«.

وأضاف ان عمرها 27 عاما واسمها فرانسيسكا 
وهي فتاة جميلة، جميلة الشكل وأكثر جماال داخليا، 
وهي جتلب لي السعادة البالغة واملستمرة، وهي 
قريبـــة جدا مني وحتبني كثيـــرا جدا وأنا أحبها 

باملقابل.
يشار الى ان برلسكوني سبق له الزواج مرتني 

وله من األبناء خمسة.
وفي أكتوبر املاضي حكم عليه بالسجن 4 سنوات 
للتهرب الضريبي، إال ان احلكم خفض الحقا الى 
عام واحد واتهم خصومه واحملكمة بإصدار »حكم 

سياسي« عليه.
وفي محاكمة أخرى، أنكر برلسكوني اتهامات 
مبمارسة اجلنس مع فتاة قاصر وإساءة استخدام 
السلطات املمنوحة له بالضغط على الشرطة من 
أجل االفراج عن الفتاة وهي املغربية كرمية احملروق 

املعروفة بلقب روبي.

واجهة تويتر لتحميل أرشيف التغريدات

دبي حتتضن 
أعلى فندق في العالم

.. و دبي من بني  أبرز 7 مدن 
ملشاهدة األلعاب النارية 

برأس السنة

فندق ماريوت ماركي

برلسكوني وخطيبته اجلديدة

»تويتر« يتيح حتميل أرشيف التغريدات

اجلزيرة: كشف موقع تويتر عن خدمة جديدة 
متكن مستخدميه من حتميل جميع تغريداتهم منذ 

تسجيلهم باملوقع.
وكمرحلة أولى تتوافـــر اخلدمة حاليا لبعض 
املستخدمني على ان تعمم على الكل تباعا، وميكن 
للمســـتخدم التأكد من خالل الذهاب إلى اعدادات 
حســـابه وفي حال كانت اخلدمة متوافرة سيظهر 
خيار أرشيف حســـابك في تويتر مع زر لتحميل 

االرشـــيف. ويقوم املوقع فـــي حالة طلب حتميل 
االرشيف بارسال رابط التحميل الى عنوان البريد 
االلكتروني اخلاص باملســـتخدم، وهو عبارة عن 
ملف مضغوط يحوي جميع التغريدات التي ميكن 

استعراضها عن طريق متصفحات االنترنت.
وتستعرض التغريدات على اساس السنة والشهر 
مع مؤشر يحسب نشـــاطها وعددها حتى حلظة 

حتميل االرشيف.

دبي ـ أ.ف.پ: حصل فندق ماريوت ماركي بدبي 
على شهادة موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأعلى 
فنـــدق في العالم، بينما حتتضن املدينة أصال أعلى 
مبنى على اإلطالق هو برج خليفة وأعلى برج سكني 

هو برج األميرة.
ويبلغ ارتفاع فندق »جي دبليو ماريوت ماركي 
دبي« 355 مترا، اي انـــه اقل ارتفاعا بـ 26 مترا من 
برج امباير ســـتيت في نيويـــورك، وهو مؤلف من 
برجني توأمني مماثلني يتألف كل منهما من 77 طابقا، 

بحسبما افاد بيان.
ويضم كل من البرجني 804 غرف، ما يجعل منه 

ايضا واحدا من اكبر الفنادق في الشرق األوسط.
وكل من البرجني متوج مبا يشبه اجلوهرة الضخمة، 
ويقعان على شارع الشيخ زايد، وهو الشريان الرئيسي 

ملدينة دبي.
وحتتوي ابراج اخرى أعلى ارتفاعا فنادق، اال ان 

»ماريوت ماركي« هو فندق حصرا.
واستقبل الفندق اول زبائن له في احد البرجني، 

اال ان االفتتاح الرسمي سيكون في فبراير.

دبي ـ ســـي.إن.إن.: مع اقتراب انتهاء العام 2012 
تتوجه األنظار إلى املنافســـات التي تشهدها املدن 
التي تنفق ماليني الدوالرات في ســـبيل تقدمي أقوى 
 CNN عروض األلعاب النارية، وفيما يلي تستعرض

أبرز هذه الوجهات:
اكتسبت إمارة دبي مكانها على الساحة العاملية 
كأحد أبـــرز املدن التي تقدم عروضا مذهلة لأللعاب 
النارية، وخصوصا تلك التي يتم تنظيمها في برج 
خليفة، الذي يتصدر قائمة أبراج العالم كأطول بناء 

بشري على وجه الكرة األرضية.
وحتتفل هونغ كونغ بدخول العام اجلديد بعرض 
اســـتثنائي حيث تطلق اآلالف من األلعاب النارية 
فوق خليج هونغ كونغ الذي يعكس األلوان الزاهية 
واألضواء الساطعة لهذه األلعاب على سطح مياهه 
بصورة يشـــعر الفـــرد بأنه محاط بهـــا من األعلى 

واألسفل.
أما في مدينة نيويورك األميركية، فلرأس السنة 
فيهـــا تقاليد مطبقة منذ 105 ســـنوات، حيث يكون 
العرض الرئيسي في ساحة تامي سكوير، أحد أكثر 
الساحات شهرة في العالم، يتم فيه إنزال كرة عمالقة 
يبلغ قطرها 3.6 امتار، وبداخلها آالف الكرات الصغيرة 
املضيئة، لتهبط مالمسة األرض من علو 21 مترا خالل 

60 ثانية وهي الدقيقة األخيرة من العام 2012.
وحتضر العاصمـــة األملانية، برلني احتفالها من 
خالل عرض ضوئي، باســـتخدام الليزر ونحو ألفي 
لعبة نارية باإلضافة إلى كرة عمالقة على شـــاكلة 

تلك التي حتتفل بها مدينة نيويورك.
وفي مكان غير بعيد عن برلني تتحضر العاصمة 
البريطانية، لندن إلقامة احتفال ضخم يتماشى مع 
املناسبات الضخمة التي شهدتها بريطانيا خالل العام 
2012، كاستضافتها لأللعاب األوملبية واليوبيل املاسي 
للملكة إليزابيث، حيث سيضيء نهر التاميز باأللعاب 

النارية التي ستنطلق من معلم »لندن اي«.
وتقوم ادنبرة اسكوتلندية، باستقبال العام اجلديد 
بطابعها اخلاص حيث يقوم نحو 80 ألف شـــخص 
باملســـير بالشوارع وأداء أغان من التقليد لبالدهم، 
باإلضافة إلى إقامة احتفاالت غنائية ضخمة بحضور 

عدد من املغنيني احملليني والعامليني.
وتبدأ االحتفاالت بســـيدني االسترالية في وقت 
باكـــر من اليـــوم األخير في العام، حيث ستشـــهد 
املدينة احتفـــاالت بهلوانية وعروضا جوية، لتبلغ 
هذه االحتفاالت ذروتهـــا مع الدقائق األخيرة للعام 
2012، حيث يشير املنظمون إلى أن احتفاالت رأس 
السنة ستشهد مؤثرات خاصة لن يتم الكشف عنها 

إال عند املوعد احملدد.

فنانة إماراتية تروي سيرتها الذاتية 
بشفرات هندسية

وهذا أمر شخصي جدا ويعتبر 
توثيقا لســـيرتي الذاتية طوال 

رحالتي بني املدن«.
أما اللوحات الصغيرة والتي 
تشبه مصفوفات هندسية دقيقة 
وملونة فهـــي تفاصيل بصرية 
ترمز إلى طريقة التفكير املنهجي 
عند الفنانة، أو ما يعرف بالفن 
النظامي، وهو مصطلح يشـــير 
إلى نوع من الفن التجريدي الذي 
يعتمد على األشـــكال الهندسية 
بصورة منفردة أو متكررة وفق 
منط معني. وتقول ابتسام »كل 
لوحة حتكي عن مشاعر داخلية 
وانطباعات خاصة بشكل مرمز 
تدفع املتلقي للتساؤل ومحاولة 
فك الشيفرة، فكل شكل وكل لون 

له معنى معني عندي«.
وفي اجلزء الثالث من املعرض 
جتمع ابتسام أشياء مختلفة داخل 
اسطوانات زجاجية، وكل زجاجة 
لها تاريخ معني ومكان مختلف، 
فهي تســـجل من خاللها رحالت 
قامت بها سيرا على األقدام في 
الشـــارقة، وفي الطريق جمعت 
األشياء التي وجدتها، وغالبا هي 
أشياء تالفة من استخدامات الناس 
اليومية، نظفتها وصبغتها ثم 
ركبتها مع بعضها بشكل منسق، 
ورغم أنه ال شيء قد يجمع بني 
رأس دمية مثـــال وقرص مدمج 
إال أن ذلك »يلغي فكرة أنها مواد 
تالفة، ووضعها في اسطوانات 
زجاجيـــة يذكـــر بطريقة حفظ 
األعضاء البشـــرية في املختبر، 
وهذا يعطي الشيء روحا جديدة« 

كما تقول ابتسام.
وابتســـام عبدالعزيـــز من 
مواليد عام 1975 وشـــاركت في 
عدة معارض دولية في فرنسا 
وكوريا واليونان وغيرها، كما 
أن بعض أعمالها مت اقتناؤها من 
قبل بنك دوتش األملاني ووزارة 

الثقافة اإلماراتية.

الهندسية واألرقام واملجسمات 
لتـــروي ســـيرتها الذاتية عبر 
شفرات ورموز ابتكرتها بنفسها 
خالل األشـــهر الســـتة املاضية 

خصيصا للمعرض.
ابتســـام  الفنانـــة  وقالـــت 
عبدالعزيز لوكالة فرانس برس 
»في الفن املفاهيمي اخلامة أو املادة 
غير مهمة، فالفكرة هي األساسية 
وهي التي حترك املادة املستخدمة 
في العمل« وشـــرحت بأنها من 
خالل اللوحات الكبيرة من القماش 
والتي وظفت فيها أشكال قطع 
الدومينوز املجردة كانت تسجل 
السيارة  تفاصيل رحالتها عبر 
بني دبـــي ومـــدن إماراتية مثل 
أبوظبي وأم القيوين والشارقة، 
حيث قطعت عشرات الكيلومترات 
وسجلت أرقام لوحات السيارات 
التي تعبر الطريق ومن ثم جمعت 
األرقام وجسدتها في النقاط التي 

تظهر على قطع الدومينوز.
واضافت »بحكم تخصصي 
اجلامعي في علوم الرياضيات فإن 
نظرتي لألرقام ولوحات السيارات 
خصوصـــا مختلفة وقد وجدت 
قطع الدومينوز األقرب لتفسير 
نظرتي اخلاصة، فأنا أحاول دائما 
أن أوجد معادلة تربط بني األرقام، 

دبي ـ أ.ف.پ: حتاول الفنانة 
اإلماراتية ابتســـام عبدالعزيز، 
اللوحات  عبـــر مجموعة مـــن 
صغيرة احلجـــم واملأخوذة من 
دفتر يومياتها املصور وأخرى 
كبيرة لقطع الدومينوز وأعمال 
تركيبية من مواد مختلفة داخل 
البوح  اســـطوانات زجاجيـــة، 
باجلانب الشخصي واخلاص في 
حياتها في معرضها الشخصي 
»أوتوبيوغرافي« أو »سيرة ذاتية« 
والذي افتتح مؤخرا في غاليري 

اخلط الثالث في دبي.
واملعرض الذي يستمر حتى 
16 ينايـــر القـــادم، هو املعرض 
الشخصي الثالث للفنانة املعروفة 
بأعمالها التركيبية املنبثقة عن 
الفن املفاهيمي املعاصر، واملعروف 
عنها أيضا خروجها املبكر على 
اللوحة التقليدية، فقد اشتهرت 
بتقدمي أعمال ڤيديو تختبر من 
خاللها ردة فعل املتلقي في أماكن 
عامة جتاه أدائها، إال أنها في هذا 
املعرض تعود إلى الورق والرسم 
اليدوي باألقالم امللونة واألشكال 

ابتسام عبدالعزيز


