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بالم بيتــــش ـ يو.بي.آي: 
تخضع املغنية الكندية سيلني 
ديون في وقت الحق من هذا 
الشــــهر لعملية قيصرية في 
فلوريدا تنجب خاللها توأما 

ذكرا.
ونقلت صحيفة »بالم بيتش 
بوست« االميركية عن مصدر 
لم تكشــــف عن هويته قوله 
ان ديون )42 سنة( ستنجب 
طفليها في مركز »سانت ماري« 
الطبي في 22 اكتوبر احلالي.

انه مت  الى  واشار املصدر 
جتهيز 4 غرف في املستشفى 
حتضيرا للوالدة احداها لديون 
واالخرى للعائلــــة والثالثة 
ملرافقيها االمنيــــني والرابعة 

لفريق عملها.
وذكــــرت الصحيفــــة ان 

املستشفى يبذل جهده لضمان راحة ديون وزودت غرفتها مبايكرويف 
وفرن وسرير ضخم ومناشف جديدة ووسائد وغيرها. وسمح لديون 
بأن تختار املمرضات اللواتي ترغب ببقائهن معها. وقال متحدث باسم 
املركز الطبي انه لم يتم تأكيد خبر والدة ديون طفليها فيه. يشــــار الى 

ان ديون وعائلتها انتقلت للسكن مؤخرا في جوبتر ايالند بفلوريدا.

القاهرة - سعيد محمود
تقـــدم السيناريســـت ماجد 
مجدي، بشكوى رسمية لنقابة 
الســـينمائيني، وجه من خاللها 
االتهام للسيناريســـت يوسف 
معاطي بأنه اخذ منه فكرة فيلم 
»365 يوما من الســـعادة« الذي 
يقـــوم ببطولته الفنـــان احمد 

عز.
واكـــد املخرج عبـــد احلكيم 
التونسي بصفته رئيسا للجنة 
الطوارئ بنقابة الســـينمائيني، 
انه بالفعل تلقى الشكوى وقام 
بتحويـــل قصة العمـــل خلبير 
متخصص في كتابة السيناريو 

ليتـــم التحقق من صحـــة هذا االتهام املوجه ملعاطي وذلك حســـب 
تصريحه ملوقع شبكة النيل.

اجلدير بالذكر ان نقابة الســـينمائيني قامت بالتحقق من تاريخ 
تسجيل فكرة الفيلم، لكل من يوسف معاطي وماجد مجدي، والتي 
اكدت على ان يوسف معاطي قام بتسجيل فكرة الفيلم بتاريخ 2007، 
في حني ان السيناريست ماجد مجدي قام بتسجيلها قبله عام 2006، 

اال ان الفيصل سيكون لرأي اخلبير في النهاية.
يذكر ان الفيلم بطولة احمد عز ودنيا سمير غامن وصالح عبداهلل 

ومن اخراج سعيد املاروق.

امللكة  الغت  ـ رويترز:  لندن 
اليزابيث ملكـــة بريطانيا حفال 
مبناسبة عيد امليالد كان مقررا في 
قصر بكنغهام وذلك بعدما رأت انه 
من غير املالئم االحتفال في حني 
العادي  البريطاني  املواطن  مير 

بأوقات اقتصادية عصيبة.
ورأى القصر امللكي البريطاني 
ان احلفـــل الـــذي تتحمل امللكة 
اموالهـــا اخلاصة  تكلفته مـــن 
ويقام عادة كل عامني لن يكون 
من الالئق اقامته في حني يكافح 
البريطانيون للتكيف مع خفض 
كبير في االنفاق العام بهدف تقليل 
عجز املوازنة الذي ارتفع الى ارقام 
قياسية بالنسبة الوقات السلم 

في البالد.

السيارة خالل جتربتها األولى ويبدو على سطحها جهاز التقاط األقمار االصطناعية السائق يرفع يديه عن املقود خالل جتربة سيارة »إم أي جي«

غالف أحدث إصدار من لعبة مونوبولي

سيلني ديون

يوسف معاطي

امللكة اليزابيث

.. والسعودية تسمح بإقامة مسابقة »ملكة جمال األطفال« »أرشيف للمناخ« قبل 30 ألف عام في بول حيوان!

»مونوبولي« تحتفل بعيد ميالدها الماسي

اتهام يوسف معاطي بالسرقةسيلين ديون تخضع لعملية قيصرية

الرياضـ  يو.بي.آي: قامت مجموعة سعودية في 
مكة املكرمة بتنظيم مسابقة الختيار ملكة جمال 
األطفال وذلك للمرة األولى فـــي اململكة. وقالت 
صحيفة »املرصد« اإللكترونية امس ان أكثر من 
1000 زائر ترقبوا تتويج ملكة جمال األطفال مبكة 
لعام 2010 في مهرجان »مكة خير«. ونظم املسابقة 
»مجموعة أحلى الذكريات« بالتعاون مع »جمعية 
مراكز اإلحياء مبكة املكرمة« و»مجموعة مناسباتي 
الدولية« و»الشركة الوطنية لتنظيم املعارض« 
حيث وصل إلى املرحلة األخيرة 4 ملكات. وأضافت 

أن من بني أكثر من 800 مشـــتركة مقسمني على 
4 مراحل حازت لقب »برنسيســـة ملكات جمال 
األطفال 2010« رمياس اخلالف وذلك في حضور 

عدد من اإلعالميني والقنوات الفضائية.
وحازت لقب الوصيفة الثانية مللكة جمال األطفال 
2010 الوصيفة الثانية غدير نصار. وفازت بلقب 
الوصيفة األولى شـــادية براشي. أما لقب »ملكة 
جمال األطفـــال للعام 2010« ففازت به بفارق 30 
صوتا عن املركز الثاني »امللكة« وردة بنت سالم 

هذيل.

ليسستر ـ د.ب.أ: عثر علماء بريطانيون على 
ما وصوفه بـ »ارشـــيف« ملناخ منطقة اجلنوب 
االفريقي في بول يعود اللف عام حليوان بحجم 

االرنب من فصيلة الوبريات.
واعتمد الباحثون حتت اشراف بريان تشيز 
من جامعة ليسستر البريطانية على مخلفات هذا 
احليوان في معرفة تطور املناخ على املســـتوى 

احمللي منذ 30 الف عام.
واكد الباحثون ان هذا الكشف يعتبر مصدرا 

جديدا للمعلومات عـــن تاريخ املناخ في منطقة 
اجلنـــوب االفريقي والذي ال تتوافر عنه ســـوى 
معلومات قليلة بسبب الظروف اجلافة والصحراوية 

للمنطقة.
وفي بيان صادر عن جامعة ليسستر اوضح 
اندرو كار، زميل تشيز، ان العلماء يعتمدون على 
تكلســـات في البحيرات او البرك واملستنقعات 
كمصدر طبيعـــي للمعلومات عن املناخ للتعرف 

على التغيرات البيئية املاضية.

التي يكسبونها في إطار  النقود 
اللعبة لشراء النسخة اجلديدة من 
مونوبولي التي تتخذ لوحتها شكال 
مستديرا. واستغرقت عملية البيع 
اخلاصة هذه مدة 75 دقيقة بشكل 
رمزي في ميدان ألكسندر ببرلني. 
ويحظر بشكل رسمي بيع ولعب 
»مونوبولي« وهي كلمة إجنليزية 
تعني »االحتكار« في دولتني فقط 
في العالم هما كوريا الشــــمالية 
وكوبا اللتان أقامتا حواجز وقيودا 
حمائية ضد االحتكار وذلك وفقا 
ملا تقوله شركة هاسبرو األميركية 
اللعبــــة ومالكة حقوق  صانعة 

توزيعها.

ولتسجيل رقم قياسي اليوم 
في لعبة مونوبولي ينبغي على 
الالعب املتحمس أن يفكر في أماكن 
مبتكرة ملمارسة اللعبة وأن يبدي 
املخاطرة بأكثر من مجرد املراهنة 
على املال. وعلى سبيل املثال قامت 
إحدى املجموعات مبمارسة هذه 
اللعبة داخل حوض استحمام ملدة 
99 ساعة بينما زاولت مجموعة 
أخرى اللعبة ملدة 200 ساعة فوق 
عمود التوازن. وفي أملانيا التي تعد 
لعبة مونوبولي من أشهر ألعاب 
اللوحات فيها احتفل ناشر اللعبة 
مؤخرا بعيد ميالدها املاسي عن 
طريق السماح لالعبني باستخدام 

برلني ـ د.ب.أ: عندما تفكر في 
العقارية وأســــاليب  املضاربات 
اإلقراض امللتوية تخطر على ذهنك 

األزمة املالية العاملية الراهنة.
العقارية  أن الصفقــــات  غير 
املتقلبة  املخادعة واملضاربــــات 
إلــــى لعبة  كانت تنتمــــي دائما 

مونوبولي.
وملدة 75 عاما كانت هذه اللعبة 
التي متارس على لوحة من الورق 
املقوى مســــلية جلمهور عريض 
وتغري األشخاص الذين يشعرون 
بالبهجة في املشــــاركة في لعبة 
ميكن مــــن خاللها إحلاق »الدمار 

املالي« بأصدقائهم.
ووصلت هذه اللعبة إلى السوق 
األميركية بعد سنوات قالئل من 
حدوث الركود االقتصادي العاملي 
الكبير في الثالثينيات من القرن 
املاضي وســــرعان ما انتشــــرت 
اللعبة في جميــــع أنحاء العالم 
وهي متاحة اليــــوم في 111 دولة 

ونحو 43 لغة.
ومع ذلك فليــــس ثمة تاريخ 
واضح ميكن معه االحتفال بعيد 
ميالد هــــذه اللعبة، فقد مت تقدمي 
طلب احلصول على براءة االختراع 
اخلاص بها في أغسطس من عام 
1935 غير أن شهادة تسجيل هذه 
البراءة لم تصدر إال في ديسمبر 

من العام نفسه.

ـ العربية.نت: اطلقت  دبـــي 
إدارة زراعة مدينة حائل امس 4 
ماليني حشرة في عدد من مزارع 
النخيل للقضاء على »عثة التمر« 
املسببة لتلف احملاصيل، وذلك 
بالتعاون مع خبراء من منظمة 
الزراعة واألغذيـــة )الفاو( في 
باكورة إنتاج مختبر الزراعة في 
املنطقة إلحالل األعداء احليوية 
مكان املبيدات احلشرية ونشرها 
في ثالث مزارع حيوية للنخيل في 
حائل. ووفقا للخبر الذي نشرته 
الســـعودية  صحيفة »الوطن« 
امس فإن مديرية الزراعة طمأنت 
املزارعني من عدم خطورة الطفيل 
»الترايكوجرامـــا« على النبات، 
مؤكـــدة أنه ال يتغـــذى إال على 

إلى  بيض احلشرات، مشـــيرة 
أن الطفيل أو احلشرات اطلقت 
بهدف توطينها وتكاثرها طبيعيا 
حسب الظروف املناخية للمنطقة، 
وذلك بحسب اخلبر الذي أوردته 

صحيفة »الوطن« السعودية.
وقال املشـــرف على مختبر 
األعداء احليوية في حائل فايز 
الغيثـــي »توصلنا إلـــى إنتاج 
أكثر من 600 كرت ويحتوي كل 
كرت على أكثر من 2000 حشرة 
)طفيل الترايكوجراما(، وسيتم 
إطالقها في ثالث مزارع مبدئيا 

لتوطينها«.
وأضـــاف أن ميـــزة طفيـــل 
أنـــه صغيـــر  الترايكوجرامـــا 
ويتطفل على بيض حرشـــفي 

األجنحة أو ما يعرف شعبيا بـ 
»عثة التمر« ويضع بيضه فيها 

ومينع تكاثرها.
وقال مدير عام زراعة حائل 
املهندس ســـلمان الصوينع في 
تصريح لـ »الوطن«: »إن اخلطوة 
تأتي ضمن أول إنتاج للمختبر 
الذي أنشـــئ في حائل للزراعة 
ويهدف إلى إحالل األعداء احليوية 
مكان املبيدات احلشرية«، موضحا 
أن أول األنـــواع املنتجة نوعان 
 )A من احلشرات )الترايكوجراما
و)الترايكوجراما B( ستوزع على 
ثالث مزارع منوذجية للنخيل في 
حائل اليوم«. يذكر أن عثة التمر 
هي سعودية املنشأ، وظهرت في 

مزارع الدلم واخلرج.

القاهرة ـ وكاالت: ومع استمرار أزمة الطماطم 
في اسرائيل وعدد من الدول العربية كتبت صحيفة 
»اليوم السابع« املصرية عن انتقادات اسرائيلية 
ملصر لعدم تصدير الطماطم لها، وتابعت بالقول: 
وصفت مصادر اسرائيلية عدم موافقة مصر على 
تصدير الطماطم إلسرائيل بأنها تتميز بالفتور، كما 
وصفت الرد املصري الذي توقع عدم االستجابة 
لطلب وزارة الزراعة االسرائيلية باستيراد الطماطم 

من مصر بأنه كان ردا باردا.
وأضافت الصحيفـــة املصرية: وأرجع رئيس 
املركـــز الصحي للخضـــار والفواكه عدم موافقة 
مصر على الطلب االسرائيلي الى األزمة األخيرة 
التي شهدتها األسواق املصرية بسبب محصول 
الطماطم الذي أدى تعرضه حلر الصيف الى قلة 
كميات الطماطم املعروضة ووصول أسعارها في 

مصر الى أسعار غير مسبوقة.

4 ماليين حشرة للقضاء على »عثة التمر« في السعودية

انتقادات إسرائيلية لمصر لعدم تصدير الطماطم لها

المسيحيون يرون سورية مالذاً في منطقة غير مستقرة
متتزج دقات أجراس الكنائس بصوت 
اآلذان في املدينة القدمية بدمشق التي تعيش 
بها طوائف مسيحية ترجع جذورها الى ما 

قبل احلقبة اإلسالمية بفترة طويلة.
الذين تتراجع  ومســــيحيو ســــورية 
أعدادهم يعيشون في سالم مع املسلمني 
في دولة يعتبرها الكثير منهم مالذا آمنا 
في منطقة تشــــكو فيها االقليات الدينية 

من مظالم كثيرة.
وتنظيم فرقة جوقة الفرح املسيحية 
حفال مشــــتركا مع فرقة انشــــاد اسالمي 
مبناسبة احتفاالت عيد امليالد ليس غريبا 
في بلد يعتبر منوذجا للتعايش بني أتباع 

الديانتني السماويتني.
ويشــــعر البابا بندكت السادس عشر 
بالقلق على املسيحيني في منطقة الشرق 
االوسط املعرضة لنشوب الصراعات الى 
حد أنه دعا أساقفة املنطقة الى الڤاتيكان 

الشهر اجلاري لبحث شكاواهم.
الذي  وفي فترة االجتمــــاع )املؤمتر( 
يشــــارك فيه زهاء 180 أســــقفا جلهم من 
منطقة الشرق األوسط يبحث املشاركون 
مشــــكالت تتراوح بني النزاع االسرائيلي 

الفلســــطيني والنزاع في العراق وحتى 
التشــــدد االســــالمي واألزمة االقتصادية 
واالنقسامات بني الكنائس املسيحية الكثيرة 

في املنطقة.
وتتباين الظروف التــــي يعيش فيها 
املسيحيون من بلد الى آخر اال ان الصورة 

العامة تنطوي على تغير مذهل.
فقد كان املسيحيون ميثلون قرابة %20 
من سكان املنطقة قبل قرن وال ميثلون االن 

اال زهاء 5% ومازالت النسبة تنخفض.
وقــــال مســــؤول رفيع في الكنيســــة 
السياسي  الكاثوليكية ان تنامي االسالم 
في الشــــرق األوســــط رمبا ميثل تهديدا 
العربي ويتعني  العالم  للمســــيحيني في 

مواجهته.
اال ان ســــورية التــــزال مكانــــا جيدا 

للمسيحيني.
واألب الياس زحالوي قس كاثوليكي 

أنشأ جمعية خيرية ملساعدة الفقراء.
وقال زحالوي لتلفزيون »رويترز«: »أن 
أمد يدي ألخ مسيحي أو مسلم بالنسبة الى 
أمد يدي لالنسان. ال فرق عندي بني مسلم 
ومسيحي ولو كان هناك يهودي بحاجة ملا 

ترددت في مساعدته. االنسان هو االول. 
وصورة اهلل على األرض وخليفة اهلل على 
األرض هو االنســــان. امنا هذه السياسة 
الهوجاء العاملية حترك الشياطني الكامنة 
في أعماق كل انســــان. والشياطني عندما 

تنفلت حترق األخضر واليابس«.
ويتمتع املسلمون واملسيحيون بحقوق 
متســــاوية هنا بخالف مادة في الدستور 

تنص على أن يكون الرئيس مسلما.
كما يواجه أبناء الديانتني نفس القيود 
على احلرية السياسية في بلد لم يعرف اال 

حكم حزب البعث منذ عام 1963.
وعادة ما يتفقد مساعدو األب زحالوي 
أحوال احملتاجني الذين ينتمون لطوائف 

عديدة وبعضهم من املسلمني.
ويقوم فادي وكلير عادة مبهام تقدمي 
الرعاية ألمثال رائد ذلك الشاب الذي يعاني 

من عرض داون )العته املغولي(.
وقالت أم رائد املســــلمة التي اعتادت 
حضور صلوات في الكنيسة على الرغم 
من انها مسلمة »انا ما بفرق. يعني عندي 
كل الناس مثل بعض.. يعني ما بفرق بني 

دين ودين أو شيء«.

ملكة بريطانيا تلغي حفل
عيد الميالد مراعاة لشعور شعبها

صحتك

المشي يقي من الخرف
واشـــنطن ـ يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون إن 
المشـــي لحوالي 10 كيلومترات أسبوعيا يساهم في 
الحد من تقلص الدماغ مع التقدم في العمر، ما يخفض 

احتماالت اإلصابة بأمراض الخرف.
ونقل موقع »هيلث داي نيوز« عن الباحث كيرك 
إيركسون من جامعة بيتسبيرغ قوله »لطالما كنا نبحث 
عن العقار أو الحبة السحرية التي تساعد على معالجة 
االضطرابات الدماغية«. غير أنه أردف »لكن ما نبحث 
عنه قد يكون أبسط من ذلك فمن خالل المشي المنتظم 
والمحافظة على مستوى معتدل من النشاط الجسدي 

يمكن تخفيض احتمال اإلصابة بالزهايمر«.
وقـــد نشـــرت الدراســـــة فـــي دوريـــة »عـلـــم 

األعصاب«.
وبدأ إيركسون دراسته عام 1989 وشملت النشاط 
الجسدي 300 شخص وفي البدء كان جميع المشاركين 
بصحة جيدة وكان متوسط العمر لديهم 78 سنة وسجل 

الباحثون المسافة التي يجتازها كل واحد منهم.

الكشف عن سيارة من دون سائق في ألمانيا

برلـــني ـ أ.ف.پ: كشـــف فـــي مطار 
تيمبلهوف السابق في برلني عن سيارة 
من دون سائق اسمها »ام اي جي« )ماد 
ان جيرمانـــي( بعد جتـــارب أولى على 

الطرقات.
هذه السيارة وهي من طراز »فولغسفاغن 
باسات« مجهزة بكاميرات وأجهزة ليزر 

وأجهزة توجيه عبر األقمار الصناعية.
وقد صمم السيارة مهندسون من جامعة 
برلني احلرة بهدف خفض عدد احلوادث 
وحتســـني وضع البيئة وتخفيف حركة 

السير في املدن الكبرى.
وقالت اجلامعة ان »الســـيارات التي 
تستخدم مجســـات للتعرف على آليات 

ومشـــاة ودراجات أخرى ســـتقود في 
املستقبل بطريقة آمنة أكثر من السائقني 

الذين يفقدون تركيزهم ويتعبون«.
ويفتـــرض ان تســـمح التكنولوجيا 
اجلديـــدة بخفض عدد الســـيارات على 
الطرقات اذ ميكن تشـــاطر الســـيارات 
بطريقة أســـهل على ما يقول املروجون 

للمشروع.
وقالـــت جامعـــة برلني احلـــرة »في 
املستقبل سيســـأل الناس لم عليهم في 
مطلع القرن احلادي والعشرين ان يقودوا 

سياراتهم بأنفسهم«.
وكانت مجموعة غوغل األميركية أعلنت 
نهاية االسبوع املاضي انها جتري جتارب 

على سيارات من دون سائق جالت حتى 
اآلن في أرجاء كاليفورنيا )غرب الواليات 

املتحدة(.
وكتب احد املهندسني العاملني في غوغل 
على املدونة الرسمية للمجموعة »سياراتنا 
اآللية سارت من مقرنا في ماوننت فيو في 
ســـانتا مونيكا الى جادة هوليوود )في 

لوس اجنيليس(.
ونزلت في شارع لومبارد )املعروف 
القوي وتعرجاته( وســـلكت  بانحداره 
الطريق املمتد على ساحل احمليط الهادئ، 

ووصلت الى بحيرة تاهو«.
وبذلك تكون هذه السيارات قد قطعت 
اكثر من 224 ألف كيلومتر، على ما قال هذا 

املهندس الذي يدعى سيباستيان ثرون، 
والذي وصفته صحيفة »نيويورك تاميز« 
بأنه احد مبتكري نظام »ستريت فيو«.

وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« ان 
هذه الســـيارات مزودة بكاميرات ڤيديو 
وأجهزة رادار ولواقط تتيح الوقوف على 
حركة السير في الشوارع املجاورة، اضافة 
الى خرائط مفصلة تساعد في بلوغ الوجهة 

املقصودة.
وأوضحت غوغل ان ســـائقني كانوا 
جالسني خلف املقود في هذه السيارات، 
على سبيل االحتياط، اضافة الى خبراء 
متخصصـــني للتأكـــد من حســـن عمل 

النظام.

إيــــالف: تواجه املمثلــــة أنچيلينا چولي، 
مشــــاكل كبيرة في أول فيلم تقوم بإخراجه 
حيث ألغت وزارة الثقافة في البوسنة تصريح 
تصوير الفيلم على أراضيها بسبب االحتجاجات 
املتوالية. فقد تعرض أول فيلم سينمائي تقوم 
على إخراجه أنچيلينا چولي، للتوقف بسبب 
رفض السلطات البوسنية إعطاءها تصريحا 

بتصوير مشاهد الفيلم على أراضيها.
والفيلم يروي قصة فتاة بوسنية مسلمة 
تتعرض لالغتصاب من جندي صربي أثناء 
حرب البوســــنة )من 1992 الــــى 1995( وهي 
الفترة التي واجه فيها املسلمون خطر اإلبادة، 
لكن الفتاة وعشيقها الصربيـ  بحسب الفيلم 

ـ يعيشان قصة حب رومانسية.
ومنعت وزارة الثقافة البوســــنية إعطاء 

تصاريــــح التصوير اخلاصــــة بالفيلم داخل 
األراضي البوسنية معللة ذلك باعتراض جهات 

حقوقية على قصة الفيلم.
وجاء قــــرار املنع بعد اجتماع عقده وزير 
الثقافة البوسني، جرافيلو جراهوفتش، مع 
مجموعة من الناشــــطني من منظمة »النساء 
ـ ضحايا احلرب« حيث أوضح الناشــــطون 
ان قصة الفيلم غير مقبولة، وستســــبب أملا 
نفسيا بالغا للنساء اللواتي تعرضن بالفعل 

لالغتصاب من اجلنود الصرب.
وكانــــت چولي بدأت تصويــــر فيلمها في 
بداية هذا الشــــهر باملجر، وكان من املقرر ان 
تختتم املشاهد النهائية منه في البوسنة أواخر 
نوفمبر املقبل، لكن القرار البوسني يهدد بتأخر 

االنتهاء من الفيلم.

السلطات البوسنية تمنع
تصوير فيلم أنچيلينا چولي بأراضيها

أنچيلينا چولي


