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القاهرةـ  وكاالت: موهبة استثنائية تلك التي تتمتع بها منة شلبي، 
الفنانة الشــــابة التي متتلك كاريزما خاصة ساعدتها على التألق في 
كل األدوار التي أدتها على الشاشة الفضية، لم تخش منة ما تردد عن 
تأثير الشاشــــة الصغيرة على جنومية السينما وبريقها. لتتألق في 
»حرب اجلواسيس« وتصبح جنمة شهر رمضان األولى في العديد من 
االستفتاءات. في حوار خاص ملجلة »شاشتي« املصرية، قالت منة ردا 
على سؤال عن سر تألقها مع أحمد حلمي حتديدا: حلمي إنسان رائع 
وشــــخصية مبهرة وهو جنم بكل معنى الكلمة وجتمعني به صداقة 
قوية وال أستطيع أن أرفض املشاركة معه فهو صاحب كاريزما خاصة 

ووجهة نظر مختلفة عن كل جنوم جيله يطرحها من فيلم آلخر.
واختتمت منة حديثها معربة عن رغبتها في االرتباط بابن احلالل 

قائلة وهى تضحك: نفسي أجتوز.

الرياض ـ يو.بي.آي: قضت محكمة ســــعودية في جدة امس بجلد 
إعالمية ســــعودية 60 جلدة إلدانتها في قضية »املجاهر باملعصية« 
في برنامج أحمر باخلط العريض على قناة »ال بي ســــي« الفضائية 
اللبنانية. وقالت مصادر مطلعة ان »املدعى عليها )ا.ف.( قبلت احلكم 
وأصبح بذلك نهائيا يستوجب التنفيذ الفوري«. وكان مصدر قال في 
وقت سابق إن اإلعالمية )ا. ف.( تواجه تهمتني األولى عدم جتاوبها مع 
إجراءات التحقيق لدى اجلهات املعنية في وقت ســــابق باإلضافة إلى 
تهمة املساعدة والتنسيق لبرنامج )أحمر باخلط العريض( واإلعالن 
عن البرنامج في أحد املواقع اإللكترونية والتسهيل لفريق البرنامج 
االلتقاء بأشــــخاص وتصوير لقاءات معهم. وكانت اإلعالمية املتهمة 
بالتنسيق لبرنامج أحمر باخلط العريض قالت ان لديها أوراقا وأدلة 
تثبــــت أنها غير متورطة في البرنامج، وأنها لم تقم بالتنســــيق بني 
البرنامج واملجاهر بالرذيلة الذي حكم عليه اخيرا بالســــجن خمس 
سنوات وجلده 1000 جلدة. وقال املدعي العام في وقت سابق ان جميع 
األوراق الرسمية وشبه رسمية التي قدمها للقاضي تؤكد أن اإلعالمية 
رفضت في البداية اخلضوع للتحقيق ولم تتجاوب مع اجلهات املعنية، 
باإلضافة إلى أنها قامت بالتنسيق بني املجاهر بالرذيلة وبرنامج أحمر 

باخلط العريض.

صحتك

قلة النوم تعرض لإلصابة بالسكر

النظام الغذائي الصحي يحافظ 
على البكتيريا الحميدة

نيويورك ـ أ.ش.أ: أوضحت دراســـة أميركية أن 
األشخاص الذين يعانون من األرق وقلة النوم بحيث 
ال يتعدى الست ساعات معرضون عن غيرهم لالصابة 

مبرض السكر.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن قلة النوم تؤدي الى 
مقاومة االنسولني وهو الهرمون الذي ينظم عملية 

اجللوكوز في اجلسم ويخفض السكر في الدم.

واشنطنـ  أ.ش.أ: تنصح األبحاث الطبية احلديثة 
بأهمية اتبـــاع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي 
على العناصر الغذائية املفيدة واالمالح التي يحتاجها 
اجلسم دون تناول جرعات إضافية من الڤيتامينات 
للحفاظ على البكتيريا احلميدة في اجلهاز املعوي 

الهامة لالنسان.
وأكــد الباحثون أن احلصول على الڤيتامينــات 
مـــن مصادرهــا الطبيعيــة يفعــل نشـــــاط وأداء 
البكتيريـــــا الطبيعة فــي اجلهاز املعــوي بصورة 
أفضل مـــن اجلرعات االضافيـــة املصنعة من هذه 

الڤيتامينات.
وتشير األبحاث إلى وجود ما يقرب من 800 نوع 
من البكتيريا احلميدة مبا يقرب من 7 آالف فصيلة 
تشرف على عملية الهضم واالستفادة من العناصر 
الغذائية التي يتم تناولها حيث يحول بعض منها 

دون التعرض لنوبات إسهال.

)أ.پ(  جموع غفيرة من املصريني يعاينون القطارين بعد تصادمهما في العياط مبحافظة اجليزة امس  

)ا.پ(فتاتان من اليابان في منطقة االهرامات مبصر ترتديان القناع الواقي

الكلب اوتو وفي االطار الكلبة »شانيل« التي ماتت عن عمر 25 سنة

حطام التايتانيك وفي اإلطار ميلفينا دين

شيرين ترفض شراء الـ »الميوزيك آوورد«
بـ 300 ألف دوالر

القاهرة ـ ام بي سي: رفضت املطربة 
املصرية شيرين شراء جائزة الـ »امليوزيك 
آوورد« ألفضل ألبوم غنائي في الشرق 
األوسط مقابل 300 ألف دوالر، مؤكدة أنها 
حتترم نفسها وجمهورها، وال ميكن أن 
تشتري هذه اجلائزة التي يتنافس عليها 

أيضا مواطنها عمرو دياب.
وذكرت مجلة »أخبار النجوم« في 
عددها الصادر هذا األسبوع أنه يتردد 
أن إعالمية معروفة حتضر باستمرار 
حفـــل توزيع جوائز املهرجان كل عام 
قامت باالتصال باملطربة شيرين لتؤكد 
لها أنهـــا حصلت على أعلى األصوات 

للفوز باجلائزة.
لكن املفاجأة -بحســـب املجلة- أن 
هذه اإلعالمية طلبت من شـــيرين دفع 
300 ألف دوالر للحصول على اجلائزة 
مع التلميح لها بأن هناك ثالثة مطربني 

يحاولون شراء اجلائزة.
شيرين رفضت متاما كالم اإلعالمية 
على أساس أنها ما دامت قد حصلت على 
أصوات كثيرة فلمـــاذا تدفع إلى جانب 
أنها ليست من هواة شراء اجلوائز ألنها 
حتترم نفسها وجمهورها، ورفضت بعد 
ذلك الرد على اتصاالت اإلعالمية، حسب 

ما نقلته املجلة.

اصطدام قطارين يقتل ويصيب أكثر من 38 بمصر
القاهرة ـ وكاالت: قتل 
14 شـــخصا علـــى األقل 
وأصيـــب 24 في حادث 
اصطدام بني قطاري ركاب 
العياط  امس في بلـــدة 

مبحافظة اجليزة.
وقال شهود عيان ان 
14 شـــخصا لقوا حتفهم 
واصيب 24 بجروح في 
الـــذي جرى  االصطدام 
بـــني القطاريـــن اللذين 
كانا يسيران على السكة 

نفسها.
مـــن جانبـــه، صرح 
مسؤول امني بأن االصطدام 
العياط،  حصل في بلدة 
موضحـــا ان »القطارين 
كانا يسيران على السكة 
نفسها، واصطدم احدهما 
باآلخر أثناء توجههما الى 

صعيد مصر«.
كان مركـــز شـــرطة 
العياط قد تلقى إخطارات 
بأنه أثناء سير القطار رقم 
152 املتجه من اجليزة الى 
الفيوم وفي املسافة بني 
كفـــر الرقـــة وكفر عمار 
بدائرة املركز اصطدم به 
القطار رقم 188 القادم من 
القاهرة باجتاه أسيوط من 
اخللف ما أدى الى وقوع 
احلادث ووقوع ضحايا 

بني قتيل وجريح.

»الصحة العالمية«: 549414 إصابة بالڤيروس و9994 حالة وفاة

إغالق مدرسة في السعودية بعد وفاة طالب بإنفلونزا الخنازير 
عواصم - وكاالت: أغلقت امس 
مدرسة متوسطة في محافظة الرس 
التابعة ملنطقة القصيم بالسعودية 
بعد وفاة أحد طالبها بسبب إصابته 

بڤيروس إنفلونزا اخلنازير.
وأكــــد مديــــر إدارة التربيــــة 
القصيم أن  والتعليم في منطقة 
قرار تعليق الدراسة في املدرسة 
اليوم وملدة  سيطبق اعتبارا من 

7 أيام من تاريخ اإلغالق.
وكانت وزارة التربية والتعليم 
قد ضمنت محددات تعليق الدراسة 
أثناء اجتماعاتها قبل بداية املوسم 
الدراســــي بندا ينص على إقفال 
املدرسة ملدة سبعة أيام مع استمرار 
عمل الهيئتني اإلدارية والتعليمية 
إذا حصلت وفاة ألحد طلبتها بسبب 
مرض اإلنفلونزا. من جهة اخرى 
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن 
عدد املصابني بڤيروس »إتش 1 ان 
1« املعروف بـ »إنفلونزا اخلنازير« 
في مختلف أنحاء العالم زاد على 
414945 مصابا توفي منهم ما ال 
يقل عن 4999 شخصا. وأشارت 
املنظمة في تقرير نشر امس إلى ان 
أربعة بلدان تأكدت فيها أول إصابة 
باإلنفلونزا منذ آخر إعالن لها في 
17 أكتوبر اجلاري وهي: منغوليا 
ورواندا وساو توم وبرينسيب، في 

حني سجلت أول حاالت وفاة في كل 
من إيسلندا والسودان وترينيداد 
وتوباغــــو. ولفتت إلــــى أن عدد 
اإلصابات في أفريقيا بلغ 13297 
أدت إلى 75 وفاة وفي األميركتني 
ارتفع عدد االصابات إلى 160129 
وعدد الوفيــــات الى 3539. وقدر 
عدد اإلصابات في الشرق األوسط 
بـ 14739 أسفرت عن 96 وفاة في 
حني أن عدد املصابني في أوروبا 
تخطى 63 ألفا وال تقل الوفيات فيها 

عن 261. وبلغ عدد اإلصابات في 
جنوب شرق آسيا 41513 أدت إلى 
573 وفاة وفي شرق احمليط الهادئ 
قدرت اإلصابات بـ 122267 تسببت 
في وفاة 455. من جهة اخرى أكدت 
شركة »سانوفي باستير« األميركية 
املتخصصة فــــي إنتاج اللقاحات 
التزامها بتوفير 75 مليونا و300 
ألف جرعة ضد الڤيروس  ونقل 
راديو »سوا« األميركي امس عن 
املتحدث باســــم الشركة قوله إن 

»الشركة تســــير بخطى منتظمة 
في اجتاه حتقيق مــــا عليها من 
التزامات بشــــأن عــــدد األمصال 
الواقية من انفلونزا اخلنازير التي 
ستوفرها للمواطنني األميركيني. 
وكانت منظمــــة الصحة العاملية 
قد أعلنت أمس االول ارتفاع عدد 
حاالت الوفاة جراء اإلصابة مبرض 
انفلونزا اخلنازير منذ اكتشافه 
في شهر أبريل املاضي، إلى نحو 

خمسة آالف حالة.

عين إلكترونية المرأة عمياء
نيويورك ـ يو.بي.آي: زرعت 
عني الكترونية لـــدى امرأة في 
اخلمســـني مـــن العمـــر تعاني 
مـــن مـــرض التهاب الشـــبكية 

الصباغي.
ومت تشـــخيص املرض عند 
املرأة حني كانت فـــي الـ 13 من 
العمر وهو يسبب موت اخلاليا 
التي تعالج الضوء في حني تساهم 
العني االلكترونية وهي من نوع 
التحفيز  »أرغوس 2« ألنظمـــة 
الشـــبكية ومن صنع شـــركة 
»سيكوند ســـايت« للمنتجات 
الطبية في مدينة سيلمار بوالية 
كاليفورنيـــا فـــي حتفيز خاليا 

الشبكية بشكل مباشر.
العـــني االلكترونية  وتعمل 
بفضل كاميـــرا صغيرة وجهاز 
إرســـال يوضع علـــى نظارتني 
وتتصل بحـــزام يحمل معاجلا 
ورزمـــة  الســـلكي  مجهريـــا 

بطاريات.
ويخول النظام العميان البدء 
بتمييز الضوء من الظلمة ورؤية 
األمناط والصور ويساعدهم ذلك 
في متييز الطعـــام على الطبق 
والتنقل في مكان مجهول. وأشار 
الطبيب لوسيان ديل بريور من 
مستشفى بريســـبيتيريان في 
املركـــز الطبي التابـــع جلامعة 
كولومبيـــا إلى أن هذه األداة لن 
تعيد النظر غير أنها تخفض عجز 

املريض ما يعتبر تقدما كبيرا.

نثر رماد آخر ناجية من كارثة التايتانيك

لندنـ  يو.بي.آي: جرى امس نثر رماد الناجية 
األخيرة من ســـفينة التايتانيك عند مرســـى 

ساوثامبتون حيث انطلقت السفينة.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي« 
أن ميلفينا دين كانت في أسبوعها التاسع فقط 
حني اصطدمت ســـفينة التايتانيك التي كانت 
على متنها بجبل جليـــد وغرقت في 15 أبريل 
عام 1912 وقد توفيت دين في دار رعاية في 31 

مايو املاضي عن عمر 97 سنة.
وقـــد أدت كارثة التايتانيـــك إلى وفاة 1517 

شخصا ويعود سبب معظم الوفيات إلى النقص 
في عدد قوارب النجاة.

وكانت دين تسافر مع عائلتها إلى أميركا في 
الدرجة الثالثة حيث كانوا يحلمون بتأسيس 
حياة جديـــدة وقد جنت والـــدة دين وأخوها 
البالغ من العمر ســـنتني غير أن والدها توفي 

في احلادث.
وكانـــت أليزابيث غالديـــس دين املعروفة 
مبيلفينا دين أصغر الركاب على منت التايتانيك 

حني انطلقت برحلتها.

»أوتو« البريطاني.. أكبر كلب في العالم 
لندن ـ يو.بـــي.آي: حصل الكلب 
أوتو في إحدى املدن البريطانية على 
لقب أكبر كلب في العالم بعدما دقق 
املسؤولون في موســـوعة غينيس 
لألرقام القياسية وتأكدوا انه ما من 
كلب أكبر منه عمرا وذلك بعد نفوق 
الكلبة التي كانـــت حتمل اللقب في 

الواليات املتحدة قبل أشهر قليلة.
وذكـــرت صحيفة »ديلـــي ميل« 
البريطانية ان »أوتو« يبلغ من العمر 
20 ســـنة و8 أشهر أي ما يعادل 145 
ســـنة في عمر الكالب واستحق هذا 
اللقب بعد نفوق الكلبة »شانيل« في 

الواليات املتحدة عن عمر 21 سنة.
وأفادت الصحيفة بأن مالكي الكلب 
لني وبيتر جونز من مدينة شروسبيري 
البريطانية تســـلما شهادة تثبت ان 
كلبهما هو األكبر في العالم خالل عرض 

بول أوغرايدي ألكبر الكالب.
يشار إلى ان السيدة جونز اقتنت 
الكلب منذ كان في األسبوع السادس 
من عمره وتعتقد هـــي وزوجها ان 
سبب عمره الطويل هو »احلب املفرط 
والطعـــام اجليد واملعاينـــة الطبية 

البيطرية املستمرة«.
وقال الزوجان ان »أوتو« يعاني 
من داء املفاصل الذي يحد من نشاطه 
بعض الشيء لكنهما يؤكدان انه مازال 

مفعما باحليوية.
يشـــار إلى ان أكبر عمر ســـجل 
بالنســـبة إلى كلب هو 29 سنة و5 
أشـــهر وكان كلبا يرعـــى قطيعا من 
اخلـــراف يدعى »بلـــوي« في والية 
فيكتوريا األسترالية لكنه أردي في 

14 نوفمبر 1939.

منة شلبي: نفسي أتجّوز

60 جلدة إلعالمية سعودية شاركت 
في برنامج »أحمر بالخط العريض«


