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شرطة ملبورن متهل عناصرها 

شهراً لتهذيب الشوارب 

بائعة الورد »مليس« جتهز 
مستلزمات طفليها من »رأفت«

حديقة نباتية عالجية في الصني 
تدخل موسوعة غينيس

عائلة دوغر األميركية لن تنجب 
طفلها رقم عشرين!

سمكة البالون.. تنفخ نفسها 
لتدافع عن نفسها ومتلك في 

داخلها ثاني أخطر سم

دعوى قضائية ضد جيمس 
كاميرون من رجل يزعم أنه 

صاحب فكرة »أفاتار«

زاك إيفرون يتبرع مبالبسه 
لألعمال اخليرية 

س���يدني � د.ب.أ: أمهلت قيادة الش���رطة ف���ي ثاني أكبر 
واليات أستراليا عناصرها امس السبت شهرا للتخلص من 
اللحى والتوقف عن صبغ الشعر وترك شعر الذقن والشارب 

بدون تهذيب.
1وقال الي ان هناك استثناء لقاعدة التخلص من اللحية 
بالنسبة للمواطنني السيخ، مضيفا أنه سيتم السماح بوجود 
شوارب مهذبة فقط، ورحب جريج ديفيس املتحدث باسم رابطة 

الشرطة، وهو لديه شارب كثيف، بالتغييرات اجلديدة.
وقال »الشرطة بحاجة الس���ترداد بعض االحترام الذي 
فقدته على مدى العق���د املاضي تقريبا، وهذه خطوة جيدة 

على طريق حتقيق ذلك«.

إسطنبول � وكاالت: بدأت املمثلة التركية توبا بيوكستون 
املعروفة ب� »مليس« بطلة مسلسل »بائعة الورد« بالتسوق 
لتجهيز مستلزمات توأميها من زوجها املمثل التركي اونور 

صايالك الذي يجسد دور »رأفت« في املسلسل نفسه.
وش���وهدت »مليس« في مركز »أك مركزي« للتسوق في 
منطقة اتالر باسطنبول برفقة زوجها لشراء مالبس مولوديهما 
التوأمني، حسب ما نقلت مجلة »الشبكة« عن صحيفة »حرييت 

التركية«.
جتدر اإلش���ارة الى انه مت عقد ق���ران املمثلني في يوليو 
املاضي في القنصلية التركية في العاصمة الفرنسية باريس 

بحضور عائلتهما واصدقائهما املقربني جدا.

بكني � يو.بي.آي: اكدت موسوعة غينيس لالرقام القياسية 
ان حديقة نباتية عالجية في اقليم جواجنشي زوانغ جنوب 

غرب الصني هي االكبر من نوعها في العالم.
وذكرت وكالة انباء الصني اجلديدة )شينخوا( ان احلديقة 
التي متتد على مس���احة 2.02 كل���م مربع تأكد انها حتتوي 
اكبر تش���كيلة نباتات عالجية، وانها اوسع منطقة مزروعة 

بالنباتات العالجية في العالم.
وحافظت احلديقة عل���ى حوالي 6000 نوع من النباتات 
العالجية بينها اكثر من 100 نوع في خطر واكثر من 30 نوعا 

جديدا و3200 نوع نبات عالجي مزروع.
وبنت س���لطات اقليم جواجنشي احلديقة عام 1959 من 

اجل زراعة النباتات العالجية والبحوث.
ويتوقع ان تتحول احلديقة الى محمية دولية للنباتات 
العالجي���ة ومرك���زا للثقافة الطبي���ة الصيني���ة والعلوم 

الصينية.
يشار الى ان اقليم جواجنشي زوانغ هو من بني املناطق االقل 
تنمية في الصني، لكنه معروف بغناه بالنباتات العالجية.

نيويورك � أ.ف.پ: كشف زوجان اميركيان كانا قد اعلنا 
الشهر املاضي على التلفزيون انهما ينتظران والدة طفلهما 

رقم عشرين ان احلمل تعثر.
وكانت ميشيل دوغر )45 عاما( وزوجها جيم بوب )46 
عاما( قد اعلنا في 8 نوفمبر وسط اوالدهما البالغ عددهم 19 
خالل برنامج »توداي شو« الذي تبثه قناة »ان.بي.سي« انهما 

ينتظران والدة طفلهما رقم عشرين في ابريل املقبل.
وكتب الزوجان على موقعهما على شبكة االنترنت: اكتشفنا 
خالل صورة روتينية باملوجات فوق الصوتية ان اجلنني قد 

توفي، وشكرا اصدقاءهما على تضامنهم.
وكانت قناة »تي.ال.سي« التلفزيونية قد اطلقت سلسلة 
خاصة بهذه العائلة املتدينة التي تعيش في مدينة ليتل روك 

في والية اركنساس )اجلنوب(.
ويستطيع الراغبون شراء كتب من تأليف الزوجان على 
موقعهما االلكتروني باالضافة الى قراءة مدونات ميش���يل 
واالط���الع على النصائح التي يقدمه���ا جيم بوب الى اآلباء 
اآلخرين، كذلك ميكنهم تصفح البومات صور االوالد الذين 
تتراوح اعمارهم ما بني سنتني و19 سنة وهم 10 صبيان و9 

بنات من بينهم 4 توائم.
وخ���الل 23 عاما كانت ميش���يل تنجب طفال كل 16 او 18 

شهرا تقريبا.

وكاالت: العديد من االسماء التي تطلق على سمكة البالون 
في مناطق متعددة من العالم كسمكة البخاخ وسمكة الفقاعة 
وسمكة الضفدع ووسادة البحر، كلها اسماء استمدها الناس 
من شكلها وطريقتها الغريبة في حماية نفسها من االعداء، فمن 
احدى خصائص هذه السمكة التي ال تصب في صاحلها كونها 
بطيئة احلركة مما يجعلها فريس���ة سهلة االمساك للكائنات 
املفترسة التي تتغذى على االسماك الصغيرة نسبيا، لكن سمكة 
البالون متلك تقنية مميزة للدفاع عن نفسها، فهي متلك معدة 
مطاطة للغاية وامكانية التهام كميات كبيرة من املاء او الهواء 
دفعة واحدة مما يجعلها عند اللزوم تنتفخ اضعاف حجمها 
االصل���ي لتصبح كرة مائية يصعب بش���دة على احليوانات 
واالسماك املفترسة االمساك بها ومتلك بعض فصائل اسماك 

البالون ايضا اشواكا على جسمها تبرزها اثناء االنتفاخ.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: رفع رجل مولع بأفالم اخليال 
العلمي دعوى قضائية ضد املخرج جيمس كاميرون يتهمه 
فيها بس���رقة فكرة فيلم »أفاتار« الذي حقق أرقاما قياسية 
على شبابيك التذاكر. وذكر موقع »تي ام زي« ان رجال يدعى 
ايريك رايدر كان يعمل في شركة اإلنتاج اخلاصة بكاميرون 
اقترح عام 1997 فكرة لفيلم بعنوان »كي ار زد 2068« وهو 
فيلم بيئي باألبعاد الثالثية حول استعمار شركة وسرقة قمر 
بعيد وطبيعة أخاذة. ويزعم رايدر ان فكرته كانت تضم ايضا 

بذعات آلية تتسع إلنسان واحد مثل في فيلم »أفاتار«.
وقال رايدر انه عرض فكرته في شركة كاميرون والقت 
ترحيبا وعقد عدة اجتماعات مع مسؤولني غير ان الشركة 

أبلغته عام 2002 انها لن متضي بفكرته.
ويطالب رايدر بتعويض لم يحدد قيمته.

يذكر ان »افاتار« جمع اكثر من ملياري دوالر حول العالم 
ويعتبر الفيلم األكثر حتقيقا لإليرادات في التاريخ.

لوس اجنيليس � يو.ب���ي.آي: تبرع النجم األميركي زاك 
ايفرون مبجموعة كبيرة من مالبسه ملساعدة األوالد واملراهقني 

احملتاجني.
وذكرت صحيفة »سان لويس أوبيسبو تريبيون« األميركية 
ان ايفرون )24 سنة( تبرع بأكثر من 300 قطعة من مالبسه 
ملنظمة »موارد األطفال« اخليرية التي تعنى باملراهقني واألوالد 

املشردين.
واعترفت املديرة التنفيذية للمنظمة ليزا راي بأنها صرخت 
مثل »أي مراهقة في ال� 13 من عمرها« عندما احضر ايفرون 

املالبس اليها.
وقالت للصحيفة »تعني الهدية الكثير فاألمر ال يقتصر 
فقط على املالبس بل على تقدمي شيء مميز يفتقر اليه أوالد 
آخرون وهذا يؤكد ان الكثير من األشخاص يهتمون«، وأكدت 
ان األوالد الذي س���يحصلون على املالبس س���يعرفون انها 

كانت تخص ايفرون. 

مليس

سمكة البالون

جيمس كاميرون

زاك ايفرون

شركة أميركية تبتكر متاثيل لعرض األزياء على هيئة أوباما

والتمثال املنحوت على هيئة 
اجلسم بأكمله يبرز اللياقة البدنية 
العالية للرئيس، حتى ان ناحتيه 
وضعوا له عض����الت بطن قوية 

جدا.
وكتبت الش����ركة على موقعها 
الرسمي أنها تفتخر بصنعها هذه 
التماثيل الواقعية جدا وعلى درجة 
كبيرة من الشبه من حيث الوجه 
واجلسد بأوباما، في أحد احملالت 
يرتدي متثال أوباما سترة رياضية 

رمادية فوق قميص أزرق.

وعينيه البنيتني، والهدوء الطاغي 
على مالمحه. وتساءلت صحيفة 
»الديلي ميل« البريطانية هل سيرى 
األميركيون متاثيل أخرى جلوزيف 
باي����دن، نائب أوبام����ا، وهيالري 
كلينت����ون، وزي����رة اخلارجي����ة 
األميركي����ة. وتوفر ش����ركة الس 
فيغاس، الصانعة لهذه التماثيل، 
نوعني من التماثيل العارضة لألزياء 
على هيئة الرئيس أوباما � مصنوعة 
من األلياف الزجاجية � إما هيئة 

اجلسد بالكامل أو الرأس فقط.

نيويورك � أم.بي.سي: طرحت 
شركة أميركية لتصنيع التماثيل 
العارضة لألزياء »مانيكان« متثال 
يش����به الرئي����س األميركي باراك 
أوباما. وأش����ارت الشركة إلى أن 
الطلب على هذا النوع من التماثيل 
كبير جدا، لدرجة أنها قررت بيعها 

بالقطعة وليس باجلملة.
ومتثال عرض األزياء الشبيه 
بالرئيس باراك أوباما يتميز بأهم 
صفات الرئيس األميركي الشكلية، 
مثل قصة الشعر القصيرة املميزة، 

ضحايا احلرب في البوسنة راضون عن فيلم أنچلينا چولي 

وكاتبة سيناريو نهاية العام 2010، 
بشكل أساسي في املجر مع بعض 
املشاهد في البوسنة مستعينة 
مبمثلني من يوغوسالفيا السابقة. 
ويدور الفيلم حول قصة حب على 

خلفية حرب البوسنة.

وقد حصل العرض العاملي األول 
للفيلم في نيويورك وسيعرض 
في ص���االت الوالي���ات املتحدة 

اعتبارا من 23 ديسمبر.
وقد صورت املمثلة األميركية 
هذا الفيلم وهو األول لها كمخرجة 

أ.ف.پ: أش���اد   � س���راييڤو 
مس���ؤولون في ع���دة جمعيات 
لضحاي���ا احل���رب البوس���نية 
)1995/1992 مبوضوعية و»صدق« 
الفيلم املكرس لهذا النزاع الذي 
أخرجت���ه أنچلين���ا چولي في 
ختام جلس���ة عرض نظمت في 

سراييڤو.
وقال مراد طاهروفيتش رئيس 
السابقني  احتاد أسرى احلرب 
»أظن أن هذا الفيلم املؤثر جدا 
للضحاي���ا موضوعي بالكامل 
ويروي فع���ال الوقائ����ع التي 
ح�����صلت خالل احل�����رب«. 
وقد نظم ع������رض مغ������لق 
لفيلم »إن ذا الند أوف بالد آند 
هاني« )في بلد الدم والعسل( 
أمام اجلمهور والص�����حافة في 
س���راييڤو، بحضور مم����ثلني 
عن حوالي عشر جمع�����يات 
الن���زاع  مح���لي���ة لضحاي���ا 

البوس����ني.
وقال طاهروڤيتش إن »أنچلينا 
چولي جنح���ت برواية احلرب 
بكاملها في فيلمها وأظهرت أوضاعا 
تعكس ما عاشه فعال املعتقلون، 
وعملي���ات اإلع���دام اجلماعية 
البشرية  واالغتصاب والدروع 

وكل الفظائع األخرى«.

مشهد من فيلم في بلد الدم والعسل

»شاكيرا كردستان« تغني لفتيات الشرق األوسط
العراق � أ.ف.پ: تستعد املغنية 
العراقية الكردية املعروفة دشني 
مراد امللقبة ب� »شاكيرا كردستان«، 
لتس����جيل أغنية مصورة باللغة 
اإلجنليزية بعنوان »افتح عينيك« 

في بريطانيا.
واكتسبت ش����اكيرا كردستان 
شهرة واسعة في العراق بعد ان 
س����جلت قبل نحو عامني اغنية 
بعنوان »شيكاواوا« حلساب شركة 
روتانا. وتعد مراد )25 عاما( اول 
مغنية كردية تتخذ اسلوبا غنائيا 
استعراضيا خاصا بها، االمر الذي 
عرضها لكثير من االنتقادات في 
االوساط الفنية الكردية التي رأت 

في ذلك اساءة لالغنية الكردية.
وتقول مراد لوكالة فرانس برس 
عن اغنيتها اجلديدة »انها موجهة 
الى جميع فتيات الشرق االوسط، 
وعليهن ان يصبرن ويقاومن من 
اجل حتقيق طموحاتهن كما فعلت 
املرأة في اوروبا وجنحت في ذلك. 
وهذه رسالتي في اغنيتي القادمة 

باللغة اإلجنليزية«.
ويتولى ملح����ن بريطاني من 
اصل كردي هو كوران كيي، تلحني 

اغنية مراد اجلديدة.
ولدى »شاكيرا كردستان« التي 
دخل����ت عالم الغناء ع����ام 2007، 
ث����الث البومات باللغ����ة الكردية 
الرحمة«  اخرها بعنوان »م����الك 

عام 2011.
واخرج ملراد املخرج اللبناني 
فادي حداد اغاني كردية، على شكل 

ڤيديو كليب.
وولدت مراد في الس����ليمانية 
ثان����ي مدن اقليم كردس����تان، ثم 
انتقلت مع عائلتها وهي في الثامنة 
من العمر الى هولندا حيث درست 
املوسيقى والفولكلور وتأثرت به 
كثيرا، قب����ل ان تعود الى االقليم 

الكردي عام 2007.

»جزار البلقان« يعتذر لضحايا احلروب بيوغوسالفيا السابقة
مالديتش أمام هيئة محكمة اجلرائم 
الدولية ليوغوس����الفيا السابقة 
باله����اي التهام����ه بجرائم حرب 
وجرائم إبادة جماعية إبان حرب 
البوسنة التي دارت رحاها بني عامي 
1992 و1995. ويذك����ر أن احملكمة 
وجهت ملالديتش 11 اتهاما رسميا، 
منها ارتكاب جرائم حرب باإلضافة 
إلى اتهامات بارتكاب جرائم إبادة 
العرقي،  التطهير  جماعية بهدف 
وحصار س����راييڤو ملدة 4 أعوام 
قتل خاللها حوالي 10 آالف شخص، 
وارتكابه مذبحة »سربرينتشا« في 

يوليو عام 1995.

اله����اي � أ.ش.أ: تقدم اجلنرال 
البوسنة  األس����بق لقوات صرب 
املتهم بارتكاب  راتكو مالديتش، 
جرائم حرب واملعروف ب� »جزار 
البلقان« أو س����فاح سربرينتشا، 
باالعت����ذار إل����ى ضحايا احلروب 

بيوغوسالفيا السابقة.
ونقلت إذاعة هولندا الدولية عن 
مالديتش قوله »إنني أعتذر لكل 
األبرياء مم����ن راحوا ضحية هذه 
احلروب من جميع أطراف النزاع 
بيوغوسالفيا«.. مشيرا إلى أنه لم 
يكن يريد احلرب وأنه وصل إلى 
حالة ال يستطيع فيها حتى سماع 
راتكو مالديتشكلمة »حرب«. جاء ذلك خالل مثول 


