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27 واش���نطن � د.ب.أ: ذكرت محط���ة التلفزيون 
األميركية »ان بي س���ي« الس���بت ان دبلوماسيا 
سعوديا طلب اللجوء السياسي للواليات املتحدة 
ألنه مثلي اجلنسية وبسبب صداقة تربطه بسيدة 
يهودية. وقالت احملطة ان علي أحمد العس���يري 
الذي وصفته بأنه السكرتير األول في القنصلية 
الس���عودية في لوس اجنيليس أبلغ الس���لطات 

الفيدرالية األميركية بأن رؤساءه يرفضون جتديد 
جواز سفره الديبلوماسي وقاموا بتسريحه عندما 
علموا انه مثلي اجلنسية وتربطه صداقة بسيدة 
يهودية. وأكد الديبلوماسي في رسالة الكترونية 
أرس���لها الى احملطة ان »حيات���ي في خطر كبير 
هنا وإذا عدت الى الس���عودية فسيقتلونني في 

وضح النهار«.

ديبلوماسي سعودي مثلي الجنسية يطلب اللجوء السياسي للواليات المتحدة

معمرة جزائرية تحصل على بيت 
بفضل حملة على الـ »فيس بوك«

العربية.ن���ت: بع���د 
س���نوات من التشرد في 
أبواب  الش���ارع وص���د 
العجوز  الرحم���ة ع���ن 
»رحمة« وابنها من قبل 
مسؤولي مدينة األغواط 
اجلزائرية، ج���اء موعد 
الف���رج وامت���اك مأوى 
كرمي يحف���ظ كرامتهما، 
ويرحمهما من وحش���ية 
الرصيف، بفضل حملة 
متطوعني عل���ى املوقع 
االجتماعي »فيس بوك«.
بحس���ب صحيف���ة 
»اخلبر« اجلزائرية بقيت 
»رحمة« � التي ش���ارفت 
املائة  على دخول عامها 
� تواجه ش���ظف العيش 
بني حائطني جاد بهما أحد 

املواطنني باملدينة، وقام االب���ن الوحيد املرافق لها 
بعد هجر اآلخرين، بتغطيته من األعلى باخلش���ب 
والباستيك، بينما ظل املكان مفتوحا من كل جوانبه 
على نوائب الطبيعة والكاب املتشردة والعقارب.

ولطاملا قضت العجوز املقعدة الليل وحدها في 
ذلك املكان الضطرار ابنها للعمل ليا، بينما صدت 
الس���لطات أبوابها في وجه االبن، كلما قصدها ولم 
مينح يوما حتى حق الش���كوى، إلى أن دقت ساعة 
الفرج بتح���رك أحد املواطنني ق���ام بتحريك حملة 
إنسانية على املوقع االجتماعي »فيس بوك«، قادتها 
جماعة من املتطوعني يدعون »جماعة ناس اخلير«، 
حيث متكنوا بعد جهد من إقناع االبن بنش���ر صور 

عن وضعيته ووالدته على املوقع.

وفي أقل من أس���بوع، حتركت السلطات لزيارة 
»رحمة« م���ن قبل الوالي ثم رئيس الدائرة، وأمرت 
بنقل العجوز إلى املستشفى إلجراء فحوص والتكفل 

بوضعها الصحي املتدهور. 
ورغم وعود ه���ؤالء فإن املتطوعني أصروا على 
جمع ما يكفي لش���راء شقة للمعنية، وهو ما حدث 
بالفعل، حيث متكنوا، حسب ما صرح به أحد أعضاء 
احلملة من جمع أكثر من مائة مليون سنتيم نقدية 
من تبرعات جزائريني داخل وخارج الباد من كندا 
والواليات املتحدة، وما قيمته حوالي ستني مليون 
سنتيم من األثاث نقلت إلى مدينة األغواط، ليفاجأ 
اجلميع بعد ذلك مبنح السلطات رحمة، شقة بحي 

الوئام مبدينة األغواط.

العجوز »رحمة« خالل إقامتها في الشارع 

ناعومي كامبل وصديقها امللياردير الروسي فالديسالف دورونني

كندة علوش

كندة علوش تتفوق على جومانا مراد وسالف فواخرجي

القاه����رة � إياف: كما اعتدن����ا كل رمضان يكون 
هناك فنان سوري يخطف األضواء ويلفت إليه نظر 
املخرجني، وه����و ما حدث العام املاض����ي مع الفنان 
السوري الشاب باس����م ياخور وتكرر هذا العام مع 
الفنانة السورية كندة علوش التي استطاعت خطف 
األضواء من الفنانتني السوريتني ساف فواخرجي 
وجومانا مراد على الرغم من أن الدعاية قبل رمضان 
اقتصرت عليهما في بطولة األعمال الدرامية، حيث لم 
يحظ مسلسل »كليوباترا« لسوالف أو مسلسل شاهد 
إثبات جلومانا مراد على نسبة املشاهدة نفسها التي 

حصلت عليها كندة في مسلسل »أهل كايرو«.
واستطاعت كندة علوش أو داليا غنيم الصحافية 
في مسلس����ل »أهل كايرو« أن جتذب املصريني إليها 
ليس����ألوا من هذه الفنانة التي تظهر ألول مرة على 

الشاشة الصغيرة؟
فعلى الرغم من أنها ظهرت في عدد من مش����اهد 
فيل����م »أوالد العم« إال أنها لم تأخذ حظها ليس على 

املستوى اإلعامي فحسب، وإمنا على مستوى النقد 
الفني حيث اقتصر على األبطال الرئيس����يني للعمل 

الذي آثار جدال كبيرا حني عرضه.
استطاعت كندة منذ املشهد األول لها في العمل أن 
متتلك مفاتيح شخصية داليا غنيم جيدا ومع تطور 
األحداث، واستمرار البحث عن صافي سليم التي قامت 
بدورها الفنانة الشابة رانيا يوسف ظهرت كندة في 
قمة االندماج مع الفنان خالد الصاوي حيث ش����عر 
اجلمهور بأن بينهم����ا كيمياء خاصة رغم أنه العمل 

األول الذي يجمعهما.
لم تقف اللهجة الس����ورية لكن����دة كعائق أمامها، 
الس����يما أنها لم تتقن اللهجة املصرية بش����كل جيد، 
فكانت لهجتها املمزوجة بني اللغة املصرية واللكنة 
السورية مبررة دراميا نظرا ألن الكاتب جعلها من أم 
سورية وأب مصري لذلك جنحت في تخطى العقبة 
التي تتعثر فيها الكثيرات من الفنانات الس����وريات 

في بدايتهن مبصر.

جومانا مراد سالف فواخرجي

مشروع لتطوير محطات القطارات في مصر
كأقدم ثاني سكك حديد في العالم

صينى يهاجم 8 أشخاص بسكين داخل قطار

مسلح يقتل 5 أشخاص وينتحر في والية كنتاكي

خطيب ناعومي كامبل 
يبرهن لها على حبه بـ »قصر فاخر« 

القاهرة � كونا: تقوم الهيئة القومية للسكك احلديد في مصر حاليا 
مبشروع متكامل لتطوير محطتي القطارات في القاهرة واالسكندرية 
بغرض عودة الرونق لهما وابراز طرازهما التاريخي واملعماري املتميز 

كأقدم ثاني سكك حديد في العالم بعد إجنلترا.
وأكدت الهيئة انه يجري العمل على تنفيذ هذا املشروع القومي 
لتطوير محطتي »رمس���يس« و»سيدي جابر« باالسكندرية وإعادة 

الوجه احلضاري اليهما.
وأوضح البي���ان انه يدخل ضمن هذا املش���روع تطوير متحف 
»مقتنيات السكة احلديد« لتحويله الى مزار سياحي وحضاري مبا 

يتناسب مع قيمته التاريخية واألثرية.
وأشار الى أن املتحف الذي يقع داخل محطة مصر بالقاهرة يرجع 
تاريخ إنش���ائه الى عام 1933 ف���ي عهد امللك فؤاد األول ويتكون من 
طابقني ويضم سجا وافرا من املجسمات واآلثار متثل ذاكرة للشعب 

املصري وتاريخه على مدى أكثر من قرنني من الزمان.
وذكر ان املتحف يحتوي على مقتنيات أصلية نادرة تعد توثيقا 
لتاريخ عمليات النقل في مصر والتحوالت العمرانية الشاملة التي 

شهدتها مصر إضافة الى وثائق ومناذج وصور نادرة.

بكني � أ.ش.أ: أقدم صيني يحمل س���كينا عل���ى مهاجمة ثمانية 
أش���خاص على منت أحد القطارات في مقاطعة خنان بوسط الصني 
امس مما أدى إلى مقتل ش���خص واحد وإصابة س���بعة آخرين قبل 
أن تعتقله الش���رطة. وذكر متحدث باسم مكتب تشنغتشو للسكك 
احلديدية في خنان أن احلادث وقع على القطار رقم »كيه 862« املتجه 
من النتشو عاصمة مقاطعة قانسو بشمال غرب الصني، إلى ووهان 

عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصني.

واش����نطن � يو.بي.آي: أعلنت الش����رطة األميركية أن مسلحا قتل 5 
أشخاص في منزل متنقل بوالية كنتاكي قبل أن ينتحر.

ونقلت وسائل إعام أميركية عن شرطة الوالية أن حادثة إطاق النار 
في منطقة بريت هيت ش����رق كنتاكي جرت السبت وقد استخدم القاتل 
س����احا يعتقد أنه بندقية من عيار 12 حيث قتل 5 أش����خاص ومرتكب 
اجلرمية. ونقلت عن مس����ؤول في الوالية قوله »وجد داخل منزل نقال 
6 قتلى ونظن أن كل الضحايا أقرباء. وهم الزوجة والعشيقة والصهر. 
ومازلنا هنا نحاول معرفة املزيد«. وأضاف املسؤول ان من بني القتلى 

أيضا ابن زوجته.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: يسعى خطيب عارضة األزياء الشهيرة 
ناعومي كامبل الثبات حبه للعارضة الشهيرة بإهدائها قصرا أثريا 
في موقع متميز في إيطاليا يطل على قناة »كانال جراند« في مدينة 

ڤينيسيا )البندقية(.
وذك���رت تقارير إخبارية أن تاريخ بن���اء القصر يعود للقرن ال� 
15 وهو يشبه القصر األس���طوري الذي قتل فيه »عطيل« حبيبته 

»ديدمونة« في مسرحية شكسبير الشهيرة.
ولكن هذا ال يحمل أي معنى سيئ وفقا لوسائل اإلعام اإليطالية 
التي ذكرت أن كامبل )40 عاما( وخطيبها الروسي فاديساف دورونني 

)47 عاما( يخططان للزواج في إحدى الكنائس في ڤينيسيا.
ووفقا للتقارير اإلخبارية فقد حتولت كامبل بالفعل إلى املذهب 

األرثوذوكسي الذي يتبعه خطيبها الروسي.

جنود إسرائيليون متورطون باعتداءات جنسية ضد أطفال فلسطينيين
غ����زة � أ.ش.أ: ذك����رت صحيفة يديعوت 
أحرونوت اإلس����رائيلية أن هناك معلومات 
تفيد بتورط جنود باجليش اإلسرائيلي في 
اعتداءات جنس����ية بحق أطفال فلسطينيني 
معتقلني بالس����جون اإلس����رائيلية وأن هذا 
يتم خال عمليات احتجازهم من قبل قوات 

اجليش.
وأوضح����ت الصحيفة أن هناك معلومات 
وتقاري����ر لم يتم تأكيدها بعد ترجح توجيه 
اتهامات إلى جن����ود باجليش بتهمة تعذيب 
األطفال الفلسطينيني القصر الذين يعتقلون 

على أيدي اجليش اإلسرائيلي واالعتداء عليهم 
جنسيا. وأشارت الى أن هذه املعلومات وصلت 
إلى بعض الشبكات اإلعامية األجنبية وقامت 
بنشرها على مواقعها اإللكترونية. حيث أكد 
أحد األطفال الفلسطينيني أن أحد أفراد اجليش 
حاول االعتداء عليه جنسيا وأن محاولة االعتداء 
عليه من قبل قوات اجليش متت خال اعتقاله 
وكان هناك ما يقرب من 10 ضباط يشاهدون 
محاولة االعتداء عليه جنسيا وهم يستمتعون 
ويضحك����ون وكان قائدهم يتابع املوقف ثم 

ذهب إلى مكتبه.

وتعقيب����ا على ذلك. قال املتحدث باس����م 
اجليش االس����رائيلي إن����ه ال ميكن الرد على 
هذه االتهامات املوجهة ألفراد اجليش باالعتداء 
على األطفال الفلسطينيني ألن قيادة اجليش 
يجب أن تتلقى شكوى تفيد بتعرضهم لهذه 
االعتداءات التي تشير إلى حدوث فوضى بالغة 

في اجليش إذا ثبتت صحتها.
وزعم املتحدث أن اجليش اإلس����رائيلي ال 
يعتق����ل األطفال القصر ألن اعتقالهم مخالف 
للقانون الدولي. وإذا اعتقل اجليش أطفاال قصر 
يخلى سراحهم بعد معرفة سنهم احلقيقية.

األميركيون يعزفون عن التلفزيون ثالثي األبعاد بسبب النظارات
لوس اجنيليس � رويترز: 
ق���ال تقري���ر أميرك���ي ع���ن 
التلفزيون  اجتاهات مشاهدة 
ثاثي األبعاد إن املس���تهلكني 
األميركيني يحبون املش���اعر 
الغامرة التي تثيرها مشاهدة 
أجهزة التلفزيون ثاثي األبعاد 
لكنهم يعزفون عن هذه األجهزة 
التي تتطل���ب ارتداء نظارات 
خاصة ملتابعته���ا األمر الذي 
مينعهم من مزاولة أعمال أخرى 

أثناء املشاهدة.
الذي  التقري���ر  وأوض���ح 

أعدته شركة نيلسن وجمعية 
الكابات واالتصاالت السلكية 
والاسلكية للتسويق أن ارتفاع 
التكاليف ونق���ص احملتوى 
ثاثي األبعاد من بني عناصر 
أخرى تسبب تردد األميركيني 
في شراء أحدث جيل من أجهزة 

التلفزيون ثاثي األبعاد.
وأضاف التقرير انه بالرغم 
من التوقعات بانخفاض التكلفة 
وزيادة احملتوى مع الوقت فان 
الشعور بعدم الراحة مع ارتداء 
نظارات خاصة قد ميثل عائقا 

طويل األمد أمام انتشار هذه 
األجهزة على نطاق كبير.

ومن املتوقع انتشار األجهزة 
ثاثية األبع���اد خال االثني 
عشر شهرا املقبلة فيما تطرح 
شركات مثل سامسوجن وسوني 
وباناسونيك وال.جي أجهزة 

من انتاجها.
وأطلقت محطات رياضية 
مثل »اي.اس.ب���ي.ان« أولى 
قنواتها ثاثية األبعاد خال 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

هذا العام.

لكن نحو 89% ممن شملهم 
مسح أجري من أجل التقرير 
الذي جاء بعن���وان »التركيز 
على جتربة التلفزيون ثاثي 
األبعاد« شعروا بان النظارات 
اخلاصة ستعوقهم عن أنشطة 
عادة ما يقوم���ون بها خال 

مشاهدة التلفزيون.
أكثر من النصف  ووصف 
النظارات بانها »مزعجة« فيما 
قال 57% ان »من غير املرجح« 
ان يشتروا أجهزة ثاثية األبعاد 

لهذا السبب.

صفحة إساءة لـ »إلهام شاهين« على اإلنترنت

لعبة ڤيديو لتعليم رقصة »مشية القمر«

القاه����رة � إياف: قام عدد م����ن أعضاء املوقع 
االجتماعي الش����هير الفيس بوك بتدشني صفحة 
لإلساءة الى الفنانة املصرية إلهام شاهني حتت عنوان 
»صور عاشقي جسم إلهام شاهني«، حيث وضعوا 
في الصفحة مجموعة من الصور الساخنة لها من 
أفامها. وانتش����رت في الصفحة التي جتاوز عدد 
أعضائها 2000 عضو صور إلهام شاهني باملابس 
املثيرة التي ظهرت بها في عدة أعمال سينمائية عبر 
مشوارها الفني، كما امتألت الصفحة بالتعليقات 
واإليحاءات اجلنسية. يذكر ان إلهام شاهني ليست 
الفنانة الوحيدة التي يتم تنفيذ مثل هذه الصفحة 
لها عبر الفيس بوك حيث توجد مثل هذه الصفحات 
لكل من غادة عبدالرازق وسمية اخلشاب وغيرهما 
من الفنانات. وال يكتفي هؤالء باإلساءة للفنانات 
فبعضهم ينتحل صفتهن كذلك حيث توجد صفحة 
حتمل اسم الفنانة السورية »رغدة« يعتقد مرتادوها 
أنها لها، ألن من أنشأها يتحدث إليهم على انه هي، 

بينما في الواقع هو منتحل لصفتها.

مونبلييه � أ.ف.پ: قريبا سيصبح بإمكان اجلميع 
اتقان رقصة »مش���ية القمر«،  مع اطاق اول لعبة 

ڤيديو تتعلق مبايكل جاكسون منذ وفاته في العام 
2009، وهي تهدف الى تعليم الناس الرقص مثل 

»ملك البوب«.
ه���ذه اللعبة التي اطلق عليها اس���م »مايكل 
جاكس���ون ذي اكس���بيريانس« هي من انتاج 
شركة »اوبيس���وفت« الفرنسية في مونبلييه 
ومونتريال، وقد عمل على اجنازها نحو 200 
شخص. وسيتوافر في النسخة النهائية منها 

ما بني 25 و30 أغنية للفنان الراحل.
في بداية تسعينات القرن املاضي، كان مايكل 

جاكسون بطل لعبة ڤيديو مستوحاة من فيلم 
»مونووكر« تقضي فقط مبحاربة األعداء.

لكن هنا، يطلب م���ن الاعب التحرك مثل 
جاكسون وتقليد اشهر رقصاته. والهدف من 
اللعبة هو التوصل الى اتقان الرقص مثله. 
وكلما كانت حركات الاعب قريبة من حركات 
مايكل جاكسون، ميكنه تسجيل املزيد من 
النقاط وول���وج ڤيديوهات جديدة تضم 

خطوات اكثر صعوبة.
يق���ول املدي���ر االبداع���ي الكي���س 
ارغيرياديس »شاهدنا ڤيديوهات طوال 
مئات الس���اعات وتعاونا مع مصممي 
الذي  رقص، الس���يما ترافيس باين 
شارك في اعداد سلسلة احلفات التي 
كان مايكل جاكسون يحضر لها قبل 

وفاته«.
وحترص ش���ركة ترعى مصالح 
ورثة مايكل جاكسون، ومن بينهم 
أوالده الثاثة، على احترام اعمال 
املغني الذي بيع 750 مليونا من 

ألبوماته في العالم.
ويقول املدير االبداعي انهم 
الى تبس���يط بعض  اضطروا 
حركات مايكل جاكس���ون كي 

يتمكن الاعبون من تقليدها.

طريقة سريعة للبحث على اإلنترنت

»أم صجمة« مع راكب أفريقي بمطار القاهرة

واش���نطن � د.ب.أ: هل تريد طريقة س���ريعة 
للبحث عبر اإلنترنت وانت تتصفح موقعا ما؟ مع 
انترنت إكسبلورر، انت لست في حاجة للعودة 
لصفحة محرك البحث الرئيسي مرة ثانية، إذ ميكنك 

استخدام مربع البحث املجاور لشريط العنوان، 
اكتب عبارة البحث في اجلزء املخصص للبحث، 
ثم اضغط زر »ادخال« وسيقدم لك »اكسبلورر« 

نتائج بحثك في منطقة التصفح الرئيسية.

القاهرة � أ.ش.أ: ضبطت سلطات مطار القاهرة 
الدولي امس بندقية ضغط هواء »أم صجمة« مع 
راكب انغولي حاول السفر بها الى دولة االمارات 

العربية املتحدة.

وأثناء إنه���اء إجراءات س���فر ركاب الطائرة 
اإلماراتية املتجهة الى دبي عثر رجال املطار على 
البندقية داخل حقائب الراكب، ومت احتجاز البندقية 

والسماح للراكب بالسفر.

إلهام شاهني

صحتك

ضرس العقل مصدر ثمين للخاليا الجذعية
طوكيو � يو.بي.آي: قال باحثون ان »ضرس العقل« لدى 
البش����ر يحتوي على خزان ثمني من األنس����جة التي ميكن 

استخدامها خللق خايا جذعية.
ووجد الباحثون في مقال نش����ر في مجل����ة »الكيمياء 
احليوية« ان حتفيز نشاط أربعة جينات في خايا البالغني 

ميكن ان »يعيد برمجتها« الى ما يشبه اخلايا اجلذعية.
وبيولوجي����ا هذا يعني ان هذه اخلايا ذات القدرة على 
التكاثر هي مطابقة للخايا اجلنينية اجلذعية وهو ما يفتح 

الطريق أمام العاج باخلايا اجلذعية.
لكن خلق اخلايا ذات القدرة على التكاثر ليس س����ها 
ويتطلب كمية كبيرة من اخلايا »املستهلة« ورمبا يتضمن 
اس����تخراجا صعبا ألنسجة اجلسم، لسوء احلظ من خايا 

اجللد التي ال ميكن إعادة برمجتها بسهولة.
ووجد باحثون في املعهد القومي الياباني للعلوم الصناعية 
املتقدمة مصدرا مثاليا: الضرس الثالث الذي يعرف بضرس 
العقل.ويحتوي اللب الطري داخل ضرس العقل على خايا 

مثالية إلنتاج خايا ذات قدرة على التكاثر.
وميكن جتميد ضرس العقل لعدة سنوات الى ان يحني 

استخدامه.


