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القاهرة - ام بي سي: جلأت 
الفنانة املصرية سميرة أحمد 
إلى االستعانة باملطرب الشعبي 
عبد الباسط حمودة في الترويج 
لبرنامجه���ا االنتخاب���ي الذي 
انتخابات مجلس  تخوض به 
الشعب )البرملان( املقرر إجراؤها 

28 نوفمبر.
وفيما نفت وجود أي عالقة 
بني ترشحها النتخابات البرملان 
ومسلسل »ماما في البرملان«، 
فإنها وعدت بخدمة أبناء دائرتها 
االنتخابية حتى وإن لم يحالفها 

التوفيق في االنتخابات.
وأعربت عن س���عادتها الكبيرة باالستقبال 
احلافل الذي ملس���ته أثناء تواجدها في منطقة 
باب الش���عرية للحديث مع أهلها عن برنامجها 

االنتخابي.
وأوضحت سميرة أحمد أنها استعانت باملطرب 
الشعبي عبدالباسط حمودة في الترويج والدعاية 

حلملتها االنتخابية، باعتباره 
واحدا من أبناء املنطقة.

وأضافت أن حمودة سيكون 
له تأثي���ر كبير بأغنياته على 
أهالي الدائرة، وكشفت أنه يعد 
حاليا عددا من األغنيات لتكون 

مفاجأة في األيام املقبلة.
وأش���ارت الفنانة املصرية 
إلى أنها كانت تفكر منذ فترة 
كبيرة في خوض االنتخابات، 
معربة عن تفاؤلها باحلصول 
على عضوية البرملان، وخاصة 
في ظل تشجيع أهالي املنطقة 

لها.
وأضافت س���ميرة أحمد أنها عقدت سلسلة 
مؤمترات مع أهالي الدائرة، وكتبت كل مطالبهم، 
مؤكدة أنها حتى وإن لم حتصل على كرسي في 
البرملان فسوف تس���اعد في تلبية مطالبهم مع 
العضو الذي سينجح من أجل القضاء على التدهور 

الشديد في اخلدمات التي تشهدها الدائرة.

شيكاغو � أ.ف.پ: وجهت عبر االنترنت دعوة 
للمسافرين الغاضبني الى االحتجاج األربعاء في 
املطارات االميركية على استخدام أجهزة السكانر 
في تفتيش الركاب وذلك عشية عطلة نهاية أسبوع 
طويلة في حني دعت السلطات الى التحلي بالصبر 

في مواجهة التهديدات اإلرهابية.
ويدعو »يوم بدون« او )ناشيونال اوبت آوت 
داي( الركاب الى املطالب���ة بإخضاعهم للتفتيش 
اجلسدي قبل الصعود الى الطائرة بدال من املرور 
عبر أجهزة السكانر التي تكشف تفاصيل اجلسد 

كله وحتى األجزاء احلميمة.

وقد سعت وكالة سالمة وسائل النقل وكذلك ادارة 
الرئيس أوباما الى التخفيف من رد فعل الرأي العام 

من خالل التشديد على أهمية االجراءات األمنية.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض بيل برتون 
الثالثاء ان »هذه االجراءات اتخذت لكش���ف الذين 

يضمرون لنا الشر وهي تتطور باستمرار«.
ويظهر استطالع جديد للواشنطن بوست وايه.
بي.سي نيوز انقساما في الرأي اذ يقول 64% من 
األميركيني انهم مع تفتيش الركاب بأجهزة السكانر 
في حني ي���رى 50% ان عمليات التفتيش اليدوي 

»تذهب بعيدا جدا«.

افتتاح أول مزرعة إلنتاج ألبان اإلبل في هولندا
د.ب.أ: يعتبر البدو ألبان اإلبل إكسير احلياة، كما يسود 
اعتقاد في آسيا وإفريقيا بأن تلك النوعية من األلبان لها 

قدرات على املداواة من األمراض.
واآلن تكتسب ألبان اإلبل شيئا فشيئا شهرة في الغرب 
حيث اصبح لدى أوروبا أول مزرعة ومعمل ملنتجات ألبان 
اإلبل  في هولندا. لم يصدق رجال الشرطة أعينهم حينما 
رأوا 3 جمال ترعى في منطقة دن بوش مبدينة أمستردام، 
وأكد سكان من املغرب أنهم ليس له أي شأن بهذه اجلمال 
الثالثة وأنها مملوكة لطالب يعيش على مقربة من املكان، 
كان ذلك في عام 2006، واآلن يدير فرانك س����ميتس أول 

معمل أوروبي ملنتجات ألبان اإلبل في هولندا.
ويقول العالم الزراعي املدرب: »النوق عش����قي فمن 
بني كل احليوانات تدر النوق هذا النوع من احلليب الذي 
هو األقرب إلى لنب األم«، واآلن تقع مزرعة سميتس على 
بعد 15 دقيقة بالسيارة من دن بوش وهى تكتسب شهرة 
متنامية حتى أن بعض الناس يأتون من اخلارج ملشاهدة 

اجلمال وهى حتلب وبالطبع جتربة املنتج.
تقول إحدى السيدات األملانيات »انه لذيذ مثل احلليب 
البقري منزوع الدسم إال انه طعمه ليس حلوا على اإلطالق، 
سأشتريه إذا كان متاحا في محال السوبرماركت« وهذا 
هو حلم س����ميتس )27 عام����ا( أن يضع ألبان اإلبل على 
أرفف كل متجر. ويقول س����ميتس الذي ميلك قطيعا من 
حوالي 50 ناقة »انه مغذ أكثر من حليب األبقار.. نس����بة 
الدهون به منخفضة وهو بالكاد يحتوي على س����كريات 

إال انه يحتوي على معادن وڤيتامني سي« مؤكدا أن ألبان 
اإلبل أيضا خالية من بروتني البيتا الكتوجلوبيولني الذي 

يسبب حساسية احلليب.
ويقول د.مارسل سميتس، والد فرانك، إن »مرضى داء 
السكري يشعرون بتحسن إذا شربوا حليب األبل بشكل 
منتظم.. انه حتى )حليب اإلبل( من املمكن أن يتحول إلى 
غذاء صحي جديد ألوروبا«، وشجعت عائلة سميتس جامعة 
واجنينجن املتخصصة في إجراء أبحاث عن الغذاء على 
إجراء دراس����ة طويلة املدى حول آثار تناول البان اإلبل. 
وع����رف لنب اإلبل على مدار مئات الس����ني��ن بي��ن ب��دو 
اجلزيرة العربية وفي ش����مال أفريقيا ومربي اجلمال في 
آسيا بأن له خصائص صحية، وأكدت منظم��ة األغذي��ة 
والزراع��ة )فاو( منذ زمن طويل انه مغذ أكثر من أنواع 
احللي����ب األخرى، وتقدم عائلة س����ميتس منتجاتها إلى 
سلس����لة محالت كاملة ومحالت مملوكة ملغاربة وأتراك 

وصوماليني.
وقضى فرانك س����ميتس وقتا كبي����را للحصول على 
التصريحات الالزمة املطلوبة لبيع احلليب الذي ينتجه 
حيث ان النوق غير مصنفة في االحتاد األوروبي كماشية 
وغير مسموح باستيرادها من اخلارج إلى االحتاد األوروبي 
من اجل هذا الغرض. وحصل سميتس على اول 3 جمال 
من جزر االنتيل الهولندية في منطقة الكاريبي، وابتكر 
س����ميتس ماكينة حلب مخصصة لإلبل كما تعلم أيضا 

كيفية التعامل مع اجلمال ونفسيتها.

)رويترز( شاكيرا في احلفلة التي اختتمت مساء أول من أمس في برشلونة 

فرانك سميتس بجانب احدى النوق في معمله

)رويترز( إحدى معارضات استخدام أجهزة السكانر حتمل الفتة احتجاجية أمام بوابة مطار فينيكس في أريزونا

ماريو

سميرة أحمد

شاكيرا تسجل إعالنًا بنصف مليون يورو لصالح 
مؤسستها الخيرية

سميرة أحمد تلجأ ألغاني عبد الباسط حمودة في االنتخابات!

أحد أباطرة المخدرات بالمكسيك يعترفاحتجاجات على استخدام أجهزة السكانر في المطارات
بقتل مجموعة من السياح بطريق الخطأ

احتجاز متهم في زيمبابوي عدة أشهر وأمعاؤه خارج جسده

صاحب متجر يبيع لنفسه تذكرة لوتو ربحت مليوني دوالر

مكسيكو سيتي � أ.ش.أ: اعلنت الشرطة املكسيكية 
اعتراف احد اباطرة املخدرات البارزين في البالد بأنه 
مت اختطاف وقتل مجموعة من الس����ياح منذ اكثر 
من ش����هر في منتجع »أكابالكو« السياحي الشهير 

بطريق اخلطأ.
وقال كارلوس مونيمايور � الذي اعتقل في مكسيكو 
سيتي قبل يومني � ان جماعة تابعة لعصابته قامت 

باختطاف السياح وقتلهم بطريق اخلطأ حيث انها 
اعتقدت انهم اشخاص ينتمون لعصابة اخرى منافسة 
لهم. ويواجه مونيمايور � حسبما نقلت هيئة االذاعة 
البريطانية )بي بي سي( امس )اخلميس( � اتهامات 
تتعلق بأنه هو خليف����ة ايدجار فاليدز احد اباطرة 
املخدرات البارزين في املكسيك والذي مت اعتقاله في 

شهر اغسطس املاضي.

ه���اراري � رويترز: احتجزت الس���لطات في 
زميباب���وي رجال ينتظر احملاكمة بتهمة س���رقة 
دراجات نارية في سجن احتياطي عدة أشهر بينما 
كانت أمعاؤه خارج جسده اثر اصابته بالرصاص 

في مداهمة للشرطة.
وقالت وسائل اعالم محلية امس االول ان املتهم 
مثل امام احملكمة لنظر طلب باالفراج عنه بكفالة 
هذا االس���بوع وهو يتلوى أملا وميس���ك بأمعائه 
البارزة خارج جس���ده والتي وضعها في كيس 

من البالستيك.
وأمر القاضي الذي صدم ملا ش���اهده سلطات 
الس���جن بنقل الرجل على الفور الى املستشفى، 
وقال الرجل للمحكمة انه لم يتمكن من احلصول 
على مس���اعدة طبية منذ القاء القبض عليه في 

سبتمبر.
وقال متحدث باسم السجن ان الرجل نقل الى 
املستشفى مرتني لكن في املناسبتني لم يعثر على 

طبيب وانه يتعاطى أدوية لتسكني األلم.

يونيان تاون � يو.بي.اي: تغيرت حياة صاحب 
متجر في والية بنسلفانيا األميركية بشكل جذري 
حني اقتنع أخي����را بالنصيحة التي يقدمها لزبائنه 
واش����ترى تذكرة لوتو من متجره اخلاص أدت إلى 
فوزه مببلغ 1.8 مليون دوالر. وذكرت صحيفة »هيرالد 
س����تاندرد« أن رون ريا من مدينة يونيان تاون في 

بنسلفانيا كان يزاول أعماله املعتادة حني قرر شراء 
تذكرة اللوتو من متجره ليتبني الحقا أنها فائزة ب� 
1.8 مليون دوالر. وس����يحصل ريا )68 عاما( أيضا 
على 10 آالف دوالر إضافية ألن التذكرة الرابحة بيعت 
في متجره. وقال »هذه املرة األولى التي أسمع فيها 

أن مالك املتجر هو الفائز«.

رسوم متحركة »أمنية روسية« لمكافحة اإلرهاب

.. ووزير دنماركي ينتقد قناة تلفزيونية
لتأجيلها بث كوميديا عن إرهابيين

تصوير باألشعة تحت الحمراء
يظهر العبة أولمبية »عارية«

توقيف عائلة في الهند بتهمة تقديم طفل كقربان

موسكو � أ.ف.پ: انتجت املخابرات الروسية سلسلة من افالم الرسوم 
املتحركة بهدف تنشئة االطفال على مكافحة اجلرمية واالرهاب، وهي لم 

تتردد في التلويح بالسجن ملن ميزح في هذه االمور على الهاتف.
يبلغ طول كل من هذه االفالم بني 15 و30 ثانية، وهي متوافرة على 
شبكة االنترنت وفي متاجر فولغوغراد جنوب البالد. وهي تظهر صبيا 

صغيرا يتخذ خيارات سيئة، وصبيا آخر يبدو أكثر عقالنية منه.
ففي الفيلم الذي يتناول موضوع مكافحة االرهاب، يعثر طفل على 
حقيبة يد متروكة، فيحملها، ثم يبدأ صوت يش����به صوت الساعة في 
الصدور من داخلها، ويش����رح املعلق »لن نريكم ما س����يحدث بعد ذلك 

للصبي«، مشيرا الى مقتله جراء انفجار العبوة الناسفة.
اما الصبي االكثر عقالنية، فيظهره الفيلم، عند عثوره على شيء مشبوه 
في الشارع، يبتعد عنه وال يدع احدا يقترب منه ويبلغ الشرطة، فيحصل 

على ميدالية، وتظهر في الفيلم ارقام هواتف االجهزة االمنية.
وفي احد االفالم، ميزح صبي مع الش����رطة على الهاتف ويبلغها عن 

وجود قنبلة في مدرسته، فينتهي به االمر في السجن.

كوبنهاغ���ن � أ.ف.پ: اتهم وزير دمناركي األربعاء املاضي محطة 
تلفزيونية مبمارسة الرقابة الذاتية بعد ان قامت بتأجيل عرض مسلسل 

كوميدي حول مجموعة من اإلرهابيني وذلك ألسباب امنية.
وصرح متحدث باس���م محطة »اس بي اس تي ڤي« التلفزيونية 
بان مسلسل »اخللية« مت تأجيله ألجل غير مسمى بسبب التهديدات 

االرهابية ضد الدمنارك.
وقال جاسبر جورغينس���ني املتحدث باسم القناة في مقابلة مع 

تلفزيون »تي ڤي 2« ان الوقت غير مناسب لبث هذا املسلسل.
ودان وزير الثقافة بير ستيغ مولر هذا القرار وقال ملوقع صحيفة 
»بيرلنغسكي تيديندي« على االنترنت انه يدل على املراقبة الذاتية 

مبعثها اخلوف.
وطالب مولر كذلك بان تدفع القناة مبلغ 4.5 ماليني كرونر )600 
ألف يورو / 800 ألف دوالر( من االموال العامة التي اس���تخدمت في 

تصوير املسلسل اذا لم تقم بعرضه.

هونغ كونغ � د.ب.أ: حتقق الش���رطة في هونغ كونغ في مقاطع 
ڤيديو ملتسابقة غطس أوملبية التقطت بكاميرا تعمل باالشعة حتت 

احلمراء، ما يجعلها تبدو عارية، ومت بثها عبر االنترنت.
وذكرت صحيفة »هونغ كونغ س���تاندرد« أمس اخلميس انه مت 
استدعاء الشرطة بعد شكاوى بشأن مقاطع الڤيديو لالعبة الصينية 
جو جينجينج )29 عاما( الفائزة مبيدالية ذهبية، والتي مت تصويرها 
خالل دورة االلعاب االوملبية في بكني 2008، لتنتشر عبر االنترنت. 
وأضافت الصحيفة ان املقاطع التقطت بكاميرا تظهر ش���كل جس���د 
الالعبة خلف مالبس الغطس، مش���يرة ال���ى انه مت بث هذا الڤيديو 

ألول مرة عبر موقع الكتروني اباحي ياباني.

رايبور )الهند( � ا.ف.پ: اعلنت الشرطة الهندية االربعاء توقيف 
مش���عوذ وعائلته في وسط البالد بتهمة تقدمي طفل في الثانية من 

عمره كقربان.
وكان ذوو الطفل قد ابلغوا الش���رطة الثالثاء بفقدان اثره بعدما 
كان يلعب في الش���ارع في شهاتيسغاره على بعد 45 كيلو مترا من 

العاصمة احمللية رايبور.
وقال قائد الشرطة احمللية في اتصال مع وكالة فرانس برس ان 
»املشعوذ وامرأته واوالده الثالثة اوقفوا )الثالثاء( بعدما عثر لديهم 
على جثة الطفل والس���كني الذي استخدم في قتله«. فعندما داهمت 
الشرطة بيت هذا املشعوذ الذي يستخدم السحر االسود، وجدت في 

بيته بقع دم ثم ما لبثت ان عثرت على جثة الطفل.

مدريد � أ.ف.پ: اعلنت النجمة الكولومبية 
ش����اكيرا االربعاء املاضي انها سجلت اعالنا 
جتاريا لشركة نبيذ اسباني مقابل نصف مليون 
دوالر جرى حتويلها الى مؤسستها اخليرية 

التي تعنى باالطفال احملتاجني.
وجرى تصوير هذا االعالن السبت املاضي 

في برشلونة، لصالح شركة »فريكسنت«.
وستستخدم االموال لبناء مدرستني، احداهما 

في هاييتي والثانية في كولومبيا، حس����بما 
اوضحت شاكيرا.

وقالت املغنية واملؤلفة الكولومبية »التعليم 
حق فطري، ونوعية التعليم هي الطرق الوحيد 

امام الطفل ليحقق احالمه«.
ومبوج����ب االتف����اق يتعني على ش����ركة 
»فريكسنت« ان تنتج ايضا ڤيديو كليب لشاكيرا 

وشريطا وثائقيا عن نشاطاتها اخليرية.

2010 أكثر األعوام ارتفاعًا 
في درجات الحرارة

لندن / أوسلو � رويترز: قالت املعاهد الثالثة الرئيسية التي 
تضع تقديرات االحتب���اس احلراري ان 2010 هو حتى اآلن اكثر 
األعوام احلارة في س���جالت درجات احلرارة التي بدأ االحتفاظ 
به���ا منذ العام 1850 وذلك في عالم���ة جديدة على اجتاه الرتفاع 

درجات احلرارة في العالم.
وتستأنف محادثات املناخ التي ترعاها األمم املتحدة االسبوع 
املقب���ل في كانكون باملكس���يك حيث لم تعد اآلم���ال معلقة على 
التوصل التفاق شامل إلبطاء ارتفاع درجات احلرارة بل حتقيق 
تقدم أصغر حجما على س���بيل املثال ملكافحة ازالة الغابات في 

مسعى لالتفاق على معاهدة العام املقبل أو الحقا.
ولم يحقق املؤمتر الس���ابق في كوبنهاغ���ن في العام املاضي 
اآلم���ال املرجوة منه لكن نح���و 140 دولة وافقت على اتفاق غير 
ملزم حملاولة تقييد ارتفاع درجات احلرارة الى أقل من درجتني 

مئويتني.
ودرجات احلرارة اآلن أعلى بنحو 0.8 درجة من املعدالت السابقة 
على الثورة الصناعية ومرتفعة في العالم احلالي بنحو 0.5 درجة 
عن املتوس���ط في الفترة من 1961 الى 1990 قريبة من املس���توى 

القياسي بينما لم يتم بعد جمع بيانات الشهرين األخيرين.

ماريو.. أصبح عمره 25 عامًا
ماري���و  د.ب.أ:   � نيوي���ورك 
الشخصية االس���طورة في ألعاب 
الڤيديو ليس مجرد اداة للترفيه، 
فبعد 25 عاما على بدء طرح ألعاب 
»سوبر ماريو بروس« يقول مصمم 
ألعابه ان السمكري االيطالي الصغير 
يقوم ايض���ا بدور مهم كس���فير 

ثقافي.
ورمبا يكون ماريو وش���قيقه 
التعرف  اللذان ميك���ن  لويج���ي، 
عليهما على الفور بزيهما العمالي 
ذي اللون���ني االحم���ر واالخضر، 
كايطاليني لكن املصمم ش���يجيرو 
ميياموتو صرح بأنهما اعطيا الكثير 
م���ن الناس االحس���اس بتذوقهما 

للثقافة اليابانية.
وقال ميياموت���و عبر مترجم 
ف���ي نيويورك  خالل مقابلة معه 
»جناح ماريو يجعلني اشعر بعظيم 

الشرف«.

واستطرد يقول »هناك الكثير من 
االشارات من دون وعي الى الثقافة 
اليابانية: لعبة ماجنا على سبيل 
املثال، والكثير من االطفال تعلقوا 
بها للمرة االولى من خالل ألعابي 
وهذا امر لم يكن مقصودا لكن مع 

ذلك فأنا سعيد به«.
ميياموتو، ال���ذي يطوي عامه 
ال� 58 هذا الشهر، يشير ايضا الى 
تأثيرات ثقافية اخرى تنطوي عليها 
االلعاب، فالقالع على سبيل املثال 
ميكن ان تعتبر مبثابة اشارة الى 
أملانيا. وتابع يقول »ماريو ايطالي 
وانا ياباني لكن هناك الكثير ايضا 
م���ن التأثيرات االملاني���ة في هذه 
االلعاب وألعاب نينتيندو االخرى، 
وذلك يعد بطبيعة احلال جزءا من 
التصمي���م، وليس فقط ان القلعة 
في األلعاب تبدو الى حد ما اشبه 

بالقالع في أملانيا«.


