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رموز وأرقام في عيون موناليزا تحيّر العلماء

املرأة كانت عضوا في األس���رة 
اإليطالية احلاكمة، ومت تكليف 
دافنشي برسم صورتها، بينما 
يظن آخرون انها والدة دافنشي، 

أو زوجة تاجر من فلورنسا.
انها نسخة  ويعتقد آخرون 
أنثوية من دافنشي نفسه، وقد 
الفرنسية  طلبوا من احلكومة 
السماح لهم بإخراج جثة الفنان 
واستخدام جمجمته إلعادة بناء 
وجهه وحتديد ما إذا كانت لوحة 

موناليزا هي صورة ذاتية له.

الغموض، او ميكن ان يكون ذلك 
بال معنى، إذ ان اللوحة عمرها 
اكثر من 500 س���نة، والرموز 

مجهرية.
واكتشاف األرقام واحلروف 
تلك يزيد من األسئلة عن صاحبة 
الرس���م، ضمن قائمة األسرار 
احمليطة بهذه السيدة املبتسمة، 
وال توجد أي إجابات قاطعة على 
هذه األس���ئلة، ولكن التفاسير 

متضاربة جدا.
ويعتقد بع���ض اخلبراء ان 

باريس � فرنسا � سي.إن.إن: 
قال باحثون وعلماء انه مت العثور 
على رموز في عيون »موناليزا« 
لوحة الرسام ليوناردو دافنشي 
الشهيرة، بعدما عثر على كتاب 
قدمي يؤكد وجود أحرف التينية 
في عني الس���يدة املرسومة في 

اللوحة.
وف���ور العثور على الكتاب، 
الذي يبلغ عمره 50 عاما، توجهت 
أنظ���ار مؤرخي الفن الى لوحة 
الس���يدة الغامضة، بعد ان قال 
الوطنية  اللجن���ة  ف���ي  عضو 
اإليطالية للتراث الثقافي انه عثر 
على الكتاب ف���ي متجر للكتب 

العتيقة.
الباحثون  وبعدما أخض���ع 
اللوح���ة لفح���ص مجه���ري، 
وج���دوا حرف���ني منحوتني في 
 L« عني »موناليزا« اليمنى هما
V« ويفترض بأنهما يرمزان الى 
اسم الفنان ليوناردو دافنشي، 
وفقا ملا نش���رته مجلة »تامي« 
األميركي���ة. وقال الباحثون ان 
العني اليسرى ليست واضحة، 
لك���ن هناك تخمين���ات لبعض 
اخل���دوش التي متث���ل حروفا 
وأرقاما مثل CE وحرف B والرقم 

.L2 72 ثم الرمز
وميك���ن ان يعن���ي كش���ف 
انهم وجدوا اخلطوة  املؤرخني 
األول���ى في ش���بكة معقدة من 

موناليزا

جانب من مهرجان رجال أملع للعسل

)أ.پ( غوينث بالترو بـ»وجهها املشدود« حتتفل بنجمتها 

وجه غوينث بالترو »المشدود«
يثير انتقادات على شبكة اإلنترنت 

� د.ب.أ:  ل���وس اجنيلي���س 
توالت االنتقادات الساخرة من 
املمثلة الشهيرة غوينث بالترو 
بعد ظهورها أمس األول االثنني 
أثناء االحتف���ال بحصولها على 
جنمة »ووك أوف فيم« )ممشى 

املشاهير( في هوليوود.
كان سبب هذه االنتقادات التي 
نشرت على شبكة اإلنترنت هو 
التجاعيد متاما  اختفاء خطوط 
 م���ن وجه املمثلة بش���كل جعل
وجهه���ا يب���دو خالي���ا من أي 

تعبيرات.
وس���خر مس���تخدم اح���دى 
املدونات على االنترنت من األمر 
قائال: »يبدو أنها لم تلحق باملوعد، 

فاستعانت بدوبليرة«.
رصد مس���تخدمو االنترنت 
وجود شبه بني الشكل الذي ظهرت 
عليه بالترو )38 عاما( وجنمة 
تلفزيون الواقع هايدي مونتاغ 
)24 عاما( التي أثارت ضجة بعد 
أن اعترفت بإج���راء 10 عمليات 

جتميل في يوم واحد.
وذكرت وسائل إعالم أن املمثلة، 

احلائزة جائزة األوسكار، بدت 
أنيقة كعادتها لدى ظهورها في 
حف���ل األمس، غي���ر ان النظرة 
القريبة إلى وجهها أعطت انطباعا 
ب���أن منطق���ة جبهته���ا صارت 
ش���به متجمدة كما ال تظهر أي 
خطوط عند منطقة العني عندما 

تضحك.
ق���د احتفلت  وكانت بالترو 
أمس األول االثنني بحصولها على 
جنمة على »ممشى املشاهير« في 

هوليوود.
ومن أهم أفالم بالترو »شكسبير 
إن الف« الذي نالت عنه جائزة 
أوسكار أحسن ممثلة عام 1998 
وفيل���م »ايرون مان« و»ذا جود 
نايت« و»إميا وجيفيرسون إن 

باريس«.
وقالت بالترو »أشعر بالفخر 
حلصولي على جنمة على »ممشى 
املشاهير«، مضيفة، »مبجرد أن 
أفكر ف���ي أن أحفادي ميكنهم أن 
يأتوا يوما ما ليروا اسمي على 
املمشي، يغمرني شعور جارف 

بالسعادة«.

بعد ظهورها في حفل حصولها على نجمة »ممشى المشاهير«

»يوم عاشوراء« إجازة أناشيد إسالمية على موسيقى الراب
رسمية للموظفين

في الجزائر
روما � يو.بي.آي: أعلنت جمعية الشباب املسلم بإيطاليا 
تنظيمها مسابقة لألناش����يد اإلسالمية على وقع موسيقى 
الراب مبش����اركة أصوات نس����ائية أيضا في إطار املسابقة 
الوطنية لهذه املوسيقى في شمال شرق البالد نهاية شهر 
ديس����مبر اجلاري. ونقلت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية عن 
بيان للجمعية أن انشطة املس����ابقة التي ستنظم في بلدة 
لينيانو التابعة ملدينة اوديني نهاية ديسمبر اجلاري ستضم 
»مؤمترات وندوات عالوة على عروض لألناشيد اإلسالمية 

من قبل شباب اختبرناهم وأظهروا براعة في اإلنشاد«.
وأضاف أن الهدف هذه املرة ليس فقط املشاهدة بل إطالق 
التحدي املتمثل في الغناء وذلك بهدف تش����جيع الش����باب 
على تنمية مواهبهم وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم 
من خالل هذا الشكل الفني »مع األمل في الوصول يوما ما 
في إيطاليا إلى ماهر زين جديد« وهو مغني راب س����ويدي 

مشهور من أصل لبناني قدم عدة أناشيد إسالمية.
وشجعت اجلمعية الش����باب على غناء أناشيد مكتوبة 
بالعربية أو اإليطالي����ة أو أي لغة أخرى واختتمت بيانها 
باإلشارة إلى أنه »س����تكون هناك مساحة أيضا لألصوات 

النسائية من خالل أمسية مخصصة لذلك«.

اجلزائ���ر � أ.ش.أ: أعلن���ت 
العام���ة »للوظيفة  املديري���ة 
العمومية« في اجلزائر ان »يوم 
عاشوراء« املوافق غدا اخلميس 
يوم عطلة مدفوعة األجر جلميع 
موظفي املؤسسات واإلدارات.

وذك���ر بي���ان ص���در امس 
عن املديري���ة العامة للوظيفة 
العمومية انه يستثنى من يوم 
االجازة املوظفون الذين يعملون 
بنظ���ام الت���داول واملطالبون 
بضم���ان اس���تمرارية س���ير 

مصاحلهم.
جتدر اإلش���ارة الى ان يوم 
السبت من كل أسبوع يعد اجازة 

رسمية في اجلزائر.

نجاح مهرجان العسل بمنطقة عسير.. و»األبيض« األغلى
بدأت ي����وم اخلميس املاضي الدورة 
الثالث����ة ملهرج����ان رجال أملع للعس����ل 
أقامته سلطات احملافظة لتوعية  الذي 
الناس بأهمية انتاج����ه في ذلك اجلزء 
الصغير من منطقة عسير. وقال نحال 
محلي بجانب خاليا النحل التي ميلكها 
»رجال أملع مشهورة بالنحل منذ القدم 
النها تش����تهر بكثرة االشجار واجلبال 
واملناخ املعتدل.. وبالنسبة للنحل فهي 
موجودة منذ القدم خاصة في رجال أملع 
هم مشهورون بإنتاج العسل«. ويؤكد 
منظمو املؤمت����ر على الروابط الثقافية 
للمنطقة بالعس����ل عبر تقدمي عروض 
للرقصات التقليدية وقصائد الشعر لزوار 
املهرجان وجميعها تتناول احلرفة احمللية 

املتوارثة إلنتاج العسل.
وبعيدا عن االجواء االحتفالية يخشى 
التجار في سوق رجال أملع من غش العسل 

وقالوا ان ذلك قلص ثقة املستهلكني في 
شهرة املنطقة بإنتاج العسل الصافي.

وقال أح����د التجار »نح����ن نحارب 
واملهرجان يس����عى حملاربة أي ش����يء 
مغشوش وبإذن اهلل سبحانه وتعالى 
ال يدخل مهرجان العسل برجال أملع إال 

عسل نقي وصاف«.
وما قاله التاجر ردده محافظ رجال 
أملع محمد املتحمي في كلمة باملهرجان 
»ما أرجوه وما أتأمله أن نعمل جميعا 
بأن نرتقي بهذا املنتج وأن نعمل جاهدين 
لننزع م����ن بيننا كل من يريد أن يؤثر 
على هذا املنتج الذي ميزه اهلل سبحانه 
وتعالى بجودته وبشفائه للناس وان 
ينزع القناع عن كل من يريد ان يغش هذا 
املنتج«. وأحد أغلى صادرات املنطقة من 
العسل ثمنا هو عسل السدرة الذي يتميز 
بلونه األس����ود ومرارة طعمه وارتفاع 

قيمته الغذائية، وينتج عس����ل السدرة 
نحل يتغذى على زهور شجرة العناب 
ويعتقد على نطاق واسع ان به خصائص 
طبية خاصة ملرضى السكر، ويتراوح 
س����عر الكيلو منه بني 250 و350 رياال 

سعوديا )66 – 93 دوالرا(.
لكن التجار أبلغو »رويترز« ان نوعا 
آخر من العس����ل أكثر ندرة وطلبا وهو 
عسل أبيض حلو املذاق، يسمى املجرة 
ويبلغ سعر الكيلو منه 800 ريال )213 
دوالرا(. وقال أحد التجار »يتميز عسل 
املجرة بحالوته.. فيه من احلالوة الكثير 
عن أي عس����ل آخر وكذلك ايضا يجمد 
ويثبت اكثر من أي عسل يكون سائال«. 
وتوقع القائمون على املهرجان بيع ما ال 
يقل عن 20 ألف كيلوغرام من العسل في 
أسواق رجال أملع مع نهاية املهرجان في 

16 ديسمبر نظرا للطلب القوي.

براين آدمز يغني في دمشق
دمش���ق � ا.ف.پ: 
اس���تضاف قص���ر 
املؤمترات في دمشق 
االثنني املاضي املغني 
الكندي العاملي براين 
آدم���ز بدع���وة من 
الس���ورية  »املنظمة 
للمعاقني � آمال« في 
حق���ل يع���ود ريعه 
لدعم قضايا املعاقني 
في سورية، وذلك في 
اطار جولة تش���مل 
بيروت ودبي وقطر.

وحتدث آدمز اثناء 
احلفل عن املوس���يقى كلغة عاملية وقدرتها على ان تصل بني 
الثقافات، وقد استضاف في اغنيتني من اغانيه عازف العود 

السوري كنان ادناوي.
حضر احلفل حوالي 2500 متفرج، بأس���عار تتراوح بني 
2500 )حوالي 50 دوالر( وعشرة آالف ليرة سورية )حوالي 

مئتي دوالر(.
وقد اعلنت »آمال« ان املغني العاملي قد اهداها غيتاره موقعا 

على ان ينظم الحقا مزاد لبيعه.

براين آدمز

صحتك
أميركا تحّذر من استخدام

مكمل غذائي جنسي
واشنطن ـ الواليات املتحدة األميركية ـ سي.إن.
ــدواء األميركية امس الى  ــت إدارة الغذاء وال إن: دع
وقف فوري الستخدام مقو جنسي بدعوى ان املكمل 
ــويقه على انه منتج عشبي  الغذائي الذي يجري تس

طبيعي، يحوي مادة كيميائية خطرة على الصحة.
ــة ان تركيبة املقوي »مان  وقالت الوكالة احلكومي
اب ناو« حتوي عنصرا فاعال يدخل في تركيبة عقار 
العجز اجلنسي )فياغرا( قد يؤدي خلفض ضغط الدم 

ملعدالت خطرة.
ــويق املكمل الغذائي املقوي على انه  ويجري تس

مصنوع من األعشاب وبعناصر طبيعية.
ــارات  اختب ــفت  ان كش ــد  بع ــر  التحذي ــاء  وج
ــوي على  ــاو« حتت ــان أب ن ــوالت »م ــن ان كبس ع
ــة مماثلة لـ  ــي مادة كيميائي ــولفولدينافيل« وه »س
ــي تكوين الفياغرا،  ــيلدينافيل« املركب الفاعل ف »س
ــد تناوله مع أدوية اخرى قد ينتج عنه انخفاض  وعن

في ضغط الدم يؤدي للدوار.
ــم تتلق، حتى  ــدواء والغذاء انها ل وقالت ادارة ال
ــاع على  ــوي الذي يب ــأن املق ــكاوى بش اللحظة، ش

اإلنترنت وفي احملال التجارية.
يشار الى ان »سي إن إن« حاولت االتصال بالشركة 
املوزعة »سينرجي للتوزيع« بخصوص قرار الدائرة 

احلكومية إال انها لم تتلق ردا حتى حينه.
وأفادت إحصائية نشرت في وقت سابق بأن اكثر 
ــتخدمون »احلبة  من 25 مليون رجل حول العالم يس

الزرقاء« التي طرحت في األسواق قبل 12 عاما.

إعالن خطوبة ابنة شقيق جورج بوش

برنارد مادوف لن يشارك في جنازة نجله

نيوي���ورك � إيالف: أعلنت 
خطوبة عارضة األزياء األميركية 
ابنة ش���قيق  ب���وش،  لورين 
الرئيس السابق جورج بوش، 
وديڤيد لوري���ن، جنل مصمم 

األزياء الشهير رالف لورين.
وذكرت صحيفة »نيويورك 
بوست« ان ديڤيد طلب من لورين 
الفنون في  الزواج في متحف 
نيويورك مساء اجلمعة املاضي، 
وش���وهدت وهي تضع خامتا 

ماسيا في اصبعها.
يشار الى ان ديڤيد )39 عاما( 
هو نائب الرئي���س التنفيذي 
العاملي والتواصل والتسويق 
لعالم���ة بولو رال���ف لورين 
التي يصل اجمالي  التجارية، 
مبيعاتها س���نويا الى نحو 10 

مليارات دوالر.
ولوري���ن )26 عام���ا( هي 
ابنة ش���قيق الرئيس السابق 
جورج بوش، وه���ي عارضة 
أزياء ومس���اهمة في األعمال 

اخليرية.

� يو.بي.آي: أعلن  نيويورك 
محامي رجل األعمال األميركي 
امل����دان بتهم االحتي����ال برنارد 
مادوف أن موكله لن يشارك في 
جنازة جنله مارك الذي عثر عليه 
مشنوقا داخل شقته بنيويورك 
في نهاية األسبوع املاضي بدافع 

االحترام لكنته وأحفاده.
وقال محامي مادوف األب، إيرا 
سوركني، إن األب سيقوم مبراسم 

خاصة داخل سجنه.
وكان ق����د عثر عل����ى مارك 
مادوف ميتا في شقته بنيويورك 
الس����بت املاضي بعدما  صباح 
تلقت الشرطة اتصاال من والد 
زوجته أبلغها فيه أنه شنق نفسه 

واعتبرت موته انتحارا.
يشار إلى انه حكم على برنارد 
مادوف ف����ي 29 يوليو املاضي 
بالس����جن 150 عاما لتورطه في 
أكبر قضي����ة احتيال في تاريخ 

الواليات املتحدة.
وأدين ب����� 11 تهمة من بينها 
االحتيال وشهادة الزور وتبييض 
األم����وال ف����ي القضي����ة الت����ي 
احت����ال فيها على عدد كبير من 
املؤسسات والشركات مبليارات 

الدوالرات.

وسجن مادوف في البداية في 
نيويورك قبل أن ينقل إلى سجن 
باتنر في كارولينا الشمالية الذي 

اليزال فيه حاليا.
وال يعرف ما إذا كانت إدارة 
السجن ستسمح ملادوف بحضور 

جنازة جنله لو رغب في ذلك.
وعلى الرغم من أن الدعوى 

األساس����ية ضد مادوف األب لم 
تشمل جنله مارك إال أن الدعاوى 
املدنية التي رفعت الحقا ادعت 
على مارك وشقيقه أدرو وعمهما 
بيتر حيث اعتبروا مستفيدين 
من عملية االحتيال على الرغم 
من أن التقارير أشارت الى انهم 

لم يعرفوا بشأنها.

لورين بوش وخطيبها ديڤيد لورين

برنارد مادوف

.. وسعودية عجزت عن دفع مبلغ الخلع.. فسجنت
الرياض � يو.بي.آي: تقبع سيدة سعودية 
ف���ي العقد الثالث من العمر في الس���جن 
بعدما عجزت عن دفع املبلغ الذي خلعت 

به زوجها.
وذكرت صحيفة »شمس« في عددها أمس 
ان الزوج���ة )ط.م( وهي أم لطفلة عمرها 
عامان ونصف الع���ام رفعت دعوى خلع 
ضد زوجها وحك���م القاضي بخلع الزوج 

مقابل 50 ألف ريال لك���ن الزوجة دفعت 
لطليقها عش���رة االف ريال وعجزت عن 

دفع باقي املبلغ.
وأضافت الصحيفة أنه مع انقضاء املهلة 
احملددة في احملكمة رفع الزوج دعوى على 
طليقته يطالبها مبا تبقى من حقه ومت إيداع 
الزوجة وحدة سجن النساء في عرعر حتى 

استيفاء املبلغ.

سعودية هاربة من زوجها تتقمص شخصية 
شاب وتعيش شهرين وسط رجال في جدة

الري���اض � د.ب.أ: جنحت س���عودية في 
عقده���ا الثالث هاربة م���ن منزل زوجها في 
خ���داع مجموعة من أربع���ة رجال في جدة 
بعد تقمصها شخصية شاب إماراتي هارب 

من أسرته.
وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية في 
عددها الصادر امس أن مسلسل اخلداع الذي 
استمر شهرين وانتهى بالقبض على الهاربة 
كما طال داعية في مركز الدعوة واإلرش���اد 
في جدة قصدته متخفية في زي رجل طلبا 
للتوجيه واملساعدة في مشكلة تعاني منها 
ووعدها خي���را دون أن يعي حقيقة كونها 

أنثى إال بعد استدعائه للتحقيق.
ومارست الزوجة الهاربة التي تساعدها 
النزعة الرجولية والزي الرجالي عقب هروبها 
من منزل الزوجية حياتها بشكل طبيعي فكانت 
تخالط الرجال وتقود السيارة وتؤدي الصالة 

في املسجد حتى وقت انكشاف أمرها.
وعلمت »عكاظ« م���ن مصادر مطلعة أن 
أجهزة األمن قبضت عل���ى الزوجة الهاربة 
وأودعتها السجن على ذمة قضية التغيب عن 
منزل زوجها وسرقة مبالغ مالية من حسابه 
وتش���بهها بالرجال فيما ألقت القبض على 

األسرة التي استضافتها قبل أن يطلق سراحهم 
بالكفالة حلني مثولهم أمام احملكمة.

وأشارت الزوجة أثناء التحقيق إلى سرقتها 
بطاقة زوجها وسحب مبلغ خمسة آالف ريال 
قب���ل أن تتوجه إلى محافظ���ة جدة مرتدية 
زيا رجاليا إماراتيا،  وأنها مارس���ت حياتها 
الطبيعية بعد أن أوهمت اجلميع بأنها شاب 
حيث كانت تقود الس���يارة وتؤدي الصالة 
في املسجد وتخالط الرجال وجتلس معهم.

وقالت الزوجة »بطبعي أميل إلى الرجولة 
وأعاني من ظهور الشعر في جسمي خصوصا 

في الوجه والذقن«.
وأوضحت الزوجة في التحقيق أنها قصت 
شعر رأسها وذهبت إلى مكتب الدعوة واإلرشاد 
في جدة مدعية أنها شاب إماراتي ال يحمل ما 
يثبت هويته لوجود مشكلة مع أسرته التي 
تهدده بالقتل بس���بب اختالف فكري حيث 
انطلت اخلدعة على عضو مكتب الدعوة الذي 

صدق الرواية ووعد بحل مشكلتها.
وذكرت مصادر أن األسرة التي احتضنت 
الهاربة بينت في التحقيق أنها تعاملت مع 
الهاربة على أس���اس أنها رجل ولم يعرفوا 

حقيقة كونها أنثى إال بعد القبض عليهم.


