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35 باريسـ  أ.ش.أ: تعرض حاليا على مسرح 
»دى مونتروى« بفرنسا، مسرحية للكاتب 
الفرنســـي املعاصر النســـولو- هاموالن، 
باســـم »قضية بيل كلينتـــون« من إخراج 
كريستوف برتون. تدور أحداث املسرحية 
حول الواقعة الشـــهيرة للرئيس األميركي 
األســـبق بيل كلينتون مع عشيقته مونيكا 

لوينسكى، وقضيتها التي أثارت الرأي العام 
األميركي والعاملي، وعجلت بخروج كلينتون 
من الرئاســـة األميركية. وأراد املخرج بهذه 
املسرحية، أن يعيد للمسرح الطابع السياسي 
مثلما كان في عصر املخرج باسوليني واملخرج 
فاسبندر، حينما كان املسرح يتناول القضايا 

السياسية الهامة التي تهم املجتمع.

كلينتون ومونيكا على المسرح الفرنسي

خالف حاد داخل لجنة نوبل بعد منح جائزة السالم ألوباما

بريتني سپيرز وطفلها

باراك أوباما نوبل للسالم اثارت جدال

ديامان جعجع ودنيز فخري مزيعتا LBC أثناء املؤمتر   )أ.ف.پ(

بيروت ـ أ.ف.پ: ندد امس 
عدد من الصحافيني املصروفني 
من تلفزيون املؤسسة اللبنانية 
لإلرسال »ال بي سي«، خاصة 

»بصرفهم التعسفي«.
وحضر عـــدد كبيـــر من 
االعالميـــني واملثقفني املؤمتر 
الذي عقـــده في  الصحافـــي 
بيروت عدد من هؤالء املوظفني 
الذين يشكلون ثالث دفعة من 
املوظفني يتم صرفهم خالل اقل 
من شهر من مؤسسات اعالمية 

رائدة.
واكد املصروفون في بيان 
تلته باســــمهم االعالمية دنيز 
فخري ان االسلوب الذي اعتمد 
لصرف اكثــــر من 100 موظف 
تتراوح وظائفهم بني صحافيني 
وســــائقني وتقنيني وحراس 
»مهني ومذل لكرامتنا« ومتثل 
في تبليغ شــــفهي من دون اي 

إيضاحات.
وأوضحت اإلعالميات دنيز 
فخري وديامان جعجع وفيرا 
بومنصــــف ان ســــبب صرف 
العديد من املوظفني »له خلفيات 

سياسية«.
وتشكل ملكية هذه املؤسسة 
محور خــــالف قضائــــي بني 
ادارتها احلالية وعلى رأســــها 
بيار الضاهــــر وحزب القوات 
اللبنانية بزعامة سمير جعجع 
الذي اسس التلفزيون ويطالب 

أوســـلو ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية سويدية أن 
خالفا داخليا حادا نشـــب بني أعضاء اللجنة املسؤولة 
عن منح جائزة نوبل للســـالم بشـــأن منح جائزة هذا 
العام للرئيس األميركي باراك أوباما، والتي اعلن عنها 

األسبوع املاضي.
فقد ذكرت صحيفة »فيردنس جاجن« امس في أوسلو، 
استنادا الى مصادر قريبة من اللجنة أن ثالثة من أعضاء 
اللجنة اخلمسة عارضوا لفترة طويلة منح اجلائزة ألوباما 

قبل أن ينتهي األمر أخيرا بالتوصل التفاق.
وكان اإلعالن عن منح جائزة نوبل للسالم للرئيس 
األميركـــي لعام 2009، أثار الكثيـــر من االنتقادات على 

مستوى العالم.

وتتكون اللجنة من خمســـة أعضاء ويرأسها رئيس 
الوزراء االشتراكي السابق توربيورن ياجالند.

ووفقا لتقرير الصحيفة، عارضت الوزيرة احملافظة 
السابقة كاسي كوملان فايف واالشتراكية اليسارية أجوت 
فاال واجنـــر ماري يترهورن، من حزب التقدم اليميني، 

منح اجلائزة ألوباما ألسباب مختلفة.
وبررت يترهورن رفضها منح اجلائزة للرئيس األميركي 
بأنه من املبكر للغاية منحه هذه اجلائزة بعد ثمانية أشهر 
ونصف فقط في البيت األبيض، في حني بررت فاال رفضها 

باحلرب األميركية املتواصلة في أفغانستان.
وقالت فاال في تصريحات نشرتها صحيفة »بيرجنس 
تيديني«: »توقعت املزيد من املناقشات، والسيما حول 

احلرب في أفغانســـتان، التي أرى شـــخصيا أنها متثل 
إشكالية«.

يذكر أنه من النادر للغاية أن يتحدث أعضاء اللجنة 
عن عملية اتخاذ قرار منح اجلائزة والتي تتم في سرية 

تامة.
ويعتبر ياجالند هو القوة احملركة التي ساهمت في 
اتخاذ القرار النهائي بشـــأن منح اجلائزة ألوباما. وبرر 
القرار بأن أوباما ساهم في وقت قصير في التوجيه نحو 

احلوار العاملي والتعاون ونزع السالح.
ومن املقرر أن يحضر أوباما شخصيا مراسم تسليم 
اجلائزة في العاشـــر من ديســـمبر املقبل في العاصمة 

النرويجية أوسلو.

مظاهرة حب في »90 دقيقة« أبكت الضيف

نور الشريف: اتهامي بالشذوذ أحقر اتهام 
تعرضت له في حياتي

وكاالت:   – القاهـــرة 
فوجئ الفنان نور الشريف 
الـــذي حل ضيفـــا على 
برنامج 90 دقيقة بكم غير 
مســـبوق من االتصاالت 
التي تشيد به وبأعماله 
وبأخالقـــه الرفيعة، مما 
جعلـــه ال يتمالك دموعه 
التي انســـابت رغما عنه 
وخاصة بعد مداخلة من 
الفنان احمـــد بدير الذي 
حتشـــرج صوتـــه وهو 
نـــور كرمز  يدافـــع عن 
من رمـــوز الفن العربي، 
مؤكدا ان مجرد ان يجلس 
الشريف ليدافع عن نفسه 
عيب كبير في حقه وحق 
كل الفنانـــني احملترمني. 
وأكد نور الشريف ملعتز 
الدمرداش اثناء البرنامج 
انه قرر عدم الظهور بعد 
اآلن في أي برنامج آخر 

حيث صارت البرامج التلفزيونية عبارة عن فضائح وهتك 
أعراض ونيل من خصوصيات الفنانني. وعن القضية 
التي مت اتهامه فيها أوضح نور الشريف انه لن يتنازل 
بحال من األحوال عن حقه، فلم يحدث وان تعرض قبل 
املـــرة ملثل هذا االتهام احلقير، ورغم ما يعرف عنه من 
الطيبة والتسامح اال انه اكد قائال: أتسامح في أي شيء 
اال الشرف، مشيرا الى أنه طالب اصحاب جريدة البالغ 
التي نشـــرت اخلبر مببلغ 10 ماليني جنيه كتعويض. 
وكانت محكمة جنح السيدة زينب )وسط القاهرة( أجلت 

محاكمة ثالثة صحافيني 
بجريدة »البالغ اجلديد« 
األسبوعية اخلاصة بشأن 
اتهام الفنانني نور الشريف 
وخالد أبو النجا وحمدي 
الوزير مبمارسة الشذوذ 
اجلنســـي إلى جلسة 28 
أكتوبر اجلاري لالطالع 

وتقدمي املستندات. 
وطالـــب الدفـــاع عن 
الثالثة بتأجيل  الفنانني 
الدعـــوى لتمكينه  نظر 
من اإلدعـــاء املدني ضد 
الثالثـــة  الصحافيـــني 
وإلعالنهم بالدعوى املدنية 
ومطالبتهم بتعويض مادي 

قدره 10 ماليني جنيه.
وشـــهدت اجللســـة 
مشادات كالمية محتدمة 
ـ  بني مرتضـــى منصور 
محامي نور الشـــريف ـ 
ودفاع الصحافيني بعد أن 
قاطعوه أمام احملكمة، وتدخلت احملكمة برفع اجللسة 
ملـــدة خمس دقائق بغرض الســـيطرة على األمر. فيما 
طالب دفـــاع الصحافيني بتأجيل نظر الدعوى لالطالع 

على التحقيقات التي جرت فيها.
وشدد دفاع الصحافيني الثالثة في تصريحات خارج 
اجللسة بأن لديه مستندات سيقدمها في اجللسات املقبلة 
ســـتفضي إلى براءة املتهمني، بينما رفع عبده مغربي 
بأسطوانة مدمجة »سي دي«، مؤكدا أن بها دليل براءته، 

وأنه سيطلب من احملكمة عرضها ومشاهدتها.

نور الشريف

باستعادته بحجة ان الضاهر 
استغل فترة »الوصاية السورية 
على لبنان« وحظر حزب القوات 
املناهض لســــورية لـ 11 سنة 
ليضع يده علــــى التلفزيون. 
اللبنانية لالرسال  واملؤسسة 
هــــي اول محطــــة تلفزيونية 
خاصة في لبنان مت انشاؤها 
العام 1985. وقد اكتسبت شهرة 
واســــعة عربيا ولديها قنوات 

فضائية عدة.
وكانت صحيفــــة »النهار« 
العريقة واالوسع انتشارا في 
لبنان اعلنت في نهاية سبتمبر 
صرف اكثر من 50 موظفا بسبب 
ازمة مالية تواجهها اضافة الى 
ترهل جسمها الوظيفي. وبعد 
ذلك بايام، اعلنت محطة »ام تي 

ڤي« التلفزيونية التي استأنفت 
بثها في ابريل 2009 بعد توقف 
ســــنوات ألســــباب سياسية، 
صرف 60 موظفا معظمهم من 
شركة انتاج »ستوديو فيزيون« 
التي متلكها وذلك بعد انسحاب 
االمير وليد بن طالل من شركة 

االنتاج.
من جهة اخرى، أعلنت شبكة 
اإلرسال اللبنانية »ال بي سي« 
انتاج أول نســــخة عربية من 
الترفيــــه واملنوعات  برنامج 
األميركي »جالدياتور« املقرر ان 
يحمل عنوان »أبطال العرب«.

وذكرت »ال بي سي« انه مت 
على مدار 6 اشــــهر اختيار 14 
بطال من أهــــم الرياضيني في 

العالم العربي.

إنفلونزا الخنازير تهاجم مصر بشراسة
وتغلق مدرسة وتصيب 9 تالميذ في يوم واحد

تلميذات بالقناع الواقي في إحدى املدارس                   )ا.پ(

القاهـــرةـ  أ.ش.أ: للمـــرة األولى منذ بدء العام 
الدراســـي، قررت وزارتا الصحة والتعليم، إغالق 
إحـــدى مدارس القاهرة إثر وصـــول عدد الطالب 
املصابني فيها إلى 4 حاالت، يوم أمس، الذي شهد 
أعنف هجوم من ڤيروس إنفلونزا اخلنازير على 
املدارس، إذ أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 
11 إصابة بالڤيروس أمس منها 9 إصابات بني طالب 

املدارس.
وحسب جريدة »املصري اليوم« امس أكد بيان 
»الصحة« إصابة 3 طالبات مبدرسة »امليردي ديو« 
في القاهرة بينهن شقيقة الطالبة التي سبق اإلعالن 
عن إصابتها، فتقرر إغالق املدرســـة وفقا للقواعد 
التي سبق أن أقرتها احلكومة بإغالق املدرسة التي 

تسجل 4 إصابات، 
وأضاف بيان الوزارة أن اإلصابات األخرى لطالب 
مبدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بالهايكستب، 

وطالب مبدرسة طاهر بك اإلعدادية باإلسكندرية وهو 
شقيق حلالة إيجابية، فضال عن طالب باملعهد الكندي 
العالي للهندسة والتكنولوجيا بحلوان، وحالتني 
بكفر الشيخ لطالب باملدرسة الثانوية الصناعية بنني 
وطالبة في املدرسة الثانوية بنات، فضال عن طالبة 
مبدرسة كفر حجازي االبتدائية مبحافظة الغربية، 
وسيدة تبلغ من العمر 32 سنة في اإلسكندرية غير 
مرتبطة وبائيا بحاالت إيجابية، وحالة قادمة من 
الســـعودية. من جانبه ذكر د.حامت اجلبلي وزير 
الصحة في بيان ألقـــاه، أمس، أمام جلنة الصحة 
مبجلس الشـــورى، أن األولوية في التطعيم ضد 
املرض ستكون للقيادات املسؤولة وليس للوزراء، 
موضحا أن املقصود بكلمة قيادات هم رجال املرور، 
وسكرتيرو احملافظات، وموظفو املرافق والصرف 
الصحي، وسائقو القطارات وأتوبيسات النقل العام، 

واملمرضات، واألطباء، والصحافيون.

أ.ف.پ: دعا  ـ  باريس 
رئيس الهيئة التي متثل 
الدين  املسلمني، مجلس 
االسالمي في فرنسا، محمد 
املوســـاوي خالل جلسة 
الى  البرملان  استماع في 
»الثقة« في املسلمني بدال 

من حظر النقاب.
وقد تشـــكلت جلنة 
برملانية للتحقيق في عدد 
اللواتي يرتدين  النساء 
النقاب والبرقع في نهاية 
يونيو االمر الذي يعتبر 
ظاهرة هامشـــية لكنها 
تثير القلق في فرنســـا، 
على ان ترفـــع تقريرها 

نهاية يناير.
وقال املوساوي ان املجلس »يدعو الى احلوار واصول التربية« 
في هذه املسالة داعيا الى »الثقة في القيم التي يؤمن بها مسلمو 

فرنسا«.
واضاف ان مسلمي فرنسا »يعملون على احلد من هذه الظاهرة 
الهامشـــية« مؤكدا ان سن قانون حول النقاب »سيكون له آثار 

عكسية وال ميكن تطبيقه«.
مـــن جهة اخرى، اعتبر ان فتح هذا النقاش قد أثار شـــعورا 
بالظلم بني مســـلمي فرنسا معربا عن األمل في ان تعكف جلنة 
برملانية على تقييم مدى »تصاعد معاداة االســـالم في فرنســـا 

وتضاعف االعمال التي تهدد االنسجام الوطني«.

مجلس مسلمي فرنسا
يعارض سن قانون حول النقاب والبرقع

بريتني سپيرز »أفضل أم« 

لندنـ  يو.بي.آي: أظهر استطالع أجرته شركة بريطانية 
أن جنمة البوب األميركية بريتني ســـپيرز هي »أفضل 

أم« بني األمهات من املشاهير.
ونقلت صحيفة »الدايلي ميرور« البريطانية ان شركة 
»كريسماس سايفينغ كومباني بارك« أجرت استطالعا 
للرأي أظهر أن بريتني ســـپيرز هي »األم االفضل« بني 
املشاهير على الرغم من أنها لم تنل حق الوصاية على 
ولديها باالشـــتراك مع زوجها الســـابق إال في الشـــهر 

املاضي.
وكانت سپيرز قد خسرت منذ سنتني معركة قضائية 
خاضتها ضد زوجها السابق كيفن فيديرلني فيما خص 
حضانة ولديها شون بريستون وجايدن جيمس بسبب 

مشاكل نفسية واالدمان على املخدرات.
وحلت في املرتبـــة الثانية في االســـتطالع املغنية 
كريستســـنا أغيلير ا تليها املمثلـــة أنچلينا چولي في 
املرتبة الثالثة وملكة البوب مادونا في املرتبة السادسة 

والنجمة فيكتوريا بيكام في املرتبة العاشرة.

شقة 5 غرف بـ 56 
مليون دوالر!

هونغ كونغ ـ د.ب.أ: ذكرت 
تقارير صحافية امس أن هونغ 
كونغ شـــهدت بيع شقة من 5 
غرف فقط بسعر قياسي قدره 

56.6 مليون دوالر.
وذكرت صحيفة ســـاوث 
تشاينا مورننج بوست أن هذا 
املبلغ الذي يعني أن سعر املتر 
الواحد بلغ 99 ألف دوالر دفعه 
رجل أعمال صيني. وكسر هذا 
السعر الرقم القياسي الذي سبق 
أن سجلته شقة في وان هايد 
بارك في العاصمة البريطانية 
لنـــدن ويعتبر مؤشـــرا على 
انتهاء موجة الركود احلاد التي 
العقارية منذ  ضربت السوق 

العام املاضي.
والشـــقة املباعة توجد في 
الطابـــق 68 من البـــرج الذي 
أقامته شركة هندرسون الند 
الراقية  في منطقة ميد ليفلز 

بهونغ كونغ.
وقال تومـــاس الم مندوب 
املبيعات في هندرســـون الند 
إنه مت حساب السعر اإلجمالي 
بناء على املســـاحة اإلجمالية 
للشقة مبا في ذلك نصيبها من 

مساحات املنافع املشتركة.

عرض أزياء إماراتي 
في بيروت

أقيم في بيروت عرض ازياء 
اماراتي لفساتني االفراح والعبايات 
شارك فيه مصمم االزياء االماراتي 
احمد الريايسة واالماراتية فريال 
البستكي، وعرضت فيه مجموعة 
جميلـــة مـــن فســـاتني الزفاف 

والعبايات.          )محمود الطويل(

صحتك

كريمات الليل تحمي الجلد 
في نهار الشتاء

برلنيـ  د.ب.أ: يعني حلول اخلريف أنه حان الوقت 
لفحص وترتيـــب املنتجات املوضوعة على الرف في 
حمامـــك نظرا النه عندما تنخفض درجة احلرارة في 
اخلارج ويجري رفع احلرارة في الداخل حتتاج البشرة 
والشـــعر عندئذ ملعاملة خاصة حلمايتهما من اجلو 
الســـيئ واجلفاف. فالطقس البارد واحلرارة اجلافة 
هما اخلاصتان الرئيسيتان ألشهر اخلريف والشتاء 
وهما تستلزمان رعاية شاملة. وفي هذا الصدد تقول 
هان فيدر خبيرة التجميل في مركز املستهلكني االملاني 
في شتوتغارت إن اجللد يصبح جافا وميكن أن يخزن 
داخله »كهرباء ساكنة«. واليدان والوجه أكثر حساسية 
بشكل خاص للبرد واجلفاف النها األجزاء التي تكون 

مكشوفة في الغالب األعم.
أما عن منتجات احلماية اخلاصة فهناك سلســـلة 
مـــن املنتجات التي تصنع خصيصا لفصلي اخلريف 
والشتاء لكن فيدر تشير إلى أن املستهلكني ال يحتاجون 
بالضرورة لتلك املنتجـــات. فاالهتمام ببضع قواعد 
أساسية بشـــأن العناية باجللد والشعر وإلقاء نظرة 
على بيان محتويات أي منتج يكفيان كإضافة للمنتجات 
املوجودة بالفعل على رف احلمام.وقالت أورسوال لودرز  
من منظمة اختبار املنتجات االستهالكية االملانية في 
برلني إن فعالية أي منتج تعتمد على »البيان الكامل 
مبكوناته«. فجميع املكونات تكون مبينة على العبوة 
لكن غالبا ما يكون من الصعب تتبعها. وباألساس تفيد 
جميع كرميات اجللد اجلاف واملجهد في اخلريف والشتاء 
نظرا النها حتتوي على نســـبة عالية من الدهون مما 

يساعد اجللد في احلفاظ على رطوبته.

استمرار موجة الصرف من مؤسسات إعالمية لبنانية


