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واشنطنـ  د.ب.أ: أصدرت وزارة اخلارجية األميركية 38
حتذير سفر حثت فيه األميركيني على جتنب السفر إلى 
روسيا بسبب حرائق الغابات امللوثة للهواء والطقس 

السيئ في موسكو واملناطق احمليطة بها.
كما قـــررت وزارة اخلارجية أيضا ترحيل موظفي 
الســـفارة غير الضـــروري تواجدهـــم وعائالتهم في 

موسكو.

واشتعل أكثر من 550 حريقا في روسيا، مما جعل 
هناك مخاطر جوية في العاصمة، وهي املشـــكلة التي 

ازدادت سوءا مع الطقس احلار.
ووصلت احملصلة الرسمية للقتلى وفقا للسلطات 

الروسية إلى 54 قتيال.
ويبذل مئات اآلالف من عمال الطوارئ جهودا جبارة 

منذ أسابيع الحتواء احلرائق املدمرة.

أميركا تحّذر رعاياها من السفر إلى روسيا بسبب حرائق الغابات

محاولة اختطاف ميليسا في األردن
أحيت الفنانة ميليســـا 
حفـــال غنائيا ســـاهرا في 
صحراء عمان باألردن مع 
النجـــم العاملـــي )ألكون( 
مـــن  اآلالف  بحضـــور 

محبيهما.
وقد فوجـــئ احلضور 
ببعض العناصر من حركة 
أصولية بدأوا بإطالق النار 
احتجاجا على غناء ميليسا 
وألكون مهددين باختطاف 
النجمني وذلك بحســـب ما 
نقل موقع تيار الوطني على 

االنترنت في لبنان.

ناعومي كامبل

السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية

ابنة اجنيلينا جولي

مشهد من مسلسل شيخ العرب همام

ميليسا

»الجماعة وشيخ العرب همام«.. األكثر تكلفة 

مسلسالت رمضان 2010.. بـ 750 مليون جنيه 
القاهــــرة وكاالت: بني دراما رمضان 2009 ودراما رمضان 2010 فرق 
كبير، رغم أن الفارق الزمني بني املوســــمني عــــام واحد فقط، فمن عام 
إلى آخر تشــــهد الدراما التليفزيونية املصرية تطورا كبيرا في اإلنتاج 
والتصوير والنصوص واســــتقطاب النجوم وقنــــوات العرض، حتى 
أصبحت صناعة ضخمة ال تقل عن السينما، ومثلما استقطبت الدراما 
التلفزيونية العام املاضي جنوم الســــينما مثل أحمد عز ومحمد رجب 
وهاني رمزي، استقطبت هذا العام بعض جنوم الغناء مثل محمد فؤاد 
ومصطفى قمر، لتصبح هي احملطة التي مير منها وإليها جميع النجوم 

في كل املجاالت.
وفى حني أنتجت الدراما العام املاضي 38 مسلسال، ارتفع العدد هذا 
العام ليصل إلى 50، ورغم ارتفاع هذا العدد فإن هناك ضخامة في اإلنتاج 
حيث تعدت ميزانية إنتاج املسلسالت هذا العام 750 مليون جنيه وهو 

أضخم إنتاج تشهده الدراما. 
وحســــب صحيفة »املصري اليوم« امس رصدت شــــركات اإلنتاج 
ميزانيات ضخمة إلنتاج بعض مسلسالتها فمثال تعدى إنتاج مسلسالت 
»اجلماعة« و»شــــيخ العرب همام« و»سقوط اخلالفة« أكثر من أربعني 
مليون جنيه لكل منها بزيادة حوالي 15 مليون جنيه عن العام املاضي، 
حيث كان أعلى مسلسالت 2009 إنتاجا هما مسلسال: »الرحايا« و»أفراح 

إبليس« حيث تكلف كل منهما حوالي 25 مليون جنيه.
االختالف بني دراما 2009 و2010 لم يكن في الشكل فقط بل في املضمون 
أيضا، فنصوص هذا العام تتسم بجرأة أكبر من العام املاضي، ففي حني 
شهدت الدراما العام املاضي نوعا من اجلرأة في السياسة اخلارجية والتي 

مسحراتي لبنان
املسحراتي اللبناني محمد فناس ميارس مهنته التقليدية 
)أ.ف.پ( في مدينة صيدا اجلنوبية.   

ويشهد هذا العام تناقصا شديدا في عدد مسلسالت الست كوم مقارنة 
بالعام املاضي، ففي حني مت إنتاج 10 مسلسالت ست كوم في دراما 2009 
يعرض هذا العام 5 فقط من هذه النوعية منها مسلسل ست كوم واحد 
فقط جديد هو »جوز ماما« واألربعة االخرى أجزاء جديدة من مسلسالت 
العام املاضي وهي: »راجل وست ستات« و»بيت العيلة« و»شريف ونص« 
و»حرمت يا بابا«. ويرجع هذا التراجع في مسلسالت الست كوم إلى أنها 
لم حتقق العام املاضي النجاح الذي حققته في ســــنوات سابقة بسبب 
سيطرة املسلسالت الكوميدية الطويلة التي حصدت النجاح األكبر مثل 
»كرمية كرمية« و»ونيس وأحفاده« و»عصابة بابا وماما« و»عبودة ماركة 
مسجلة«. وفى مقابل قلة مسلسالت الست كوم، هناك زيادة ملحوظة في 
املسلسالت الكوميدية هذا العام، التي قدمها جنوم الكوميديا في السينما 
مثل أحمد مكي في »الكبير قوي« وأحمد عيد في »أزمة سكر« وأحمد آدم 
في »الفوريجي« وهند صبري التي تقدم كوميديا ألول مرة في »عايزة 
أجتوز«، باإلضافة إلى املسلسالت الكوميدية التي يقدمها جنوم الدراما 
التلفزيونية مثل أشــــرف عبدالباقي في »مش ألــــف ليلة وليلة« ومي 
كساب في »العتبة احلمرا« وسامح حسني في »اللص والكتاب« وسميرة 
أحمد في »ماما في القسم«. املسلسالت التاريخية التي غابت عن الدراما 
املصرية طوال السنوات املاضية تشهد هذا العام تواجدا ملحوظا حيث 
يعرض هذا العام مسلســــال: »سقوط اخلالفة« و»كليوباترا«، ورصدت 
لهما ميزانيات كبيرة لتنافس بهما الدراما السورية، وقد مت تصويرهما 
بالكامل في سورية ومتت االستعانة فيها بخبرات فنيني سوريني، وذلك 

في الوقت الذي يستمر فيه غياب املسلسالت الدينية. 

متثلت في مسلسلي: »متخافوش« و»البوابة الثانية«، امتدت هذا العام 
جرأة املسلسالت إلى تناول السياسة اخلارجية والداخلية التي ترصد 
كل ما يدور في مصر وعالقتها بدول العالم، مثل مسلسالت »اجلماعة« 
و»سقوط اخلالفة« و»بره الدنيا« و»بفعل فاعل«، كذلك التطرق لقضايا 
اجتماعية شائكة مثل العنوسة في مسلسل »عايزة أجتوز« و»نعم مازلت 

آنسة« وتعدد األزواج في »زهرة وأزواجها اخلمسة«.

جثة سبعيني 
في ثالجة 

ليون ـ ا.ف.پ: من املقرر ان متثل سيدة 
فرنسية امام محققي الشرطة في ليون لتشرح 
لهم ماذا كانت تفعل جثة صديق سبعيني 

لها منذ سنتني في ثالجة منزلها.
وتعيش هذه السيدة في منزل في ليون، 
وتبلغ مـــن العمر 51 عاما وهي عاطلة عن 
العمل، وقد اوقفت على ذمة التحقيق مساء 

الثالثاء، بحسب مصدر في الشرطة.
وداهمت الشرطة منزلها بعدما تبلغت 
االمـــر من ابنتها. وعثر علـــى جثة الرجل 

مجلدة في الثالجة.
وبحسب الصحافة احمللية فان شهودا 
افادوا بأن العالقة بني الســـيدة وصديقها 

كانت متر مبراحل عاصفة احيانا.

وفـــي هذا االطار روى حـــارس البناية 
لصحيفة »لو بروغري« احمللية »في واحدة 
من املرات االخيرة التي رأيت فيها هذا السيد، 

كانت عينه متورمة«.
ويحاول احملققون التبني ما اذا كان االمر 
ينطوي على جرمية او هـــو مجرد اخفاء 

جثة.

»أوريل« عقار جديد لعالج التهابات البول

ساعات العمل اإلضافية تؤثر على الشريان التاجي

باريـــس ـ أ.ش.أ: طرح فـــي الصيدليات 
الفرنسية مؤخرا أحدث عالج اللتهابات ومشاكل 
التبول واآلالم أسفل البطن التي تعاني منها 
السيدات اكثر من الرجال يعرف باسم »أوريل« 
وهو لديه القدرة علـــى تركيز البكتيريا في 

املثانة.
والعقار اجلديد جرعته 36 ملليغراما وأثبت 
فاعليته في تخفيف اآلالم التي يشعر بها الفرد 
اثناء عملية التبول وهـــو يوجد في صورة 

عصير مركز وحبوب وأكياس.

لندن ـ أ.ش.أ: كشفت الدراسة العلمية التي 
أجراها فريق من الباحثني البريطانيني على 6 
آالف موظف بريطاني خالل احد عشر عاما ان 
العمل االضافي بزيادة ثالث او أربع ساعات يؤثر 

على الشريان التاجي. وأشارت الدراسة الى ان 
60% من الذين يعملون عمال اضافيا معرضون 
خلطر االصابة بأمراض الشريان التاجي والذبحة 

الصدرية وانسداد الشرايني.

لندنـ  رويترز: قالت عارضة األزياء الشهيرة ناعومي كامبل انها 
لن جتني شيئا من وراء ادالئها بإفادة كاذبة في شهادتها بشأن »املاس 

الدم« وان املزاعم بانها ال تبالي باملعاناة في افريقيا أمر مؤلم.
وفي بيان صدر بعد خمسة ايام من شهادتها في محاكمة الرئيس 
الليبيري السابق تشارلز تيلور أمام محكمة جرائم احلرب الدولية 
في الهاي وصفت كامبل نفســـها بانها »امرأة سوداء كانت وستظل 

دائما تدعم القضايا العادلة خاصة تلك املتعلقة بافريقيا«.
وقالت »ليس لي دافع هنا، ليس هناك ما اجنيه«.

وأضافت انها حصلت على بعض »األحجار التي تبدو متسخة« بعد 
عشاء خيري في 1997 حضرته مع تيلور وآخرين وسلمت األحجار 

الى جمعية خيرية جنوب افريقية في اليوم التالي.
ويوم االثنني لـــدى إدالء املمثلة ميا فارو ووكيلة اعمال عارضة 
االزياء كارولي وايت باقوالهماـ  اللتان حضرتا حفل العشاءـ  تناقضت 

أجزاء منها مع ما قالته.
وقال البيان »ناعومي كامبل كانت في جنوب افريقيا للمساعدة 
في العمل اخليري وحصلت على األملاس لبضع ساعات ثم سلمته الى 
ممثل عن جمعية نلسون مانديال اخليرية لألطفال. ولم تكن حتاكم 

في الهاي وحاولت تقدمي املساعدة الى احملكمة بقدر املستطاع«.
واستدعى ممثلو االدعاء كامبل لتعزيز مزاعمهم بان تيلور تلقى املاس 

الدم من املتمردين في سيراليون واستخدمه في شراء أسلحة.
وأنكر تيلور 11 اتهاما من بينهم االغتصاب واالستعباد اجلنسي 

وجتنيد االطفال بالسخرة اثناء احلروب في ليبيريا وسيراليون.
وقـــال البيان ـ الصادر عن وكالة عالقـــات عامة تتخذ من لندن 
مقـــرا ـ ان كامبل لديها التزام منذ أمد بعيـــد بدعم القضايا العادلة 

وخاصة في افريقيا.
وأضـــاف البيان »املزاعم بان كامبل ال تبالي بوضع هؤالء الذين 

يعانون في افريقيا سخيفة ومؤملة«.

صحتك

أكدت أنها ستظل تدعم القضايا األفريقية

ناعومي كامبل: »لن أجني شيئًا«
من األلماس

ملكة جمال إيرلندا
ملكـــة جمـــال ايرلندا 
روزان بيرسل خالل زيارتها 
حلوض الكائنات البحرية 
في احد فنادق الس فيغاس 
حيث ســـتقام مســـابقة 
ملكة جمال الكون يوم 23 
اغسطس.         )ا.ف.پ( عفن خطير قد يكون وراء الرائحة السيئة 

المنبعثة من مكيف سيارتك

سيارة تعمل بالطاقة الشمسية..
إبداع الطالب في الضفة الغربية

كولونياـ  د.ب.أ: قالت هيئة االختبارات الفنية األملانية )تي يو اي في( 
إنه ال ينبغي جتاهل الرائحة السيئة املنبعثة من مكيف سيارتك، حيث 

ان ذلك قد يؤشر إلى وجود عفن ضار بالصحة في نظام التهوية.
وميكــــن مالحظة هذه الرائحة بشــــكل خاص خالل أشــــهر الصيف 
عندما يقوم ســــائقو السيارات بتشغيل املكيفات على أقصاها بعد بدء 

تشغيل السيارة.
وقال هانز اولريش ساندر، اخلبير بهيئة االختبارات الفنية: »تتسم 
أنظمة تكييف الهواء احلديثة مبيــــزة تنقية وتطهير الهواء القادم من 
اخلارج إلى السيارة، لكن ذلك يعمل فقط إذا كان جهاز التصفية )الفلتر( 
نظيفا ولم يتلوث بالبكتيريا«. ويتطور الفطر بشكل منوذجي في ظروف 
رطبة يتســــبب فيها التكثيف الذي يحبس في نظام التهوية. وبالتالي 
فإنه من األهمية مبكان تغيير الفلتر وفحص اخلراطيم للتأكد من عدم 

وجود تسريبات وذلك مرة واحدة سنويا.

متكن ثالثة طالب من كلية الهندســـة امليكانيكية في 
اجلامعة التكنولوجية في مدينة اخلليل بالضفة الغربية، 
من صنع سيارة تتسع لشـــخص واحد وتعمل بالطاقة 
الشمسية، وتعد السيارة املزودة مبحرك كهربائي بقوة 
حصانني وتســـير بســـرعة 30 كيلو مترا/الساعة، ثمرة 

مشروع التخرج لصانعيها.
وحتمل السيارة الشمسية اسم »تي.ام.تي« وهو اختصار 

السماء الطلبة الثالثة الذين صمموها وبنوها بالكامل.
ويرى املصنعون ان هذا املشروع يعتبر مساهمة في 
تطوير مشـــاريع استثمار الطاقة البديلة، خاصة طاقتي 
الشمس والرياح في ظروف تزايد املخاطر والظواهر البيئية 

الناجمة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

البرازيل تقدم عرضًا رسميًا لمنح اللجوء
إليرانية محكوم عليها باإلعدام رجما 

برازيلياـ  د.ب.أ: تقدمت احلكومة البرازيلية بطلب رسمي ملنح 
حق اللجوء لسيدة إيرانية محكوم عليها بالرجم الرتكابها جرمية 

الزنا وقتلها زوجها.
وقالـــت مصادر اخلارجية البرازيلية في برازيليا إن الســـفير 
البرازيلي في طهران، أنطونيو لويس إســـبينوال ساجلادو، قدم 
رسميا عرضا ملنح حق اللجوء لإليرانية سكينة محمدي آشتياني، 
وهو العرض الذي تقدم به الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لوال 

دا سيلفا بصورة غير رسمية قبل أيام.
وأضافت املصادر أنه لم يتم تلقي رد من الســـلطات اإليرانية 

حتى اآلن.

مرض اضطراب الهوية 
الجنسية يالحق ابنة جولي 

القاهــــرة: ايالف: بعد 
سنتني من احلياة كطفلة 
طبيعيــــة ترتدي مالبس 
الفتيات وتلعب بالدمى، 
ظهر تغيــــر مفاجئ على 
هيئة وسلوك »شيلوه« 
البيولوجيــــة  االبنــــة 
الكبرى للثنائي براد پيـت 
واجنيلينا جولي، إذ تبدي 
الطفلة رغبتها  في  التحول 
إلى صبي واحلصول على 
شعر قصير، مما أدى إلى 
أقاويــــل تزعم  انتشــــار 
إصابتها مبرض اضطراب 

الهوية اجلنسية.
ومــــن ناحيتها، أكدت 
جولــــي ملجلــــة »فانيتي 
فير« أنها وعلى الرغم من 
إعجابها بشخصية ابنتها 
ارتداء ما  وحرصها على 
يريحها وجعلها تعبر عن 
شخصيتها، لكن في املقابل 
فهي قلقــــة حول هويتها 
خصوصا مع إصرار الطفلة 
على ارتداء مالبس الفتيان 
وعدم مناداتها سوى باسم 

»جون«.


