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لنـــدن ـ أ.ف.پ: 
القضـــاء  اعلـــن 
انـــه  البريطانـــي 
سيدرس االتهامات 
اوردتهـــا  التـــي 
صحيفة »الغارديان« 
واثارت جدال كبيرا 
بريطانيـــا،  فـــي 
ومفادها أن صحف 
الفضائح البريطانية 
التابعـــة ملجموعة 
مـــردوخ عمدت الى 
تكليـــف حتريـــن 
بالتنصت على آالف 

الشخصيات.
وتفيد االتهامات 
بأن تلـــك الصحف 

دفعـــت اكثـــر من مليـــون جنيه اســـترليني فـــي محاولة لطمس 
القضية.

واعلنـــت النيابة انها ســـتدرس كل العناصـــر التي في حوزتها 
اثر حتقيق على عالقة بهذه القضية قبل بضع ســـنوات، وستصدر 

خالصاتها في االيام املقبلة.
من جهتها، خلصت ســـكتلنديارد الى عدم وجود عناصر جديدة 

تبرر استجوابات جديدة.
وبحسب الصحيفة »يسار الوسط«، فإن »نيوز غروب نيوزبيبرز« 
ـ وهي شركة ميلكها القطب االسترالي في مجال االعالم روبرت مردوخ 
ـ اشترت صمت ثالث ضحايا وضعت هواتفهم حتت التنصت، عبر 

دفع مبالغ ضخمة لهم لتفادي مالحقتها قضائيا.
ومجموعة »نيوز غروب نيوزبيبرز« هي فرع من االمبراطورية 
االعالمية »نيوز كوربوريشـــن« التي تضـــم مجلة »نيوز اوف ذي 
وورلد« االســـبوعية وصحيفة »ذي صن« الواسعتي االنتشار في 

بريطانيا.
وبحسب صحيفة »الغارديان« التي ال تكشف عن مصادرها، فإن 
محررين صحافين في الصحيفتن جلأوا الى شركات خاصة للتحريات 
للتنصت على هواتف بصورة غير قانونية واحلصول على معلومات 

سرية مثل بيانات ضريبية او كشوفات مصرفية.
وكان كل من العارض ايل ماكفيرسون واملمثلة غوينيث بالترو 
واملغني جورج مايكل والنائب السابق لرئيس الوزراء جون بريسكوت 

ومدير اعمال النجوم ماكس كليفورد، بن الضحايا. 

القاهرةـ  إم.بي.سي: تعرضت املمثلة التركية 
مورجــــان جونول بطلة مسلســــل »تيك تركيا« 
لإلصابة بڤيروس انفلونزا اخلنازير خالل األيام 
القليلة املاضيــــة، لتصبح بذلك أول ضحية في 
الوسط الفني بالعالم لهذا الڤيروس. وكانت البداية 
مــــع مورجان عندما شــــعرت بارتفاع في درجة 
احلرارة ثم شــــعرت بالتعب الشديد، فاستدعت 

سيارة اإلســــعاف فتم نقلها إلى املستشفى على 
الفور. وفي املستشــــفى مت إجــــراء الفحوصات 
والتحاليل على املمثلة التركية، حيث أثبتت نتائج 
التحاليل أن مورجان اصيبت بڤيروس إنفلونزا 
اخلنازير، وبالتالي مت احتجازها باملستشفى على 
الفور  لكي يتمكن األطباء من التحكم في املرض، 

وتقدمي العالج الالزم لها.

ممثلة تركية أول ضحية فنية في العالم إلنفلونزا الخنازير

جيني براون

روبرت مردوخ

الزعيم الكوري من 2004 إلى 2009
مجموعة من الصور الفوتوغرافيـــة تظهر زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ إل من السنوات 2004 الى 2009، والصور 
الثالث األولى )في الصف األفقي األول( من اليسار الى اليمن 
صورته املعروضة في فندق في العاصمة الكورية الشمالية 
بيونغ يانغ وذلك في 2 مايو 2004 ثم صورة له وهو يتابع 
الوحدة 802 من اجليش الشعبي الكوري وقد شوهدت هذه 
الصورة عند اصدارها من قبل وكالة أنباء كورية في طوكيو 
12 نوفمبر 2005، ثم وهو يتفقد الوحدة 1643 للجيش الشعبي 
في مكان ما في كوريا الشمالية في 28 أغسطس 2006، وفي 

الصف الثاني )من اليسار إلى اليمن( يلوح للرئيس الكوري 
اجلنوبـــي روه موهيون عقب غداء وداع فـــي بيونغ يانع 
عاصمة كوريا الشـــمالية في 4 أكتوبر 2007، ثم وهو يقوم 
بالتصفيق اثناء تفقده وحدة تابعة للجيش الشـــعبي من 
الوحدة 350 في مكان لم يتم الكشف عنه بكوريا الشمالية 
وقد اخذت هذه الصورة وكالة انباء كورية شمالية رسمية 
 KCNA ومت توزيعها بواسطة وكالة ابناء كورية في 2 أبريل 
2008 والصورة األخيرة لـــه يظهر )الى اليمن في املقدمة( 
أثناء زيارة في 14 يوليو 2009             )رويترز(

ليلى علوي

مايكل جاكسون

الشاعر الراحل محمود درويش

هانا كالرك وتبدو سعيدة                      )أ.ف.پ(

مهند 

مهند مع ليلى علوي في »ملف خاص جدًا« بمليوني جنيه ضريح محمود درويش أصبح مزبلة!
طمـــوح اصدقـــاء محمـــود 
درويش واهلـــه طبعا ومحبيه 
على امتداد العالم، كان ان يدفن 
الشاعر الكبير بن اهله في ارض 
اجلليل، لكن االحتالل االسرائيلي 
الى  رفض لدرويـــش ان يعود 
مسقط رأســـه ومنبت جذوره، 
ولو في تابوت، فاكتفت السلطة 
الفلسطينية باالحتفاء بضريح 
الشاعر في رام اهلل عند تلة »مطلة 

على القدس«.
الـــى ان نشـــرت الصحـــف 
الفلسطينية خالل االيام االخيرة 
اخبارا وشهادات من كتاب وشعراء 
ومثقفن تفيد بأن هذا املكان الذي 
يفترض ان يكون ضريح الشاعر 
بات ارضا مهجورة ومهملة، بل 

انه حتول إلى مكب نفايات.
فنشر زياد خداش في »االيام« 
قبل فترة شهادة حول املوضوع 
جاء فيها: »ما الذي ميكن ان يفعله 
الواقف هناك في املساءات الباردة، 
غير الهرب الى االفق، خجال من 
محمود، حن يرى تراكم بضعة 
اكياس من النايلون او زجاجات 
عصير هنا او هناك، وذبول الورد 
وانحناءه، وشحوب العشب في 
محيط املكان وعشوائيته وتراكمه 

بشكل فوضوي.

في إطار اجتماعي رومانســــي حول اضطهاد العلماء 
وصورة املرأة في املجتمع املصري، ويخرجه مجدي 
أبو عميرة الذي أجل التصوير إلى بعد عيد الفطر املقبل 
حتى يستقر على باقي األبطال، خاصة أن ليلى علوي 

مشغولة بتصوير مسلسلها »ليلى واملستخبي«.

القاهرة ـ ام بي ســــي: يبدو أن مشاركة الفنانتن 
التركيتــــن »نور« و»مليس« في املسلســــل اخلليجي 
»بيني وبينك3« ستفتح الطريق أمام النجوم األتراك 
للمشاركة في الدراما العربية على نحو موسع، إذ وافق 
النجم التركي كيفانش تاتيلونغ الشهير بـ »مهند« على 
االشتراك في املسلسل املصري »ملف خاص جدا«، الذي 

تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي.
من جانبه، أكد فتحي اجلندي مؤلف املسلســــل، 
أن التصوير ســــيبدأ بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرا 
إلــــى أنه من املقرر عرض العمــــل مبجرد االنتهاء من 
التصوير واملونتاج، ولن يتم تأجيل العرض إلى شهر 
رمضان بعد املقبل. وعن أجر النجم التركي الشــــهير 
مبهند، قال »جنحت الشــــركة املنتجة في توقيع عقد 
معه مقابل مليوني جنيه، على رغم أنه اشــــترط في 
البداية أجرا أكبر من ذلك«ـ  بحســــب صحيفة الوطن 
السعودية. ويجسد كيفانش، في املسلسل، دور شاب 
وســــيم تتعرف عليه عاملة الذرة )ليلى علوي( التي 
تقيم باخلارج، ويأسرها بجماله ورومانسيته، وتبدأ 
بينهما قصة حب عميقة ال تقل عن قصة احلب التي 
نشــــأت بينه وبن بطلة مسلسل »نور«. وبعد فترة 
تكتشــــف عاملة الذرة مفاجأة صادمة جتعلها تتخلى 
عن هذا احلب، فتقرر العودة إلى مصر وترشح نفسها 
ملنصب العمدة في قريتها الصغيرة في الصعيد، ثم 
تعتزل العمل في مجال الذرة، وتتفرغ للعمل اخليري 
من أجل أهل قريتها، وتتطور األحداث إلى أن تلتقي من 
جديد حبيبها األول، وبالفعل تتزوجه بعد أن متسك 
بعزوبيته ورفض الزواج من أجلها. واملسلسل يدور 

أنفقت 48 ألف دوالر دون فائدة

سبعينية مصرة على الحمل والوالدة
قلب هانا عاد للخفقان بعد توقف 10 سنوات

لنـــدن ـ يو.بي.آي: عندما كانت هانا كالرك في 
الثانية من العمر أصيبت مبرض في القلب، وقرر 
األطبـــاء وقتها زرع قلب جديـــد لها واإلبقاء على 
القدمي في مكانه على أمل أن يستعيد قوته ويعمل 
كالســـابق، وهذا ما حدث فعال، لذا قرر هؤالء اآلن 

إزالته.
وذكرت صحيفة »الدايلي مايل« امس أن العملية 
أجريـــت لهانا عندما كانت فـــي الثانية من العمر 
بسبب معاناتها من مرض يصيب طفال واحدا من 
بن كل 100 ألـــف طفل في العالم، وهو عبارة عن 
مرض يجعل عضالت القلب تتمدد بشـــكل كبير 
وحجم هذا العضو األساسي في اجلسم يتضخم 
ويصبح ضعف حجم القلب العادي باإلضافة إلى 

أنه يجهد عند ضخ الدم.
وأشرف على عملية زرع القلب الرائد في جراحة 

القلب في العالم د.مجدي يعقوب.
واآلن وبعد مضي نحو 10 سنوات على زراعة 

القلب لهانا عاد قلبها الطبيعي يعمل بكامل طاقته 
وصار باالمكان التخلص من القلب الصناعي الذي 
ظل يخفق إلى جانب القلب الطبيعي طوال كل تلك 
املدة. ولن يكون بعـــد اآلن على هانا تناول كمية 
كبيرة من العالجات وســـتتخلص من العوارض 
الســـرطانية التي بدأت تظهر بسبب وجود قلب 

صناعي في صدرها.
وقالت ها نا »لقد تغير كل شـــيء بالنسبة لي 
اآلن«، مضيفة »لم استطع اخلروج من املنزل من 
قبل ألن صدري كان ســـيئا جـــدا وكان أبي وأمي 
يتبعاني من أجل التأكد من أنه لن يحصل لي أي 
مكروه«. بدوره، قال والد هانا »أشكر اجلراحن ألنهم 
أعادوا إلي ابنتي«، فيما قالت أمها »إننا فخورون 
مبا حتقق البنتنا التي ال تفكر فيما ســـيحمله لها 
الغد بل تعيـــش ليومها وتنهض كل صباح وهي 
مبتســـمة«، وتابعت األم »علمتنا هذه التجربة أال 

نيأس مطلقا«.

عمليات تنصت تثير جداًل في بريطانيا استنساخ مايكل جاكسون

باريسـ  أ.ش.أ: قالت طائفة في كندا تدعى »الرائيلية« إنها متكنت 
من استنساخ مغني البوب مايكل جاكسون الذي توفي مؤخرا، دون أن 

تعلن عن موعد محدد للكشف عن الشخص الذي مت استنساخه.
وحســـب جريدة »اليوم الســـابع« امس ذكرت الطائفة في بيان 
صدر في باريس، أن أعضاء الطائفة شعروا بحزن شديد بعد اختفاء 
جاكســـون من على األرض بوصفه يحظى بلقب الزعيم الشـــرفي 

للطائفة منذ عام 1992. 
يذكر أن مؤسس الطائفة الرائيلية هو الفرنسي كلود فوريلون 

الذي اختار لنفسه اسما عبرانيا هو إلياس رائيل. 
وكان إلياس رائيـــل البالغ من العمر 63 عاما يعمل صحافيا في 
الســـبعينيات، حيث تخصص في تغطية سباق السيارات، قبل أن 

يعلن عن تأسيس الطائفة الرائيلية. 
ويزعم إليـــاس رائيل، أنه قابل مخلوقات من الفضاء عند فوهة 
بركان في فرنسا هبطوا على األرض في طبق طائر قادمن من كوكب 
»الوهامي« أخبروه بأنهم خلقوا احلياة على األرض منذ أكثر من 25 

ألف عام من خالل الهندسة الوراثية.
وكانت الطائفة قد زعمت في ديسمبر عام 2002 أنها جنحت في 
استنساخ أول إنســـان لطفلة أطلقوا عليها اسم »إيف« أو »حواء« 
باللغـــة العربية، غير أنهم لم يقدموا أي دليل حتى اآلن على وجود 

هذه احلواء املزعومة.
ويؤكد البعـــض أن الرائيلية هي طائفة يهودية، مستشـــهدين 
في ذلك بارتداء بريجيت بواســـيلييه، وهي من أساقفة الرائيلين، 
مالبس بها جنمة داوود، وتتخذ من مقاطعة كيبيك الفرانكوفونية 

بكندا مقرا لها.

بعد قرار إلغاء مولد السيدة زينب

منع االحتفال بمولد السيدة العذراء
القاهـــرة ـ وكاالت: شـــدد محافـــظ القاهـــرة 
د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة االثنن املاضي، 
في اجتماع املجلس التنفيذي، على مديري األمن 
باحملافظة وعلى رجال الدين اإلسالمي واملسيحي 
مبنع اقامة مولد السيدة زينب هذا العام، وكذلك 
مولد السيدة مرمي العذراء، وذلك حتسبا حلدوث 

أي اصابات جديدة بانفلونزا اخلنازير.
وحسب جريدة اليوم السابع أكد وكيل وزارة 
األوقاف بالقاهرة محمد عبدالرحمن، ان االحتفال 

مبولد السيدة زينب كان ميتد لثالثة أيام هي )األحد 
واالثنن والثالثاء(، لكنهم هذا العام ســـيقصروه 
على يومن فقط هما )االثنن والثالثاء(، ولن تقام 

أي سرادقات أو مراسم احتفال.
مـــن جانب آخر، طالب محافـــظ القاهرة مبنع 
مراسم االحتفال مبولد السيدة العذراء مرمي، واملقرر 
اقامته خالل هذا الشـــهر، وذلك تخوفا من انتشار 
األمراض بن املواطنن، والذين يتزاحمون في مثل 

هذه املوالد.

لندن ـ يو.بي.آي: أنفقت بريطانية في الـ 72 من 
العمر عشـــرات آالف الدوالرات مقابل اخلضوع لـ 6 
عمليات تلقيح اصطناعي فاشلة ومازالت بالرغم من 

ذلك مصممة على احلمل واإلجناب.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية ان جيني 
براون التي لم تقم يوما عالقة عاطفية طويلة أنفقت 
حتى اآلن أكثر من 48 ألف دوالر في كل من الواليات 
املتحدة وإيطاليا حيث حاولت أن حتمل وهي مستعدة 
اآلن للسفر من جديد إلى عيادات توافق على إجراء 

تلقيح اصطناعي لنساء في سنها.
ولفتت الصحيفة الى انـــه في حال جنحت هذه 
احملاولة السابعة ستصبح براون أكبر أم في العالم. 
وردا على النقاد الذين يقولون ان عمرها يليق بجدة 
ألم أجنبت محاولن ثنيها عن إجناب طفل سيصبح 
يتيمـــا بعد فترة قصيرة قالت براون »ميكن ألي أم 
أن متوت في أي ســـن وآمل أن أعيـــش حتى املائة 
ولكنني سأطلب من صديقاتي األصغر سنا أن يكن 

وصيات على طفلي«.

صحتك

المشي يقي من األمراض
تشابيل ـ  يو.بي.آي: أكد باحثون أميركيون 
ما يوصي به االطباء منذ زمن طويل وهو أن 
الرجال والنساء الذين يقودون دراجاتهم إلى 

العمل أكثر لياقة وصحة من غيرهم.
ووجدت الدراســــة التي نشرت في مجلة 
»ســــجالت الطب الباطني« أن الرجال الذين 
يذهبون إلى أعمالهم بواســــطة وسائل النقل 
العامة ال تزداد أوزانهم وال يصبحون بدناء كما 
أن مستويات األنسولن وضغط الدم تنخفض 

تبعا لذلك لديهم.
وأجــــرى الباحث باني غوردون الرســــن 
من مدرسة الصحة العامة في جامعة نورث 
كاروالينا وزمالؤه دراسة شملت 2364 بشأن 
مخاطر اإلصابة بأمراض الشــــراين التاجية 

عند البالغن.
وقال أكثر من 16% من هؤالء إنهم يذهبون 
إلى أعمالهم إما مشيا على األقدام أو بواسطة 

الدراجات الهوائية.
وخلص الرسن وفريق البحث إلى أن »إحدى 
الوســــائل احملتملة والفعالة لزيادة النشاط 
البدني تكون عبر أشكال بديلة من النشاط مثل 

بذل اجلهد البدني عند الذهاب إلى العمل«.
ولفت إلى أنه قد حان الوقت من أجل إعداد 
دراسات بشأن تأثير هذه النشاطات الرياضية 
االيجابية وغير املباشــــرة على صحة القلب 

واألوعية الدموية.
وقال إن املشي السريع للبالغن حوالي 60 
دقيقة في اليوم كاف من أجل جتنب البدانة مع 

ما جتلبه من مشاكل صحية للجسم.


