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الوقود استقرت  ومع استبعاد 
املبيعات خالل الفترة دون تغير 
يذكر. ويتوقع خبراء االقتصاد 
أن يتعرض إنفاق املس����تهلكني 
الع����ام احلالي  لضغوط خالل 
التضخم وضعف  ارتفاع  ان  إذ 
منو األجور يشكالن ضغطا على 

دخول األسر.

بعض االرتياح بني جتار التجزئة 
الذي����ن أضي����روا م����ن ضعف 
معنويات املستهلكني فان منو 
املبيعات األساسية مازال ضعيفا 
في الوقت الذي تقلص فيه االسر 

البريطانية ميزانياتها.
التجزئة  وارتفعت مبيعات 
0.2% في ثالثة أشهر حتى أبريل. 

لندن � رويترز: أظهرت بيانات 
رسمية امس منوا أكبر من املتوقع 
ملبيعات التجزئة البريطانية في 
أبريل بدع����م من عطلة اضافية 
مبناسبة الزفاف امللكي وحتسن 

أحوال الطقس.
وق����ال مكت����ب اإلحصاءات 
الوطنية إن حجم املبيعات مبا 
فيها وقود السيارات ارتفع %1.1 
الش����هر املاضي وهو ما جتاوز 
توقعات احملللني كما يعد أكبر 
زيادة لش����هر أبري����ل منذ عام 
2002. وقادت مبيعات األغذية 
واملالبس النمو الشهري بعد أن 
ارتفع كل منهما بأسرع وتيرة 

خالل سنوات.
العطلة  املكت����ب إن  وق����ال 
الزفاف  اإلضافي����ة مبناس����بة 
امللكي ف����ي 29 أبريل تضافرت 
مع أدفأ طقس في ش����هر ابريل 
املبيعات  على االطالق لتعزيز 

في هذين القطاعني.
وتتماشى البيانات مع توقعات 
احت����اد الصناع����ة البريطانية 
واحتاد جتارة التجزئة البريطاني 
الص����ادرة في وقت س����ابق من 

الشهر.
لكن رغم أن االرتفاع الشهري 
القوي في بيانات امس سيشيع 

حفل الزفاف امللكي 

أهالي الضحايا في املطار

الزفاف امللكي ودفء اجلو يعززان مبيعات التجزئة البريطانية

أو حكومية تتحمس لها.
وأثار األستاذ بكلية الفنون 
اجلميلة هذه القضية في أكثر 
من لقاء تلفزيوني وحديث 
صحاف���ي، إال أنه���ا لم جتد 
صدى، ما جعله يلجأ للفيس 

بوك.
وتعجب د.بركات في صفحة 
احلملة من ه���ذا التجاهل في 
الوقت الذي نفسح فيه املجال 

لشخصية مثل سبايدر مان.
وتابع قائال: »من السذاجة 
أن نقدم إنسانا مهجنا بحشرة 
كمثل أعلى ألبنائنا، خاصة أن 
هذا املمثل جنسيته أميركية، 
مما يدعم لدى األطفال حقيقة 
أميركا ترسيخها، وهي  تريد 
أنها القوة العظمى التي حتل 

كل مشاكل العالم«.
من ناحيتهم، أبدى األعضاء 
املنضمون للحملة إعجابا بفكرة 
أبناءنا  التي ستربي  د.بركات 
على ش���خصيات من تاريخنا 

العربي واإلسالمي.

القاهرة � أم.بي.سي: دشن 
فنان تش���كيلي مصري حملة 
على موقع »فيس بوك« لدعم 
نشر رس���ومات الشخصيات 
اإلسالمية بالقصص املصورة 
لألطف���ال مثل ص���الح الدين 
األيوبي، وبعض الصحابة، في 
مواجهة الشخصيات الغربية 
املستوردة في األفالم األميركية 
مثل »سبايدر مان« التي تؤثر 
على عقول األطفال العرب، غير 
أن بعض علم���اء الدين أبدوا 
اعتراضهم على رس���م صور 
للصحابة، ومنهم أس���امة بن 

زيد.
وقال د.أحمد بركات )األستاذ 
بكلية الفنون اجلميلة، بجامعة 
اإلسكندرية( صاحب احلملة 
التي اشترك بها أكثر من 7 آالف: 
إنه ضم شخصية صالح الدين 
األيوبي مع شخصيات إسالمية 
أخرى في مجموعة قصصية 
مصورة حتمل اسم »جند اهلل«، 
لكنه لم يجد دار نشر خاصة 

ثورة 25 يناير في »كان«

الصيد يهدد بانقراض الطيور املائية املهاجرة في اجلزائر 

..واحتفالية »سجل يا زمان« في جنيڤ
أقي���م   جني���ڤ � أ.ش.أ: 
بجني���ڤ احتفالية بثورة 25 
يناير املصرية بعنوان «سجل 
يا زمان« برعاية وزير الصحة 

الدكتور أشرف حامت.
التي   وكان���ت االحتفالية 

أقيم���ت الليل���ة املاضية ذات 
متي���ز خ���اص حي���ث عمت 
الفرحة جميع طبقات اجلالية 
املصرية بسويسرا بثورة 25 
يناير وبحضور قوي وملحوظ 
ومش���اركة فعالة من اجلالية 

وحضور وزير الصحة ومندوب 
مصر الدائم لدى األمم املتحدة 
الدكتور  الس���فير  في جنيڤ 
هش���ام بدر والقنص���ل العام 

شريف عيسى.
 وق���د تضمنت االحتفالية 

معرضا ملجموع���ة فريدة من 
الواقعي���ة واللوحات  الصور 
تص���ور ما جرى ف���ي ميدان 
التحرير خالل الثورة املصرية 
وما صاحبها من فرحة وجرائم 

من أعداء الثورة.

العرض حيث قوبل بالتصفيق 
احلار، وش���كر مدير مهرجان 
كان تيي���ري فرميو في كلمته 
الوف���د املصري  الترحيبي���ة 
وخصوصا ماجدة واصف على 
مساعدتها املهرجان في تنظيم 

التظاهرة املصرية.
 وحضر من النجوم املصريني 
الذين شاركوا في الفيلم كل من 
يسرا ومنى زكي واحمد حلمي 
وآسر ياسني وخالد ابو النجا 
ومعظمهم كانوا من الناشطني 
الفعليني عل���ى االرض خالل 
الثورة وشاركوا في تظاهراتها 
يوميا وكذلك مخرجو الشريط 
الذي���ن حضر منه���م الى كان 
يس���ري نصراهلل وكاملة ابو 
ذكري ومروان حامد وشريف 

البنداري ومرمي ابوعوف.

وغيره���ا من ه���ذه الطيور 
املناطق  الت���ي تهاجر م���ن 
األوروبية الباردة نحو ضفاف 
 جن���وب املتوس���ط من أجل
التكاث���ر وبحثا ع���ن املناخ 

الدافئ.
وبحسب »يزيد بركاني«، 
فإن غالبي���ة الطيور املائية 
املهاجرة تس���توطن املناطق 
الرطبة، وبشكل خاص على 
مستوى شطوط وسبخات 
املناطق الشرقية واجلنوبية 
في البالد، بهذا الشأن، يلفت 
بركاني إلى محافظة الطارف 
)700 كل���م ش���رق(، حيث 
تستوعب بحيرة »طونقة« 
60 ألف طائر مائي من البط 
الزق���زاق وه���و ف���ي تكاثر 

ملحوظ.

السينمائي. وارتأى املهرجان 
هذه الس���نة تكرمي الس���ينما 

املصرية.
 ودخل الوفد املصري قاعة 

 كان )فرنسا( � أ.ف.پ: قدم 
مس���اء االربعاء ضمن انشطة 
الدورة الرابعة والستني ملهرجان 
كان السينمائي فيلم »18 يوما« 
املصري الذي يضم عشرة أفالم 
قصيرة لعشرة مخرجني وثقوا 
للث���ورة وف���ق رؤى تقاربت 
واستعادت ابرز وقائعها محاولة 
إضفاءها على شخصيات حاكت 

الواقع وشاركت في الثورة.
 عرض الفيلم في قاعة العيد 
الستني للمهرجان بحضور عدد 
الذين  النج���وم املصريني  من 
ارتق���وا الس���لم األس���طوري 
للمهرج���ان وس���ط ترحيب 

احلضور.
 وقرر القيمون على املهرجان 
اعتبارا من السنة احلالية اختيار 
بلد ما لتكرمي دوره في االنتاج 

اجلزائ���ر � إي���الف: تفيد 
مراجع رسمية بأن اجلزائر 
يتواف���د عليه���ا قرابة ربع 
مليون طائر مهاجر كل عام، 
وتنتمي هذه الطيور بحسب 
»رابح س���كال« إلى نحو 82 
صنفا مائيا أشهرها: اللقالق، 
النحامات، إضافة  النوارس، 
إلى البط، الدجاج السلطاني، 

غراب املاء وأبومنجل.
ويشرح »نذير قطوش« 
الهائم بالطيور املائية املهاجرة، 
أن األخيرة تختلف نس���بيا 
في مواسم املجيء والرواح، 
حيث يشير إلى اإلوز تستبق 
نظيراتها، حيث تأتي عموما 
في فصل الشتاء، وتظل هناك 
لفترات متفاوتة قد متتد إلى 

غاية إطاللة اخلريف.

أحمد حلمي في »18 يوم«

ميتشيغن � يو.بي.آي: شاركت 
اميركية ف����ي ال� 98 من العمر في 
عرض ازياء حيث ظهرت في ثوب 
زفاف ارتدته يوم زفافها في العام 
1938. ونقلت صحيفة »ماسكيغون 
كرونيكل« األميركية عن أنييس 
أندرس����ون قولها انها سرت جدا 
بارتداء فستان زفافها الذي لبسته 
في العام 1938 من جديد، وامنا هذه 
املرة في عرض لفس����اتني الزفاف 

أقيم في ميتشيغن.
الفستان  ان  أندرسون  وقالت 
كان في وضع ممتاز عندما أخرجته 
الرتدائه في ع����رض ازياء اقامته 
كنيس����ة صاموئيل اللوثرية في 
ماس����كيغون التي تنتسب ابنتها 

أليس الند اليها.

صربيا � بي.بي.س���ي: اختار 
رجل صربي يدعى ميلو بتر يده 
املصابة للحصول على ذراع آلية 
يستطيع ان يستخدمها حتى للكم 

واإلمساك باألشياء.
وأجري���ت مليلو ال���ذي يبلغ 
السادسة والعشرين عملية تعتبر 

الثانية من نوعها في العالم.
الذي يعيش في  وكان ميلو 
النمسا منذ طفولته قد تعرض 
حلادث على دراجته النارية ادى 

الى اصابة ساقه وكتفه.
وقد مت بتر اليد اليمنى مليلو، 
وفور شفاء اجلرح سيجري زرع 

اليد اآللية.
ويتولى اجراء العملية الطبيب 
النمساوي أوسكار أسمان الذي 
تعاون م���ع ش���ركة أوتو بوك 
األملاني���ة التي تق���وم بصناعة 

األذرع اآللية.
وقال ميلو ل� »بي بي سي«: 
»س���تغير العملي���ة حياتي، أنا 
أعيش بهذه اليد منذ عشر سنوات، 
وال تتحسن، واحلل الوحيد هو 

استبدالها بيد آلية«.
وقد اتخذ ميلو قراره بعد ان 
جرب اس���تخدام يد هجينة، اي 
استخدام يد آلية الى جانب يده 

املصابة.
وتستقبل اليد اآللية االشارات 
من الدماغ كاليد احلقيقية متاما، 
وميكن ادارة الرسغ بشكل يدوي 

باستخدام اليد السليمة.

ان:  ان  � س���ي  نيوي���ورك 
اعلنت ش���ركة غوغل عمالق 
العالم  البحث االلكتروني في 
اعتزامها اطالق جهاز كمبيوتر 
محمول جديد باس���م »كروم 
نوت بوك« وسيطرح اجلهاز 
في االسواق في 15 من يوليو 
املقبل وسيعمل بنظام تشغيل 
ابتكرته  الذي  »كروم« اجلديد 
الشركة ملنافسة نظام تشغيل 
»ويندوز« ومواجهة وهيمنة 
ش���ركة »مايكروسوفت« على 

السوق.
قامت غوغل بابتكار نظام 
تشغيل جديد اطلقت عليه اسم 
»كروم« وهو مصمم خصيصا 
الكمبيوتر احملمول  الجه���زة 
كونها االجهزة االكثر استخداما 

من قبل متصفحي االنترنت.

ثوب زفاف تسعينية 
في عرض أزياء!

بتر يده ليحصل 
على يد آلية!

»غوغل« تطرح نظام 
تشغيل »كروم« اجلديد

بيل غيتس يقود 
حملة عاملية حملاربة 

شلل األطفال

ام.بي.سي: دعا بيل   � القاهرة 
غيتس مؤسسة شركة مايكروسوفت 
وأحد أكبر احملسنني، قادة العالم 
ال����ى جع����ل موض����وع اللقاحات 
والتحص����ني أولوية بهدف »إنقاذ 
10 ماليني انس����ان« من األمراض 
اخلطرة، كش����لل األطفال، بحلول 
الع����ام 2020. وكان غيتس أعلن 
عن »رؤيته« للمس����تقبل، خالل 
مداخلة أجراها في الدورة الرابعة 
والستني للجمعية العاملية للصحة 
التي تنعقد ف����ي جنيڤ حتى 24 
مايو اجلاري، والتي جتمع نحو 
ستني وزيرا، باالضافة الى أكثر من 
1800 مندوب ميثلون أعضاء منظمة 

الصحة العاملية ال� 193.

بيل غيتس
نيويورك � يو.بي.آي: عثر 
على علبة سيجار امتلكها ربان 
سفينة »تايتانيك« الشهيرة 
يعلوه���ا الغبار داخل خزانة 
بغرفة نوم في منزل مبدينة 
ميرسي سايد في شمال غرب 
اجنلترا. وذكرت هيئة االذاعة 
البريطانية )بي بي سي( ان 
جون كراين الذي يقيم مزادات 
العلبة يوم دعي  علنية رأى 
لتقدير قيمة بعض األغراض 
القدمية في منزل مبيرس���ي 

سايد.
املن���زل  وقال���ت مالك���ة 
هيالري مي انه لم تكن لديها 
اي فكرة بأن العلبة مرتبطة 
بالسفينة الشهيرة التي غرقت 

محرك كهربائي قد فشلت، اال ان 
املستشارة االملانية اجنيال ماركل 
رفضت وصفه بالفشل، بل أكدت 
أنه رغم املشاكل فهي متفائلة 
بإمكانية انتاج املليون سيارة 
حتى العام ال����ذي مت حتديده، 
وحتى عام 2030 سيرتفع االنتاج 

الى ستة ماليني سيارة.
كما انها متفائلة بإعادة أملانيا 
كسب األرض التي خسرتها في 

على تناول طعامها املفضل، على 
اليوم، كما  فترات مختلفة من 
حرصت على أداء بعض التمارين 
الرياضية، والتي لطاملا كانت آخر 
ما يشغل همها. ورغم أنها تعد 
إحدى أطول رفيقاتها عمرا، فإن 
مينغ مينغ عاشت معظم حياتها 
تعاني الوحدة، باستثناء بعض 
العالقات اخلاطفة التي لم تدم 
طويال، إال أنها لم تستطع يوما ما 

العثور على علبة سيجار ربان »تايتانيك« 
في منزل بشمال غرب اجنلترا

حتطم طائرة في األرجنتني ومقتل جميع ركابها

بوينوس ايرس � ا.ف. ب: حتطمت طائرة 
لشركة الطيران االرجنتينية اخلاصة »صول« 
مساء االربعاء في منطقة بتاغونيا الصحراوية 
)جنوب( ما اسفر عن مقتل كل االشخاص ال� 22 

الذين كانوا على متنها، كما افادت الشركة.
واعلنت الش���ركة في بي���ان انه »ال تتوفر 
اي معلومة حول اس���باب احلادث التي تعمل 

السلطات املعنية على توضيحها«.
وتقع منطقة الكارثة جنوب مدينة س���ان 
كرلوس دي باريلوتشي عند سفح جبال االنديز 

بوالية ريو نيغرو.
وتسود تلك املنطقة احوال جوية مضطربة 
باردة تهب فيها رياح قوية لكنها قليلة الغيوم 
ولم متطر السماء، واعتبر ناطق باسم الشركة 

الظروف اجلوية »عادية«.
م���ن جانبه اعلن مدير املستش���فى احمللي 
اسماعيل علي الذي ش���ارك في عملية االنقاذ 
»ل���م نعثر على احياء، ولي���س هناك ناجني، 
لقد حتطمت الطائرة الى عدة اجزاء واحترق 

كل شيء«.
وحتطمت الطائرة من طراز ساب 340 ذات 
احملركني وكان على متنها 19 راكبا وطاقم مؤلف 
من ثالثة اش���خاص خالل رحلة بني مدينتي 
نيوكن وكومودورو ريفادافيا على بعد 1800 

كلم جنوب غرب بوينوس ايرس.
واوضح علي ان شاهدا راى »كتلة من النار 
تسقط على ارض قريبة من ارضه« على بعد 

35 كلم من لوس مونييكوس.

فشل احللم األملاني
في السيارة الكهربائية 

»مينغ مينغ« ترحل بأسرارها عن عمر 34 عاماً

في رحلتها األولى في ابريل 
1912 بالرغم من انها موجودة 
في بيتها منذ 20 سنة. يشار 
الى ان���ه من املتوقع ان تباع 
العلبة في مزاد علني مببلغ 
يتراوح بني 10 و20 الف جنيه 
استرليني )ما بني 16 و32 الف 

دوالر(.
العلبة اخلش����بية  وحتمل 
اجلوزية اللون، والتي تتس����ع 
ل� 40 س����يجارا االحرف األولى 
ادوارد  السفينة  من اسم ربان 

جون سميث.
وقالت مي ان عائلتها تتناقل 
العلبة منذ اجيال، ويعتقد ان 
والدها حصل عليها من اقارب 

سارة ارملة سميث.

هذا املجال بسرعة، ورغم منافسة 
بلدان آسيوية في مجال صناعة 
السيارات الكهربائية، على أملانيا 
ان تكون رائدة االسواق والعارض 

األهم للسيارة الكهربائية.
وكان تقرير مؤسسة املنهاج 
الوطني للنق���ل الكهربائي قد 
شكك في امكانية إنتاج املليون 
س���يارة كهربائية دون تقدمي 
احلكومة االحتادية الدعم الالزم 
والداعي الى املساهمة بخمسة 
آالف يورو لكل سيارة كهربائية 
تنتج، اال ان حماة البيئة يتهمون 
مصانع السيارات االملانية بان 
اعتراضها على تنفيذ اخلطة 
ما هو سوى حجة كي حتصل 
على دعم مالي من اجل انتاج 
هذا النوع من السيارات دون 
حتمل تكاليف اضافية، ويذهب 
البعض اآلخر الى القول ان هدف 
الرفض أيضا حماية صناعة 
الس���يارات التي تس���ير على 

الوقود التقليدي.

أن تنجب وليدا يؤنس وحدتها، 
على مدار عمرها الذي امتد إلى 
نحو 34 عام����ا. وخالفت مينغ 
توقعات الكثيرين من العاملني 
في مركز حماية الباندا بإقليم 
»سيش����وان«، جنوبي الصني، 
أنها  والذين كان����وا يعتقدون 
لن تعيش طويال بس����بب تلك 
احلياة البائس����ة، ومتكنت من 
البقاء على قيد احلياة 34 عاما، 
لتصبح ثالث أكثر باندا معمرة 
في العالم. وإثر وفاتها نتيجة 
إصابتها بفشل كلوي، في الثاني 
من مايو اجلاري، احتلت مينغ 
مينغ عناوين معظم الصحف 
ووسائل اإلعالم العاملية، بعدما 
أشارت تقارير محلية إلى أنها 
الباندا  رمبا تكون أطول دببة 
عمرا، مما لفت انتباه كثير من 
الباحثني. وتعيش دببة الباندا 
حوالي 15 عاما في املتوسط، في 
البرية، وقد يزيد على  احلياة 
املعدل لدى الدببة التي تعيش 
في »األس����ر«، نتيجة االهتمام 
الطبية، بحس����ب  والرعاي����ة 
البرية  صندوق حماية احلياة 
وال����ذي يتخذ م����ن دب الباندا 

العمالق الشهير شعارا له«.

برلني � إيالف: كل املخططات 
التي وضعت في األعوام املاضية 
كي تتمكن أملانيا من إنتاج مليون 
سيارة حتى عام 2020 تسير على 

بكني � س����ي ان ان: أمضت 
»مين����غ مين����غ« يومها األخير 
بشكل مختلف عن سابقيه إلى 
حد كبير، حيث بدت أكثر حرصا 

ربان السفينة

منوذج للسيارة احللم

دشن حملة على »فيس بوك« لدعم نشر رسومات الشخصيات اإلسالمية 

فنان مصري يواجه سبايدرمان بصالح الدين األيوبي 

ويسجل قطوش تعاقب 
قدوم البط البري والبلشون 
األبي���ض واللقل���ق األبيض 
ودجاج املاء والنحام الوردي 


