
55االربعاء 19 مايو 2010  

عفيفة عمة رميا توزع احللوى احتفاال بفوزها

رميا على اليسار مع اختها رنا في صورة التقطت عام 1996

رنا شقيقتها سعيدة بفوز أختها باللقب رميا بعد فوزها باللقب

امللكة اليزابيث

لندن ـ  د.ب.أ: قال مذيع بهيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
امس إن الهيئة قدمت اعتذارها بعد أن أعلنت إحدى محطاتها على 

سبيل املزاح أن امللكة إليزابيث الثانية قد توفيت.
وكان دانـــي كيلي )39عاما( قد أبلغ مســـتمعيه في برمنغهام 
بوسط اجنلترا االثنني بأن لديه بيانا مهما سيذيعه عليهم. وفيما 
كان يعزف النشيد الوطني في االذاعة قال كيلي: »لقد توفيت االن 

امللكة إليزابيث الثانية«.
وقال متحدث باسم »بي.بي..سي« »ميكن لنا أن نؤكد أن داني 
كيلـــي أدلى مبالحظة غيـــر الئقة عن امللكة أثنـــاء برنامج إذاعي 
بالراديو احمللي لهيئة الـ »بي.بي.سي« ورغم أن مالحظته جاءت 
على ســـبيل املزاح وأنه قام بتصحيحها فور إذاعتها إال أنها كانت 
بعيدة كل البعد عن أصول اللياقة وأن الهيئة تقدم اعتذارها دون 

أدنى حتفظ. وأنه لم يكن هناك أي قصد لالساءة )للملكة(.
وأضاف قائال »هيئة »بي.بي.ســـي« تتعامـــل مع هذا التعليق 

بجدية تامة وأنه يتم اآلن أتخاذ إجراء«.
يذكر أن امللكة بلغت الـ 84 من عمرها الشهر املاضي.

ديترويـــت ـ يو.بي.آي: هنأ 
الرئيس اللبناني العماد ميشال 
سليمان امس رميا فقيه اللبنانية 
األصل التي اختيرت ملكة جمال 

الواليات املتحدة.
وقال بيان رسمي إن سليمان 
اعتبر أن هـــذا التتويج »يعطي 
مرة جديدة صورة مشرقة عن 
اللبناني في اخلارج في  التألق 

شتى املجاالت«.
وكانـــت فقيه التـــي تعيش 
فـــي الواليات املتحـــدة وحتمل 
اجلنســـية األميركية، قد فازت 
األحد املاضي بلقب ملكة جمال 
الواليات املتحدة، وهي تنحدر من 

بلدة صريفا جنوب لبنان.
من جهة اخرى وبعد اقل من 
24 ساعة على انتخاب رميا ملكة، 
ظهرت صور لها وهي تشارك في 
مسابقة رقص مثير ما قد يهدد 

احتفاظها باللقب.
البرنامـــج اإلذاعي  ونشـــر 
الصباحي »موجو في الصباح« 
في مدينـــة ديترويت في والية 
ميتشـــغان صـــورا لفقيه وهي 
تشارك في مسابقة للرقص املثير 
تعود لعام2007، لكن شبكة »سي. 
بي. اس« نقلت عن املسؤولني في 
اإلذاعة أن فقيه لم تخلع مالبسها 
خالل املسابقة وأن اجلمهور كان 

كله من النساء.
البرنامج اإلذاعي على  وقال 
موقعه االلكتروني إن مسؤولني 
من منظمة ملكة جمال الواليات 
املتحدة اتصلوا بهم طلبا للمزيد 

من الصـــور واملعلومات حول 
املســـابقة فيما لم يجيبوا على 
استفسار ما إذا كانت هذه الصور 
قد تؤدي إلـــى حرمان فقيه من 

لقبها.
غير أن البرنامج أكد أنه لن 
ينشر أي صور إضافية مشيرا 
إلى أن الصور التي أثارت جدال 
موجـــودة على موقعـــه منذ 3 
سنوات، مضيفا انه لن يتورط 
في »متريغ اسم فقيه بالوحل« 
قائال إن الصور على موقع ملكة 
جمال الواليـــات املتحدة مثيرة 

بقدر صور مسابقة الرقص.

أوتاواـ  أ.ش.أ: قال علماء نفس 
إن األطفال الذين يعتاون الكذب في 
وقت مبكر من عمرهم قد ينجحون 

في حياتهم الحقا.
العلمــــاء ان  واضاف هــــؤالء 
النشاط املعقد للدماغ أثناء اختالق 
الكذب مؤشر على ذكاء مبكر لدى 
األطفال. وأظهرت دراسة أجراها 
هؤالء العلماء في كندا على عينة 
من 1200 طفل تتــــراوح اعمارهم 
بني سنتني وسبع عشرة سنة ان 
القادرين على اختالق الكذب بلغوا 

مراحل متقدمة في منوهم.
وقال الدكتــــور كاجن لي مدير 
معهد دراســــات الطفل في جامعة 
تورنتوـ  في تصريح لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي ســــي( بثته 
صباح امس ـ ان الدراســــة بينت 
ان خمس عدد االطفال البالغني من 
العمر سنتني قادرون على الكذب. 
وتابع قائال انه في سن الرابعة كان 
90% قادرين على الكذب، ويبلغ هذا 
املعدل اقصى مستوياته في سن 

الثانية عشرة.
واضاف قائال ينبغي للوالدين اال 
يقلقوا اذا كان طفلهم يفتري الكذب، 
انهم ســــيتحولون  فهذا ال يعني 
حتما الــــى مرضــــى بالكذب، كل 
االطفال يكذبون، هذه عالمة انهم 
بلغوا مرحلة فارقة من تطورهم 

النفسي.

تستضيف »األنباء« اليوم العبي نادي اجلهراء لكرة 
القدم املتأهل للدوري املمتاز: عادل حمود وأحمد حواس 
وسعود السربل وسطام احلسيني ما بني الـ 4 والـ 5 مساء 
وذلك للحديث عن تأهل اجلهراء للدوري املمتاز وأصعب 
املباريات التي واجهتهم في دوري الدرجة األولى، وحظوظ 
واستعدادات الفريق للموسم املقبل، باالضافة الى الرد 
على أسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 

ـ 24830238 ـ 24830322 ـ داخلي: 131 ـ 318.

اعتبرتها مزحة سخيفة وغير الئقة

الـ »بي.بي.سي« تعتذر
عن إعالنها »وفاة الملكة«

الكذب..
دليل ذكاء الطفل!

الرئيس اللبناني هنأها بالفوز مؤكدًا أنها واجهة مشرقة

صور مثيرة لريما فقيه.. تهددها بالحرمان من لقب ملكة جمال أميركا

ماريا كاري
تحت سفح الهرم

ماريا كاري تصدح بالغناء حتت سفح االهرامات 
في القاهرة، وقد تعاقدت معها الشـــركة املنظمة 
الحيـــاء حفل في هذا املكان االثري حيث كان في 
املقرر ان يحييه التون جون لوال اعتراض نقيب 
املوسيقيني منير الوسيمي على اعتبار ان التون 
يفاخر مبثليته.       )أ.پ(

العبو الجهراء اليوم وياكم

زحل 
وتايتان

صورتان التقطتهما مركبة كاسيني األميركية 
النسيالدوس أحد أقمار كوكب زحل )يسار( يظهر 
فيه رذاذ املواد املنبعث من منطقة قطبه اجلنوبي، 

وفي الصورة االخرى يبدو القمر تايتان.
)رويترز(


