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ـ وكاالت: أوقفت  هيوســـنت 
صحيفة «كولومبس ديسباتش» 
األميركية، عرض مقطع ڤيديو 
«الرجـــل املتشـــرد ذو الصوت 
الذهبي»، بعدما حقق املقطع ١٤ 
مليون زيارة خالل ٤٨ ســـاعة، 

لضمان حقوقها الفكرية.
وأصبح املقطع حديث الصحف 
ووكاالت األنباء في أميركا والعالم، 
حيث أصبح عنوانا لقصة جناح 
للصحيفـــة وصاحـــب املقطع، 

املتشرد «تيد وليامز».
وقالت صحيفة «كولومبوس 
ديسباتش»: قبل أسبوع واحد 
فقط كان الناس يحاولون تفادي 
متشرد، أشعث الشعر، يتسول 

عند التقاطع ١٧١ في شـــارع «هيوســـنت» مبدينة «كوملبس» بوالية 
أوهايـــو وهو يحمل الفتة كتب عليها «لدي هبة إلهية هي الصوت، 

إنني مذيع سابق أمر بأوقات عصيبة».
وقد سجل طاقم التصوير بالصحيفة ڤيديو مدته ٩٠ ثانية، طلبوا 
فيه من الرجل إثبات أن ما تقوله الالفتة صحيح، فبدأ املتشرد في تقليد 

رســـائل من كالسيكيات اإلذاعة 
األميركية بصوت بديع.

الڤيديو  ووضعت الصحيفة 
على موقعها، ووضعه بعضهم 
على الـ «يوتيـــوب» ليحقق ١٤ 
مليون زيارة في ٤٨ ساعة، وفتح 
الڤيديو أبواب الشهرة والعروض 
لتيد وليامز الذي تسابقت محطات 
اإلذاعـــة والتلفزيـــون في عقد 
املقابالت معه وتقدمي العروض له، 
خاصة مع إعالن خبراء اإلعالم أنه 

«صاحب صوت ذهبي» مذهل.
وأكد وليامـــز للصحيفة أنه 
كان يعمل مذيعـــا خالل أعوام، 
إال أنه في نهاية عقد التسعينات 
أصبح «مشردا» له تاريخ إجرامي 
بسبب إدمان الكحوليات واملخدرات، لكنه منذ عامني استيقظ على 
واقعـــه املرير، بعدما ترك زوجته وأوالده اخلمســـة وأمه، ليعيش 
حياة التشـــرد، فقرر أن يقلع عن الكحوليات واملخدرات، ويعيش 
بشرف، ويحاول جاهدا العودة لسابق عهده، وهو ما دعاه إلى حمل 

الالفتة طالبا فرصة.

ان الغموض املتعلق باخللفية وراء املوناليزا في اللوحة الشهيرة ليوناردو دافنشي مت اخيرا، 
فبحسب جريدة «التلغراف» فإن كالرا غلوري تعتقد ان جسرا بثالثة اقواس، يبدو على اجلانب 
االيســـر للمرأة ذات االبتسامة الغامضة امنا هو منطقة بابيو، وهي قرية تقع على التلة الوعرة 
في جنوب بياشينزا بشمال ايطاليا، وتعتمد نظريتها على االكتشافات االخيرة التي قدمها مؤرخ 
فني آخر، هو سيلفانو فينشيتي ساهمت في معرفة حقيقة موقع خلفية اجليوكاندا، خصوصا 
مع حتليله للرقمني ٧ و٢ واللذين يشـــيران الى العام ١٤٧٢، وهي السنة التي حدث فيها فيضان 

مدمر للجسر، وان دافشني اضاف الرقمني ليؤرخ احلادثة الطبيعية.

حّل غموض مكان «الموناليزا»

«ديليت مي».. خدمة جديدة تمحو تاريخك على اإلنترنت
واشـــنطن: قامـــت شـــركة 
«أبـــني» املتخصصة في حماية 
اخلصوصيـــة علـــى شـــبكة 
اإلنترنت، بتطوير خدمة «دليت 
مـــي» أو «احذفنـــي» اجلديدة، 
تسمح للمستخدم مبحو اسمه 
وتفاصيله الشخصية من جميع 
املواقع اإللكترونية مثل «فيس 
بـــوك»، أو أي موقـــع يعرض 
معلومات تنتهك اخلصوصية 
والصور الشخصية أو اخلاصة 
والرسائل وكذلك نتائج البحث 
البحـــث على  فـــي محـــركات 

اإلنترنت.
ووفقا للمؤسس الشريك لـ 
«أبني» كلير يانسي، تعمل اخلدمة 
على إزالة حسابات البريد مثل 
التخلص من حساب «هوت ميل» 
وحذف ما فيه، وكذلك احلال مع 
حساب «ماي سبيس» و«لينكد 
ان» و«تويتـــر» و«جـــي ميل» 
و«ياهو» و«مونستر»، وإحدى 
أو  البحث في «جوجل»  نتائج 
«بنج» أو «ياهـــو»، فضال عن 
مدونات «بلوجر» أو ڤيديو من 

يوتيوب.

«تويتر».. محلل لمحتوى 
الشبكات االجتماعية

ــت  ــي ان ان: تنوع ــي ـ س دب
ــا لتحليل  ــة حالي ــائل املتاح الوس
ــتخدام  البيانات واملعلومات، فباس
أدوات كمية ونوعية ميكن للباحث 
ــن البيانات  ــتخالص النتائج م اس
لديه، إال أن املواقع االجتماعية على 
شبكة اإلنترنت مثل تويتر وفيس 
بوك خلقت أدوات ووسائل جديدة 
للتحليل تواكب السرعة التي تتميز 

بها هذه املواقع.
وقد اهتم الباحثون واملختصون 
ــبكات االجتماعية  ــال الش في مج
ــع تويتر  ــرا مبضمون موق مؤخ
اإللكتروني، فهذا املوقع، الذي يعد 
األسرع انتشارا في العالم، يحتوي 
على كم هائل من املعلومات التي ال 
تقتصر على الرسائل القصيرة بني 
املستخدمني، بل أصبح في الوقت 
ذاته الطريقة األمثل واألسرع لنشر 
األخبار، والصور ومقاطع الڤيديو 
بحروف ال يتجاوز عددها الـ ١٤٠ 
ــك األدوات هي  ــدى تل حرفا. إح
«Twitalyzer»، وهو موقع إلكتروني 
يقوم بتحليل نتائج البيانات املوجودة 

على صفحة تويتر.

وتتعمد بعض الشركات تعقيد 
خطوت إلغاء اخلدمة مثلما كانت 
تفعل خدمة «فيس بوك» سابقا، 
ليستحيل عليك إلغاء حساب أو 
حذف معلومات منها. تنوي هذه 
اخلدمة تبسيط األمور من خالل 
تطوير أدوات برمجية باالستعانة 
بخبراء الشركة لتسهيل القيام 
مبهام «التنظيـــف». وفي حال 
كانت األمور معقدة ستقدم لك 

الشركة تقييما لكلفة إزالة كل 
شيء يزعجك.

وتشـــير اخلدمة الى أنه ال 
ميكن إزالة أي شيء ملجرد أنه 
يزعجك بل البد من وجود مشكلة 
قانونية مثل انتهاك اخلصوصية 
أو مواد منسوخة من مصدرها 
األصلي وال تراعي حقوق النشر. 
وميكنك اآلن طلب محو تاريخك 
على الشبكة عبر موقع «أبني».

مشهد من املسلسل

ونظمـــت مجموعـــة ضمت 
نحو مائة محتـــج، مبصاحبة 
فرقة موسيقية تعزف موسيقى 
إلى  عسكرية عثمانية، مسيرة 
مكاتـــب قنـــاة «شـــو تي.في» 
الترفيهية التي تعرض املسلسل، 
وهو بعنوان «القرن العظيم» في 

حي الشرق للمال واألعمال في 
اسطنبول.

ويظهر املسلســـل، وهو من 
الســـلطان  التاريخية،  الدراما 
الذي  العثماني سليمان األول، 
يعرف أيضا باســـم ســـليمان 
العظيم أو ســـليمان القانوني، 

رددوا «اهللا أكبر» وقذفوا القناة بـ «البيض الفاسد»

أتراك يحتجون على مسلسل يظهر سلطانًا عثمانيًا على أنه «عربيد»
اسطنبول ـ ام بي سي: ألقى 
أتـــراك -أغضبهم  محتجـــون 
تصويـــر ســـلطان عثماني في 
مسلسل تلفزيوني جديد على أنه 
«عربيد» يحتسي اخلمر ويغازل 
الفاسد على  النساء- بالبيض 
أســـتوديو القناة التي عرضت 
املسلســـل، وهم يرددون شعار 

«اهللا أكبر».
وبدأت قناة «شـــو تي في» 
ـ يوم األربعاء املاضي  التركية 
عرض أولى حلقات املسلســـل 
التركـــي الذي يتناول ســـيرة 
الســـلطان العثماني ســـليمان 
القانوني، على رغم االحتجاجات 
التي ســـبقت العـــرض، والتي 
سجلت رقما قياسيا بوصولها 

إلى ٧٥ ألف شكوى.
وحقق عرض املسلسل، على 
رغم االحتجاجات، نسبة مشاهدة 
مرتفعة، حيث حصل على املرتبة 
األولى للمشاهدة مقارنة بغيره 

من املسلسالت.

إعادة إجراءات المحاكمة
في قضية تدنيس القرآن بفرنسا

ستراسبورغـ  د.ب.أ: تقرر إعادة إجراءات احملاكمة في قضية حول 
تدنيس القرآن مبدينة ستراسبورغ الفرنسية. ويتهم في القضية 
رجل (٣٠ عاما) قام قبل ثالثة أشـــهر بتمزيق صفحات من القرآن 
وحرقها والتبول عليها «بدافع الرغبة في االستفزاز والتسلية» على 
حـــد قوله.  وقد أثار ڤيديو على اإلنترنت يصور ما قام به الرجل 
غضب املسلمني في البالد. وقررت احملكمة احمللية في ستراسبورغ 
أمس إلغاء إجراءات احملاكمة ضد الرجل بسبب خطأ في الصيغة. 
ولم يتم حتديد موعد جديد للمحاكمة حتى اآلن. ويطالب االدعاء 
العام بإصدار حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق الرجل بتهمة 
التحريض على التمييز الدينـــي. يذكر أن هذا الرجل لفت انتباه 
السلطات من قبل بسبب اشتراكه في حمالت استفزازية ضد اليهود، 

إال أنه نفى أمام احملكمة أنه ينتمي لليمني املتطرف. 

إيطالي يقتل زوجته بدافع الغيرة
روماـ  أ.ش.أ: لقي أربعة أشخاص مصرعهم اثر قيام عامل بناء 
ايطالي طاعن في السن بإطالق الرصاص على زوجته واثنني من 

جيرانه قبل ان يقدم على االنتحار.
وذكرت شبكة «ان بى سي» االخبارية األميركية ان اجلانى كارلو 
ترابونا ( ٧٢ عاما) شعر بالغيرة على زوجته من اهتمام اثنني من 
جيرانه بها، حيث توجه الى البار وأطلق الرصاص على احدهما، 

فيما متكن اآلخر من الفرار ولكن ترابونا الحقه وأرداه قتيال.
وقال املتحدث باسم الشرطة في شمال جنوى ان ترابونا عاد الى 
املنزل وأطلق الرصاص على زوجته ثم تخلص من حياته باالنتحار. 
وأرجع املتحدث باسم الشـــرطة احلادث الى شك الرجل في مدى 
اخالص زوجته (التي تبلـــغ من العمر ٧٢ عاما) حيث اعتقد انها 

ترتبط بعالقة آثمة مع جيرانه رغم صداقته الطويلة معهما. 

مساع للتحقيق مع ديبلوماسي هندي 
بلندن بتهمة إهانة زوجته 

نيودلهـــي ـ د.ب.أ: ذكرت وزارة الشـــؤون اخلارجية الهندية 
امس أنها تبحث بشأن اتهامات موجهة ضد ديبلوماسي هندي في 
بريطانيا باالعتداء بالضرب على زوجته. وأفادت تقارير إخبارية 
بأن املبعوث الهندي أفلت من مقاضاته بحجة أنه يتمتع باحلصانة 
الديبلوماسية، وذلك عندما قامت الشرطة البريطانية «سكوتالند 
يارد» باستجوابه بشأن الواقعة الشهر املاضي. وقال املتحدث باسم 
الوزارة فيشـــنو براكاش «تبحث الوزارة واملفوضية العليا بدقة 
احلادث». وأوضح براكاش أن «القضية تشـــمل نواحي حساسة 
وشـــخصية تتعلق بأفراد.. من السابق ألوانه اإلدالء بأي تعليق 
آخر في هـــذه املرحلة». وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن التقارير 
أفادت بأن الديبلوماسي هاجم زوجته عقب شجار عنيف في مقر 
إقامتهما في لندن. واستدعى اجليران الشرطة بعدما سمعوا صراخ 
املرأة. وسأل رجال الشرطة الديبلوماسي ولكنهم قالوا إنه ليس 

مسموح لهم بالقبض عليه نظرا حلصانته الديبلوماسية.
وذكرت قناة «هيدالينز توداي» اإلخبارية أنه مع ذلك، طلبت لندن 

من نيودلهي مراجعة قوانني احلصانة فيما يتعلق بالقضية.

الذي تقلد الســـلطنة بني عامي 
١٤٩٤ و١٥٦٦م، مـــع زوجاتـــه 

واحملظيات واحلرمي.
ومزق احملتجون الفتات تعلن 
عن املسلسل بالقرب من مكاتب 
«شـــو تي في»، ورشقوا نوافذ 

القناة بالبيض الفاسد.
وقال عبداهللا دمير (٥٥ عاما) 
وهو من احملتجني: «كان السلطان 
سليمان عادال، وعلى خلق طوال 
حياتـــه.. إن تصويره على أنه 
مولع باخلمر والنساء يزعجنا 

جدا».
وقالـــت قناة «ســـي إن إن» 
التركية: إن املجلس األعلى لإلذاعة 
والتلفزيون في تركياـ  وهو جهة 
مراقبة البث في البالدـ  تلقى ٧٥ 
ألف شكوى منذ بدء بث املسلسل 

في اخلامس من يناير.
ورد املجلـــس األعلـــى على 
املذكرات االحتجاجية التي سبقت 
العرض بأنه ليس باستطاعته 

وقف املسلسل قبل عرضه.

تقنية حديثة لوقف
 معاناة المصابين بالسلس البولي

الرياض ـ يو.بي.آي: جنح فريق طبي سعودي في إنهاء 
معاناة مريض بالسلس البولي املستمر بوضع شريط حزامي 
حتت العضـــو الذكري للتحكم مبجرى البـــول، وتعد هذه 

التقنية األولى في منطقة اخلليج.
وأوضح استشاري جراحة املناظير وعقم الرجال وأمراض 
الذكورة وأعصاب املسالك البولية ورئيس الفريق اجلراحي 
مبدينة امللك فهد الطبية في الرياض د.ماهر صالح مؤذن األحد 
املاضي أن املريض بعد إجراء عملية استئصال البروستات 
التي تســـبب فقدان صمام املجرى البولي أصبح يعاني من 
اســـتمرارية الســـلس البولي الناجتة عن تأثر البروستات 

باألورام.
وأضاف أن وضع الشريط احلزامي حتت اإلحليل البولي 
كان خيارا أجنح للمريض، لتسهل التقنية من جهد املريض 
وتتحكـــم بصورة أفضل بالبول، مشـــيرا إلى أن هناك عدة 
عمليات تســـاعد على حتسني التحكم بالبول ومنع السلس 
البولي، إال أن تقنية الشريط احلزامي تعتبر األفضل واألحدث 

في هذا املجال.
وأكد د.صالح أن التقنية تقلل اإلصابة بااللتهابات وتشوهات 
اجللد ونسبة إرجاع البول كما أنها سهلة االستخدام وغير 
مرهقـــة للمرضى وتعمل حتت التخدير املوضعي وال تؤثر 

على عملية االنتصاب وأقل إصابة بالتلوث.

صحتك

شركة إنتاج بريطانية باإلمارات تنتج «شارع 
سمارة» آخر إبداعات أسامة أنور عكاشة

التلفزيون اإلسباني يمنع رسميًا 
بث مصارعة الثيران

مدريد ـ أ.ف.پ: اعلن التلفزيون االســـباني الرســـمي «تي في 
اي» الكـــف متاما عن بث مباريات مصارعـــة الثيران، بعدما علق 
بثها منذ العام ٢٠٠٧، وهو قرار يشكل ضربة جديدة لهذه اللعبة 
التقليدية في البالد تضاف الى قرار حظرها في كاتالونيا. فقد نص 
الدليل اجلديد لهيئة االذاعة والتلفزيون االسبانية على «عدم نقل 
مباريات مصارعة الثيران ألنها جتري في مواعيد حتظى باحلماية 
لالطفال». غير ان الهيئة اكـــدت اهتمامها بهذه اللعبة «وتأثيرها 
علـــى الكثير من املجاالت االجتماعية والثقافية» في البلد. ولذلك 
قررت نقل اخبار اللعبة ومســـتجداتها من خالل برامج مخصصة 
لهذا الشأن. وكانت هيئة االذاعة والتلفزيون االسبانية علقت نقل 
مباريات مصارعة الثيران منذ العام٢٠٠٧، وكانت ترجع الســـبب 
في ذلك الى اجلمهور احملدود او امور تتصل بحقوق النقل. اال ان 
في قرار الهيئة هذه املرة اشـــارة وللمرة االولى الى مشكلة تأثير 

العنف جتاه احليوانات على االطفال.

مصرع بريطاني أثناء محاولته
إنقاذ كالبه من الموت غرقًا

لندن ـ أ.ش.أ: لقي بريطاني مصرعه أمس أثناء محاولته إنقاذ 
كالبه من املوت غرقا. واحلادثـ  كما تروى تفاصيله شبكة «سكاي 
نيوز» االخبارية البريطانية ـ وقع أثناء قيام املجني عليه البالغ 
من العمر ٥٢ عاما بنزهة مع كالبه على شاطئ سولنت البريطاني، 
حيـــث فوجئ بنزول الكالب الى البحر في درجة حرارة تصل الى 
خمس درجـــات مئوية.. مما دفعه الى محاولـــة إنقاذ الكالب من 
الغرق والبرد، لكن األمواج جرفته ملســـافة ٣٠ مترا داخل البحر 

في منطقة برايتون.
وقالت الشبكة ان رجال اإلنقاذ متكنوا من انتشال جثته، غير 
أن األطباء مبستشفى رويال ساسكس البريطاني عجزوا عن إنقاذه 
من املوت. الغريب ان الكالب عادت طواعية الى الشاطئ، ولكن بعد 

وقوع احلادث ووفاة صاحبها متأثرا بالبرودة الشديدة.

أبوظبيـ  د.ب.أ: أعلنت شركة 
إنتاج بريطانية تتخذ من العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي مقرا لها، أنها 
تستعد إلنتاج مسلسل يجسد آخر 
الراحل  الكاتب املصري  إبداعات 

أسامة أنور عكاشة.
وقالـــت اإلعالميـــة نشـــوة 
الرويني، الرئيس التنفيذي لشركة 
«بيراميديا»، املنتجة للمسلسل 
إن الشركة تستعد إلنتاج العمل 
الدرامي الكبير «شـــارع سمارة» 
الذي وضع قصته أســـامه أنور 
عكاشـــة، وتعمل على دراســـة 
الشخصيات الفنية التي ستقوم 
البطولة، واختيار مواقع  بأدوار 

التصوير.
وأضافت الرويني لوكالة األنباء 
األملانيـــة (د.ب.أ) أمس: «يتميز 
«شارع ســـمارة» بتنوع قصته، 
وعدد حلقاته تزيد على الثالثني، 
ما يدفعنـــا لبذل مزيد من اجلهد 
والتأني إلنتاج عمل يعد مثاال على 
عمق رؤيـــة كاتبه، ومتكامال من 
الفكرية واجلمالية».  الناحيتني 
وتابعت الرويني بالقول: «عكاشة 
مبدع حقيقي قام بكتابة روائع أثرت 
الشاشة العربية على مدار سنوات 

كثيرة، وغاب هـــذا اإلثراء عقب 
خلو شاشات القنوات الفضائية 
في العامني األخيرين من أعماله، 
ولهذا درست إدارة الشركة الكثير 
العروض والســـيناريوهات  من 
أمام  املطروحة وتوقفـــت كثيرا 
العمل األخير للكاتب أسامة أنور 

عكاشة».
وأشـــارت الروينـــي إلى أنها 
التقت هشام عكاشة جنل الكاتب 
الراحل، والذي وافق على اقتراحي 
بإنتاج شـــركة «بيراميديا» آخر 

أعمال والده.

أسامة أنور عكاشة

تيد وليامز

مقطع ڤيديو يحقق ١٤ مليون زيارة 
في ٤٨ ساعة ويحّول «متشردًا» إلى نجم عالمي

نساء في باكستان يخطفن رجًال ويغتصبنه ألربعة أيام متتالية!
دبي ـ ســـي.ان.ان: تطارد الشرطة في 
باكستان ثالث نساء اختطفن رجال وخدرنه 
وقمن باغتصابه ملدة أربعة أيام متتالية 
وإلقائه قرب نهر في مدينة كراتشي، وفق 

تقرير.
وقالت «ديلي تاميز» الباكستانية في 
موقعها اإللكتروني إن الضحية، ويدعى 
خليل (٢٣ عاما) وصل حديثا لكراتشـــي 
بحثا عن الـــرزق، والتحق بالعمل كنادل 
مبطعم بضاحية «كليفتون» الراقية. حسب 
ما نقلت شبكة الـ «سي.ان.ان» االميركية 

عن املوقع الباكستاني.
وفي ليلة احلادثة، ذهب لتوصيل طعام 
إلى مجموعة من النساء ينتظرن في سيارة 
باملوقف اخلاص باملطعـــم. ونقلت عنه: 

«ذهبت بالطلب إلى السيارة حيث النساء 
ـ اثنتان صغيرتان في الســـن، والثالثة 
في متوسط العمر، وقلن لي إنهن انتقلن 

حديثا إلى املنطقة». 
وقال الضحية إن «الزبونات» طلنب أن 
يتكفل مبهمة توصيل الطعام إلى مسكنهن 
يوميا، وأبـــدى موافقته. وأضاف: «طلنب 
مني الذهاب معهن ليرشـــدنني إلى مكان 
البيت.. هناك قدمن لـــي بعض احلليب 
املمزوج مبخـــدر حيث فقدت الوعي بعد 

شربه». 
وبحسب الصحيفة، وجد «الضحية» 
عندما استرد وعيه، أن النساء قد انتزعن 
ثيابه ومارسن اجلنس معه. وأوضح مصدر 
أمني أن النساء اغتصنب خليل على مدى 

أربعة أيام متتالية وقذفن به في النهاية 
قـــرب نهر «قيوم أبـــاد» حيث متكن من 
الوصول إلى مستشـــفى مجـــاور. وذكر 
مصدر أمني آخـــر أن: «حالة «الضحية» 
سيئة للغاية.. أعضاؤه تنزف وال يستطيع 
املشـــي». وأضاف قائال إن «املغتصبات» 
ينتمني إلى عائلة ثرية في كراتشي، مضيفا: 
«انها قضية معقدة ولكن نأمل في التمكن 

من حلها».
وتشهد بعض مناطق باكستان موجة 
عنف تقودها امليليشيات املتشددة، التي 
عملـــت في بعض املناطـــق، منها «وادي 
سوات»، على حرمان الفتيات من التعليم 
وقامت بنســـف العديد من املؤسســـات 

التعليمية هناك.

العثور باألقصر على ٦ قطع
لتمثال أمنحتب الثالث والملكة «تي»

االقصر مدينة اآلثار

القاهـــرة ـ رويتـــرز: بعـــد 
اكتشاف عدة متاثيل ورؤوس 
الثالث  متاثيل للملك أمنحتب 
امللك اخناتـــون باالقصر  والد 
في جنوب مصر أعلنت وزارة 
الثقافة املصرية االحد أن بعثة 
أثرية مصرية عثرت على ست 
قطع لتمثال امللك وزوجته امللكة 
تي املوجود باملتحف املصري 

بالقاهرة.
وأمنحتب الثالث الذي حكم 
مصـــر بني عامـــي ١٤١٧ و١٣٧٩ 
تقريبا قبل امليالد من أبرز ملوك 
االسرة الثامنة عشرة وهو والد 
امللك اخناتون الشهير بفرعون 

التوحيد في مصر القدمية.
وقال رئيـــس البعثة زاهي 
حواس األمـــني العام للمجلس 
األعلى لآلثار في بيان ان التمثال 
عثر عليه عالم االثار الفرنسي 
مارييت عـــام ١٨٨٩ على هيئة 
قطع منفصلـــة مبنطقة معابد 
مدينـــة هابو فـــي البر الغربي 
ملدينـــة األقصـــر الواقعة على 
بعد نحو ٦٩٠ كيلومترا جنوبي 
القاهرة وكان غير مكتمل وقام 
آنذاك بترميمه  أحد االيطاليني 
وإعادة تركيبه باستخدام مواد 

حادث مروري
 بين ١٥ سيارة يغلق 

أهم طرق الرياض
الريـــاض ـ يو.بـــي.آي: 
أدى حادث مروري وقع في 
الساعات األولى من صباح 
امس بني ١٥ سيارة إلى إغالق 
أهـــم الطرق فـــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وقال شـــهود عيـــان ان 
حادثا مروريا جماعيا تسبب 
في إغـــالق طريق امللك فهد 
باجتـــاه اجلنـــوب (تقاطع 
العاصمـــة  التحليـــة) في 
الريـــاض بعـــد اصطـــدام 
أكثر من ١٥ سيارة في داخـــل 

النفــق.
وأضاف الشهود ان احلادث 
لـــم تنتج عنه وفيات إال ان 
هناك أربعة مصابني إصابة 

أحدهم «خطرة».
وعـــزى شـــهود العيان 
احلادث إلـــى هطول أمطار 
خفيفة مما أدى إلى صعوبة 
السيطرة على املركبات في 
الطريـــق وتعطـــل احلركة 

املرورية.
وباشرت فرق الدفاع املدني 
والهالل األحمر إضافة لعدد 
من دوريات الشرطة واملرور 

احلادث.

التمثال  طبق األصل من حجر 
األصلـــي ومت وضعه باملتحف 

املصري بالقاهرة.
وأضـــاف أن البعثـــة خالل 
عمليـــة ضبط منســـوب املياه 
اجلوفية بالبر الغربي باالقصر 
عثرت على «أهم ست قطع أثرية 
كانت مفقودة من التمثال الضخم 
للملك أمنحتب الثالث وزوجته 
امللكة تـــي... أهميتهـــا ترجع 
الى أنهـــا متثل أجزاء مهمة من 

التمثال».

وأوضح أن القطع املكتشفة 
هي جزء من اجلانب األمين من 
صـــدر التمثال أمنحتب وتاجه 
وجزء من الساق اليمنى وأجزاء 
من أصابع القدم اليمنى أما القطع 
اخلاصة بتمثال امللكة تي فهي 
جزء من اجلانب األمين للشعر 
املستعار وجزء من ذراع وأصابع 
اليد اليســـرى وجزء من مشط 
القدم اليسرى ويتراوح ارتفاع 
القطع بني ٤٧ سنتيمترا و١٠٣ 

سنتيمترات.


