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عمر بن الدن يعتزم تسمية ابنته إليزابيث تيمنًا بملكة بريطانيا 
وزينة تؤكد: لو كان »ولد« سأسميه »القلب الشجاع«

� يو.ب���ي.آي: ذكرت  لن���دن 
صحيفة »الصن« الصادرة امس 
أن عمر جنل زعيم تنظيم القاعدة 
أس���امة بن الدن يعتزم تسمية 
ابنت���ه إليزابي���ث تيمنا مبلكة 
إن  بريطانيا. وقالت الصحيفة 
عمر البالغ م���ن العمر 29 عاما 
وزوجته البريطانية جني فيليكس 
براون التي غيرت اسمها إلى زينة 
بعد اعتناقها االسالم يعتزمان 
اإلجناب عن طريق استخدام شابة 
بريطانية تدعى لويز للقيام بدور 
األم البديلة ف���ي عملية تقليح 

صناعي.
واضافت أن زينة لديها أجنة 
مجمدة بعد تخصيب بويضاتها 
باحليوانات املنوية لزوجها عمر 

تنتظر في عيادة خاصة.
ونسبت الصحيفة إلى زينة 
قولها »أريد االجناب وأنا القوة 
الدافعة وراء ه���ذا وعمر يدعم 
رغبتي ومهما كان حجم الضغوط 
التي س���أمر بها ف���إن التجربة 

تستحق ذلك«.
اما عن نفسي فأنا  واضافت 
أفضل اسم ويليام تيمنا بالبطل 
التاريخي االس���كتلندي ويليام 
واالس الذي جس���د شخصيته 
النجم ميل غيبسون في فيلمه 
الش���هير »القلب الشجاع« ألنه 
يعرف الكثير عن تاريخ بريطانيا 
ويحب مشاهدة االفالم الوثائقية 
التاريخية واجلغرافية وأمتنى أن 
يأتي إلى اململكة املتحدة ويتمكن 

من زيارة اسكلتندا«.
ووصفت زينة األم البديلة لويز 

)24 عاما( بأنها »شابة شجاعة 
جدا ولطيف���ة وأم رائعة البنها 
وتكن لها الكثي���ر من االحترام 
والرعاية« مشددة على أن اجلنني 
الذي ستحمله لويز »ليس حفيد 
أسامة بن الدن وأن زوجها عمر 
لم ير والده منذ أكثر من عش���ر 
سنوات وتركه ألنه لم يكن يريد 

أن يكون مقاتال«.
وقالت زينة بن الدن إن زوجها 
عم���ر »وضع كتاب���ا عن حياته 
ودعوته للس���الم س���يخصص 
نسبة مئوية من األرباح لألعمال 
اخليرية لكننا نستخدم املال أيضا 

لتغطية تكاليف اجناب طفل«.
ودافعت زينة عن قرارها تربية 
طفل وقد جتاوزت اخلمسني من 
عمرها مش���يرة إلى »أن املغنية 
األميركية املعروفة مادونا تبنت 
طفال وهي في عمر اخلمسني وأنها 
متلك وزوجها ما يكفي من املال 

لكي يعيش الطفل في ترف«.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: لم يتمكن املمثل البريطاني 
الشاب دانيال رادكليف من منع نفسه من البكاء في 
آخر يوم تصوير اجلزء السابع واالخير من سلسلة 
افالم »هاري بوتر« الش���هيرة. ونقل موقع »شوبيز 
س���باي« املعني بأخبار املشاهير عن رادكليف )20 
عاما( القول: كلنا نشعر باحلزن الشديد، وقد بكينا 

كثيرا، وهذا شعور غريب.

وحاز النجم الش���اب على شهرة عاملية من خالل 
لعبه دور البطولة في سلسلة افالم هاري بوتر، كما 

يعد من اعلى املمثلني الشباب اجرا في العالم.
يش���ار الى ان الفيلم املأخوذ عن الكتاب السابع 
واالخير من سلسلة »هاري بوتر« والذي يحمل عنوان 
»هاري بوتر ومقدسات املوت« سيعرض على جزأين 

في دور العرض السينمائي.

دانيال رادكليف يبكي في آخر أيام تصوير »هاري بوتر«

عمر بن الدن مع زوجته زينة

امللكة إليزابيث

جيسكا بيل تعشق أدوار الشر!

علماء يستخدمون »آيباد« المضاد للماء
لدراسة ذكاء الدالفين

لوس أجنيليس � د.ب.أ: أعربت املمثلة الشهيرة 
جيسكا بيل عن رغبتها في جتربة أدوار »مليئة 

بالتحدي وغير متوقعة«.
وذكر موقع كونتاكت ميوزيك املعني بأخبار 
املشاهير ان جيسكا قالت انها تريد لعب دور »فتاة 

شريرة للغاية« ألنها تعشق هذه الشخصية.
وقالت جيسكا: انني أحب أن ألعب دور فتاة 

شريرة للغاية، فذلك سيكون أمرا رائعا.
وأضافت: ليس فقط فتاة شريرة، ولكن رمبا 

تكون فتاة معاقة ذهنيا أو مجنونة أو شيئا آخر 
مليئا بالتحدي وغير متوقع.

وأوضح���ت ان ذلك »ميثل عنصر الس���عادة 
واخلوف في عملنا«.

ويبدو ايضا ان جيس���كا حريصة على إظهار 
مواهبها الغنائية من خالل فيلم أو مسرحية.

وقالت: انن���ي مهتمة بتقدمي مزيج بني االفالم 
واملوس���يقى أو رمبا االشتراك في مسرحية على 

مسرح برادواي أو فيلم موسيقي.

إيالف: جلأ العلماء إلى اس����تخدام آيباد املضاد 
للماء من أجل دراسة ذكاء الدالفني، وذلك يأتي في 
إطار أبحاث متواصلة إليجاد تكنولوجيا مناسبة 
في اس����تخدام الشاشات التي تعمل باللمس بحيث 
تستطيع الدالفني تشغيلها بفكها. يستخدم علماء في 
املكسيك نسخة مضادة لتسرب املاء من كومبيوتر 
آيباد اللوحي ملساعدتهم في التواصل مع دلفني اسمه 
ميرلن. وقال الباحث األميركي جاك كاسيفيتز الذي 
يدرس سبل متكني الدالفني من التعبير عن نفسها 
بصورة أفضل امام البش����ر ان لدى الدلفني ميرلن 
حب اس����تطالع مثله مثل غالبية الدالفني األخرى 

وأنه أبدى استعدادا كامال لتفحص آيباد. 
ويستطيع الدلفني ميرلن ابن العامني أن يكتب 
رموزا عل����ى آيباد املضاد للم����اء، ويعتقد الباحث 
كاسيفيتز انه سيتمكن من كتابة مجموعة واسعة 
من الرموز. ونقلت صحيفة الغارديان عن الباحث 
االميركي قوله إن استخدم آيباد يأتي في اطار أبحاث 
متواصلة إليجاد تكنولوجيا مناسبة في استخدام 
الشاشات التي تعمل باللمس بحيث تستطيع الدالفني 
تشغيلها بطرف فكها الشبيه باملنقار.  وأضاف أنه 

عندما تتمكن الدالفني من استخدام الشاشة التي تعمل 
باللمس سيكون مبقدورها أن تختار من بني مجموعة 
رموز للتعبير عن أشياء وأفعال بل وحتى للتعبير 
عن عواطفها. ويدرس العلماء منذ فترة طويلة ذكاء 
الدلفني. وفي معهد دراسة الثدييات البحرية في والية 
مسيسيبي تعلمت الدلفينة كيلي أن تقايض قصاصات 
من الورق بأس����ماك كلما مير مدرب على حوضها. 
ومعروف عن الدالفني أنها قادرة على حفظ ومتابعة 
العديد من العالقات املختلفة مع مجموعة اجتماعية 
كبيرة ولديها نظام اتصاالت فعال يعمل باستخدام 
الطقطقة والصفير. كما انها تتواصل باس����تخدام 
املالمسة وتغيير أوضاع اجلسم ولكن ليس هناك 
ما يدل عل����ى انها تتفاهم مع بعضها البعض بلغة 
خاصة. ومن بني املقترحات التي يفكر فيها العلماء 
للجيل القادم من الكومبيوتر اللوحي ملساعدتهم في 
أبحاثهم سرعة حتليل البيانات وتصميم شاشات 
مضادة للماء، وذات حساسية عالية عند مالمستها 
وبرامج صديقة للدالفني. وقال الباحث كاسيفيتز إن 
املطلوب تكنولوجيا سريعة ملساعدة العلماء على 

التجاوب بصورة مناسبة وسريعة مع الدالفني. 

سيجار تشرشل.. اختفى!
لندن � يو.بي.آي: يجري املسؤولون في احد 
املتاحف البريطانية املخصصة لرئيس الوزراء 
الراحل وينستون تشرشل حتقيقا ملعرفة من شوه 
صورة له واخفى سيجارا اشتهر بتدخينه. ونقلت 
صحيفة »دايلي تلغراف« البريطانية عن جوش 
ويلش مدير متحف »بريطانيا وينستون تشرشل 
في جتربة احلرب« في العاصمة البريطانية لندن 
قوله انه ذهل عندما اشار احد الزوار الى صورة 
معلقة في املدخل مؤكدا انها عدلت بطريقة رقمية 
الخفاء سيجار من فمه. يش����ار الى ان تشرشل 
يظهر في الصورة وهو يرفع عالمة النصر، واكد 
ويلش انه ال فكرة لديه عمن عدل الصورة. واضاف 
»لدينا مختلف انواع الصور في املتحف وبعضها 
بسيجار واالخرى من دونه حتى ان لدينا اعالنات 
لسجائر من زمن احلرب العاملية الثانية في املصعد 
املؤدي الى امللجأ ولذا لم نفكر بأنه ال يفترض ان 

تعلق هنا صورة مع سيجار«.

قبر جيمي دين.. بيانو!
فارينا � يو.بي.آي: تقرر ان يدفن أسطورة 
موسيقى الريف األميركي جيمي دين في قبر 
على شكل بيانو يقام في احد عقاراته مبدينة 

فارينا في والية فيرجينيا األميركية.
وذكر موقع »سي إم تي« األميركي ان دين 
الذي توفي ألسباب طبيعية عن عمر )81 عاما( 
سيوارى الثرى االثنني املقبل وستقام املراسم 
الدينية في كنيسة غروف أفينيو قبل دفنه في 
مقبرة من الغرانيت اشتراها قبل سنوات عديدة 
ب� 350 ألف دوالر. وأشار الى ان عبارة »يا له 
من رجل يرقد هنا« املأخوذة من أغنيته »بيغ 
باد ج���ون« التي القت جناحا واحتلت املركز 
األول في سباق األغاني في العام 1962 وكانت 

السبب وراء فوزه بجائزة غرامي.
يذكر ان دين ولد في تكساس في 10 أغسطس 
1928 وعلمته والدته العزف على البيانو في 
العاشرة من العمر ثم تعلم العزف على الغيتار 

والهارمونيكا واألكورديون.

يسرق نفسه تسع مرات!
لندن � أ.ش.أ: في محاولة الختبار مدى اس���تجابة املواطنني ألي 
عملية س���رقة تقع امام اعينهم قام طالب بجامعة اكسفورد بسرقة 
دراجته الهوائية اخلاصة تسع مرات. وبالفعل لم يجد الطالب الكندي 
املول���د كريس جراهام )27 عاما( م���ن يوقفه في كل مرة يقوم فيها 
بفعلته التي كان يستخدم فيها أداة »قطع الترباس« التي تستخدم 
لقطع السالسل واملغالق والشبكات السلكية، ومرة واحدة استوقفه 
احد االش���خاص بيد انه لم يتخذ اي اجراء. وقال الطالب كريس ان 
الناس ال تدري ماذا تفعل في هذه احلالة فإذا استرعى انتباههم شيء 

فإنهم ال يتخذون قرارا في التو واللحظة.

ڤيتامين »ب 6« و»الميثيونين« يقيان من سرطان الرئة
واشنطن � أ.ف.پ: تبني أن مستويات 
مرتفع����ة م����ن الڤيتام����ني »ب 6« ومن 
»امليثيونني« )وهو حامض أميني كبريتي 
جنده في البروتينات( تخفض من مخاطر 
تطوير سرطان في الرئة بنسبة أقلها %50، 
على ما اظهرت دراسة أوروبية نشرت في 

الواليات املتحدة.
وكانت فحوصات دم أجريت لنحو 400 
ألف مشارك من عشرة بلدان أوروبية بينت 
أن الذين سجلت لديهم مستويات مرتفعة 
من الڤيتام����ني »ب 6« ومن »امليثيونني« 
مهددين أقل من غيرهم باالصابة بسرطان 
الرئة، س����واء كانوا م����ن املدخنني أو من 
الذين لم يدخنوا في حياتهم أو من الذين 
توقفوا عن التدخني، بحسب ما خلصت إليه 

دراسة نشرت في مجلة اجلمعية الطبية 
األميركية »جاما« أمس.

ويوضح الباحث����ون في بيان أنه »في 
العينات التي سجلت أيضا مستوى جيدا 
من حامض الفوليك إلى جانب مستويات 
الڤيتامني ب 6 وامليثيونني، فإن خطر اإلصابة 

بسرطان الرئة انخفض بنسبة %66«.
لكنه وعلى الرغم من تلك اخلالصات، من 
املهم عدم إسقاط أهمية خفض عدد املدخنني 
من احلسابات، وهو األمر األساسي للحد من 
حاالت سرطان الرئة حول العالم، وسرطان 
الرئة هو أكثر السرطانات انتشارا وأكثرها 

تسببا للوفاة، على ما يشرح الباحثون.
ويش����دد ه����ؤالء أيضا عل����ى ضرورة 
االعتراف بأن نس����بة كبي����رة من حاالت 
السرطان تصيب مدخنني سابقني، وكذلك 
بدرجة اقل أش����خاصا لم يستهلكوا التبغ 
في يوم، خصوصا عند النساء في بعض 

مناطق آسيا.
الڤيتامني  وكانت دراسات سابقة على 
»ب« قد بينت أن النقص فيه يرتبط بتنامي 
مخاطر اإلصابة بأضرار في احلمض النووي 
الريبي )أي����ه دي أن( وبتحوالت جينية، 
يذكر ان ڤيتامني ب 6 يوجد في االس����ماك 

وبياض البيض والبسلة.

صحتك

 باريس � كونا:  لقي 9 أشخاص حتفهم وفقد 
4 آخرون امس اثر أمطار غزيرة جنوب شرقي 
فرنسا. وقالت السلطات احمللية ان األمطار بدأت 
بالهطول منذ ليل االثنني والثالثاء ووضعت 9 
أقسام في حالة تأهب حيث وصل ارتفاع املياه الى 
اكثر من 300 ملم مما تسبب في غرق السيارات 

وانهيارات طينية. ووفقا لتقارير األرصاد اجلوية 
فإن أكثر املناطق تض���ررا هي مدينة فار حيث 
غمرت الفيضانات الطرق واملنازل. وتوقعت هيئة 
األرصاد اجلوية استمرار هطول االمطار الغزيرة 
في الساعات املقبلة، موضحة ان هطول مثل هذه 

األمطار في شهر يونيو امر »استثنائي«.

الفيضانات تقتل 
9 في فرنسا


