
 االثنين
  ٢٤  اغسطس ٢٠٠٩ 

 لندنـ  يو.بي.آي: وجد عاملون في مستنقع في أيرلندا  42 
برميال من خشب الســــنديان يعود إلى أكثر من ٣ آالف 
سنة يحتوي على كمية كبيرة من الزبدة. وأفادت صحيفة 
«ديلي ميــــل» البريطانية بأن العاملني جون فيتزاريس 
ومارتــــني الين الحظا طبقة بيضاء في مســــتنقع اخلث 
(مــــواد نباتية منحلة تراكمت على مدى فترات طويلة) 
واكتشفا أنها عبارة عن برميل يحتوي على كمية كبيرة 

من الزبدة وهو بحالة جيدة وعليه غطاء. وأشار علماء 
اآلثار إلى أن ارتفاع البرميل يبلغ ٠٫٩ متر تقريبا وعرضه 
٠٫٣ متر ويزن ٣٥ كيلوغراما وهو يشكل «مثاال جيدا». 
وقدر بادرياغ كالنســــي من متحــــف أيرلندا الوطني أن 
البرميل يعود إلى ٣ آالف ســــنة قائال «من النادر رؤية 
برميل بحالة سليمة كهذه خاصة أن الغطاء بحالة جيدة 

وما يزال متصال بالبرميل إنه فعال مثال جيد». 

 برميل زبدة عمره أكثر من ٣ آالف سنة

 لندنـ  يو.بي.آي: خضعـــت امرأة بريـــطانية 
لـ ٥١ عملية جتميل كلفتها أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه 
إسترليني (اكثر من ٣٣٠ ألف دوالر) لتتحول إلى 
نســـخة عصرية من امللكة الفرعونية نفرتيتي 

لظنها أنها كانت تلك امللكة في حياة سابقة.
  وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن 
نيلـــني منيتا (٤٩ عاما) بـــدأت بإجراء عمليات 
التجميل منذ ٢٠ سنة وبلغ عدد العمليات التي 
أجرتها حتى اليوم ٥١ عملية كلفتها أكثر من ٢٠٠ 

ألف جنيه إسترليني.
  وأجـــرت نيلني ٨ عمليـــات جتميل لألنف ٥ 
وللعينـــني ورفع للحاجبني و٣ لشـــد وجه و٦ 

عمليات شـــد وجه صغيرة وعمليتي جتميل للشفاه و٣ لزرع ذقن 
باإلضافة إلى ٢٠ عملية حتسني ثانوي.

  وأشـــارت نيلني وهي فنانة مقيمة فـــي مدينة بريغتون إلى أن 
سعيها للتحول إلى نسخة من ملكة النيل نفرتيتي بدأ منذ ٢٠ عاما 
ففي سنوات طفولتها ومراهقتها كانت تراودها رؤى وأحالم تظهر 

لها حياة امللكة الفرعونية بالتفصيل.
  فكانت ترى غرفها وخدمها والطعام الذي كانت تأكله وحني بلغت 
من العمر ٢٣ عاما خضعت جللسات حتليل نفسي فأدركت أنها كانت 

ترى هذه األحالم والرؤى ألن امللكة نفرتيتي متقمصة بها.
  وقالت «بعد أسابيع قليلة رأيت صورة لنفرتيتي للمرة األولى 

وقد بدت مألوفة بشكل مذهل».

  واعترفت بأن بعض األشخاص لن يتفهموا سبب 
خضوعها إلى هذا الكم الهائل من العمليات إال أنها 
قالت إن «الرؤى تزايدت وقررت ان أعيد تشـــكيل 
وجهي ألبدو كنسخة عصرية من نفرتيتي فهذه هي 

طريقتي ألبرز هذا اجلزء من شخصيتي».
  وأفادت الصحيفة بأن منيتا عزباء ولكنها تزوجت 
وطلقت مرتني ولديها ٣ أوالد تتراوح أعمارهم بني 

١٥ و٣٠ سنة.
  وقالت منيتا «انـــا محظوظة لتمتعي بجينات 
جيدة ال أعاني من السيلوليت ولم أضطر التباع 
أي حمية غذائية ولكنني آكل بشكل صحي ألنني 
أريد أن أمتتع مبظهر متناســـق بني وجهي الشاب 
وجسدي». مضيفة: «ال أحد يصدق أنني أكاد أبلغ الـ ٥٠ من العمر 

ولدي ٣ أوالد ألن جسدي ووجهي يبدوان وكأنني في الـ ٢٥».
  وأشـــارت إلـــى ان أوالدها يوافقون على منـــط حياتها وابنتها 
الصغيرة (١٥ عاما) مسرورة ألن أمها تتمتع مبظهر شاب وأضافت: 
«أثير إعجاب شبان أصغر مني سنا أغلبهم في العشرينيات ألنني 

أبدو شابة جدا».
  وترغب منيتـــا في زيارة مصر وهي تكتـــب اليوم عن حياتها 
كنفرتيتـــي عصرية كما تتحضر لعملياتها املقبلة وقالت «أريد أن 
أجعل شـــفتي أكثر دقة وأن أجري املزيد مـــن العمليات على أنفي 

لتسوية املنخرين». 

  سكارليت جنت من احلرق بأعجوبة

  االن بوال مع ابنتها سكارليت

 نيلني بعد العملية الـ ٥١ نيلني خالل إحدى العمليات

 لقطة من مسلسل «باب احلارة ٣» 

 القاهـــرة ـ د.ب.أ : بني ما يقرب من ٤٠ 
مسلســـال جديدا تعرضهـــا الفضائيات 
املصرية والعربية في رمضان شهد اليوم 
األول للشـــهر الكرمي الكثير من األخطاء 
الفادحة في مسلسالت كبار النجوم التي 
تشهد نسبة إقبال واسعة في العالم العربي 

كله.
  ورصدت وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) 
عددا مـــن األخطاء الفنية الواضحة التي 
ميكن تبريرها إما باستسهال صناع األعمال 
أو باستعجالهم كون معظم األعمال لم ينته 
تصويرها بعد رغم بدء عرضها بالفعل.

  أبرز األخطاء كانت في احللقة األولى 
من مسلسل «أفراح إبليس» تأليف محمد 
صفاء عامر وإخراج ســـامي محمد علي 
وبطولة السوري جمال سليمان في مشهد 
ظهر فيـــه املمثل الشـــاب أحمد صفوت 
وعدد من املمثلني املساعدين حيث ميطر 
مجموعة من األشخاص سيارتهم بوابل 
من الرصاص بينما تظل السيارة سليمة 
متاما وال تتعرض حتى إطاراتها لإلصابة 

رغم صوت الرصاص املنهمر.
  وفي املسلســـل نفسه، الذي يدور في 
صعيد مصر فـــي الوقـــت الراهن ظهر 

الكثيرون وهم يحملون السالح اآللي بشكل 
علني في الشـــوارع رغم أن هذا الوضع 
مخالف لالشـــتراطات األمنية والقوانني 
وأنه اختفى منذ منتصف تســـعينيات 
القرن املاضـــي عقب تفجر أعمال العنف 
بني املتطرفني وجتار املخدرات والشرطة 

املصرية.
  وفي مسلســـل «حرب اجلواسيس» 
سيناريو وحوار بشـــير الديك وإخراج 
نادر جالل زارت البطلة منة شلبي ضابط 
املخابرات هشام سليم في عمله في مقر 
املخابرات العامة املصرية إلبالغه بشكوكها 
ولكنها لم تبلغه بـــأي معلومات ورغم 
ذلك تركها تذهب إلى حال ســـبيلها وهو 
أمـــر ال ميكن أن يقبله املنطق من ضابط 

مخابرات محترف.
  وفي احللقة األولى من املسلسل السوري 
األشهر «باب احلارة ٤» ظهر بطل األجزاء 
السابقة العقيد أبوشهاب في مشهد وحيد 
من الظهر ولم يظهر وجهه على اإلطالق 
بعدما بات معلوما للمشاهدين أن صاحب 
الدور املمثل ســـامر املصـــري خرج من 
املسلســـل بعد خالفه احلاد مع املخرج 
بسام املال وهو األمر الذي تكرر سابقا مع 

الفنان عباس النوري بعد اجلزء الثاني.
  لكن احللقة األولى من املسلسل شهدت 
أمـــرا يخالف املنطق أيضا حيث ســـمح 
رجال احلارة املتصارعة مع رجال اجليش 
الفرنسي للقائد الفرنسي بدخول حارتهم 
لالطمئنان على رجاله الذين أسرهم رجال 
احلارة خالل املصادمات التي راح ضحيتها 
رجال من اجلانبـــني وكان واضحا فيها 

التأثر بغياب العقيد أبوشهاب.
  وفي احللقة األولى من مسلسل «األدهم» 
بطولة أحمد عز وإخراج محمد النجار ظهر 
أبطال املسلســـل محمود اجلندي ونهال 
عنبر وصالح عبداهللا ومحمود البزاوي 
في املشـــاهد األولى أدوار الشـــباب رغم 
جتاوزهم جميعا سن اخلمسني، كما ظهر 
الفنان القدير رشوان توفيق في دور والدهم 
املريض الذي ينتظرون موته للحصول 

على ميراثهم.
  وفي املشاهد األخيرة من نفس احللقة 
ظهر األبطال في سنهم احلقيقية بعد مرور 
٢٠ عاما في القصة لكن شخصية األب لم 
يظهر عليها أي اختالف ال في الشكل وال 
األداء رغم مرور كل تلك السنوات داخل 

األحداث.

 «ظهر أبوشهاب» و«رصاص إبليس» و«جاسوس غير محترف» «ظهر أبوشهاب» و«رصاص إبليس» و«جاسوس غير محترف»
  أبرز المشاهد غير المنطقية في مسلسالت رمضان   أبرز المشاهد غير المنطقية في مسلسالت رمضان ٢٠٠٩٢٠٠٩

 صبيان حاوال إحراق طفلة مصابة بالسرطان

 إنفلونزا الخنازير تجبر إيران 
  على تأجيل دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

 عواصم وكاالت: قررت اللجنة املنظمة للدورة الثانية من 
ألعاب التضامن للبلدان اإلسالمية، تأجيل موعد إقامة البطولة 
التي كان من املقرر أن تســـتضيفها إيران بني ١٦ ـ ٣٠ أكتوبر 

املقبل حتى إشعار آخر.
  وأوردت الصحف اإليرانية الصادرة السبت، أن القرار حظي 
بتأييد مجلس الوزراء بناء على توصيات وزارة الصحة التي 
طالبت بتأجيل البطولة خشـــية توسع انتشار وباء انفلونزا 

اخلنازير وتهديد الصحة العامة في البالد.
  وكانت منظمة الصحة العاملية قد دعت العالم ليكون جاهزا 
لصدمة موجـــة ثانية لڤيروس انفلونـــزا اخلنازير «املتقلب 
األطوار» الذي فتك بنحو ١٨٠٠ شـــخص في وقت يستعد فيه 
النصف الشـــمالي للكرة األرضية لبدء الفصل البارد املواتي 

النتشار الوباء.
  وقالت مديرة منظمة الصحة العاملية مارغرت تشان اجلمعة 
في بكني محذرة «ال ميكننا القول ان كان االســـوأ قد مر أو انه 

على وشك الوصول».
  وشددت على «وجوب ان نكون مستعدين ألي مفاجأة يخبئها 

لنـــا هذا الڤيروس اجلديد املتقلب األطوار» مضيفة «يجب ان 
نكون مستعدين ملوجة ثانية وحتى ثالثة كما رأينا بالنسبة 

لتفشي األوبئة السابقة».
  ومـــع اقتراب فصل اخلريف تقف دول الشـــمال على خط 
املواجهة فيما بدأ الوباء بالتراجع في املناطق املعتدلة في النصف 

اجلنوبي للكرة األرضية حيث تفشى خالل الشتاء.
  وكانت وتيرة انتشار الڤيروس ايه-اتش١ان١ قوية وسريعة 
الى درجة انه حل مكان االنفلونزا املوسمية كما اقرت منظمة 

الصحة العاملية.
  ومنذ ظهورها في مارس متكنت هذه االنفلونزا اجلديدة من 
االنتشار في ١٧٧ بلدا حيث تسببت بوفاة ١٧٩٩ شخصا واصابت 
أكثر من ١٨٢ ألفا آخرين بحسب تقديرات منظمة الصحة العاملية 

التي تعتبر ان هذه األرقام أقل بكثير من الواقع.
  وليس ذلك ســـوى البداية كما اقـــرت املنظمة التي أعلنت 
ڤيروس أول وباء لالنفلونزا في القرن احلادي والعشرين في 
١١ يونيو، بســـبب سرعة انتشـــاره ونوعه اجلديد مما يحرم 

سكان العالم من احلصانة. 

 ضبط ٣ أشخاص اختطفوا طفًال قبل سفره لوالديه بالكويت 
وطلبوا ٣ ماليين جنيه فدية إلطالق سراحه

 القاهرة ـ أ.ش.أ: جنحت األجهزة األمنية مبديرية أمن القاهرة 
في إلقاء القبض على ٣ أشـــخاص اختطفوا طفال قبل سفره إلى 
والديه في الكويت وطلبوا ٣ ماليني جنيه فدية إلطالق سراحه.

  وكان ضباط وحدة مباحث قســـم شرطة املطرية في القاهرة 
قد تلقوا بالغا من عثمان عبدالباقي إبراهيم (٥٥ ســـنة موظف) 
باختطاف جنل شقيقته الطفل يحيى الشوادفي محمد إبراهيم (١٢ 
سنة) من أمام منزله بدائرة القسم، وذلك قبل أن يقوم بتوصيله 
إلى مطار القاهرة الســـتقالل الطائرة والسفر إلى والديه اللذين 

يعمالن بدولة الكويت.
  وفي اليوم التالي حضر والد الطفل إلى القسم وأبلغ أن جنله 
اتصل بـــه وبوالدته هاتفيا وأخبرهما أنـــه مخطوف من قبل ٣ 
أشخاص، ثم حتدث أحد اخلاطفني معه وطلب منه فدية ٣ ماليني 

جنيه إلطالق سراحه.
  وبناء على توجيهات اللواء إســـماعيل الشـــاعر مساعد أول 
وزير الداخلية ملنطقة القاهرة مدير أمن القاهرة بســـرعة كشف 

غموض احلـــادث وضبط مرتكبيه وإعادة الطفـــل إلى أهله، مت 
وضع خطة بحث موسعة أســـفرت عن حتديد شخصية اجلناة 
وهم كل من املدعو أحمد س.ع (٢٩ ســـنة حاصل على ليسانس 
خدمة اجتماعية) مقيم باملطرية، واملدعو أشـــرف ج.أ (٣٣ سنة 
سائق) مقيم باخلصوص قليوبية، واملدعو وليد م.س (٣٠ سنة 

سائق) ومقيم باملطرية.
  وعقـــب تقنني اإلجراءات الالزمة، قامت األجهزة األمنية بعمل 
أكمنة ســـرية مبحل سكن اجلناة، وأثناء ذلك جنحت في العثور 
على الطفل مبنطقة عني شمس بعد أن أطلق اجلناة سراحه عقب 
شـــعورهم بقرب القبض عليهم، ثم مت القبض على اجلناة عقب 

ذلك.
  ومبواجهتهم مبا أســـفرت عنه التحريـــات والضبط اعترفوا 
بقيامهم بخطف الطفل وطلب فدية ٣ ماليني جنيه من والده ملرورهم 
بضائقة مالية وعلمهم بأن والده ميسور احلال، وحترر عن ذلك 

احملضر الالزم وأخطرت النيابة العامة ملباشرة التحقيق. 

 التحقيق مع ١٠٠ نفرتيتي البريطانية بـ ٥١ عملية تجميل
  أكاديمي في ألمانيا

  برشاوى دكتوراه 
 برلـــني ـ أ.ف.پ: حتقـــق 
الســـلطات األملانيـــة مع نحو 
١٠٠ أكادميي في أعقاب تقارير 
بتلقيهم رشاوى من طالب مقابل 
منحهم شهادة الدكتوراه، حسب 
ما أوردت الصحـــف األملانية 

السبت. 
  ونقلـــت صحيفـــة «نوي 
فســــتفاليش» ومجلة «فوكس» 
األسبوعية عن مكتب االدعاء 
في كولونيا قوله إنه يشـــتبه 
في أن أســـاتذة في عــــدد من 
اجلــــامعـــات في أنحاء املانيا 
قـــد تلقـــــــــوا مبالغ تتراوح 
مـــا بيـــــن ٤٠ و٢٠ الف يورو 
ملساعدة الطالب على احلصول 
علـــى تلك الدرجـــة اجلامعية 

املرموقة. 
  وقـــال املدعي غوينثر فيلد 
لصحيفة «نوي فستفاليش» ان 
«االشراف على رسالة جامعية 
مهمة تعتبر جـــزءا من خدمة 
عامة وقبول مال للقيام بذلك 

أمر غير مقبول».
   وذكرت الصحيفة ان حتقيقا 
بدأ بعد تفتيش مكاتب «معهد 
االستشارات العلمية» اخلاص 
في بيرغيـــش ـ غالدباخ قرب 
كولونيا في مارس. ويشـــتبه 
في ان املعهد عمل وسيطا بني 

الطالب واالساتذة.
   وحكـــم على رئيس املعهد 
بالســـجن مدة ثالث ســـنوات 
ونصف السنة في وقت مبكر من 
العام املاضي لعمله وسيطا في 
قضية أستاذ للقانون في هانوڤر 
ساعد الطالب في احلصول على 
درجة جامعية لقاء مقابل مادي 

أو جنسي. 
  أما االستاذ الذي اتهم بتلقي 
أكثر من ١٨٤ ألف يورو مقابل 
تهاونه في االشراف على رسائل 
دكتوراه لنحو ٦٩ طالبا، فقد 
تلقى حكما بالسجن ملدة ثالث 

سنوات. 

 لندنـ  يو.بي.آي: تتعافى طفلة مصابة بالسرطان 
عمرها خمس سنوات من الرضوض التي أصيبت 
بها بعدما رماها صبيان أرضا ورشا عليها مزيال 

للعرق وحاوال إحراقها حية.
  وذكرت شـــبكة «ســـكاي نيـــوز» اإلخبارية 
البريطانيـــة امس أن جيران الطفلة ســـكارليت 
هاليويل هرعوا إلى جندتها بعدما هاجمها الصبيان 

في هاليفاكس مبقاطعة وست يوركشاير.
  وأظهرت التحريات األولية أن الصبيني وهما 
في العاشرة والســـابعة من العمر فرا من املكان 
بعد فشـــلهما في إحراق الطفلة ألنهما أخفقا في 

إشعال عود الثقاب وإحراق مزيل العرق.
  إلى ذلك قال متحدث باســـم شـــرطة وســـت 
يوركاشـــاير «كانت الطفلة تلهو عندما هاجمها 

الصبيان»
  مضيفـــا «قاما بركلها ولكمها قبل أن يرشـــا 
على وجهها مزيل العرق فـــي محاولة إلحراقها 
حية ولكنهما فشـــال في ذلك ألن عود الثقاب لم 

يشتعل».
  وتعاني ســـكارليت اآلن من العمى في إحدى 

عينيها وضعف في األخرى جراء الهجوم.
  إلى ذلك قالت والدة الطفلة االن بوال (٣٨ سنة) 
إنها تنوي االنتقال من املنطقة والسكن في منزل 

آخر بسبب الهجوم الذي تعرضت له ابنتها.
  وأضافت «شعرت باالشـــمئزاز عندما علمت 
باعتداء الصبيني على طفلتي وهذه ليســـت أول 

مرة يقومان فيهـــا بذلك»، مضيفة «إن الورم في 
دماغ سكارليت يزداد حجما وهذا آخر شيء كنا 

نريد أن يحصل لها».
  في غضون ذلك ناشدت الشرطة من لديه أي 

معلومات عن الهجوم التقدم لإلدالء بإفادته. 

 في الـ ٢٤ من عمرها 


