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كانبيرا ـ يو.بي.آي: وجهت إلى امرأة في الـ 92 من العمر تهمة القتل بعد العثور 54
على زوجها البالغ من العمر 98 سنة ميتا في منزلهما مبدينة سيدني األسترالية.

وأفادت وكالة األنباء األســـترالية »آيه آيه بي« ان الشرطة استدعيت إلى منزل 
الزوجني اجلمعة بعدما أعرب أحد األقارب عن خوفه على وضع الرجل.

ووجدت الشرطة جثة الزوج في غرفة اجللوس مصابا بجروح في رأسه.
واســـتجوبت الزوجة التســـعينية قبل أن توجه إليها تهمة القتل على أن متثل 

أمام احملكمة.

تسعينية تقتل زوجها في سيدني!

صحتك

املخرج خالد يوسف عبدالناصر واملشير عامر في أحد اللقاءات ممدوح الليثي

الملكة إليزابيث.. مخترعة الهاتف!

إصابة 24 شخصًا في صدامات طائفية بمصر

المحجبات في تركيا ممنوعات من اشتراكات النقل العام

القاهرة ـ أ.ف.پ: جرح 24 شخصا في صدامات 
طائفية بني مســــلمني واقباط في محافظة مرســــى 
مطروح شمال مصر، كما اعلن مسؤول امني امس.

وافاد املسؤول االمني بأنه جرى توقيف عشرين 
شخصا من املسلمني واالقباط. واندلعت الصدامات 
اجلمعة عندما رشـــق مسلمون عمال بناء اقباط 
باحلجارة ظنا منهم انهم يبنون كنيســـة. وقال 
املســـؤول االمني ان »400 شخص متورطون في 
هذه االعمال، ومت توقيف 20 شـــخصا، مسلمني 

ومســـيحيني، واصيب 24 بجروح«. واضاف ان 
»القوى االمنية انتشرت باعداد كبيرة وبقيت طوال 
الليل لتجنب وقوع صدامات جديدة«. ويشـــكل 
االقبـــاط في مصر اكبر الطوائف املســـيحية في 
الشرق االوســـط، ويقدر عددهم مبا بني 6 و%10 
من اجمالي عدد السكان البالغ 80 مليونا. ويشكو 
االقباط من متييز ومضايقات مستمرة، ويتعني 
عليهم احلصول على موافقة رئاسية لبناء الكنائس، 

وعلى موافقة من احملافظ لترميمها.

أزميـــر ـ أ.ش.أ: منعـــت بلديـــة مدينة ازمير 
»غرب تركيا«، والتي يسيطر عليها حزب الشعب 
اجلمهوري العلماني، منح اشتراكات اتوبيسات 
النقل العام املخفضة للطالبات واألساتذة في حال 

تقدميهن صورا شخصية باحلجاب.
وذكرت وسائل إعالم تركية أن هذا املنع ميثل 

امتدادا لألعمال االســـتفزازية من جانب احلزب 
بعد قيام بعض قياداته بتمزيق احلجاب في أحد 
املؤمترات العامة ودهسه باألقدام في ذكرى إلغاء 
اخلالفة العثمانية. وســـبق للحزب، الطعن أمام 
احملكمة الدستورية على تعديل دستوري يقضي 

برفع حظر احلجاب باجلامعات.

كاتب السيناريو ممدوح الليثي: ال أعرض سيناريوهاتي على الورثة فهم ليسوا نقاد سينما 

أزمة فيلم »الرئيس والمشير«.. مستمرة
حياة املشاهير لن ينال إعجاب 
الورثة، وهذا ما حدث مع فيلم 
سعاد حسني الذي أثار استياء 
ورثتها، الذين كانوا بعيدين كل 
البعد عن ســـعاد، لكنني كنت 
أعرفها بشكل كبير، وكانت دائما 
تزورني أنا وزوجتي في منزلنا، 
وأعرف عنها أشياء ال يعرفها 
أحد من أفراد أسرتها. كما أنني 
سأقوم بعمل مراجعة نهائية 
لفيلم »الرئيس واملشير« مع 
املخرج خالد يوسف استعدادا 

لتصويره قريبا.
وقال د.عمـــرو عبد احلكيم 
عامـــر، جنـــل الراحل املشـــير 
عبد احلكيـــم عامر، في مداخلة 
هاتفية للبرنامج: إنني حصلت 
الفيلم بطريقتي  على سيناريو 
اخلاصة، واطلعت عليه بالكامل، 
لذلك أرفض أنا وإخوتي الصورة 
التي حددها الفيلم لوالدي املرحوم 
املشـــير عبداحلكيم عامر، فهي 
صورة مســـيئة للغاية له ولنا 
جميعا، فظهر املشير في صورة 
املتحدث بكالم »ســـوقي«، لذلك 
توجـــد العديد مـــن اجلمل في 
إلغائها،  الســـيناريو البد مـــن 
فلو لم أكن أعرف املشـــير جيدا 

لكرهته.

أحمد عفيفي 
على الرغم من موافقة القضاء 
املصري ومجلـــس الدولة على 
تصوير فيلم »الرئيس واملشير« 
الرئيس  الذي يركز على عالقة 
الراحل جمال عبد الناصر باملشير 
عبد احلكيم عامـــر، لكن الفيلم 
مازال يرفضه البعض، مثل ورثة 
املشير، خاصة جنله د.عمرو عبد 
احلكيم عامر، الذي يرفض الكثير 
مما جاء في الفيلم، ويراه مجرد 
تخيالت صنعها السيناريست 
ممدوح الليثي البعيدة متاما عن 
الواقع، مثل احلوارات اجلانبية 
التي أظهرت املشير بأنه يتحدث 
بطريقة »سوقية« على حد قول 
عمـــرو، وبالتالي توقع عدد من 
املراقبني رفع املزيد من القضايا 
بســـبب الفيلـــم خـــالل الفترة 

القادمة.
وأوضح السيناريست ممدوح 
الليثي، رئيـــس احتاد النقابات 
الفنية، إن فيلم »الرئيس واملشير« 
يركز على عالقة الصداقة القوية 
التي كانت جتمـــع بني الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر واملشير 
عبداحلكيم عامر منذ عام 1937، 
ثم تدهور هـــذه الصداقة متاما 
بعد نكســـة 1967 ممـــا أدى إلى 

قيام عبدالناصر بإقالة املشـــير 
من منصبه، ويستعرض الفيلم 
وجهتي النظر أن املشير انتحر، 
وهي وجهة النظر الرسمية، وأن 

طوال العمر، وتشاهده األجيال 
املتالحقة.

وفيلم »الرئيس واملشـــير« 
عبـــارة عـــن دراما سياســـية 

ولألســـف ما زلنا نعاني من 
األيدي املرتعشة في جهاز الرقابة 
على املصنفات الفنية واألعمال 

السينمائية.

املشير قتل، وذلك على حد قول 
أسرته وأبنائه. مضيفا أن الفيلم 
مثارة حوله كل هذه الضجة ألن 
أي فيلـــم كبير يظل في الذاكرة 

وليست تاريخية، فمن حقي أن 
أقوم بالتأليف وتخيل احلوارات 
التي كانت تـــدور بني الرئيس 

عبدالناصر واملشير.

مضيفـــا: ال أحـــب أن أقوم 
بعرض ســـيناريوهاتي على 
الورثة، ألنني لن أحولهم إلى 
نقاد، خاصة أن أي عمل فني عن 

عم�رو عبدالحكي�م عام�ر: ل�و أن وال�دي بنف�س الس�وقية الت�ي أظهره�ا الس�يناريو.. لكرهت�ه

وداعًا للوخز باإلبر

جراحات البدانة تهدد بحصوات الكلى

أ.ش.أ:  ـ  بـــون 
علماء أملان يحاولون 
الوصول إلى طريقة 
اللقاحات  إلعطـــاء 
الطبية دون احلاجة 
لالبر أو لتدريب طبي 

خاص.
ويأمـــل بعـــض 
الباحثني في التوصل 

إلى طريقة إلعطاء اللقاحات الطبية دون الم، حيث يعكف 
مختصـــون في األبحاث الطبية فـــي أملانيا على تطوير 

لقاحات ميكن شمها.
وفي هذا الســـياق، أفاد كارلوس غزمان، مدير قسم 
اللقاح في املركـــز أن »اللقاحات التي تعطى عن طريق 
األنف قادرة ليس فقط على الوقاية من األمراض وإمنا 
منع العدوى حتى قبل حدوثها، األمر الذي يوفر الوقاية 

لألشخاص غير احملصنني ضد املرض«.

نيويوركـ  أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية من أن خضوع 
الكثيريـــن جلراحات البدانة وتصغير املعدة أو تركيب 
بالون يعرضهـــم بصورة كبيرة إلى اإلصابة بحصوات 

الكلى.
ووجد الباحثون من خـــالل حتاليل البول لعدد من 
األشخاص خضعوا جلراحات البدانة ارتفاع نسبة املواد 
واألمالح املكونة حلصوات الكلى في البول بنسبة %47 
مقارنة بنحو 10% لألشـــخاص الذين لم يخضعوا لهذه 

اجلراحات.
لذلك تنصح األبحاث بأهمية مراقبة احلالة الصحية 
للكلى بني األشخاص الذين يخضعون جلراحات البدانة 
وتنـــاول كميات وفيرة من املياه للحيلولة دون الوقوع 

فريسة لإلصابة بحصوات الكلى.

طعن نفسه ليبرر تأخره عن العمل!
ميتشـــيغنـ  يو بـي آي: اعــــترف شـــاب في 
الـ 22 من العمر في والية ميتشـــيغن األميركية 
بأنه طعن نفسه في الفخذ كي يجد عذرا لتأخره 

عن العمل.
وذكرت محطة »دبليو أو أو دي« التلفزيونية 
األميركيـــة ان الرجل قال لعناصر الشـــرطة في 

مقاطعـــة كنت في البداية ان شـــخصا طلب منه 
سيجارة هو الذي طعنه خارج شقته.

لكن عند إعادة استجوابه اعترف الرجل بأنه 
طعن نفسه عندما تأخر عن العمل بسبب نومه، 
وينوي احملققون اتهام الشاب باإلدالء بإفادة كاذبة 

للشرطة.

شعبان عبدالرحيم

امللكة اليزابيث

كرسي نوتة ضمن املعروضات في املزاد  )أ.پ( مقعد جلدي مطلي بالذهب وفي االطار مايكل جاكسون

ل��وس اجنيليس: قال منظمون ان نحو 22 قطعة من 
األثاث املصنع خصيصا ملايكل جاكسون سيجري بيعها 
باملزاد العلني في يونيو ومن بينها مقعد جلدي ذو ذراعني 

مزخرف بالبلورات ومطلي بالذهب.
وقالت دار جوليان للبيع باملزادات ان هذا االثاث طلبه 
مغني »ثريلر« ملنزل بالقرب من لندن كان يعتزم تأجيره 
خالل سلسلة حفالت العودة البالغ عددها 50 في اجنلترا 

في العام املاضي.
وتضم هذه املجموعة التي طلبها جاكس��ون من دار 
صناعة األثاث الفاخر االيطالية »كولومبوستايل« زوجني 

من املق���اعد احلمراء املخ���ملية ذات الذراعني املطرزة 
بنسور ومقعدا ذا ذراعني مط���بوع عل��يه صورة منر 
مش��ذبة بريش النعام وأريكة مخملي��ة حمراء ومطلية 

بالذهب.
وقدرت أس��عار بيع االثاث في املزاد مبا يتراوح بني 
16500 الى 150000 دوالر لكل قطعة. وتوفي جاكس��ون 
)50 عاما( في لوس اجنيليس في 25 يونيو بسبب تناوله 
جرعة زائدة من مسكن قوي كان يأخذه ملساعدته على 
النوم خالل فترة اإلعداد حلفالته املوس��يقية »هذا هو 

.»This Is It« »احلال

وقالت دار ج���وليان ان امل���زاد سيجرى في الس 
فيغ���اس في 25 يوني���و وست���سبقه معارض في 
ايرلندا والس في��غاس إلع���ادة تص���ور ك��يف كان 
يبدو مقر في لندن مع هذا األثاث الذي صمم خصيصا 

له.
وس��يضم املزاد أيضا العشرات من االشياء االخرى 
من حياة جاكسون ومسيرته مثل سترة موقعة ارتداها 
خ��الل أدائه أغنية »بي��ت ات« »Beat It« وزوج آخر من 
قفازاته البلورية البيض��اء املوقعة ولوحات من مزرعة 

نيفرالند في كاليفورنيا.

أثاث مايكل جاكسون للبيع في مزاد علني بعد بحبك يا حمار لسعد الصغير

شعبوال يغني »كلب يا ابن الكلب«
وديانا كرزون »انطربت« بغنائه!!

لبقية احليوانات.
ورغــــم ان البرنامج مت بثه منذ مدة اال ان اصداء 
هذه االغنية الهابطة ال تــــزال تتردد عبر االنترنت 

واملنتديات.

بعد سعد الصغير واغنية »بحبك يا حمار« تابع 
الفنان شــــعبان عبدالرحيم السير على نفس اخلط 
والنوعيــــة من االغاني التي ال جند وصفا يليق بها 
حيث كشف خالل لقائه ببرنامج »دويتو« مع الفنانة 
ديانا كرزون على شاشة نايل اليف عن احدث اغانيه 

والتي تقول كلماتها:
»كلب يا كلب يا ابن الكل.. ده انا حبيتك يا ابن 
الكلــــب، كلب ياكلب يا ابن الكلــــب.. دانا رابيتك يا 
ابن الكلب.. انا حميتك يا ابن الكلب.. نسيت بيتك 

يا ابن الكلب«
»كنت تشوفني ترقص ديلك.. اوعى تقول ان ما 
فيــــش غيرك، ال فيه يجي مية كلب.. كلب ياكلب يا 

ابن الكلب.. ال فيه غيرك يجي مية كلب هااااا«.
اما املصيبة الكبرى فكانت في ديانا كرزون التي 
فور انتهائه من االغنية ما كان منها اال ان قالت: اهلل 
اهلل في دليل على انها سحرت باالغنية وطربت بها 

ثم سألت شعبان: انت مقهور منو قوي كده.
وبعد هذا الدرك الــــذي وصلته االغنية العربية 
نتســــاءل ألم يبق غير الكالب واحلمير للتغزل بها 
والغناء لها وهل سنسمع مهازل جديدة قدمية تغني 

لندن ـ يو.بي.آي: يعتقد واحد من بني عشرة 
أطفال بريطانيني أن امللكة إليزابيث الثانية هي التي 
اخترعت الهاتف. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( امس أن أطفاال آخرين يعتقدون ان 
الفضل في هذا االختراع يعود إما إلى تشارلز داروين 
أو نويل إدموندز. وقال واحد من بني 20 من الطالب 
البالغ عددهم ألفا الذين شملهم االستطالع إن ليوك 
سكايووكر أو ريتشارد برانسون وهما شخصيتان 
رئيسيتان في فيلم »حرب النجوم« هما أول من 
هبطا على سطح القمر. ويعتقد 60% من األطفال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بني 9 و10 ســـنوات أن 

إسحق نيوتون هو الذي اخترع النار.
وعلى الرغم من هذه املفاهيم اخلاطئة بحسب ما 
ذكرت حملة »بيرمنغهام ساينس سيتي« للتشجيع 
على العلوم فإن الكثير من هؤالء الطالب مينون 

النفس باحلصول على جائزة نوبل للعلوم.

المنظمات الدولية 
تدرس تخفيض 

أسعار العاج

تســـبب قتل الصيادين غير الشرعيني للفيلة في كينيا 
خالل االعوام الثالثة التي اعقبت السماح ببيع العاج في زيادة 
عمليات القتل لالستفادة من سن الفيل وبيعها بأسعار كبيرة. 
وتدرس املنظمات الدولية حاليا طلبات من تنزانيا وزامبيا 
للموافقة على بيع العاج املتراكم بأسعار اقل، وفي الصورة 

حارس في محمية يحمل ناب فيل ضخما. )أ.پ(.


