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»االتصاالت« السعودية: ال نية لدينا لحجب موقع »فيس بوك« 

مشاجرة بماء النار بين 4 سيدات بسبب الخالف على »عريس«

تقنية جديدة تضفي على نجوم هوليوود الشباب الدائم

دبي ـ العربية: نفى املتحدث الرسمي باسم هيئة 
االتصاالت السعودية خبر حجب الهيئة موقع التواصل 
االجتماعي على اإلنترنت »فيس بوك« في السعودية. 
وأكد ســــلطان املالك أنه ال توجد نية لدى السلطات 

السعودية املختصة حظر موقع »فيس بوك«.
وكانت وكالة أسوشــــيتدبرس نقلت عن مسؤول 
في هيئة االتصاالت لم حتدد اســــمه قوله إن املوقع 
مت منعه بسبب عدم احترامه لآلداب العامة للمجتمع 
السعودي وذكرت الوكالة أيضا أن جلنة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات السعودية قررت حجب املوقع 

االجتماعي األشهر، السبت املاضي.
 وقال املسؤول السعودي، الذي رفض ذكر اسمه 
لعدم وجود تصريح رسمي يخوله الى التحدث لوسائل 
اإلعالم »إن محتوى موقع »فيس بوك« جتاوز اخلطوط 
احلمراء فيما يخــــص أخالقيات اململكة وتقاليدها«، 
موضحا في الوقت نفسه أن إجراءات احلجب مؤقتة. 
وأكدت مواقع إخبارية ومنتديات سعودية أن املوقع 
قــــد مت حجبه فعال لفترة قصيرة في وقت ســــابق، 
وجاء علــــى الصفحة األولى »عفوا.. املوقع املطلوب 

غير متاح«.

مصرـ  وكاالت: شـــهد مركز كوم حمادة مبحافظة 
البحيـــرة املصرية واقعة غريبة مـــن نوعها، حيث 
استشاطت ربة منزل غضبا لعدم قيام ابن شقيقتها 
بخطبـــة ابنتها فقررت االنتقام من منافســـة ابنتها، 
ذهبت بصحبة ابنتها الى بيت العروس واعتدت عليها 
وعلى أمها بالسب والضرب ثم ألقت عليهما »ماء نار« 
فأصابتهما بحروق بالغـــة مت على اثرها نقلهما الى 
مستشفى كفر الزيات لعالج احلروق. وكانت أجهزة 

األمن مبحافظة البحيرة قد تلقت بالغا من أهالي كوم 
حمادة يفيد بإصابة ربة منزل )56 سنة( وابنتها )20 
سنة( بحروق متعددة نتيجة إلقاء مادة كاوية مشتعلة 
عليهما. وتبني من حتريات رجال املباحث نشوب مشادة 
كالمية بني املصابة وابنتها وســـيدة أخرى تبلغ من 
العمر )45 سنة( ربة منزل وابنتها )16 سنة( طالبة 
بالثانوي بســـبب تقدم جنل شقيقة األخيرة خلطبة 

املصابة الثانية وعدم خطبة ابنتها.

لندنـ  وكاالت: اوردت جريدة الصنداي تاميز تقريرا 
عن اخللود بات على نقرة واحدة »على لوحة مفاتيح 
الكمبيوتر«، ويتحدث عن تقنية جديدة يستخدمها 
جنوم الفن في هوليوود لتضفي عليهم نضرة ومالمح 

الشباب الدائم.
يقول التقرير ان شركة ديزني طورت تقنية كمبيوتر 
جديدة ميكنها ان جتعل املمثل املسن يبدو وكأنه عاد 
ســــنوات الى الوراء، ليظهر متاما كما كان في ريعان 
شبابه وتضيف الصحيفة قائلة ان التقنية اجلديدة 
اســــتخدمت للمرة االولى لتحويل مالمح جسد جنم 

هوليوود املمثل جيف بريدجز، البالغ من العمر 60 
عاما والفائز بجائزة األوســــكار، ليبدو وكأنه العمر 

عاد به عقودا الى الوراء.
وتعمل التقنية على التقاط وتقليد حركات جلد 
وعضالت املمثلة لتجعله يبدو في بعض لقطات فيلمه 
اجلديد ترون: ليجاسي )TRON: Legacy(، وكأنه عاد 

متاما الى ما كان يبدو عليه زمن شبابه وصباه.
كما يظهر بريدجز ايضا في لقطات اخرى رجال 
طاعنا بالسن متاما كما ميكن ان يبدو عليه في الواقع 

فيما لو عاش لسنوات طويلة.

دفاع هشام طلعت يتقدم بمذكرة
للطعن بالنقض في قضية سوزان تميم

احملاميان عن هشام طلعت مصطفى مبذكرتهما 
للطعن على احلكم الى نيابة وسط القاهرة الكلية، 
والتي ستقوم بدورها بإرسالها الى محكمة النقض 

لتحديد جلسة حملاكمة املتهم.
وانتهى أبو شقة وجنله د.محمد في املذكرة، التي 
وقعت في 384 ورقة، الى طلب نقض احلكم املطعون 
فيه والقضاء ببراءة هشام طلعت مصطفى، الى 
جانب طلب احتياطي آخر ان يكون نقض احلكم 
مقرونا بتحديد جلسة لنظر موضوع القضية.  

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: تقدم فريق الدفاع عن رجل 
االعمال هشام طلعت مصطفى واملدان بحكم جنائي 
للمرة الثانية بالتحريض على قتل املطربة اللبنانية 
ســـوزان متيم، بأولى مذكرات الطعن على ادانته 

أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة املستشار 
عادل عبد السالم جمعة قد عاقبت هشام طلعت 
مصطفى قبل شـــهرين بالســـجن املشدد ملدة 15 
عامـــا بعد أن انتهت الى ارتكابه ما نســـبته اليه 
النيابة العامة من فعل التحريض على قتل املطربة 
مبسكنها ببرج الرمال في امارة دبي أواخر شهر 
يوليو 2008، والتي قام بتنفيذ جرمية القتل فيها 
عمدا مع سبق االصرار والترصد ضابط الشرطة 
السابق محســـن السكري والذي عاقبته احملكمة 

بالسجن املؤبد ملدة 25 عاما.
وتقدم امس بهاء الدين أبو شقة وجنله د.محمد 

 الوزير المحافظ يؤكد لنساء إندونيسيا:
مصافحتي لميشيل أوباما »عارضة«!

أول مدينة خضراء في العالم بأبوظبي
أبوظبيـ  وكاالت: تسعى بعض املؤسسات العلمية 
والشركات املتخصصة الى البحث عن حلول تقنية 
إلنتاج الطاقة املتجددة والنظيفة ومنها شركة للطاقة 
املتجددة في العاصمة االماراتية أبوظبي والتي بادرت 
الى االعالن عن إنشاء أول مدينة خضراء في العالم 
تخلو مــــن االنبعاثات الكربونية. وقالت قناة »بي.
بي.ســــي« في تقرير لها ان شركة مصدر االماراتية 
جتاوزت الوسائل املعروفة في البحث عن مصادر 
بديلــــة للطاقة والتي تركز علــــى جانب دون آخر، 
فتتراوح بني محاولة االستفادة من الطاقة الشمسية 
لتوليد الكهرباء أو لتدفئة املنازل واملياه وبني استغالل 
طاقة الرياح أو املياه في الدول التي متتلك مصفحات 

مائية الى انشاء مدينة متكاملة وفق مبدأ االستخدام 
النظيف للطاقة. وبدأ تنفيذ مشروع مدينة مصدر 
في أبوظبي التي تربض على ســــابع أكبر احتياطي 
نفطي في العالــــم وتعتمد هذه املدينة اعتمادا كليا 
على الطاقة النظيفة، ما يعني انها تخلو من االنبعاث 

الكربوني والنفايات املضرة بالبيئة.
وأكد ســــلطان اجلابر الرئيس التنفيذي لشركة 
مصدر انه من املخطط ان ينتهي التنفيذ في الفترة 
بني العامني 2020 و2025، موضحا ان مدينة مصدر 
هي مشروع مميز يعتمد أحدث التقنيات في تطويره، 
ولكن سيستغرق وقتا بناء على التغيير في التقنيات 

املستخدمة وحركة السوق.

إندونيســــياـ  د.ب.أ: يواجه 
وزير إندونيسي محافظ انتقادات 
شديدة بسبب رفضه االعتراف 
مبصافحة سيدة أميركا األولى 
أوباما عمدا، ويتجنب  ميشيل 
وزيــــر االتصــــاالت واإلعــــالم 
والتكنولوجيــــا اإلندونيســــي 
تيفاتول سيمبيرينغ، وهو مسلم 
محافظ، مصافحة النســــاء من 

غير محارمه.
لكن سيمبيرينغ شوهد على 
التلفزيون خالل زيارة  شاشة 
باراك أوباما إلندويسيا الثالثاء 
املاضي وهو يصافح ميشــــيل، 
زوجة الرئيس األميركي، وحدا 
ذلك باإلندونيسيات على موقعي 
»تويتر« و»فيس بوك« للتواصل 
االجتماعــــي على اإلنترنت إلى 
التســــاؤل عن موقفــــه، وذكر 
بعضهــــن أن الوزير امتنع في 

املاضي عن مصافحتهن.

ودفاعا عن موقفه، أكد الوزير، 
وهو رئيس سابق حلزب العدالة 
والرفاهية، عبر موقع »تويتر« إن 
املصافحة كانت عارضة، وقال ألكثر 

من 100 ألف من أنصاره في املوقع: 
»حاولت سحب يدي لكن السيدة 
ميشيل مدت يديها متاما ناحيتي 

ولذا تالمسنا )باأليدي(«.

رشدي أباظة

املخرج اجلزائري رشيد بوشارب نبيلة عبيد

سوزان متيم

لوحة املوناليزا

الوزير اإلندونيسي ومصافحته مليشيل أوباما التي اثارت ازمة

يوسف وهبي ام كلثوم

صحتك

مادة كيميائية في الدماغ تكافح السكري
القاهـــرة ـ وكاالت: فـــي كشـــف الفت من 
نوعه، وجدت دراســـة أميركية حديثة أن مادة 
السيروتونني، وهي املادة الكيميائية التي يفرزها 
الدماغ ويعرف عنها دورها في املســـاعدة على 
تنظيم العاطفة واملـــزاج والنوم، رمبا حتظى 
كذلك بخواص ميكنها املساعدة في مكافحة داء 
البول السكري. وتقدم النتائج التي توصل اليها 
باحثون في هذا السياق بجامعة تكساس جنوب 
غرب املركز الطبي في داالس تفســـيرا محتمال 
لالسباب التي يوصف مبوجبها لالفراد أنواعا 
معينة من االدوية املضادة للذهان التي تؤثر على 
اشارات السيروتونني التي تواجه مشكالت في 
بعض االحيان في أيضيتها، مبا في ذلك زيادة 

الوزن واالصابة بداء البول السكري.
من جانبه، قال دكتور جويل امليكيست، أستاذ 
الطب الباطني والصيدلة في جامعة تكســـاس 
جنوب غرب املركز الطبي والباحث الرئيســـي 

في الدراسة: »في دراستنا البحثية هذه، نقوم 
بوصف دورة في الدماغ رمبا تفســـر اجراءات 
مكافحة السكري اخلاصة باشارات مستقبالت 
السيروتونني، ويبني لنا هذا الكشف أن العقارات 
التـــي تؤثر على عمل الســـيروتونني ميكن أن 
حتظى بتأثيرات مضادة للســـكري بعيدا عن 

وزن اجلسم والتغذية«.
ورغـــم ذلك، فانه لم يتضح الى اآلن أي من 
أنواع اخلاليا العصبية في الدماغ التي تقوم بدور 
الوساطة في ما يتعلق بتأثيرات السيروتونني 
لتنظيم مستويات الغلوكوز، أو السكر في الدم، 
وبينما توصل الباحثون الى تلك النتائج الهامة 
من خالل دراستهم التي أجروها على مجموعة 
من فئران التجارب، اال أن البروفيسور امليكيست 
عـــاود ليقول ان تلك النتائج تقدم أيضا نظرة 
محتملة في مستوى الغلوكوز املوجود في الدم 

عند االنسان.

رشدي أباظة ملك المخالفات المرورية وأم كلثوم مخالفة واحدة

جزائري وإيراني وسوري يحصدون جوائز مهرجان دمشق السينمائي
تكريم خاص للفنانة نبيلة عبيد

القاهرةـ  وكاالت: مثل سائر البشر ال تعفيهم جنوميتهم 
من الوقوع في احملظور وتغرميهم، ومن مشاهير املخالفني 
مروريا فاطمة رشــــدي التي كانت »زبونــــا« منتظما في 
دفع الغرامات للركن املخالف بسبب مواعيدها املهمة التي 
كانت تســــتدعي االستعجال الدائم وكان يشاركها في ذلك 
كل من سراج منير واسماعيل يس وعدد آخر من النجوم 
الذين حفلت صحف ومجالت االربعينيات واخلمسينيات 
باالشارة في أبوابها الفنية الى قرب انضمامهم االحترافي 
الى عضوية نادي مخالفي قواعد »الركن« واالنتظار بعيدا 
عن مخالفات الوقوف في املمنوع فقد جاء الدور لإلشارة 
إلى أهم طرائف جنوم زمان املرورية مثل تلك التي جرت 
وقائعها يوم 17 يوليو عام 1961 عندما كانت سيارة فنان 
الشعب يوســــف وهبي قادمة من قصره في الهرم متجهة 

إلى وسط املدينة وفي ميدان اجليزة أمر سائقه بالتوقف 
لشــــراء صحف ومجالت اليوم من أحد الباعة في امليدان 
وتصادف وجود نحو خمسني طالبة في املرحلة الثانوية 
كن قادمات في رحلة مدرسية من أحد األقاليم وقد سارعن 
بالنزول من السيارتني املخصصتني لهن وااللتفاف حول 
سيارة يوســــف بك ملصافحته أو على االقل مشاهدته عن 
قرب. وخالل أقل من خمس دقائــــق توقفت حركة املرور 
بالكامل خاصة أن كل من يعبر امليدان كان يتوقف بدوره 
حتى يستطلع السر في هذه السيارة املغطاة بكتلة بشرية 
من بنات الرحلة وتصادف قرب مرور موكب زائر أجنبي 
كبير كان ســــيقوم بزيارة االهرامات فسارع رجال املرور 
وأفراد احلراسة بفض التجمع ولم ينسوا بالطبع حترير 
مخالفة قاســــية للسيارة التي اوقفت حركة املرور وكادت 

أن تتسبب في أزمة ديبلوماسية.
 على اجلانب اآلخر لدينا عدد من النجوم الذين كانوا 
شــــديدي احلرص على قواعد وقوانني املرور سواء قادوا 
سياراتهم بأنفسهم أو كان لديهم سائقون ملتزمون دائما 
بتعليماتهم، وعلى رأس هؤالء تأتي كوكب الشرق أم كلثوم 
التي تكاد جتزم بأنها لم حتصل طوال أكثر من نصف قرن 
إال على مخالفة مرورية واحدة مهما كانت بسيطة وكذلك 
املوسيقار الكبير محمد عبدالوهاب املشهور بحرصه الشديد 
ودقته الزائدة في كل شــــيء وكذلك النجم امللتزم أخالقيا 
واجتماعيا الفنان الراحل حسني صدقي وفي نفس القائمة 
نطالع أسماء أخرى منها املطرب الشعبي والفنان الشامل 
محمد الكحالوي وعباس فارس، أما رشدي أباظة فمعروف 

عنه أنه كان ملك املخالفات املرورية.

دمشق ـ أ.ف.پ: حاز الفيلم اجلزائري 
القانون« للمخرج رشـــيد  »خارج عـــن 
بوشـــارب اجلائزة الذهبية في »مهرجان 
دمشق السينمائي الدولي الثامن عشر«، 
الـــى جانب جائزة أفضل فيلم عربي، في 
مسابقة الفيلم الروائي الطويل التي ضمت 

24 فيلما عربيا وأجنبيا.
كما حاز الفيلم االيراني »الرجاء عدم 
االزعاج« للمخرج محســـن عبد الوهاب 
اجلائزة الفضية، وحل الفيلم الســـوري 

»مطر أيلول« لعبد اللطيف عبداحلميد في 
املرتبة الثالثة حائزا اجلائزة البرونزية.
أما الفيلم السوري الثاني في املسابقة 
وهو بعنوان »حراس الصمت« املأخوذ عن 
رواية لالديبة غادة السمان، ومن اخراج 
سمير ذكرى فحظي بتنويه جلنة حتكيم 

االفالم العربية.
وقد ذهبت جائـــزة »مصطفى العقاد 
لالخـــراج« للفيلم التركـــي »كوزموس« 

للمخرج ريها ايردم.

أما جائزة جلنة التحكيم اخلاصة فذهبت 
للفيلم االيطالي »حياتنا« للمخرج دانييل 

لوشيتي.
وذهبت جائزة أفضل ممثل للروماني 
جورج بيستيرينو عن دوره في فيلم »اذا 
أردت أن أصفر فســـأفعل«، بينما ذهبت 
جائزة أفضل ممثلـــة لالملانية غابرييال 
ماريا شميد عن دورها في فيلم »مصففة 

الشعر«.
ومن بني 98 فيلما، هي االفالم القصيرة 

املشاركة في مسابقة الفيلم القصير، فاز 
الفيلم البلجيكي »االرجوحة« لكريستوف 
هيرمانز بذهبية الفيلم القصير، والفيلم 
السلوڤاكي »حجارة« لكاتارينا كيريكيسوفا 
باجلائزة الفضية، أما الفيلم التونســـي 
»موجة« حملمد عطية فقد فاز ببرونزية 

الفيلم القصير.
وقـــد كرم املهرجـــان الفنانة املصرية 
الكبيرة نبيلة عبيد عـــن مجمل أعمالها 

الفنية.

يوسف وهبي أثار أزمة في وسط البلد بشرائه الصحف والمجالت

3 أشقاء يرسمون نسخًا دقيقة لـ »الموناليزا« 
لكسر احتكار األغنياء والمتاحف

دبي ـ العربيــــة: امتهن ثالثة 
أشقاء روس رسم نسخ للوحات 
الفنية األكثر شــــهرة في العالم، 
ليس لتزويرها حتقيقا للكسب 
غير املشروع، بل لبيعها لعشاق 
هذا النوع من الفن وبشكل قانوني، 
نقال عن تقرير لقناة »العربية« 
أمس، ويتم نسخ اللوحات الفنية 
األكثر شهرة في العالم حتى انها 
ال تكاد تختلف عن األصلية منها 
إال في أن األنامل التي رســــمتها 
هي لغيــــر رســــاميها العامليني.  
وقد حولت أنامل ثالثة أشــــقاء 
روســــيني جدران غرفة صغيرة 
في ضواحي برلني متحفا تتوزع 
اللوحات  بني جنباته عشــــرات 

الفنية العاملية.
ويقول أحد األشــــقاء، يوغني 
بوسني: »املهم هو معرفة عصر 
ومنــــط اللوحة وحيــــاة الفنان 
وسيرته الذاتية، وأن تكون لديك 

مهارات ومستوى تعليمي«.
وقد بدأ نسخ اللوحات الشهيرة 
مع اإلخــــوة الثالثة وهم صبية 

مــــن خالل البطاقــــات البريدية، 
وحتول إلى فن قاموا بدراســــته 
في أكادميية الفنون اجلميلة في 
سان بيترسبورغ، ومن ثم تطور 

الى مهنة احترفوها.
ويعزو اإلخوة الثالثة اهتمامهم 
برسم هذه اللوحات الى احتكار 
أغنى مليارديرات العالم ومتاحفه 
النسخ األصلية للوحات  ملعظم 
الكالسيكية الشهيرة مثل لوحة 
املوناليزا لليوناردو دافنشــــي، 
والتي مت رسم نسختها كاملة مع 
الشقوق جلعلها تبدو حقيقية قدر 
اإلمكان، حتى أن نسخة اللوحة 
البيانو« مت  الشهيرة »امرأة في 
تزويدها بتوقيع رسامها األصلي. 
وبعد االنتهاء من رســــمها يقوم 
اإلخوة الثالثة ببيع هذه النسخ 
الفنية بشكل قانوني وبسعر ال 
يقل عن ألف يورو الى أناس من 
مختلف أنحاء العالم يرغبون في 
أن تتزين جدران غرفهم بإحدى 
هــــذه القطع الفنيــــة التاريخية 

النادرة. 

مفتي مصر: زيارة المقابر في األعياد والمناسبات مشروعة
القاهرة ـ وكاالت: أكـــد مفتي جمهورية مصر 
العربية د.علي جمعة ان زيارة املقابر في االعياد 
واملناسبات مشـــروعة حيث حث النبي ژ على 
زيارتها فقـــال: »كنت نهيتكم عـــن زيارة القبور 

فزوروها، فانها تذكر اآلخرة«.
وبحسب جريدة »الدستور« املصرية شدد د.علي 
جمعة على انه من السنة ان نلتزم بالقيود والشروط 
دون املبالغة او الشطط وغيرها من االفعال التي لم 
ترد في الشرع عند زيارة املقابر، وان تكون الزيارة 
اساسها الدعاء وقراءة القرآن، وانه من االفضل ان 
تخرج الصدقات في هذا اليوم على الفقراء واملساكني 

د.علي جمعةالذين يستحقون الصدقة.

هشام طلعت


