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صحتك
منع دواء أفانديا المضاد 

للسكري في االتحاد 
األوروبي وتقييد 

استخدامه في أميركا
� أ.ف.پ: س����يتم  لندن 
منع الدواء املضاد للسكري 
افانديا الذي تنتجه املجموعة 
البريطانية »جي اس كاي« 
في االحت����اد األوروبي، كما 
سيصار الى احلد من توزيعه 
في الواليات املتحدة، بعد ان 
اعتبرت السلطات األوروبية 
واألميركية اخلميس املاضي 
انه يزيد من خطر اإلصابة 
القلب والشرايني  بأمراض 

لدى مرضى السكري.
وخلصت جلنة اخلبراء 
التابعة للوكالة األوروبية 
لألدوية، وهي هيئة مقرها 
في لندن مكلفة من االحتاد 
األوروبي مبراقبة س����امة 
األدوي����ة، وباالس����تناد الى 
املعطيات املتوافرة، الى ان 
منافع دواء افانديا غير كافية 
باملقارن����ة مع املخاطر التي 

يتسبب استخدامه فيها.
وأوصت الوكالة بتعليق 
الترخيص الذي منحته لبيع 
هذا الدواء في دول االحتاد 
األوروبي، اضافة الى النرويج 
وايسلندا وليشتنشتاين. ومت 
نقل هذا القرار الى املفوضية 
اليها  التي يعود  األوروبية 
البت رسميا بسحب الدواء 
م����ن الت����داول، وع����ادة ما 
تلت����زم املفوضية بنصائح 

الوكالة.
وبحسب الوكالة، سيصار 
الى سحب دواء افانديا من 
األس����واق األوروبية خال 

»بضعة أشهر«.
وفي الواليات املتحدة، 
ادارة األغذي���ة  اتخ���ذت 
والعقاقي���ر )اف دي ايه( 
ق���رارا اقل حزم���ا يقضي 
باحلد من اس���تخدام دواء 
افاندي���ا بش���كل كبير في 
الواليات املتحدة، من دون 
الذهاب باجتاه املنع الكامل. 
وبذلك سيس���مح ملرضى 
السكري من النوع الثاني 
)وهو املرض الذي ياحظ 
ل���دى البالغني( فقط ممن 
ال يس���تطيعون مراقب���ة 
مستويات السكر في الدم 
لديهم بواسطة أدوية أخرى 

باستخدام افانديا.

البرازيل تدخل عالم التكنولوجيا
المتقدمة من أذن بقرة!

بورتو اليجري البرازيل � رويترز: بعد سنوات 
من دخول الهند عال����م التكنولوجيا املتقدمة من 
خال قطاع تكنولوجيا املعلومات وعقب أن دخلته 
الصني من باب الصناعة رمبا جتد البرازيل مدخلها 

في مكان غير مألوف.. أذن بقرة.
وتستعد عماقة أميركا اجلنوبية الستخدام اول 
رقاقة مصممة محليا لزرعها في أقراط للماش����ية 
وهو جهاز ميكن أن يس����اعد السلطات في نهاية 
املطاف في حماية الغابات املطيرة باألمازون التي 
تدمرها القطعان املتجولة. وتنتج شركة سيتيك 
احلكومية »رقاقة البقرة« في اطار جهود محلية 
لابتكار تتعشم البرازيل أن تساعدها في التغلب 
على التحديات التي تواجه اقتصادها وأن جتعل 
منها على مدار الوقت دولة مصدرة لتكنولوجيا 

جديدة.
وفي حني أن صادرات السلع وتزايد املستهلكني 
األغنياء جعل اقتصاد البرازيل من أفضل اقتصادات 
األس����واق الصاعدة الى جانب الصني والهند في 

األعوام األخيرة اال انه يحتل مركزا متأخرا عن 
هاتني الدولتني في مجالي التكنولوجيا 

والعلوم وهما عاليتا القيمة. وقال 
سيلون سيلفا وهو عالم فيزياء 

الدكتوراه من  يحمل درج����ة 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي 
»البرازي����ل تتمتع مبيزات 
تنافسية في مجاالت منها 
النظيفة  الزراعة والطاقة 
وم����ن املنطقي أن حتتفظ 
به����ذه املي����زات من خال 

االبتكار التكنولوجي«.
وأضاف »ال ميكن بأي حال 

من األحوال أن تعيش دولة 
بحجم وتأثي����ر البرازيل دون 

الكترونية«. وافتتحت  صناعة 
شركة سيتيك عام 2008 باستثمار 

قيمته 500 ملي����ون ريال )290 مليون 
دوالر( من احلكومة يقول س����يلفا إنها كانت 

ضرورية ألن مس����تثمري القطاع اخلاص كانوا 
س����يعتبرون أن املشروع الذي يقام للمرة األولى 

ينطوي على مجازفة اكبر من الازم.
وتستطيع أجهزة رصد املاشية مساعدة مربي 
األبقار على اثبات أن ماشيتهم لم تصب بأمراض 
وقد تكون ضرورية إلنشاء قاعدة بيانات للماشية 
تكشف اي احليوانات التي رعت في أرض أزيلت 

منها األشجار مؤخرا في اطار مكافحة التصحر.
وقال بنك التنمي����ة احلكومي البرازيلي العام 
املاضي إنه سيبدأ مطالبة مربي األبقار الذين ميول 
البنك مزارعه����م بأن يوضحوا أين رعت أغنامهم 

رمبا باستخدام هذه األجهزة.
لكن األبقار مجرد بداية. وتتطلع »سيتيك« ايضا 
الى ابتكارات لرقائق جديدة لها وظائف »التعقب 

والرصد« للعثور على السيارات املسروقة.
وفي ظل آفاق النم���و الكبيرة لصناعات 
مثل الوقود احليوي والنفط والتعدين تأمل 
البرازيل أن يساعد اكتسابها موطئ قدم في 
مجال أشباه املوصات على ضمان حصولها 
على أنواع جديدة من التكنولوجيا مع توفير 

فرص عمل جديدة في الداخل.
وقد تكون اإللكتروني����ات ضرورية لعدد من 
االبتكارات احملتملة مثل أجهزة تس����اعد ش����ركة 
النفط احلكومية بتروبراس على استخراج مليارات 

البراميل من اخلام في مياه شديدة العمق.
واليزال قطاع التكنولوجيا املتقدمة في البرازيل 
يواجه حتديات من بينها أنظمة التعليم الضعيفة 
وغير املتكافئة والبيروقراطية احلكومية والتأجيات 

املزمنة في تنفيذ املشروع.
وكانت »سيتيك« ضحية لهذه التأجيات فأول 
إنتاج لها على نطاق كبير ألجهزة رصد املاش����ية 
تأخر عاما عن املوعد املقرر ألنها اضطرت لتوقف 
مؤقت في بناء املصنع بعد ظهور مشاكل في ماكينات 
أساسية. وتقول املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
وهي منظمة متخصصة تابعة لألمم املتحدة إنه 
في عام 2009 تقدمت البرازيل بطلبات للحصول 
على 480 براءة اختراع دولية مقابل نحو ثمانية 

آالف طلب من الصني ونحو 800 من الهند.
وجاء في تقرير لباحثني بالبنك الدولي عن 
قطاع االبتكار البرازيلي »اذا استمرت 
االجتاهات التي ظهرت مؤخرا ستظل 
البرازي����ل في األس����اس موردة 
للسلع األساسية في األسواق 
العاملية ومصدرة للس����لع 
املصنعة ال����ى دول أميركا 

الاتينية األخرى«.
البرازيل على  وتعمل 

ضمان اال يحدث هذا.
وأظهرت دراسة أجرتها 
طومس����ون رويت����رز عن 
العلوم في البرازيل أن عدد 
األبحاث تضاعف بني عامي 

1998 و2007.
العل����وم  وزارة  وتعت����زم 
العام استثمار  والتكنولوجيا هذا 
100 مليون ريال )58 مليون دوالر( في 
عدد من املجمعات التكنولوجية التي تهدف الى 
تش����جيع االبتكار في االلكترونيات والبرمجيات 

والنفط والطاقة املتجددة.
ومن املرجح أن تقوم الش����ركات العاملية التي 
تتطل����ع الى اكتس����اب موطئ قدم ف����ي البرازيل 
لاس����تفادة من سوقها املتنامي بالدور األكبر في 
مجال البحث والتنمية. وفي العام األخير أعلنت 
شركات جنرال الكتريك وشركة شلمبرجير للخدمات 
النفطية وعماق����ة التكنولوجيا )آي.بي.إم( عن 
استثمارات في منش����آت مقرها البرازيل لتطوير 
التكنولوجيا في مجاالت تتراوح من الوقود احليوي 
والنفط الى تقدمي الدعم اللوجستي لدورة األلعاب 
األوملبية التي تقام في ريو دي جانيرو عام 2016. 
وتشمل منتجات س����يتيك احملتملة رقائق تزرع 
في الس����يارات ميكن أن تنبه السلطات أن هناك 
مخالفات مرورية لم يس����ددها السائق او أنه مت 

اإلباغ عن سرقة السيارة.
وقال س����يلفا »أعتقد أن هناك فرصة حقيقية 
لدولة متلك موارد البرازيل ألن تصبح العبة في هذا 
السوق. اذا كنا نستطيع إنتاج الطائرات فلماذا ال 

تظنون أننا نستطيع تصنيع الدوائر املغلقة«.

أنچيلينا تختار ممثلة بوسنية مغمورة 
لتكون بطلة أول فيلم من إخراجها

.. وأنچيلينا ضمن قائمة أفضل 
10 أبطال للحركة في السينما

ساراييفو � أ.ف.پ: اعلنت املمثلة 
البوسنية الشابة زانا ماريانوفيتش 
في س����اراييفو انها س����تلعب الدور 
الرئيسي في فيلم ستخرجه املمثلة 
االميركية انچيلينا چولي يروي قصة 
حب على خلفية احلرب في البوسنة 
خال تسعينيات القرن املاضي، على ما 

ذكرت االذاعة الوطنية البوسنية.
وصرح����ت زان����ا ماريانوفيتش 
للصحافة »انها دراما ملحمية تدور 
احداثها في الفترة املمتدة بني العامني 
1992 و1995 في البوسنة والهرسك. 
انها قصة ال تروج ألفكار سياسية، بل 
هي في املقام االول قصة حب جتري 
احداثها خال احلرب في البوسنة«.

وم����ن املق����رر أن تك����ون املمثلة 

البوسنية البالغة من العمر 27 عاما 
في بودابست ابتداء من اخلميس حيث 
سيبدأ تصوير الفيلم، وفقا للمصدر 
نفسه. وسيصور الفيلم في العاصمة 
املجرية خصوصا على ان تصور بعض 
مشاهده في س����راييفو في نوفمبر. 
وسيكون الفيلم من انتاج أنچيلينا 

چولي وشركة »جي كاي فيلمز«.
ولن تظهر النجمة االميركية في 
الفيلم الذي سيش����ارك فيه ممثلون 
من بلدان يوغوسافيا السابقة، وفقا 

ملجلة فرايتي االميركية.
وس����يروي الفيلم قصة حب بني 
رجل صربي وامرأة بوسنية في بداية 
احلرب وتأثير النزاع على عاقتهما، 

على ما جاء في املجلة.

استطاعت النجمة أنچيلينا 
چولي ان تقتحم عالم الرجال 
وبقوة بع���د ان مت اختيارها 
ضمن قائمة »افضل 10 ابطال 
حركة في تاريخ الس���ينما«، 
وحلت الس���ابعة في القائمة 
التي اجراه���ا معهد بريطاني 

متخصص وشمل 1891 رجا 
بريطاني���ا ليح���ل على رأس 
القائمة النجم سلفستر ستالون 
اف���ام رامبو  بطل سلس���لة 
بحصوله على 31% من االصوات 
بينما حل حاك���م كاليفورنيا 
النجم ارنولد شوارزنيغر ثانيا 

بنسبة 24% تاه بروس ويلس 
في املركز الثالث وجنم الكونغ 
فو الصيني االسطورة بروس 
لي حل رابعا، اما املركز اخلامس 
فكان من نصي���ب چان كلود 

ڤان دام.
القائمة فإن  ووفق ترتيب 

أنچيلينا چولي هزمت بطلي 
احلركة الش���هيرين االميركي 
ويل س���ميث الذي حل ثامنا 
والنجم البريطاني جيس���ون 
ستاثام الذي حل تاسعا فيما 
حل االميركي تشوك نوريس 

في ذيل القائمة.

زانا ماريانوفيتش

بروس ويلس سلفستر ستالون

مجدي وليم هالة صدقي

ارنولد شوارزنيغر أنچيلينا چولي

طليق هالة صدقي: سأحجز
على المقر البابوي لتنفيذ حكم التعويض!

محطة تلفزيونية بريطانية تعتذر لمشاهديها بسبب دب قطبي
لندن � أ.ش.أ: اضط����رت محطة تلفزيون 
بريطانية إلى االعتذار ملش����اهديها على النبأ 
الذي قالت فيه إن دبا قطبيا جرفته املياه على 
أحد الشواطئ في منطقة »كورنوول« لم يكن 

سوى بقرة ميتة.

 واضطرت قناة »اي تي في ويست كونتري« 
إلى إلغاء اخلبر برمته الذي بثته احملررة ناعومي 
لوي����د، والذي قالت فيه إن أحد املواطنني كان 
يسير مبحاذاة الشاطئ في كورنوول متكن من 
اقتناص لقطة رائعة بكاميراته لدب من احمليط 

القطبي جرفته املياه على الشاطئ بالقرب من 
منطقة بودي.  واكتشف املسؤولون الحقا ان 
»ال����دب االبيض« ما هو إال بقرة جرفتها مياه 
البحر. وقال متحدث باسم القناة إن االمر كان 

محيرا بعض الشيء.

التنفيذ، مش���يرا إلى أن قيمة 
التعويض ال تعنيه، بقدر ما له 
من مدلول معنوي يؤكد أحقيته 
في احلصول عل���ى تصريح 

بالزواج الثاني. 
الفتا إلى أن القضاء منحه 
الباب���ا بإعطائه  بإلزام  حكما 
التصريح طبقا للقانون ونص 
الئح���ة األقب���اط األرثوذكس 
الص���ادرة ف���ي 1937، وقال: 
مبجرد احلصول على الصيغة 
التنفيذية للحكم سوف أتوجه 
الباب���وي للتنفيذ، من  للمقر 
خال احلجز على املقر نفسه 
أو صندوق التبرعات بالكنيسة، 

أو أرصدتها في البنوك. 

 ولم يفقد وليم األمل حيث 
أقام دعوى تعويض ضد البابا 
والكنيسة، طالب فيها بتعويض 
قدره خمسة مايني جنيه، عما 
حلق به من أضرار نتيجة لعدم 
الثاني  تصريحها له بالزواج 
مل���دة 17 عاما، رغم منحها هذا 
التصريح ملطلقته الفنانة هالة 
صدقي، وصدر لصاحله حكم 
بالتعويض وق���دره 150 ألف 

جنيه.
وبينما رفضت الفنانة هالة 
صدقي التعليق على القضية، 
أعرب طليقها رج���ل األعمال 
مج���دي وليم عن س���عادته 
باحلكم الذي وصفه بأنه واجب 

إعطاءه التصريح وأقام وليم 
القض���اء اإلداري  أمام  دعوى 
البابا مبنحه تصريحا  إللزام 
اسوة مبطلقته، وقضت احملكمة 
بأحقيته في ذلك، إال أن البابا 
رفض تنفيذ هذا احلكم أيضا، 
متعلا بأن���ه يخالف اإلجنيل 

والعقيدة املسيحية. 
وق���ال وليم إن���ه ومبجرد 
احلص���ول عل���ى الصيغ���ة 
التنفيذي���ة للحكم س���أتوجه 
الباب���وي للتنفيذ، من  للمقر 
خال احلجز على املقر نفسه أو 
صندوق التبرعات بالكنيسة، أو 
أرصدتها في البنوك وسأتبرع 

باملبلغ ملستشفى السرطان 

 القاهرة � إياف: أعاد احلكم 
القضائي الصادر ضد الكنسية 
املصرية لصالح طليق الفنانة 
هالة صدقي بتعويض قدره 150 
ألف جنيه، نظرا ملا حلقه من 
التصريح  أضرار بسبب عدم 
له بالزواج الثاني، اجلدل من 
جدي���د حول قضي���ة الزواج 
الثاني لألقباط في مصر، والذي 
يرفضه البابا شنودة، ويقره 

القانون. 
وفتح احلك���م الصادر عن 
محكمة القضاء اإلداري الباب 
أل���ف قبطي  أمام نح���و 160 
محرومني من التصريح بالزواج 
الثاني إلقامة دعاوى تعويض 

ضد الكنسية. 
فيما توعد مجدي وليم طليق 
هالة صدقي باحلجز على املقر 
البابوي أو أموال الكنيسة في 
البنوك في حالة رفض تنفيذ 

احلكم.
تعود تفاصيل القضية إلى 19 
يناير 1993، عندما تزوج مجدي 
وليم وهو قبطي أرثوذكسي 
من الفنانة هالة صدقي جورج 

القبطية األرثوذكسية. 
وفي العام 2001 انضمت إلى 
طائفة السريان األرثوذكس، 
وأقام���ت ضده دع���وى خلع، 
وحصلت على حكم بالطاق 
الختاف املل���ة، ثم عادت إلى 
طائفة األقب���اط األرثوذكس، 
وحصلت من البابا شنودة على 

تصريح بالزواج الثاني. 
وعندما تقدم طليقها بطلب 
مماثل إلى الكنيس���ة رفضت 

طالب بتعويض 5 ماليين جنيه من الكنيسة والفنانة ترفض التعليق 


