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بروكسل ـ أ.ف.پ: ستحتفل شقيقتان توأمتان السبت 46
املقبل بعيد مولدهما املائة في مدينة ســــبا )جنوب شرق 
بلجيكا(، ما يعني أنهما اكبر ســــنا من الشقيقتني رميوند 
ولوسيان اللتني تعتبران »التوأمتني االكبر سنا في العالم« 
في موسوعة غينيس لالرقام القياسية، على ما اعلنت دار 

العجزة التي تؤويهما.
غابرييل فودرمير وماري هندريكس )نسبة الى اسم شهرة 

زوجها( املتحدرتان من منطقة بوفيه في شمال شرق فرنسا 
ولدتا في 2 اكتوبر من العام 1910، حسبما قالت مسؤولة في 
دار العجزة »شاتو سو بوا« في مدينة سبا، مؤكدة معلومة 
نشرت في الصحيفة البلجيكية «الفونير«. ان رغبتا في ذلك، 
ميكن لغابرييل وماري دخول موسوعة غينيس واحللول 
مكان رميوند ولوسيان،  وهما توأمتان احتفلتا االسبوع 
املاضي بعيدهما الثامن والتســــعني في ســــان جورج دو 

ديدون )غرب فرنسا( وادرجتا في موسوعة غينيس لالرقام 
القياسية لعام 2011. لدخول موسوعة غينيس، يجب التقدم 
بطلب رســــمي، على ما اكد ناطق باسم مجموعة غينيس. 
وقال كريغ غلنداي، رئيس حترير هذه املوســــوعة »نحن 
ندعو كل التوائم الذين يســــتطيعون اثبات انهم جتاوزوا 
الثامنة والتسعني من العمر ان يتقدموا بطلب رسمي لدى 

موسوعة غينيس لالرقام القياسية العاملية«.

توأمتان تحتفالن بعيد مولدهما المائة السبت محطمتين رقمًا قياسيًا جديدًا 

حسني مبارك يستقبل نجوم الفن في مقر الرئاسة 
ونيللي كريم: لم نناقش الرئيس في السياسة 

الدنمارك تستعد الحتجاجات محتملة تسبق إعادة 
نشر الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد ژ

»تويتر«.. يتنبأ بإيرادات األفالم واألغاني

كوبنهاغــــن ـ أوســــلو ـ د.ب.أ: 
تستعد احلكومة الدمناركية ملواجهة 
احتجاجات جديدة ورمبا هجمات 
بســــبب الرســــوم الكاريكاتورية 
املســــيئة للنبي محمد ژ والتي 
جرى نشرها للمرة األولى قبل نحو 
خمسة أعوام في صحيفة »يوالندس 

بوسنت« الدمناركية.
وقبل يوم من إعادة نشر هذه 
الرسوم في كتاب حملرر الصحيفة 

فليمينغ روز،  دعت وزيرة اخلارجية 
الدمناركية لينا اسبيرسن، جلنة 
البرملان  الشــــؤون اخلارجية في 
إلى جلسة مغلقة. وذكرت صحيفة 
»برلينجسكي تيديندا« في موقعها 
االلكتروني امس أن هذه اجللسة 
املغلقة تأتــــي على خلفية مطالبة 
سفراء دول عربية مبنع نشر كتاب 
روز وكان روز، مسؤول الصفحات 
الثقافية في »يوالندس بوسنت« قد 

وقف عام 2005 وراء نشر الرسوم 
املسيئة للنبي محمد ژ.

وبــــرر روز موقفــــه بأن »على 
املسلمني أيضا أن يعتادوا على ان 
تتم السخرية منهم وجعلهم مثارا 

للضحك بشكل علني«.
وكان نشــــر هذه الرسوم عام 
2005 قد أثار موجة من االحتجاجات 
الشديدة في العالم االسالمي أودت 

بحياة ما يزيد على 150 شخصا.

وكاالت: ذكرت دراسة علمية ان املوقع االجتماعي 
الشهير »تويتر« قد يكون أحدث طريقة للتنبؤ بإيرادات 
االفالم العاملية واالغاني. وخلصت الدراسة التي اجراها 
فريق بحثي بشــــركة »ياهو« إلــــى أن ثمة عالقة بني 
جناح األفالم واالغاني والعاب الڤيديو املطروحة في 
االسواق، وعدد مرات كتابة اسمائها في محركات البحث 
قبل صدورها. وبحسب الدراسة املنشورة في دورية 
أميركية »محاضر االكادميية الوطنية للعلوم«: فكلما 
زادت املرات التي يتم فيها ذكر اسم الفيلم على »تويتر« 
مثال، ارتفع ترتيبه في قائمة اإليرادات االميركية التي 

تصدر اسبوعيا في الواليات املتحدة.

ورجح جــــاك هوفمان احد افــــراد الفريق البحثي 
ارتفاع اثر »نتائج البحث« في التنبؤ باإليرادات، إذا 
توافرت معلومات غزيرة حول املنتج قبل طرحه، مثلما 
يحدث في ألعاب الڤيديو. وعلق دونكان وات املشرف 
على الدراسة قائال: ان هناك عناصر اخرى للحكم على 
جناح الفيلم، مثل عدد دور العرض التي يعرض فيها، 
وميزانية انتاجه. واضاف ان الدراسة طبقت النموذج 
التقليدي املتبع من قبل الشــــركات للتنبؤ مبستوى 
جناح االفالم، ثم اضفنا عامال جديدا، وهو عدد مرات 
اســــتخدام اسم الفيلم مثال ككلمة مفتاحية في محرك 

البحث، وخرجنا بخليط أقوى للتنبؤ.

ُخمس نباتات العالم مهدد باالنقراض
لندن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراســـة بريطانية جديدة ان خمس 
النباتات في العالم مهدد باالنقراض بســـبب املمارسات البشرية 
اخلاطئة. وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية ان هذه الدراسة 
األولى من نوعها والتي أعدها علماء في حدائق كيو النباتية امللكية 
قدرت بأن حوالي 100 ألف نوع نباتي مهدد باالنقراض وغالبا بفعل 

الزحف العمراني وحرق الغابات.
وأشارت الدراسة الى ان واحدا من أصل كل 5 أنواع من النباتات 
املوجودة في العالم معرضة لالنقراض وأن 22% من أصل 4 آالف 

نوع متت دراسته معرض لهذا اخلطر.

اكتشاف قبر قديم يضم شابًا وشابة 
مكسوين بالذهب في اليونان

أثينــــا ـ ا.ف.پ: اكتشــــف قبر قدمي يعود الى القرن الســــابع قبل 
امليالد حيث يرقد شاب وشابة مكسوان بقماش موشى »بثالثة آالف 
ورقة ذهب« في مقبرة اولوثيرنا في كريت، على ما افاد مدير عمليات 

التنقيب.
وقال نيكوالوس ستامبوليدس، عالم اآلثار واالكادميي الذي يدير 
منذ 27 عاما احلفريات في هذا املوقع بالقرب من ريثيمنون في شمال 
اجلزيرة »انها املرة االولى التي نكتشــــف فيها مدفن رجل وامرأة في 
هذه الظروف، فالقماش الذي كانا مكسوين به مطرز بثالثة آالف ورقة 
ذهب صغيرة«. واوضح ستامبوليدس ان فريقه يفحص طبيعة خيوط 
القماش ملعرفة ما اذا كان غطاء اجلثتني من الكتان او الصوف وما اذا 

كان الشاب والشابة من العائلة نفسها.
وكانت املقبرة تضم ايضا »جوهرة من الذهب ال مثيل لها جتســــد 
رأس الهة على جسم نحلة«،  حسبما اشار ستامبوليدس الذي يدير 
ايضا متحف احلضارة الكيكالدية في اثينا، وكشف علماء اآلثار عن 
جواهر اخرى من بينها 386 خرزة زجاجية وحلى وردية من الذهب، 

فضال عن حوالي عشر قطع من الفخار واخلزف والنحاس.

مسجد يغّرم المصلين
بسبب رنات المحمول

وكاالت: ذكرت صحيفة 
»اليوم السابـع« المصرية 
انه في سابــقة هي االولى 
مـــن نوعها، قـــررت ادارة 
مســـجد الســـالم الكائـــن 
بشـــارع ابراهيم المغـازي 
بمدينة كفر الشيخ توقيع 
غرامات مالية على المصـلين 
في حـــال صدور رنات من 
هواتفهـــم المحمولة اثناء 

الصالة.
واضافـــت الصحيفـــة 
بالقول: وقامت ادارة المسجد 
بوضع عـــدة الفتات على 
الحوائط تحمل عبارة عفوا 
رجاء غلق المحمول، علما 
انه ســـيتم تغريم صاحب 
الرنـــة لمصلحـــة خدمات 
المسجد بقصد ومن دون 

قصد.. عذرا.
وقـــال احد مســـؤولي 
المسجد ان الغرامة ليست 
ثابتـــة، لكـــن تختلف من 
شخص آلخر حسب حالة 
صاحـــب الرنـــة والهاتف 
الصادرة عنه، مؤكدا ان ادارة 
المسجد طبقت هذه الفكرة 
الجبار المصلين على غلق 

هواتفهم اثناء الصالة.

إعادة فتح برج إيفل بعد إخالئه بسبب تلقي 
التهديد الثاني بوجود قنبلة خالل شهر

باريس ـ د.ب.أ: جرى إخالء برج ايفل بباريس مساء  الثالثاء بعد 
تلقــــي تهديد بوجود قنبلة للمرة الثانية خالل الشــــهر اجلاري الذي 

يستهدف املعلم الفرنسي.
وقالت الشرطة إنه مت تلقي مكاملة مجهولة أجريت من كابينة تلفون 
أفادت بانه مت زرع متفجرات في البرج ما حدا باملســــؤولني إلى إجالء 
الزائريــــن. ولم يتم العثور على متفجــــرات خالل عملية بحث املعلم 
التاريخي وافتتح مرة أخرى بعد ساعتني وبعد التأكد من عدم وجود 
شيء. وسبق إخالء البرج قبل أسبوعني بناء على تهديد من مجهول 
بوجود قنبلة، وكان أكثر من ألفى شخص في البرج. واتضح ان املكاملة 

ما هى إال خدعة، ولم يتم بعد حتديد هوية صاحبها.

نقص عقار يعطل أحكام اإلعدام
في الواليات المتحدة

واشــــنطن ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير أن نقص أحد العقاقير املهمة في 
تنفيذ اإلعــــدام باحلقن القاتل أجبر بعض الواليــــات األميركية على 
تأجيل التنفيذ. وقررت سلطات والية كاليفورنيا تنفيذ حكم اإلعدام 
املقرر اليوم اخلميس في شــــخص مدان باغتصــــاب وقتل طفل، في 
ظل وجود كميــــة صغيرة فقط من مادة صوديوم ثيوبنتال ، تنتهي 
صالحيتها غدا اجلمعة، أي بعد ســــاعات من تنفيذ اإلعدام املقرر ، ما 
يعرض كاليفورنيا النتقادات من جانب نشــــطاء يقولون إن الوالية 

تتعجل تنفيذ العقوبة.
ومادة صوديوم ثيوبنتال تسكن آالم الشخص احملكوم عليه باإلعدام 

لدرجة غياب الوعي قبل أن يحقن الدواء السام في اجلسم.

..وأقدم األشجار في العالم مهددة بالموت
واشــــنطن ـ يو.بي.آي: قال علماء أميركيون ان أقدم األشجار في 
العالم املوجودة في احملميات األميركية والتي يصل عمر بعضها الى 

5 آالف عام مهددة بسبب نوع محدد من الفطريات واخلنفساء.
وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية ان أشجار الصنوبر 
املجودة فــــي اجلبال الغربية بالواليات املتحــــدة بينها واحدة تدعى 
ميثوســــيال يصل عمرها الى 4800 عام تواجه خطرين هما نوع من 
الفطريات اآلسيوية التي قدمت ألميركا من آسيا عبر أوروبا منذ 100 
عام وانتشار اخلنفساء بســــبب ارتفاع احلرارة. وقالت املتخصصة 
بعلم البيئة آنا ستشــــوتل »لم تواجه هذه الصنوبرات وال سابقاتها 

مرضا كهذا ولم تطور بالتالي قدرة على حتمله«.

القاهرةـ  إيالف: قالت الفنانة الشابة نيللي 
كرمي أن لقاءها مع الرئيس املصري حســــني 
مبارك والذي مت مبقر رئاسة اجلمهورية امس 
االول بصحبة نخبة من جنوم الفن، كان مبثابة 
مفاجأة سعيدة لها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم 
مبوعد املقابلة إال قبل يوم واحد فقط، حيث 
هاتفها د.أشرف زكي نقيب املمثلني ليخبرها 

مبوعد مقابلة الرئيس في الصباح الباكر.
وقالت نيللي »أن الرئيس مبارك استمع منها 
ومن الفنانني املشاركني في اللقاء إلى املشاكل 
التي تواجههم في العمل السينمائي، حيث طلبوا 
منه املزيد من التسهيالت حول أماكن التصوير 

املفتوحة والتصوير في الشوارع«.
وأوضحت أنهم ناقشوا مع الرئيس أيضا 
فكرة إنشاء مقر جديد لنقابة املمثلني مبدينة 
اإلنتاج اإلعالمي نظرا لرغبتهم في أن يكون لهم 
مقر أفضل من املقر احلالي، إضافة إلى النظر 
في املعاشات التي يتم منحها للفنانني الكبار 

الذين أبعدهم الزمن قصرا عن العمل.
وأكدت نيللي كرمي أن الرئيس لم ميانع في 
االستجابة إلى جميع املطالب التي مت عرضها 
عليه، حيث لم يعترض على أي منها السيما 

أنه أعلن دعمه ومساعدته للفن والفنانني.
ولفتت إلي أن املقابلة لم تتضمن أي مطالب 
شخصية من قبل الفنانني احلاضرين، حيث 
اقتصرت املطالب على مطالب جموع الفنانني 

وطرح قضاياهم على الرئيس.
وأوضحت أن اللقاء لم يتطرق إلى اجلانب 
السياسي على اإلطالق وإمنا اقتصر على اجلانب 
الفني فحسب، مؤكدة أن الرئيس استمع لهم 
دون التقيد بتحديد وقت للقاء الذي اســــتمر 

نحو 3 ساعات.
وأعلنت وكالة أنباء »الشــــرق األوســــط« 
الرسمية أمس أن الرئيس حسني مبارك التقى 

الثالثاء املاضي وفدا من فناني مصر من األجيال 
املختلفة في املســــرح والسينما والتلفزيون، 
يتقدمهم وزير الثقافة فاروق حسني، ووزير 
اإلعــــالم أنس الفقي ونقيــــب املهن التمثيلية 

د.أشرف زكي.
وتكون الوفد من الفنانني محمود ياســــني، 
وحســــني فهمــــي ويحيى الفخرانــــي، وعزت 
العاليلي، ويسرا، ومنة شلبي، ونيللي كرمي، 

ومنى زكي.
ووجــــه الرئيس مبارك فــــي االجتماع الى 
ضرورة االهتمام بــــدور املجتمع والدولة في 
دعم رسالة الفن والفنانني وعلى رأسها انشاء 
مقر دائم لنقابة املهن التمثيلية مبدينة االنتاج 
االعالمي واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة 
حلماية حق الفنان في احلصول على حقوق 
األداء العلني، ودراســــة اقــــرار العقد املوحد 
الذي تطالب به النقابات الفنية لضمان حقوق 
الفنانني، ووجه كذلك الى دعم صناديق العالج 

للفنانني بنقاباتهم الفنية.
كما وجه الرئيس مبارك الى ضرورة اتخاذ 
االجــــراءات والتدابير الالزمــــة لدعم صناعة 
السينما في مصر وحتفيز االنتاج السينمائي 
وتطوير سياسات االنتاج مبا يحقق للسينما 
مكانتها املعروفة ومبا يحافظ على مكانة مصر 

في االنتاج السينمائي.
واستفسر الرئيس مبارك عن موعد انهاء 
اعمال تطوير املســــرح القومــــي الذي كان قد 
تعرض للحريق العــــام املاضي، واكد الفنان 
فاروق حســــني وزير الثقافة ان العمل يسير 
على قدم وساق ومن املنتظر ان يتم االنتهاء 

منه الفتتاحه في غضون اربعة اشهر.
واكد الرئيس مبارك لوفد الفنانني انه يعتبرهم 
سفراء ملصر في املنطقة وفي العالم، وان مصر 

كانت وستظل عاصمة للفن واالبداع.

منهم حسين فهمي ومحمود ياسين والفخراني ومنة شلبي وعزت العاليلي

نيللي كرمي يحيى الفخراني الرئيس املصري حسني مبارك

حسني ديرخشان

الحكم بالسجن 19 عامًا على »كبير المدونين« في إيران

التكنولوجيا في خدمة اإلبل.. في اإلمارات
و15 رأسًا من ساللة الجمل »جبار« بيعت بـ 560 ألف دوالر

أبوظبي � أ.ف.پ: تس��خر االمارات احدث التقنيات في مجال علم الوراثة والتناس��ل، 
من التلقيح االصطناعي الى االستنساخ مرورا بنقل االجنة، في خدمة حتسني نسل 

حيوانات االبل التي قد يبلغ ثمنها ثروة فضال عن كونها متثل رمزا هاما 
من تراث املنطقة.

قد يكون زمن القوافل التجارية الصحراوية قد ولى، اال ان س��فينة 
الصح��راء، اجلمل، ما يزال حيوان��ا محبوبا جدا في اخلليج، اذ تقام من 

اجله املهرجانات ومسابقات اجلمال املعروفة باملزاينة.
كذلك فان الطلب املرتفع على االبل السريعة التي تشارك في سباقات 
الهجن، عزز اجلهود على مس��توى حتسني النسل باستخدام التقنيات 

اجلينية احلديثة.
وتفخ��ر االمارات بانها متلك مراكز االبح��اث االكثر تقدما في العالم 

حول االبل، ومن بني هذه املراكز مركز سويحان في جنوب العاصمة ابوظبي 
الذي تأسس العام 1989.

وقال مدير املركز عبد احلق االنواس��ي، وهو مغربي اجلنس��ية، »نحن 
نق��وم بعمليات نقل اجنة كما اننا املركز الوحي��د في العالم الذي يقدم هذه 

اخلدمات لعمالء خاصني«.
وق��د بيعت 15 رأس��ا من االب��ل مت توليدها عب��ر تقنية نقل االجنة، ف��ي مزاد علني 

بأبوظبي االسبوع املاضي بقيمة اجمالية بلغت 560 الف دوالر.
والرؤوس ال� 15 تتحدر جميعها من اجلمل »جبار« الذي كان اجلمل الذي ال يقهر في 

ميادين سباقات الهجن في االمارات.
وقال مربي االبل راشد سعيد املنصوري الذي ميلك والده خمسني رأسا في االمارات 

وخمسني رأسا اخرى في الس��عودية »انا اشارك دائما في املزادات العلنية 
للجمال اذا ما اعجبني جمل، اكون مستعدا لدفع مليون او مليونني )درهم(، 

فليس لدي اي مشكلة في ذلك«.
وش��دد املنصوري الذي قدم من قطر خصوصا للمشاركة في هذا 
امل��زاد العلني للجمال، عل��ى االهمية الكبيرة التي يوليها لنس��ل هذه 

احليوانات.
وس��جلت ارقام قياس��ية مذهلة في املزادات العلني��ة التي اقيمت في 

االمارات خالل السنوات املاضية.
فف��ي فبراير املاضي، اش��ترى اماراتي ثالثة رؤوس م��ن االبل ب� 24 

مليون درهم )6,5 ماليني دوالر( خالل مزاد نظم في امارة ابوظبي.
وكل حيوان يتم توليده في مركز س��ويحان يحظى بشريحة الكترونية 

تزرع في اذنه، وهي حتوي معلومات وادلة حول نسله.
وعلى عكس االحصنة، تعتبر اناث االبل االس��رع وهي تس��يطر على ميادين 
س��باقات الهجن بنسبة 90%. وتس��تطيع االناث املشاركة في السباقات حتى تبلغ 
عشرين عاما من العمر، على عكس الذكور التي تركض حتى عمر العاشرة فقط.

وقال االنواس��ي ان »هدف املركز هو حتس��ني نس��ل االبل جله��ة االم وليس 
االب«.

وقد طور املركز الذي ميلكه اعضاء في االس��رة احلاكمة في ابوظبي، تقنية تس��مح 
بنقل اجنة االنثى القوية الى ارحام اناث اخرى حتى عشرين مرة في السنة.

وتس��مح هذه التقنية لرؤوس االبل املش��اركة في السباقات باالجناب من خالل اناث 
اخرى واالستمرار في املشاركة في السباقات.

بالكامل«.
واضاف كانون »ترى كندا انه ينبغي 
عدم معاقبة اي شخص ملجرد انه مارس 

حقا مرتبطا بحرية التعبير«.
واكد ان »وضعه )ديرخشان( معقد كون 
السلطات االيرانية ال تعترف باجلنسية 
املزدوجة«،  مطالبـــا ايران باالفراج عن 
ديرخشان وعن جميع املواطنني احلاملني 
جنسيات مزدوجة و»املسجونني من دون 

وجه حق«.
وفي باريس، اعربت منظمة »مراسلون 
بال حدود« عن »استنكارها« للحكم الصادر 

بحق ديرخشان.
وقالت املنظمة »لم تصدر يوما عقوبة 
بهذه القســـوة ضد مدون في ايران، هذه 
القضية املركبة تظهر ارادة جزء من النظام 

في جعل ديرخشان منوذجا«.
واشارت منظمة »مراسلون بال حدود« 
الى ان املدون »عاد الى ايران مع ضمانة 
قدمها اليه قريبون من الرئيس )االيراني 
محمود احمدي جنـــاد( بعدم اعتقاله«، 
مطالبة احمدي جناد »بالتدخل شخصيا 

للحصول على افراجه«.

ايرانيان اخران خالل االعوام االخيرة.
وفي مونتريال، اعرب وزير اخلارجية 
الكندي لورنـــس كانون عن قلقه البالغ 
حيال املعلومات التي حتدثت عن صدور 
حكم بحق ديرخشان، وقال »اذا كان االمر 
صحيحا، فانه غيـــر مقبول وغير مبرر 

وذكـــرت وكالة فـــارس لالنباء نقال 
عن مصدر اخر مطلع ان احلكم الصادر 
بحق ديرخشـــان ليس »نهائيا« وميكن 

استئنافه.
وديرخشان معتقل في سجن ايوين في 
طهران حيث كان اعتقل صحافيان كنديان 

طهران ـ ا.ف.پ: افاد موقع الكتروني 
محافظ اول من أمس بأنه حكم بالسجن 
19 عاما علـــى ايراني ـ كندي يحمل لقب 

»كبير املدونني االيرانيني«.
وقال موقع مشرق نيوز نقال عن مصدر 
قضائي ان حسني ديرخشان )35 عاما( 
ادين بالتعاون مع »دول عدوة« و»القيام 

بدعاية ضد النظام االسالمي«.
كذلك، ادانته احملكمة بـ »نشر خاليا 
مناهضـــة للثـــورة واهانة املقدســـات 

االسالمية«.
ويقف حسني ديرخشان وراء تطوير 
املدونات في ايران، وخصوصا حني نشر 
تعليمات محددة العام 2001 تســـاعد في 

انشاء مدونات باللغة الفارسية.
وفـــي العامـــني 2006 و2007، توجه 
ديرخشان الى اسرائيل مستعينا بجواز 
ســـفره الكندي، ثم وصف رحلته على 
مدونات باللغتني اإلجنليزية والفارسية 
موضحا انه اراد ان يظهر لالسرائيليني 
وااليرانيني صـــورة مختلفة عن كل من 
البلدين. لكنـــه اعتقل في نوفمبر 2008 

لدى عودته الى ايران.

اتهام مقيم من جنسية عربية
بالتسبب في قتل الفتاة الجزائرية بمكة

العربية.نت: وجهت هيئة التحقيق 
التهمة  الســــعودية  العام  واالدعاء 
ملقيم من جنسية عربية لم تسمها، 
بالتسبب في قتل الفتاة اجلزائرية 
سارة التي ســــقطت من سطح أحد 
فنادق مكة املكرمة. وصرح مصدر 
مسؤول بهيئة التحقيق واالدعاء العام 
السعودية بأنه استكماال إلجراءات 
الضبط اجلنائي في واقعة سقوط 
فتاة جزائرية اجلنسية، من مواليد 
1995/10/1، من ســــطح أحد الفنادق 
مبكة املكرمــــة بتاريخ 1431/10/5هـ، 

ووفاتها، وذلك أثناء ووجودها وأسرتها في مكة املكرمة ألداء مناسك 
العمرة، فقد باشرت الهيئة بإجراء جميع التحقيقات، وإخضاع الواقعة 
الســــتجواب موسع مع جميع أطراف القضية، واطلعت على التقرير 
الطبي الصادر من إدارة الطب الشــــرعي التابعة لوزارة الصحة كما 
اطلعــــت على تقرير معامل األدلة اجلنائية. وقال في تصريح لوكالة 
األنباء السعودية انه استنادا الى ما سبق وبناء على التحقيقات وإفادة 
الشهود، فقد اتضح لدى سلطة التحقيق ان سقوط الفتاة حدث نتيجة 
قفزها من سطح الفندق في محاولة للهرب، بعد ان مت استدراجها إليه 

من قبل احد العاملني بالفندق )من جنسية عربية(.

الفتاة اجلزائرية سارة

رسميًا.. تصوير فيلم »المهمة المستحيلة 4« بدبي
للمشروع الذي سيشارك فيه اكثر من 400 

من محترفي صناعة السينما.
وتســـعى دبي كي تصبح مركزا عامليا 
النشطة قطاع االعمال ومركزا ترفيهيا على 

غرار سنغافورة.
وحتقيقـــا لهـــذا الهـــدف، تبـــذل دبي 
جهودا كبيرة لتصبح مركزا للســـينما في 
املنطقة، اذ اطلقت مهرجان دبي السينمائي 
الدولي عام 2004 كما انشـــأت مدينة دبي 

لالستديوهات.
وستتولى مؤسسة دبي لالعالم ومدينة 
دبي لالســـتديوهات توفيـــر الدعم الفني 

واللوجستي النتاج الفيلم.
والفيلم من اخراج براد بيرد الذي اخرج 

االجزاء الثالثة السابقة للفيلم

للوقوف على طبيعتها وتسلسل ظهورها 
وفق السياق الدرامي لالحداث.

واضاف البيـــان انه من املتوقع ان يبدأ 
في غضون بضعة اسابيع التصوير الفعلي 

دبيـ  رويترز: قال املكتب االعالمي حلكومة 
دبي الثالثاء املاضي انه سيتم في امارة دبي 
تصوير مشاهد من اجلزء الرابع لفيلم املغامرة 
»املهمة املستحيلة« بطولة توم كروز الذي 

رشح جلائزة االوسكار.
وقال املكتب االعالمي حلكومة دبي في بيان 
انه مت االتفاق مع شركة باراماونت العاملية 
لالنتاج الســـينمائي، وهي احدى كبريات 
شركات االنتاج والتوزيع السينمائي العاملية، 
على جميع الترتيبات الالزمة، حيث استغرقت 
اللقاءات واملناقشـــات مع الشركة العاملية 
املنتجة قرابة الشـــهرين تخللهما زيارات 
متكررة قام بهـــا فريق باراماونت وممثلو 
عدد من الشركات ذات الصلة بانتاج العمل 
تفقدوا خاللها املواقع املرشـــحة للتصوير 

توم كروز يصل إلى دبي قريبا لتصوير »املهمة املستحيلة 4«


