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39 ســــيدني ـ يو.بي.آي: دفع جناح فيلم 
»أفاتار« السينمائي حوالي 1200 أسترالي 
إلى تعلم اللغة احملكية فيه والتي تعرف 

باسم »نافي«.
وذكرت صحيفة »إم إكس« األسترالية 
امس ان األستراليني يبدون اهتماما كبيرا 
باللغة التي تعتمدها الشخصيات الزرقاء 

في الفيلم السينمائي.
وأشــــارت إلــــى ان املصمــــم األميركي 
سيباستيان وولف أنشأ موقعا الكترونيا 
خاصــــا لهذا الفيلم، ولكنــــه لم يتوقع أن 
حتظى هذه اللغة املؤلفة من ألف كلمة بأي 
اهتمام. ونقلت الصحيفة عن وولف قوله 
»لــــم أتوقع دخول أكثر من عدة مئات إلى 

املوقع لكن احلقيقة هي ان أكثر من 15000 
شــــخص يدخلون إلى املوقع يوميا %70 

ومنهم للمرة األولى«.
يشار إلى ان إيرادات فيلم اخليال العلمي 
تخطت عامليــــا إيرادات فيلم »التايتانيك« 
الذي كان يحمل الرقم القياسي منذ عرضه 

في العام 1997.

األستراليون يتعلمون لغة »أفاتار«

ماليزي يبتكر جهازًا إلكترونيا للوضوء »السريع«
دبـــيـ  اإلمارات العربية املتحدةـ  
CNN: ابتكـــر مهندس ماليزي جهازا 
الكترونيا ميكنه مساعدة املسلمني في 
امتام الوضوء، مت االعالن عنه رسميا 
في احتفال اقيم في العاصمة املاليزية 

كواالمبور امس االول.
ابتكـــره الطيار  الذي  واجلهـــاز، 
ومهندس الطيران الســـابق انتوني 
غوميـــز يعد األول مـــن نوعه، إذ مت 
تصميمـــه لتمكني الفرد من الوضوء 
وقوفا وفقا لتعاليم القرآن ومساعدة 
املتوضئ على اداء شـــعائر الوضوء 

بكل سهولة.
وقد اطلق اجلهـــــاز الذي استغرق 
مبتكره ســـنتني لتطويـــره وتكلف 
نحو 2.5 مليـــون دوالر، في احتفال 
حضـــره رئيـــس الـــوزراء املاليزي 
جنيـــب عبدالـــرزاق، بعـــد جتربة 

الستخـــدامه.
ونقلـــت وكالة األنبـــاء املاليزية 
الرسمية »برناما«، عن غوميز قوله 

ان »اجلهاز مت تصميمه لتمكني الفرد 
من التوضؤ وقوفا وفقا لتعاليم القرآن 
الكرمي ومساعدة املتوضئ على أداء 
شعائر الوضوء بكل سهولة ويسر.

واوضح ان »اجلهاز يحتوي على 
اجهزة استشـــعار صغيـــرة متكنه 
مـــن اخراج قياســـات دقيقة للمياه، 
اضافة الى انظمة الكترونية متطور 
للتجفيف الفوري، الفتا الى انه »يتميز 
بنظام اضافـــي حديث قادر على بث 
مسجل صوت الدعاء ما قبل التوضؤ 

وبعده«.
وبني غومير ان فكرة ابتكار اجلهاز 
قد ملعت في ذهنه خالل ســـفره إلى 
االردن بالعبارة في عام 2006، وقال 
»عندما دخلت املرحاض في العبارة 
شـــاهدت حوالي 40 شـــخصا وهم 
يتوضؤون مبغسالت حمام.. بعد ذلك 
قررت اختراع طريقة أفضل وتصميم 

آلية خاصة للتوضؤ.
وأفـــاد غوميز بوصفـــه الرئيس 

التنفيذي لشـــركة »أيه أيه سي إي 
تكنولوجي« احملدودة وهي الشركة 
التـــي تنتـــج اجلهاز، بـــأن األنظمة 
اإللكترونية للتجفيف الفوري ميكنها 
وقاية املسلمني من اإلصابة بالعدوى 
اجللدية التي قد تسببها اثار الرطوبة 

او ميكروبات السجاد.
املاليزية، فإن  الوكـــالة  وبحسب 
غوميز قال ان اجلهاز »القــــــى إقباال 
كبيرا في السعــــودية والكــــويت، كما 
تلقت الشـــــركة بالفعل احلجز املبكر 
إلى جانب العـــــــديد من االستفسارات 

من دول  الشرق األوسط«.
واضاف ان »اجلهاز صديق للبيئة 
ميتـــاز بتوفير املاء ومع انســـكابه 
للخـــارج، حيث يقلـــص كمية املياه 
املســـتخدمة من 10 ليترات للوضوء 
التقليدية إلـــى 3.1 ليترات فقط في 
الوضوء االلكتروني وال تســـتغرق 
عملية الوضوء االلكتروني اكثر من 

منوذج جلهاز الوضوء اإللكتروني »السريع«دقيقة«.

البوتكس من التجميل إلى اإلرهاب

إمام مسجد »يختطف نفسه« في لبنان

»البوتكس«... من التجميل إلى اإلرهاب
واشنطنـ  أ.ش.أ: حذرت دراسة أميركية حديثة من حتول مكونات 
مادة البوتكس التي تستخدم عادة لغايات جتميلية إلى أداة في يد ما 

يسمى باملنظمات اإلرهابية.
وأشـــارت الدراسة التي أعربت عن تزايد املخاوف األميركية لكون 
هذه املادة تعتبر من أكثر املواد الســـامة القاتلة بالعالم، فيما تتســـع 

السوق السوداء لبيع البوتكس املزيف.
واستنادا الى تصريحات للطبيب واخلبير في الدفاع البيولوجي 
»كينيث كوملان« لصحيفة »واشنطن بوست« فإن البوتكس هو املغامرة 
الوحيدة التي ممكـــن أن تفيد »اإلرهابيني« وميكن أن تؤدي للتوصل 

لسالح دمار شامل.
ووفقا للمصدر نفسه فإن تنظيم القاعدة أصبح بإمكانه اآلن احلصول 
على مادة التوكســـني املوجودة بالبوتكس من خالل »الشـــبكات غير 

الشرعية« التي تؤمن تلك املادة بكل سهولة مقابل األموال.
وقالـــت الصحيفة ان تنظيم القاعدة كان يبحث عن احلصول على 

مادة بوتيلينيوم توكسني املوجودة في البوتكس.
وذكرت الدراسة أن مادة التوكسني وهي أكثر املواد املعروفة تسميما 
على اإلطالق تســـتخدم في تصنيع القنابـــل والصواريخ الكيميائية 
والبيولوجيـــة، الفتة إلى أن جهود تنظيم القاعدة لتصنيع أســـلحة 

بيولوجية كانت تعيقها مسألة احلصول على كميات من تلك املادة.

بيـــروت ـ أ.ف.پ: أوقفـــت 
القوى األمنية أمس إمام مسجد 
في بلدة مجدل عنجر في سهل 
البقاع )شرق لبنان( لالشتباه 
بأنه دبر عملية اختطاف وهمية 
لنفسه للحصول على ما يبدو 
على فدية حلـــل ضائقة مادية 

يواجهها.
وقال مصـــدر أمني لوكالة 
فرانس برس ان الشيخ محمد 
عبدالفتاح مجذوب إمام مسجد 
الرفاعي في مجدل عنجر »اوقف 

بتهمـــة التخطيـــط الختطاف 
وهمي«.

واختفى اثر الشيخ مجذوب 
الثالثاء وعثـــر في بلدته على 
ســـيارته متوقفة على طريق 
فرعية ومحركها يعمل وعمامته 
ملقاة على األرض قربها. وأثار 
اختفـــاؤه اســـتنكار فعاليات 
ومشـــايخ البلدة الذين طالبوا 
الدولة في بيان بـ »االسراع في 
كشـــف اخلاطفني حفاظا على 

السلم االهلي«.

التوتر  وســـادت حالة من 
وجـــرت مواجهات متفرقة بني 
أهالي مجدل عنجر ذات الغالبية 
السنية وأهالي قرى مجاورة ذات 
غالبية شيعية وخصوصا خالل 
حوادث مايو 2008 عندما احكم 
حزب اهلل سيطرته على بيروت 

بعد مواجهات دامية.
وأفاد مراسل فرانس برس 
بأن القوى املختصة عثرت مساء 
اخلميس على الشيخ مجذوب 
في احد منازل قرية الال املجاورة 

الشـــعر  ملجدل عنجر »حليق 
واللحيـــة«. وذكر بعض أهالي 
البلدة ان الشـــيخ كان يعاني 
من ضائقة مادية بسبب ديون 
تراكمت عليـــه وانه قد يكون 
دبر عمليـــة اخلطف للحصول 

على فدية.
كما رجحت معلومات نشرتها 
أمس صحف لبنانية ان يكون 
احلصول على فدية هو سبب 
عملية اخلطـــف الوهمية التي 

نسجها.

مخالفة مرورية لـ »تنظيف 
األنف« في بريطانيا

زائرة أميركية تتلف 
لوحة لبيكاسو

لندن ـ يو.بـــي.آي: قال رجل 
الشـــرطة أصدرت  إن  بريطاني 
غرامـــة مالية بحقـــه ألنه نظف 
أنفه خالل القيادة. ونقلت هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 
عـــن مايكل مانشـــيني أنه كان 
متوقفا في زحمة السير ويرفع 
مكابح اليد حني استخدم منديال 
ورقيا لينظف أنفه فأوقفه 4 رجال 
شرطة وحرروا مخالفة بحقه ألنه 
لم يكن يتحكم في السيارة بشكل 

مالئم.
ورفض مانشيني دفع الغرامة 
املالية البالغة حوالي 97 دوالرا وقد 

تتحول القضية إلى احملكمة.

أتلفــــت  ـ أ.ش.أ:  نيويــــورك 
طالبة أميركية تدرس تاريخ الفن 
بدون قصد وأثناء زيارتها ملتحف 
املتروبوليتان للفنون في مدينة 
نيويورك لوحة »رجل االكروبات 
من اخللف« التي رســــمها الفنان 
العاملي بيكاسو عام 1904. وتنتمي 
هذه اللوحة للمرحلة الوردية في 
اعمال الرسام العاملي بيكاسو ويبلغ 
طولها 196 ســــنتيمترا وعرضها 
مــــزق منها  115 ســــنتيمترا وقد 
الداخلي  115 سنتيمترا في الركن 
اليميني. وسيتم ترميم هذا التمزق 
قبل املعرض الذي سيقام للفنان 
العاملي يــــوم 27 ابريل القادم في 

متحف املتروبوليتان. 

فتاة تقف أمام مجسم لسيارة بي إم دبليو صنعت بالكامل من الشوكوالته            )أ.پ(

زائرة متر بالقرب من متاثيل.. من الشوكوالته

تماثيل.. قابلة لألكل
افتتح في الصـــني اول من 
امس حديقة خاصة بالتماثيل 
املصنوعـــة من الشـــوكوالته، 
واطلع الزوار على متاثيل صنعت 
بالكامل من الشوكوالته، ومن 
بينهـــا متاثيل تراثية حملاربني 
صينيني باحلجـــم الطبيعي، 
وكذلك مجســـمات لســـيارات 
من بينها سيارة بي ام دبليو، 
ومت تصميم احلديقة الداخلية 
بحيث ال تزيد درجة حرارتها عن 
درجة حرارة الثالجات العادية 
التماثيل  وذلك حتى ال تسيح 
املصنوعة من الشوكوالته، وعلق 
احد املسؤولني عن احلديقة قائال: 
نعم انها متاثيل ومجسمات قابلة 

لالكل.

صحتك

الرياضة تزيد من الذكاء

تحذير من عقار »ميريديا«
المستخدم لخفض الوزن

نيويورك ـ أ.ش.أ: حذرت هيئة مراقبة الدواء األميركية 
من تناول راغبي الرشاقة ممن لديهم عامل وراثي لالصابة 
بأمراض القلب لعقار »ميريديا« الشهير خلفض الوزن لدوره 

السلبي في زيادة مخاطر إصابتهم باالزمات القلبية.
وكشــــفت الهيئة األميركية عن موافقة شــــركة »أبوت« 
للصناعات الدوائية واملسؤولة عن تصنيع العقار على مراجعة 
النشــــرة الطبية الداخلية للعقار وإضافة حتذير بإمكانية 
رفع العقار ملخاطر االصابة بأمراض القلب واالزمات القلبية 

لالشخاص الذين لديهم عامل وراثي في هذا الصدد.
وتأتي حتذيرات الهيئة عقب االبحاث التي أجرتها على 
أكثر من 10 آالف بدين ممن تخطوا اخلامســــة واخلمســــني 
عاما والذين تناولوا عقار »ميريديا« كوسيلة خلفض الوزن 
حيث لوحظ ارتفاع مخاطر اإلصابة باألزمات القلبية بينهم 

خاصة ممن عانوا من العامل الوراثي.

مياه »الغازات« 
تلتهم مدينة بريطانية

تعتزم مدينة »بورو« اإلجنليزية رفع دعوى 
قضائية ضد الشــــركات املســــببة لالحتباس 
احلراري، خاصة أن املياه قد بدأت تزحف وتغطي 
أرض املدينة ومتثل الزحف في ارتفاع منسوب 

املياه وتآكل مساحات من األرض، وقد نشرت 
مدينة »بورو« ولتأكيد قضيتها صورة أرشيفية 
لقرية »كيڤالينا« األميركية في االسكا والتي تظهر 
أرض املدينة وقد غزتها مياه البحر وكانت مدينة 

كيڤالينا قد رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد 
الشركات املسببة لالنبعاثات احلرارية متهمة 
إياها بالتسبب في غرق املدينة وغمرها باملياه 

إال ان محكمة سان فرانسيسكو رفضتها.

صورة أرشيفية ملدينة كيڤالينا األميركية تعود إلى العام 2006 ويرى زحف املياه من شواطئ املدينة وهي الصورة التي وزعتها مدينة »بورو« لتأكيد قضيتها            )أ.پ(

ستوكهولمـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن 
أن ممارسة الرياضة واحملافظة على اللياقة البدنية تساعد 
الشباب في حتصيلهم الدراســــي باالضافة إلى تسجيلهم 
ملعدالت أعلى في مستوى الذكاء باملقارنة بأقرانهم الذين ال 
ميارسون الرياضة. وكانت االبحاث قد اعتمدت على حتليل 
بيانات ما يقرب من 1.2 مليون سويدي ولدوا خالل الفترة 
من 1950 إلى 1979 حيث مت حتليل مستوى ذكائهم ومعدالت 
حتصيلهم الدراسي. وأشارت املتابعة إلى وجود عالقة واضحة 
بني اللياقة البدنية وممارسة الرياضة بصورة منتظمة وبني 
ارتفاع معدل الذكاء بني االشخاص الذين مارسوا الرياضة 
بصورة منتظمة باملقارنة مبن لم ميارســــوا الرياضة على 
االطالق. وتشدد الدراسة بصورة كبيرة على وجود عالقة 
وثيقة بني ممارسة الرياضة واحملافظة على اللياقة البدنية 
وبني التمتع مبستوى ذكاء مرتفع واحملافظة على املهارات 

اللفظية واالدراكية مع التقدم في العمر.


