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هيفاء: انتظروني »بنت بلد« في رمضان 2011
القاهرةـ  ام بي سي: كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن 
أنها تعكف حاليا على قراءة عدد من سيناريوهات الدراما املطروحة 
عليها لتقدمي أحدها خالل شهر رمضان 2011، مشيرة إلى أن هناك 
معاجلة أعجبتهاـ  وهي األقرب لقبولهاـ  حيث جتســـد فيها دور 
بنت بلد في حي شعبي، نافية قبولها بطولة مسلسل »كاميليا« 
عن قصة حياة املمثلة الراحلة كاميليا، كما نفت أيضا ترشيحها 
ملسلســـل »زقاق املدق« مؤكدة أن ما تردد عن اشتراطها مبلغ 5 

ماليني دوالر للتوقيع على أي مسلسل مجرد شائعات.
وقالت هيفاء: »قررت أن أبحث عن عمل جيد أدخل به البيوت 
املصرية في شهر رمضان، خاصة أن الدراما الرمضانية تشهد تقدما 
كبيرا في هذه الفترة، وبالفعل عرضت علي عدة شـــركات إنتاج 
عدد كبير جدا من األفكار والسيناريوهات، لكنني لم أختر حتى 

اآلن أي سيناريو حسب ما ذكرت صحيفة »املصري اليوم«.
 إال أن هيفاء عادت لتقول »هناك معاجلة أعجبتني كتب مؤلفها 
حوالي عشـــر حلقات، وهي األقرب ألن أقبلها، ألن بها مســـاحة 

متثيلية وتطورا في الشخصية.
ورغم رفض هيفاء اإلفصاح عن اســـم املسلسل أو املخرج أو 
كاتب السيناريو، فإنها قالت »تبدأ أحداث املسلسل في حي شعبي 
حول فتاة بسيطة أو »بنت بلد« تتطور وتتغير حياتها، وأنا أريد 

تقدمي شخصية »بنت بلد« مصرية وليست »بنت مودرن«.
مشيرة إلى أن اجلمهور املصري يحب أن يرى نفسه وبساطته 
على الشاشة، وقد أثبتت دراما رمضان هذا العام أن املسلسالت 

والشخصيات الشعبية والبسيطة حققت جناحا كبيرا.

.. وتقرر االستقرار مع زوجها في أميركا
وقد قررت هيفاء وهبي وزوجها رجل األعمال املصري أحمد 
أبوهشيمة ان يستقرا في الواليات املتحدة قريبا حيث سيقيمان 
فيها ملدة 6 أشـــهر من كل عام، وتقوم هيفاء اآلن بتجهيز منزلها 

اجلديد في الواليات املتحدة قبل االنتقال اليه مع زوجها.
وبحسب موقع النشــــرة انه وبعد انتهاء هذه األشهر الستة 
سيعودان من أميركا الى املنطقة العربية ليتنقال بني مصر ولبنان 

ملدة 6 أشهر ايضا يعودان بعدها الى أميركا وهكذا.
يذكر ان أحمد أبوهشيمة زوج هيفاء هو رجل أعمال مصري 
اجلنســــية ويقيم في مصر وهيفاء انتقلت بعد زواجها لإلقامة 
معه في بالده، اال ان مهنة هيفــــاء الفنية ومعظم أعمالها تبقى 
في بيروت لذلك فهيفاء وأحمد دائما التنقل والســــفر بني لبنان 

والقاهرة.

مصحف نادر يرجع لعصر 
محمد علي مع راكب 

روسي في مطار القاهرة
ـ أ.ش.أ: ضبطت  القاهرة 
الوحـــدة األثـريـــة مبطـار 
أثريا نادرا  القاهرة مصحفا 
مكتوبا بخط اليد، باالضافة 
الى مخطوط صيني وعمالت 
أثرية يونانية وإســــالمية 
ترجـــع ألكثر مـــن ثالثمائة 
عام مع ثالثـــة ركاب مبطار 

القاهرة.
الراوي  وصـــرح أحمـــد 
مديـــر عام مركـــز الوحدات 
األثريـــة بالقاهـــرة الكبرى 
ومطار القاهرة بأنه مت ضبط 
املصحف مع الراكب الروسي 
أثناء سفره، وتبني انه يرجع 

الى عصر محمد علي.
كما مت ضبـــط مخطوط 
صيني مع راكب سوري بعد 
قدومه من دمشق، وكذلك مت 
ضبط عمالت أثرية يونانية 
وإسالمية مع راكب سوداني 

أثناء سفره للخرطوم.
وقـــال انه مت حتريز هذه 
وتســـليمها  املضبوطـــات 
للمجلـــس األعلـــى لآلثـــار 

والسماح للركاب بالسفر.

رفضت »كاميليا« وتستبعد تكرار »شادية« في »زقاق المدق« .. وأجرها ليس 5 ماليين دوالر 

كيم كاردشيان
تشاجر في ناد ليلي

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: أكدت 
جنمة تلفزيون الواقع األميركية كيم 
كاردشيان أنها بخير بعد تورطها 
في شجار داخل أحد النوادي الليلية 

في مدينة نيويورك.
وذكــــر موقــــع »بيبــــول« ان 
كاردشــــيان وشــــقيقتيها كلوي 
وكورتني باإلضافــــة إلى صديق 
كورتني ســــكوت ديسك خرجوا 
لالحتفال في ناد ليلي في نيويورك 

حني واجههم شاب وصديقته.
وقالت كاردشيان في مدونتها 
االلكترونيــــة »أنا بخيــــر متاما« 
وأشــــارت إلــــى أن شــــابا معجبا 
بها طلب أن يتصــــور معها غير 
أن صديقته »خرجــــت قليال عن 
السيطرة« وأضافت »حلسن احلظ 
كان ســــكوت وكلوي إلى جانبي 

للدفاع عني«.
وقد رمت بعدها صديقة الشاب 

مشروبها بوجه كاردشيان.
وقالت كاردشــــيان إنها أرادت 
اخلروج مع عائلتها وقضاء الوقت 
معهــــم ولكن »حني يــــرى الناس 
الكاميــــرا يحاولون لفت االنظار« 
ما دفعها إلى مغادرة املكان لعدم 

التورط في املزيد من املشاكل.

هيفاء وهبي

اتهام نيللي كريم باإلساءة إلى سمعة مصر 
بسبب تناول فيلمها لموضوع التحرش 

هويتك.. من أذنك!
لندن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »الصنداي تلغراف« في تقرير بعنوان 
»فحص األذن قد يكون وســــيلة ســــليمة للتحقق من هويتك« أن زمن 
بصمات االصابــــع او لون العينني او االجراءات االمنية في املطارات قد 
ينتهي قريبا، عندما يتم االعتماد على االذن لتحديد هويتك والســــماح 
لــــك بدخول بلد ما. وأوضحت الصحيفة فــــي تقرير على موقعها على 
االنترنت امس أن علماء اكتشــــفوا أن اذني كل انســــان يتمتعان بحجم 
فريد، وقد ابتكروا نظامــــا لفحصهما. ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من 
اســــتخدام النظام اجلديد هذا اللتقاط صور ألذن املرء فيما يعبر نقاط 

التفتيش في املطار ومقارنتها مع املعلومات عنه.
وقال البروفيســــور مارك نيكسون الذي قاد فريقا من الباحثني في 
كلية االلكترونيات وعلوم الكمبيوتر بجامعة ساوثهامبتون البريطانية: 
»هناك بنيات هائلة في االذن ميكنك استخدامها للحصول على قياسات 

فريدة لدى كل شخص«.
ويضيف »للعلوم البيومترية، مشكالت كثيرة تصيب املرء عند التقدم 
في السن، وعند التعرف على الوجه، يصاب الكمبيوتر في أوقات عدة 

باالرباك، أما أذنك، فتهرم ببطء«.

إقبال المسلمات على مساحيق التجميل 
الخالية من الكحول ومنتجات الخنازير

تلقى مساحيق التجميل اخلالية من الكحول ومنتجات اخلنازير إقباال 
واسعا من قبل املســــلمات في شتى أنحاء العالم، فشارلوت براودمان، 
وهي ماركة مختصة مبواد التجميل، تسعى لتسجيل بعض منتجاتها 
لتتوافق مع الشريعة اإلسالمية، بحسب ما أوردت صحيفة االندبندنت 
البريطانية. وتشكل مســــاحيق التجميل احلالل ما يعادل 500 مليون 
دوالر من حجم سوق املنتجات املتوافقة مع الشريعة االسالمية، والتي 
تصل قيمتها إلى تريليوني دوالر. وبحســــب االندبندنت البريطانية، 
تصنع هذه املساحيق من النباتات واملعادن، بدال من الكحول ومنتجات 

اخلنازير، احملرمة في الشريعة اإلسالمية.

ألعاب الكمبيوتر في أكتوبر ..
من مالعب كرة القدم إلى ساحات المعارك 

برلني ـ د.ب.أ: أصبح مبقدور أي شخص أن يستشعر قدوم اخلريف 
مــــن خالل كثرة ألعاب الكمبيوتر املثيرة التي تطرح خالله مقارنة بأي 
وقــــت آخر من العام. ومن األلعاب املثيرة التي من املقرر أن تطرح هذا 

الشهر لعبة كرة القدم »برو إيفوليوشن ساكر« من شركة كونامي.
وتتميز هذه اللعبة مبجموعة من اخلواص اإلضافية التي لم تظهر 
من قبل، وتأمل الشركة من خاللها في تعويض فشلها في احلصول على 
حقوق اســــتغالل أسماء جميع الالعبني والفرق الكبرى حيث لم تنجح 
نســــخة اللعبة لعام 2011 في احلصول على حقوق استغالل أسماء أي 
فرق أملانية ســــوى بايرن ميونيخ وڤيردر برمين عالوة على املنتخب 

األملاني ومجموعة من الفرق الدولية األخرى.
ومن أوضــــح التغييرات التي طرأت على لعبة »برو إيفوليوشــــن 
ســــاكر« خاصية حتديد القوة التي تسمح للمستخدم بالتحكم في قوة 

التمريرات والتسديدات التي يقوم بها كل العب.
وإذا كنت من عشاق ألعاب تقمص الشخصيات، فيمكنك أن حتصل على 

اجلزء الثالث من لعبة )فايبل( من شركة مايكروسوفت للبرمجيات.
وتدور أحداث هذه اللعبة بعد خمسني عاما من أحداث اجلزء السابق من 
اللعبة. ويتمثل الهدف من هذه »فايبل« في منع انهيار مملكة ألبيون.

وتقول شركة مايكروسوفت إن اجلزء الثالث من اللعبة يختلف عن 
سابقيه، ألنه يسمح لالعب بالتحكم في طريقه تعامل الشخصية التي 

يجسدها مع باقي شخصيات هذا العالم االفتراضي.
ومبجرد أن تنتهي املعركة ضد الفساد والظلم، يصبح الالعب زعيما 
للمملكة. ولكن ال تظن أن هذا الهدف ســــهل املنال. وســــيبلغ سعر هذه 

اللعبة على جهاز ألعاب »إكس بوكس 360« ستني يورو.

القاهــــرة ـ وكاالت: تقــــدم محام 
مصري برفع دعوى قضائية ضد فيلم 
»678« الذي تقوم ببطولته الفنانة 
نيللي كرمي ويناقش ظاهرة التحرش 
اجلنسي، وذلك فور علمه مبشاركة 
الفيلم في مهرجان دبي السينمائي 

الذي ينطلق في ديسمبر املقبل.
وأكد احملامي عبداحلميد شعالن 
في دعــــواه أن الفيلم يســــيء إلى 
سمعة مصر باخلارج، وخاصة أنه 
يناقش ظاهرة التحرش في مصر، 
وهو ما اعتبره إساءة بالغة للشباب 
املصري وإظهارهم بأخالق غير سوية، 
وبالتالي طالب مبنع مشاركة الفيلم 

في املهرجان.
من جهته أكد مخرج ومؤلف الفيلم 
محمد دياب أنه ال يقبل تقدمي أعمال 
تسيء الى ســــمعة مصر، مؤكدا أن 
القضية دون خدش  الفيلم يناقش 
احليــــاء أو وجود مشــــهد حترش، 
فالفيلم ال يحتوي على مشهد واحد 
للتحرش ولكنه يناقش القضية من 
وجهة نظر أكبر وأعمق وهو ما يثبته 

عرض الفيلم.
الفيلم من تأليــــف محمد دياب 
ويعد أولى جتاربه في مجال اإلخراج 
السينمائي، ويشارك في بطولته أحمد 
الفيشاوي، وماجد الكدواني، وبشرى، 
ويناقش ظاهرة التحرش اجلنسي، 
حيث تدور أحداثه حول ثالث فتيات 
من مســــتويات اجتماعية مختلفة 
يتعرضن حلوادث حترش جنسي 
داخل وســــائل املواصــــالت، ومنها 
أتوبيس نقل عــــام يحمل رقم 678 

تدور أغلب مشاهد الفيلم بداخله.

أغلب مشاهده تدور داخل أتوبيس نقل عام

كيم كاردشيان

لندنـ  إيالف: »إذا اختفى النحل 
من وجه األرض، تبقت للبشــــرية 
أربع ســــنوات قبــــل فنائها. فمن 
دون نحل ال يكــــون تلقيح، ومن 
دون تلقيح ال يكــــون نبات، ومن 
دون نبــــات ال يكون حيوان، ثم ال 
إنســــان«، هذه الكلمات املخيفة ال 
تنسب لشاعر يتبعه الغاوون إمنا 

أللبرت آينشتاين نفسه.
الكلمات املخيفة  وتصبح هذه 
مرعبة إذا علمنا أن العلماء ينظرون 
بحيرة مطبقة الى حقيقة أن النحل 
ـ وخاصة نحل العسل املسؤول عن 
تلقيح النباتات ـ يختفي باجلملة 
في مختلف أرجاء العالم ولسبب أو 

أسباب ال يعلمها أحد حتى اآلن.
وقد تنبه أصحاب مزارع النحل 

واملزارعون والعلماء في أميركا الشمالية لهذه الظاهرة منذ العام 
2006، وأطلقوا عليها اسم »خلل انهيار مستعمرات النحل« الذي 

.CCD يشار إليها اختصارا باألحرف
وبحلول عام 2007 سجل انخفاض في عدد النحل في الواليات 
املتحدة بنسبة 32%، وفي العام 2008 بلغ االنخفاض 36%، ثم %29 
العام املاضي، ويتوقع إلحصاءات العام احلالي أن تكون بالدرجة 
نفسها من السوء إن لم تكن أسوأ تبعا ملختلف املصادر العلمية 
التي ظلت تتناول هذا اخلبر على صفحات اإلنترنت خاصة في 

اآلونة األخيرة.
يذكر أن املعدل املعتاد للنافق سنويا من النحل يتراوح ما بني 
15 و20%، لهذا فإن تلك النســــب املرتفعة مصدر حقيقي للقلق، 
خاصة أن الســــبب في اختفائه يظل مجهوال، وإذا كان ثمة خبر 
وحيد يبعث على األمل، فهو أن األضواء بدأت تســــلط ســــاطعة 
على هذا األمر مما يعني أن بوسع العلماء احلصول على متويل 

أبحاثهم بسهولة أكبر.
مصدر اللغز احلقيقــــي ال يتمثل في موات النحل في خالياه 
ومستعمراته نتيجة املرض، إمنا في اختفائه عن وجه البسيطة 

وكأنه تبخر في الهواء، فيأتي املزارع 
يتفحص اخلاليا وإذا بها خالية من 
كل النحل عدا امللكــــة وعدد قليل 
آخر يحصــــى على أصابع اليدين، 
فأين ذهــــب املختفي؟ ولم لم يعد 
الى خالياه؟ وإذا كان قد مات، فأين 

بقاياه؟
وفي حاالت أخرى حتدث هذه 
الظاهرة للنحــــل العامل ـ اإلناث ـ 
فقط فيختفي دون البقية. ماذا حدث 
له؟ وأين ذهب؟ ولم لم يرجع؟ فهل 
سئم كثرة العمل بينما الذكور في 
راحة دائمة، لهذا قرر هجر اخلاليا 
الســــيناريو  مرة والى األبد؟ هذا 
يستبعده العلماء متاما ألن النحل 
العامل »مبرمج طبيعيا« على العمل 
وهو جمع اللقاحـ  وتلقيح النباتات 
بالتاليـ  والعودة الى »املنزل« في آخر النهار ضمن روتني ال يتغير 
مطلقا. ويعــــرف عن النحل قدرته على العودة الى خالياه حتى 
عندما يكون على ُبعد ثالثة كيلومترات منها. فهل تعرض لشيء 

ما أصاب قدرته املالحية بالعطل فتاه عنه طريق الرجوع؟
تتضح املشكلة بشــــكل خاص في وادي كاليفورنيا األوسط 
الذي يضم 60 مليونا من شجر اللوز الذي متتد صفوفه ملسافة 
640 كيلومترا ويطــــرح 80% من إجمالي إنتاج اللوز في العالم، 
أمــــا املأزق فهو ان هذا الوادي يعتمــــد كلية في هذا اإلنتاج على 

نحل العسل املختفي اآلن.
وهذه املهمة امللحمية تستلزم لها نصف تعداد النحل في عموم 
الواليات املتحدة وهو 80 مليار نحلة. وبينما يعرف عن الفراش 
امللكي هجرته السنوية من الواليات املتحدة الى املكسيك وعودته 
الى وطنه، فال أحد ميكــــن أن يفكر بالطبع في تدريب 40 مليار 
نحلة على الطيران الى أشــــجار اللوز من أجل تلقيحها. واملتاح 
ليس سهال بالضرورة، وهو تعبئة ألفي مقطورة بخمسمائة خلية 
في كل منها من مختلف أنحاء الواليات املتحدة والتوجه بها الى 

وادي كاليفورنيا وإطالق النحل وسط أشجار اللوز لتلقيحها.

اختفاء النحل يهدد بكارثة إنسانية
وينذر بفناء البشرية بعد 4 سنوات!

أوليفر ستون: الواليات المتحدة ستنهار
في أعقاب األزمة االقتصادية القادمة

برلنيـ  د.ب.أ: أكد املخرج األميركي أوليفر ستون 
أن العالم ســـيتعرض من جديد ألزمة اقتصادية 
ومالية حادة بسبب عدم تعلم الواليات املتحدة 

وأوروبا من دروس األزمة السابقة.
وقال املخرج احلاصل على األوسكار في مقابلة 
مع مجلة »فوكوس« األملانية تنشرها في عددها 
الصادر اليوم االثنني ان السياسة لن تستطيع منع 
حدوث األزمة اجلديدة وتوقع أن تنهار الواليات 
املتحـــدة كإمبراطورية قدمية فـــي أعقاب األزمة 

التالية.
تأتي تصريحات املخرج مبناسبة عرض فيلمه 
اجلديد »وول ستريت: املال ال ينام« في أملانيا في 

احلادي والعشرين من الشهر اجلاري.
ودافع املخرج عن تداعيات فيلمه األول »وول 
ستريت« الذي أخرجه في عام 1987 وأكد أن رجال 
البنوك فهموا الفيلم بشـــكل خاطئ وأن جشعهم 
اليوم ال يرجع إلـــى دور بطل الفيلم وامنا لعدم 

وجود لوائح حتكم أسواق املال.
تناول الفيلم القدمي شـــارع املؤسسات املالية 
في احلياة االقتصادية األميركية والنماذج التي 
حولت احللم األميركي إلى منفعة ذاتية من خالل 
مضارب في البورصة كان على استعداد لفعل أي 

شيء للوصول إلى القمة.
ويدور الفيلم اجلديد حول األزمة االقتصادية 
واملالية عام 2008 وحقق الفيلم في أسبوعه األول 

أوليفر ستون19 مليون دوالر.


