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١٫٨ مليار دينار عجز امليزانية 
في ٨ أشهر.

رائد إيطالي من الفضاء: 
أنقذوا األرض اجلميلة.

   .. وعاملنا «غرقان»
في حتطيمها وإفسادها.
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بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
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أبعد من الكلمات
«أردت احملافظة على موعد متاريني اليومية»

املمثل دوين جونسون ممازحا، عن 
ســبب اختياره الصباح الباكر لعقد 
زواجه على لورين هاشيان في والية 

هاواي.

«أعتقد أن الســلوك القوي يأتي من احتياج 

وجداني»

املمثلة تشــارليز ثيــرون (٤٤ عاما) 
عن العوامل الكامنة خلف مظهر قوة 

الشخصية.

«متنيت لو حصل جميع املمثلني على الترشيح»

كيــت هارينغتــون (٣٢ عاما) ممثل 
العروش» معلقا على  مسلسل «لعبة 
خبر ترشيحه لنيل جائزة الكرة الذهبية 

عن أدائه في املسلسل.

«اصطدام وهروب»

شرطة كاليفورنيا تعتقل أماندا دمتر 
(٤٨ عاما) ممثلة مسلسل «إمباير» بتهمة 
االصطدام والهروب، والتي يحفل ملفها 
بالعديد من املشكالت مع سلطات املرور.

محليـات

د.هالل الساير يفوز بعضوية اللجنة الدائمة 
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«شجرة» ميالدية من سكاكني 
ومسدسات مزيفة

الفلفل األقوى طعمًا في العالم 
ينبت حتت ثلوج صربيا

أ.ف.پ: خــرج طاقــم عمل مطــار العاصمــة الليتوانية 
فيلينوس بفكرة ذكية لتذكير املسافرين بأولوية السالمة، 
إذ أقاموا شجرة ميالدية مصنوعة من السكاكني واملسدسات 
املزيفة املصادرة. هذه «الشجرة» معروضة في قاعة املغادرة 
في املطار وهي بطول متر ونصف املتر. وقد أجنزت وزينت 
باستخدام قطع صودرت من الركاب أثناء عملية التفتيش 
األمني. وقال املتحدث باسم املطار تاداس فاسيلياوسكاس 
لوكالة «فرانس برس» ان هذه القطع تشمل سكاكني ومقصات 
ووالعات وشفرات وقطع خطرة شتى، مضيفا «كلها موجودة 

على شجرة امليالد».

أ.ف.پ: لوال الثلج خليل للمرء أنه في أميركا اجلنوبية.. 
ففي أقاصي صربيا قرر الكسندر تانيتش زرع نوع من 

الفلفل يعتبر األقوى طعما في العالم.
فتحت خيــم زراعية مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج، 
تتدلى عناقيد من حبات الفلفل بألوان مختلفة من األحمر 
القانــي إلى األصفر الالمع مــرورا بالبرتقالي، في منظر 
يخطف األنفاس. وعند سفح جبل كوريتنياك في منطقة 
نيســكا بانيا الغنية مبصادر املياه الساخنة، بدأ الفني 
الكهربائي الســابق البالغ ٣٦ عاما منذ عام ونيف العمل 
في زراعة الفلفل الذي يباع على نطاق واسع ويستخدم 

في حتضير الصلصات.

النحت في غابات ساحل العاج حلمايتها وإنقاذ البشر

شركة تكافئ موظفيها بـ ١٠ ماليني دوالر..
٥٠ ألفًا في ظرف لكل موظف

كالب «تشولوز» العائدة إلى حقبة األزتيك
من رموز الهوية املكسيكية

منحوتــات زائلة بتوقيع 
فنانني عامليني في قلب الغابة 
املدارية... هذا التحدي أطلقه 
بينالي «غرين آرتس» بنسخته 
األولى الــذي يقام في متنزه 
بانكو الوطني فــي أبيدجان 

عاصمة ساحل العاج.
الفنــي  املديــر  ويشــير 
العاجــي  النحــات  للحــدث 
الشهير جيمس كوكو بي إلى 
أن «الفكــرة تكمــن في الدفع 
إلــى اإلبداع مع التوعية على 
حمايــة البيئــة». وقد وظف 
هذا الفنان عالقاته الستقطاب 
زمــالء نحاتني من بلدان عدة 
بينها السنغال وكندا وكوريا 
اجلنوبية وناميبيا وإيطاليا 
وهولندا، لإلقامة على مدى ١٢ 
يوما في ساحل العاج بهدف 

املشاركة في احلدث.

فوجــئ موظفــو شــركة 
عقارية أميركية مبكافأة قدرها 
١٠ ماليني دوالر، خالل حفل 
ســنوي أقامته الشركة يوم 

السبت املاضي.
وبحسب شبكة «سي إن 
إن» األميركية، قامت شركة 
«ســان جــون» للعقــارات، 
ومقرهــا واليــة مريالنــد 
األميركية، بتسليم ١٩٨ موظفا 
أظرفــا حمــراء خــالل حفل 
تقيمه الشركة في نهاية كل 
عام، وعندما قام كل موظف 
بفتح الظرف اخلاص به، وجد 
مكافأة قدرهــا نحو ٥٠ ألف 
دوالر في املتوسط، ليصبح 
إجمالي املكافآت التي حصل 
عليها جميع هؤالء املوظفني 
في ذلك اليوم ١٠ ماليني دوالر.

وأصابــت هــذه املفاجأة 
املوظفني بالدهشة والذهول، 

حتظى كالب شــولوييتزكوينتل بتقدير كبير 
في املكســيك، إذ يعــود وجودها في هذا البلد إلى 
زمن حضارة األزتيك قبل آالف الســنني، حتى أن 
منحوتــات عنها تزين أروقة متحف في العاصمة 
مكسيكو بجوار لوحات لفريدا كالو ودييغو ريفيرا 
ال تقدر بثمن. وتتميز هذه الكالب السوداء ببشرتها 
الناعمة واخلالية من الوبر وهي أصبحت تشاهد 
أكثر في املكســيك خصوصا فــي العاصمة، حيث 
أقيمت لها ١٣ منحوتة في متحف دولوريس أومليدو 

وعني حارس خاص لالهتمام بها.
وجاء اختيار كالو وريفيرا لهذا النوع من الكالب 
بشكل طبيعي إذ إنها تعتبر من تراثهما املكسيكي.

وتظهر كالب «تشولوز» وهو اسمها املختصر، 
في لوحاتهما وبعضها معروض في املتحف.

باألكسجني. ال زيارات كثيرة 
إلى املكان والغابة هنا كثيفة».

ويضيف النحات العاجي 
«في مناطق أخرى، كأوروبا 
مثال، يجري تزيني الغابة، لكن 

اآلن».
وأضافت: «إنه حقا شيء 
مذهل وغير معقول. ما زلت 
في حالة صدمة. هذا احلدث 
سيغير حياتي بكل تأكيد».

من جهتــه، قــال رئيس 

هنا نخلق عمال لنقول للناس 
إننا نفقد الغابة ونوضح لهم 
أن التعايش معها ممكن. في 
الواقع، لــم نفعل ذلك إلنقاذ 

الغابة بل إلنقاذ البشر».

الشــركة لورانس ماكرانتز 
إنه قرر مكافأة موظفيه بعد 
جناح الشــركة فــي تطوير 
٢٠ مليــون قــدم مربعة من 
العقــارات، مما زاد إيراداتها 

بشكل كبير.

ويوضــح جيمس «أردت 
أن يرى الفنانون هذه الغابة 
ويوجدوا مشروعهم بعدها. 
بانكو مكان خاص إذ إنه يؤدي 
دورا حيويا وميــد أبيدجان 

ســتيفاني  قالــت  حيــث 
ريدغــواي، مســاعدة مدير 
املشروع في الشركة: «عندما 
فتحــت الظرف، لــم أصدق 
نفسي، ليســت لدي كلمات 
تســتطيع وصف شــعوري 

ملشاهدة الڤيديو
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كوبا تستعني بالثيران واجلياد بسبب أزمة الوقود
أ.ف.پ: يرغم نقص في الوقود، عائد بجزء 
كبير منه إلى احلصار األميركي املفروض على 
كوبا، الكثير من الكوبيني على اعتماد احلصان 
والثور للزراعة والنقل مجددا. في مزرعة «ال 
خوانيتا» في بلدة لوس باالسيوس على بعد 
مائــة كيلومتر غرب هاڤانا بدأ موســم نشــر 
البذار في سبتمبر املاضي لكن بدال من املعدات 
املمكنة تقوم حيوانات اجلر بهذا العمل. فعند 
الفجر تصل ســبعة أزواج من الثيران أعارها 
اجليران إلــى املزرعة لالنضمام إلى حيوانات 
أخرى حلراثة هكتار ونصف الهكتار من األرض 
ســيزرع فيهــا التبغ وهو املنتــج األبرز املعد 
للتصدير. ويقول ألفريدو رينوسو مدير شركة 

«كوباكيفير» العامة التي تســاعد ١٢ تعاونية 
زراعية في لوس باالسيوس «حتى في األوضاع 
الطبيعية كنا نستعني باحليوانات» في غياب 
املكننــة الكافية في القطــاع الزراعي الكوبي. 
ويضيف «لكن بسبب القيود على الوقود في 
البالد كان من الضروري االستعانة بها أكثر». 
ففــي البلدة يجب حــرث «حوالى ١٢٠٠ هكتار 
بواسطة حيوانات». فمنذ أشهر تعاني كوبا من 
نقص في احملروقات بسبب العقوبات األميركية 
على السفن التي تنقل النفط من ڤنزويال املزود 
الرئيسي للجزيرة االشتراكية التي غطت ٣٠٪ 
فقط من حاجاتها من النفط في سبتمبر و٦٠٪ 

في أكتوبر.

ملشاهدة الڤيديو


