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دبي � العربية: يقوم زعي���م  إحدى الطوائف غرب الهند 
التي تتركز حول مدينة مومباي بإسباغ البركات على أبناء 
طائفته � من النساء � بطريقة لم يسبقه أحد فيها، حيث يوزع 
السيد أغا اخان بركاته عليهن بالتقبيل املفرط ألقدامهن وسط 
قبول وتوافد من أبناء الطائفة إلى محل إقامته. أغا خان أحد 
أعمدة هذه الطائفة، وهو أول من وضع منهجية التقبيل هذه، 
والتي تعد ظاهرة جديدة استحدثت للحفظ والدعاء بحسب 
رأيه. وفي كلمة له أمام حشد من أبناء الطائفة في الهند قال 
أغا خان »التقبيل لغة دعاء ورس���الة حفظ من العني وها أنا 
أنذر نفس���ي لكم لكي تتبركون وتكونون مبأمن من األرواح 

الشريرة والشياطني«.
وبحسب س���كان مدينة مومباي، فإن »أغا خان ال يتكلم 
إال على نحو مقتض���ب، وال يجلس في مكان واحد أكثر من 
أربع ساعات ألن روحه حتتاج إلى نقاهة لعظم مسؤولياته« 

بحسب قولهم.
ويقول سكان املدينة عن هذا احلدث املنهجي اجلديد »تروم 
النس���اء بالذهاب إلى مقر إقامة أغا للحص���ول على الدعاء 
والبركة، فبعضهن يشعرن بكآبة أو ضيق في الصدر أو قد 
يجدن أنفس���هن أمام حاالت نفسية صعبة تتعلق مبشروع 
زواج معطل أو خطبة لم تتم أو خالفات مع الزوج أو انعدام 

فرص العمل«.

اكتشف علماء فلك وجود جنم يعتقدون انه األضخم في مجرة أخرى 
تقع قرب املجرة األرضية، أطلقوا عليهم اسم »آر 136 � أي1« وقالوا ان كتلته 
أكبر من كتلة الشمس بأكبر من 265 مرة. وتشير صحيفة ذي غارديان 
البريطانية الى ان النجم املكتشف والواقع في منطقة في الفضاء تدعى 
»سدمي ترانتوال« أو الغيمة السدميية العنكبوتية، رمبا يكون األضخم 
حتى اللحظة على االطالق، في حني يقول العلماء انه اكثر توهجا وبريقا 
من الشمس مباليني املرات. وكان العلماء الذين أثاروا االكتشاف اجلديد 

دهشتهم يظنون انه يستحيل وجود جنم تكبر كتلته كتلة الشمس 150 
مرة � في اش���ارة الى النجم العمالق املعروف باسم »اس. ان 2006 جي. 
واي« الذي انفجر في مايو 2007، غير انهم ذكروا ان كتلة النجم اجلديد 
عند بداية نش���أته قبل اكثر من مليون سنة كانت تشكل ضعف كتلته 
احلالية. وفي ظل البعد الكبير للنجم واملقدر بنحو 165 ألف سنة ضوئية، 
فيقول العلماء انه ال ميكن ألحد مشاهدته اال باستخدام تلسكوبات قوية 

في اجلزء اجلنوبي من الكرة األرضية.

اكتشاف نجم يكبر الشمس 265 مرة

شعبان عبدالرحيم

اإلخوان يواجهون شعبان عبدالرحيم 
بسبب استخدامه لـ »شعارهم«

اعت���رض عدد م���ن كوادر 
االخوان املس���لمني على فيلم 
شعبان عبدالرحيم اجلديد والذي 
يحمل عنوان »شعبوال هو احلل« 
مؤكدين ان اسم الفيلم يسخر 
من شعارهم »اإلسالم هو احلل«، 
وقرر احد االخوان رفع دعوى 
قضائية لوقف تصوير الفيلم 
الذي يرون انه يحمل اس���اءة 

بالغة لإلسالم.
 من ناحية اخرى اكد شعبان 
عبدالرحيم ان الفيلم ال يحمل 
اس���اءة ألي ش���خص فالفيلم 
كومي���دي وال يح���ق ألحد ان 
يعت���رض عل���ى الفيل���م قبل 

مشاهدته.
واضاف شعبان ان هناك من 
يحاول ان يش���هر به وبأعماله 
وخاص���ة ان الفيلم س���يحقق 
جناحا كبيرا ألنه يتناول فكرة 
جديدة وكوميدية حيث يجسد 

ش���عبان دور املطرب املشهور 
الذي يقوم بترش���يح نفس���ه 
رئيسا للجمهورية وينال اعلى 
االصوات، وبعد جناحه يصبغ 
مصر بالصبغة »الشعبولية« 
حي���ث يصبح العلم مش���جرا 
الرس���مية:  التحية  وتصب���ح 

صباح اخلي���ر، وتغطى مصر 
باألل���وان الطبيعية الصاخبة 
التي متيزه دائما في مالبس���ه 

واكسسواراته.
يشارك ش���عبان في الفيلم 
الش���عبي ابوجريشة  املطرب 
ال���ذي يق���وم بدور مس���اعد 
الرئيس ومستشاره اخلاص، 
الذي يتحرك مبش���ورته، كما 
يجمعهما اكثر من دويتو غنائي 
ذي صبغة سياسية باإلضافة 
إلى أغنية في بداية الفيلم عبارة 
عن صراع و»خناقة« بني االثنني 
على فرح شعبي، والفيلم من 
تأليف ورش���ة عمل منها وائل 
كمال ورضا صالح ومت ترشيح 
كل من صالح عبداهلل وانتصار 
وهالة فاخر ومها احمد ورضا 
ادريس أبطاال باالضافة للفنان 
الكبير سمير غامن كضيف شرف 

زعيم الطائفة يقبل قدم إحدى النساءللفيلم.

يتوافدن عليه للحصول على الدعاء والبركة

زعيم طائفة بالهند يقبّل أقدام النساء لحل مشاكلهن الزوجية

حواس: رفضنا اإلعالن عن تفاصيل النسخة احتراماً لمشاعر األقباط

الكنيسة القبطية تنفي اعتراضها على استعادة مصر »إنجيل يهوذا«

دمشق � رويترز: دهش املشاة في أحد شوارع العاصمة السورية 
ام���س عندما ظهر مواطنان غربيان داخ���ل قن للدجاج أمام أحد 
فروع سلسلة مطاعم كنتاكي ليحتجا على سوء معاملة السلسلة 
األميركية للدجاج. ومت على الفور القبض على الناش���طني وهما 
من أعضاء منظمة أناس من أجل معاملة أخالقية للحيوان )بيتا( 

وترحيلهما.
واملظاهرات التي تنظمها منظمات غير حكومية غير معروفة على 

اإلطالق في سورية التي يحكمها حزب البعث منذ عام 1963.
ودعت الفتة وضعت على قن الدجاج إلى مقاطعة مطاعم كنتاكي 

ألن الدجاج »يذبح ويعذب ويزال ريشه باملاء الساخن«.
وقال أشلي فرونو وهو أميركي »أوصلنا رسالتنا. مطاعم كنتاكي 
يتعني عليها أن تطبق سياسة حلسن رعاية الدجاج في سورية«.

العربي����ة: أكد د زاهي حواس، 
الع����ام للمجل����س األعلى  األمني 
لآلث����ار مبص����ر، »أن هيئة اآلثار 
املصري����ة ترف����ض اإلع����الن عن 
تفاصيل مخطوط »إجنيل يهوذا 
اإلس����خريوطي« احتراما ملشاعر 
األقباط. وق����ال حواس »إن مصر 
الواليات املتحدة  اس����تعادت من 
املخطوط الوحي����د في العالم من 
إجنيل يهوذا غير املعترف به من 
جميع الكنائس املسيحية في العالم، 
وإن هذه النسخة موجودة حاليا 
لدى اآلثار املصرية. وكشف حواس 
عن »أن القيادة الكنسية في مصر 
اعترضت بشدة على تسلم مصر 
هذه النسخة، ومن جانبنا احترمنا 
رغبتهم في عدم اإلعالن عن تفاصيل 
هذه النسخة، ونحن ال نريد سوى 
االحتفاظ بها باعتبارها أثرا بغض 
النظر ع����ن القضية الدينية، فهذا 
أمر ال يشغلنا«.  في املقابل، نفى 
القمص عبد املسيح بسيط، أستاذ 
الالهوت الدفاعي بالكنيسة القبطية 

املخطوط. ومن البداية رفضنا أن 
نخوض فيما جاء به من مس����ائل 
تتعل����ق بالعقائد، كما أن املجلس 
يضم خبراء وعلماء ومفتشني في 
علوم اآلثار ال رجال دين«. وأضاف 
»نحن نسترد هذا املخطوط ليس 
ألننا نؤمن مبا كتب فيه، وإمنا ألن 
عمره بلغ أكثر من 1700 سنة. أي أنه 
مخطوط أثري ومكتشف في أرضنا، 
واسترداده يأتي كجزء من سياق 
استردادنا آلثارنا املسروقة املهربة 
إلى اخلارج، والتي قمنا باسترداد 
عدد منها في الس����نني األخيرة«. 
وقال القمص عبد املسيح بسيط 
ل� »العربية.نت« »إن هذه النسخة 
مخطوط أثري، مت اكتشافه في مصر 
وخرج منها، وليس إجنيال، ومن 
حق مصر استعادتها واالحتفاظ 
بها، وهذا ال يعني صحتها، فوجود 
الوثيقة شيء لكن صحتها كوحي 
إلهي شيء آخر«. وأضاف القمص 
بسيط أن »الكنيسة كلفتني بالرد 

على هذه النسخة.

األرثوذوكسية، أن تكون الكنيسة 
قد اعترضت على إعادة هذه النسخة 
إلى مصر. وقال: »بصفتي مسؤوال 
عن هذا امللف وغيره فيما يتعلق 
بالعقيدة األرثوذوكسية أؤكد أن 
الكنيس����ة لم تعترض على هذه 
النسخة، ولم يخرج أي تصريح 

من أي قيادة في الكنيس����ة يحمل 
اعتراضا على هذا املخطوط، وان 
كل ما قيل عن اعتراضات قيادات 
الكنيسة على هذه النسخة إمنا هو 

فرقعات إعالمية وصحافية«.
وأكد حواس أن املجلس ليس 
له شأن باجلدل الديني حول هذا 

مخطوط اجنيل يهوذا

الناشطان األوروبيان كما احتجا أمس وسط دمشق   )رويترز(

الجراحة ليست ضرورة لعالج
تمزق الرباط الصليبي للركبة

بوسطن � رويترز: قالت دراسة علمية إن معظم األشخاص 
الذين يعانون من إصابة شائعة في الرباط الصليبي للركبة 
يتحس����نون عن طريق العالج الطبيع����ي املكثف بنفس قدر 
حتسنهم إذا ما خضعوا للجراحة. وقال باحثون أمس األربعاء 
إن التركيز على إعادة التأهيل أوال قد يغني عن احلاجة ألكثر 
م����ن نصف العمليات اجلراحية التي تتم إلصالح التمزق في 
الرباط الصليبي األمامي الذي يقع خلف عظمة رأس الركبة 
ويربط عظمة الفخذ بعظمة الساق. وتعد هذه التمزقات أكثر 
أنواع اإلصابات شيوعا في رباط الركبة والتي عادة ما تصيب 
الرياضيني. وجترى نحو 200 ألف عملية في الواليات املتحدة 
إلصالح هذا التمزق سنويا بتكلفة تقدر مبليارات الدوالرات. 
وفي رس����الة بالبريد االلكتروني قال ريتش����ارد فروبل من 
جامعة لوند بالسويد الذي نش����رت دراسته في دورية نيو 
اجنالند للطب إن عالج »إصابة ح����ادة في الرباط الصليبي 
يجب أن يبدأ بإعادة تأهي����ل منظم بدال من جراحة مبكرة«. 
وبحث الفريق 121 شخصا تتراوح أعمارهم بني 18 و35 عاما 
ولم يكن أي منهم رياضيا محترفا. وخضع نصف هذا العدد 
جلراحة بينما خضع اآلخرون للعالج الطبيعي على أمل تأجيل 
اجراء العملية. وخضع 23 من 59 مريضا في مجموعة العالج 
الطبيعي في نهاية املطاف للجراحة. وبعد عامني لم يتحسن 
املرضى في مجموعة اجلراحة بصورة أفضل من الذين حصلوا 

على العالج الطبيعي كخيار أول.

سبيلبرغ ينتقد األفالم
التي ال تعتمد على التكنولوجيا

3 أطفال مع جثة والدهم.. ليومين
بونيل � يو.ب���ي.آي: أمضى 3 أطفال ف���ي فلوريدا أكبرهم في 

السادسة من العمر يومني مع جثة والدهم.
ونقلت صحيفة »ذي دايتونا بيتش نيوز جورنال« االميركية 
ام���س عن محققني قولهم ان االبن االكبر )6 س���نوات( ابلغهم ان 
والده جون جايسون أوريارتي »لم يستيقظ من نومه منذ ان نام 
في س���ريره يوم اجلمعة املاضي«.وأشار احملققون الى ان الصبي  
ذهب يوم االثنني الى منزل اجليران وأبلغهم بحال والده فاستدعوا 

الشرطة التي وجدت جثة األب مع ابنيه التوأم )3 سنوات(.
وقالت الوالدة ليزا اوريارتي ان زوجها كان يحظى بالوصاية 
املؤقتة على االوالد فيما هما يحاوالن »اصالح عالقتهما«. وأضافت 
انه���ا مت ابالغها بوجود »رغوة« داخل حل���ق زوجها ما يعني انه 
توفي إما بسبب السم أو جرعة زائدة من املخدرات. لكنها شددت 
على انها »لم تعلم يوما انه يلجأ الى املخدرات، واجلميع يحبونه 

وما كان ليؤذي أي شخص فهو رجل صالح«.
وقال تقرير الش���رطة ان االطفال وضعوا حتت وصاية قس���م 
العائالت واالطف���ال فيما أكدت الوالدة انهم م���ع جدهم ومازالت 

التحقيقات مستمرة في احلادث«.

انتق���د املخ���رج س���تيڤن 
األف���الم احلديثة  س���بيلبرغ 
التي التزال تعمل بتقنية »سي 
جي آي«، مؤك���دا ان مؤثرات 
التكنولوجيا الراقية أصبحت 

»خاصة للغاية«.
وأشار مخرج فيلم »حديقة 
الديناصورات« الى ان السينما 
تقود بعض املخرجني والتقنيني 
في املجال السينمائي الى انتاج 
تخيالت سينمائية عبر أجهزة 
الكمبيوت���ر، غير ان���ه اكد ان 
الصور الس���ينمائية احلديثة 
تنطوي على امكانيات شاسعة 
بخصوص املؤثرات اخلاصة.

وأكد س���بيلبرغ ملجلة »امباير مجازين« توافر األدوات لديهم، 
ومن ثم فهي مسألة اختيار السينمائي لهذه األدوات التقنية، كما 
أفصح صراحة عن ان املؤثرات اخلاصة اصبحت مركبة جدا، وهذا 
يعني ان الس���ينما بدأت مبؤثر خاص، لينتهي األمر الى مؤثرات 

سينمائية مركبة وواسعة النطاق.

دفعت نصف مليون دوالر
لعيون فارس األحالم

واش���نطن � يو.بي.
آي: اختارت املليونيرة 
ش���يريل  األميركي���ة 
ميركيوري���س منطقة 
التي تضم  هامبت���ون 
عددا من القرى اجلميلة 
الش���رقي  على الطرف 
من لونغ أيالند التابعة 
لنيويورك والتي يرتادها 
أشهر العزاب في العالم 
من أجل االلتقاء بفارس 
األحالم، واستأجرت لذلك 
منزال صيفيا فاخرا ملدة 
أس���بوعني فقط مقابل 
نص���ف ملي���ون دوالر 

أميركي.
ش���يريل  وقال���ت 
)40 س���نة( لصحيفة 
»نيوي���ورك بوس���ت« 
امس إن مكان املواعدة 

الغرامية هنا »أفضل بكثير من فلوريدا«.
وأضافت شيريل وهي مطلقة انها تنوي استئجار منزل فاخر في 

تلك املنطقة سيكلفها حوالي 1488 دوالرا أميركيا في الساعة.
وتعد منطقة »إيس���ت إند« في لونغ ايالند مركزا دوليا للنساء 
من أجل مساعدتهن على الظفر بفارس األحالم واملكان الذي يقصده 
أشهر الرجال العزاب في العالم. وتقوم شيريل مع فريق من محاميها 
بالتنق���ل في تلك املنطقة وتتردد على أفخم املطاعم واألماكن الهامة 
مشيرة إلى وجود الكثير من األشخاص الذين لديهم اهتمامات كبيرة 
بعال���م املال واألعمال على عكس األمر ف���ي فلوريدا والتي وصفتها 
بأنها »هادئة جدا ومس���ترخية«. وقالت شيريل وهي سيدة شقراء 
»يظن الناس أني مطلقة أنفق أموال زوجي الس���ابق لكني فخورة 
بأني جمعت ثروتي بنفسي وهو أمر غير شائع لقد صنعت نفسي 
بنفسي«. ومتتلك ش���يريل منزال في مركز تامي وورنر ولديها 400 

موظف وهي سيدة أعمال ناجحة في مجال االستثمار العقاري.

عالج مشجع لسرطان الدم
باريس � أ.ف.پ: أعلن فريق فرنسي من األطباء والباحثني 
أن نتائج مقاربة عالجية جديدة تستهدف مصابني بسرطان 
الدم لم يكن لديهم خيارات عالجية أخرى، أتت مشجعة.

ونشرت نتائج هذه الدراسة السريرية التي شملت 17 
مريضا مصاب���ا باللوكيميا أو بأورام ملفاوية ارتدادية في 

املجلة األميركية »ساينس ترانساليشونل ميديسني«.
وقد أتت بالتعاون بني املركز الوطني لألبحاث العلمية 
وجامعتي »بيار إيه ماري كوري« و»أونيفيرسيتيه باري-

إيست كريتيل«. ويرتكز العالج الذي أعده الفريق الفرنسي 
على حقن ملفاويات )وهي نوع من الكريات البيض األكثر 
ش���يوعا في اجلهاز اللمفاوي( كانت ق���د متت معاجلتها 

لتعزيز مفعولها املضاد للسرطان.

صحتك

ستيڤن سبيلبرغ

املليونيرة األميركية شيريل ميركيوريس

أمير موناكو يتزوج بخطيبته الجنوب أفريقية في 2011

غربيان يحتجان على سوء معاملة الدجاج في سورية

وطاويط تكافح البعوض في پولندا

وفاة مخترع الصندوق األسود عن 85 عامًا

هروب معتقلين من سجن يحرسه .. تمثال!

كانبيرا � رويترز: قال مسؤولو دفاع االربعاء ان 
عاملا استراليا اخترع مسجل بيانات الرحالت اجلوية 
املعروف باس���م »الصندوق االسود« للمساعدة 
ف���ي التحقيق في حوادث الطائرات توفي عن 85 

عاما.
وكان ديڤيد وارن � الذي توفي والده في حادث 
حتطم طائرة في 1934 في استراليا � عالم ابحاث 

في مختبرات ابحاث الطيران في ملبورن.
وتوصل الى فكرة جهاز مقاوم للتحطم واحلريق 
لتسجيل اصوات طاقم الطائرة وبيانات االجهزة 
بعدما ساعد في التحقيق في التحطم الغامض الول 

طائرة ركاب مدنية في العالم في 1953.
وقام وارن بتصميم وصنع أول جهاز في العالم 
لتسجيل بيانات الرحالت اجلوية في 1956 والذي 
اصبح معروفا باسم »الصندوق االسود« لكن االمر 

استغرق خمس سنوات الدراك قيمة هذا االختراع 
واستخدامه العملي.

كما استغرق االمر خمس سنوات اخرى حتى 
قضت الس���لطات بضرورة جتهيز قمرة القيادة 
في الطائرات االسترالية بأجهزة تسجيل بيانات 

الرحلة.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع االسترالية 
»اجلهاز العصري املماثل ملا اخترعه د.وارن والذي 
يوضع حاليا في طائرات الركاب حول العالم هو 

شهادة على عمله الرائد«.
واضاف البيان قائال »انه يستخدم اآلن ايضا 
في اشكال اخرى للنقل على الطرق جلمع معلومات 

عما يحدث قبل احلوادث.
مسجل بيانات الرحلة الذي اخترعه د.وارن قدم 

اسهاما ال يقدر للسالمة في عالم الطيران«.

بوينوس ايريس � أ.ف.پ: هرب معتقالن من 
سجن في مقاطعة نوكني )جنوب غرب األرجنتني( 
كان يحرسه متثال من صنع موظفي السجن يدعى 

»ويلسون«، على ما أفادت السلطات األربعاء.
وقال دانيال فيرغس مدير س���جون املقاطعة 
»اآلن وقد أصبحت القصة معروفة، نقر بأن لدينا 
متثاال ولدينا كاميرات تتيح لنا حراسة املكان«. 
السجينان احملكوم عليهما في جرمية سطو مسلح 
هربا السبت بعد تسلقهما جدار سجن نوكني رقم 
11 أمام ناظري التمثال العاجز الذي وضع في مرقب 

احلارس لإليحاء بأن السجن محروس جيدا.

وقال مصدر لم يشأ الكشف عن هويته »لدينا 
في مرقب احلارس متثال يدعى ويلسون، كما في 
فيلم »كاستاواي« وهو مصنوع من بالون وعلى 
رأس���ه قبعة كي يعتقد السجناء عند رؤية ظله 
انهم مراقبون«. في فيلم »كاس���تاواي« )2000( 
للمخرج روبرت زمييكيس، يتعرض البطل الذي 
يؤدي دوره توم هانكس حل���ادث طائرة ويجد 

نفسه على احدى جزر احمليط الهادئ.
لكي يتمكن من االستمرار، يجري أحاديث مع 
كرة رسم عليها وجها وأطلق عليها اسم »ويلسون« 

تيمنا باسم ماركتها الرياضية.

أمير موناكو ألبرت الثاني وخطيبته اجلنوب أفريقية

مجموعة من الوطاويط التي يستخدمها أهالي القرية ملكافحة البعوض         )أ.ف.پ(

موناكو � يو.بي.آي: أعلن القصر األميري 
في موناكو امس ان زواج األمير ألبرت الثاني 
بالسّباحة األوملبية اجلنوب أفريقية تشارلني 

ويتستوك سيقام في يوليو 2011.
ووزع القصر األميري بيانا أوضح فيه ان 
االحتف���ال الديني بزواج األمير ألبرت الثاني 
وخطيبته تش���ارلني ويتستوك سيقام في 9 
يوليو 2011. وأوضح أن الزواج املدني سيقام 
قبل يوم واحد أي في 8 يوليو 2011 في القصر 
األميري. يشار إلى ان خطوبة األمير أعلنت 

في أواخر يونيو املاضي.
واألمير ألبرت من مواليد العام 1958 ووالده 
األمير رينيه الثالث ووالدته املمثلة األميركية 
الراحلة غرايس كيلي. وقد خلف ألبرت والده 
في 12 يوليو 2005. يذكر ان األمير ألبرت اعترف 

بأبوته لطفلني خارج إطار الزواج.
وارسو � أ.ف.پ: جنحت قرية 
ليلوف في جن���وب پولندا في 
التوصل الى حل بيئي ملكافحة 
هجمات البعوض وذلك من خالل 
وطاويط استقدمتها اللتهام هذه 
احلش���رات، على ما أفاد رئيس 
البلدية ييرزي سزيدلوفسكي.

واعتبارا من األول من يوليو 
اجلاري وزعت السلطات احمللية 
في البلدة نحو خمس���ني ملجأ 
خش���بيا للوطاويط لقاء مبلغ 

رمزي، بحسب سزيدلوسكي.
أضاف: ميكن لهذه الوطاويط 
الصغيرة ان تنام في هذه البيوت 
وفي الوقت نفسه تقضي على 
البعوض، فوطواط صغير قادر 
على التهام ألف���ي بعوضة في 
اليوم«. وكانت حشرات البعوض 
هذه قد حتولت الى مصدر ازعاج 
في پولندا بعد الفيضانات التي 

البالد خالل ش���هري  اجتاحت 
مايو ويونيو املاضيني. ويأمل 
سزيدلوفسكي العاشق للطبيعة، 
ان تنجح هذه الوسيلة البيئية 
ف���ال يضط���رون للج���وء الى 
الكيميائية. صممت  املبي���دات 

بيوت الوطاويط اخلشبية هذه 
بحس���ب توجيهات خبراء في 
شؤون هذه احليوانات. اعتبر 
هؤالء االخصائيون ان اي نتائج 
ايجابية ملموسة لن تسجل قبل 

انقضاء عام على أقل تقدير.


