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الحزب الشيوعي 
السوري يحتفل 

بمناسبة مرور
85 عاما على تأسيسه

أق����ام احلزب الش����يوعي 
السوري مهرجانا جماهيريا 
 وفني����ا مبناس����بة الذك����رى
ال� 85 لتأس����يس احلزب في 
سورية وذلك في صالة اجلالء 

الرياضية بدمشق.
ومع����روف أن احل����زب 
الشيوعي له دور في مقاومة 
االس����نعمارية  املش����اريع 
واالحتالل االسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية وجنوب لبنان.

صحتك

الخصمان فاروق وإيرينا يلتقيان في شرم الشيخ
التقى وزير الثقافة املصري د.فاروق حسني وإيرينا بوكوفا املدير العام اجلديد ملنظمة 
اليونس����كو اثناء زيارتها ملصر والتقائها الرئيس املصري حس����ني مبارك في شرم الشيخ 
امس، حيث اعربت بوكوفا عن س����عادتها بزيارة مصر كأول زيارة لها عقب توليها املنصب 

اجلديد.
يذكر ان فاروق حسني كان قاب قوسني او ادنى من الفوز اال ان الكفة رجحت فوز 
)أ.ف.پ( البرينا باملنصب.  

الخوف من القلق يزيد االكتئاب
 � واش���نطن 

أ.ش.أ: كش���فت 
أحدث األبحاث 
الطبية النقاب 
عن أن خوف 
من  اإلنسان 
ب���ة  صا إل ا
لق��ل���ق  ب��ا
ض���ه  ت�ع�ر
لتداعي���ات 
ك���ارث��ي�����ة 

أك�ث�ر  جتعله 
عرضة لالصابة 
بنوبات اكتئاب.

كانت األبحاث قد 
اجريت على 94 متطوعا 
تراوح���ت حاالته���م بني 
القلق وشديد  متوس���ط 
القلق حيث مت اخضاعهم 
لالجاب���ة عن اس���تبيان 

يقيم مشاعر القلق 
التي  والتوت���ر 

يعانون منها.
وأوضحت 
املتابع���ة أن 
األش�خ�اص 
ال�����ذي����ن 
يع���ان���ون 
ب���ص���ورة 
ك����ب��ي���رة 
من م���ش��اعر 
اخل���وف من 
ت��ع���رضه���م 
للقلق ومشكالته 
بينه���م  ارتفع���ت 
فرص االص��ابة بنوبات 
اكتئاب بنسبة 32% مقابل 
االشخاص الذين لم يعانوا 
م���ن خ���وف حقيقي من 

تعرضهم ملشاعر القلق.

اإلذاعة السورية تتبنى ألبوم فيروز الجديد
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تت���ردد أخبار في لبنان عن ان اإلذاعة الس���ورية تبنت األلبوم اجلديد 
للفنانة في���روز، والذي يضم أعماال جديدة، إضاف���ة الى أغان قدمية متت 

إعادة توزيعها.
فاإلذاعة السورية التي عمدت طوال الثالثني سنة املاضية على بث أغاني 
الس���يدة فيروز لس���اعة يوميا، وهي التي كانت قدمت حفلتها األخيرة في 
العاصمة السورية دمشق، يتردد ان األعمال اجليدة الفيروزية بدأت تبثها 
ايضا اإلذاعة ومن إحدى األغاني »ايه في أمل«، »يا سالم عبكرا«، »اهلل كبير 

ومعك« ستكون عنوانا لأللبوم.
وبحسب تصريحات سابقة للفنان زياد رحباني صاحب العمل فإن ألبوم 
فيروز يفترض ان يضم 12 أغنية دون ان يتوسع في شرح تفاصيله، لكن 
تردد ان العنوان س���يكون »اهلل كبير« وذكر ان األلبوم س���يضم 4 أغنيات 
سبق وقدمتها فيروز خالل صيف 2003 وظلت تقدم قسما منها في حفالتها 
األخيرة منها اغاني »فايق وال ناسي، على املقعد شو بكينا، ودخيلك يا أمي 
مدري شو بني«، ومن منتصف الس���تينيات »بيي راح مع هل عسكر )من 
ملحمة أيام فخر الدين 1966( و»بكتب اس���مك يا حبيبي« التي كتبها زياد 
بأسلوب أوركسترالي رائع، مقتطعا مطلع األغنية في التسجيل املعروف، 
لتبدأه���ا فيروز بطريقة مدهش���ة، باإلضافة الى صوت الكورال النس���ائي 
البدي���ع الذي رافقها في نفس املكان قبل عامني، أي صيف 2007 اختار زياد 
من اإلنتاج الق���دمي »بعدك على بالي، مرق الصيف مبواعيدو، والهوى مللم 

عناقيدو، وحمرا سطيحاتك حمرا«.
السؤال الذي يطرح ذاته ولم يصدر حتى اليوم أي بيان رسمي يؤكد أو 
ينفي األمر، هل انفردت اإلذاعة الس���ورية باحلصول على كنز غنائي ثمني 
بعد ان استطاعت احلصول على حقوق توزيع ألبوم الفنانة الكبيرة فيروز 
في صفقة تسربت املعلومات حولها انها قاربت املليوني دوالر، ويحكى ان 
الصفقة كانت جزءا من الصفقة الكبيرة التي غنت مبوجبها السيدة فيروز 

في دمشق مؤخرا؟
وهل استعادت فيروز من أرشيفها الغني شيئا في األلبوم اجلديد خاصة 

ان ما قدم في حفالت بيت الدين؟
والبد في هذا اإلطار من اإلشارة الى ان شركة روتانا قد بدأت التفاوض 
مع الس���يدة فيروز عقب توقيعها عقدا مع الفنانة وردة اجلزائرية. وكانت 
أوضحت معلومات ان مؤسسة اإلنتاج املذكورة عرضت مبلغ مليوني دوالر 
مقاب���ل احلصول على األلبوم الفيروزي اجلديد، إال ان ذلك العرض لم يلق 

جتاوبا من الفنانة.

كنز غنائي ثمين وصفقة قاربت المليوني دوالر

الفنانة الكبيرة فيروز

سيدة عجوز ضمن املشاركات في االحتفال

)أ.ف.پ( جانب من االحتفال في دمشق 

90 ألف إسترليني 
لتوني بلير

من ملياردير أذربيجاني 

ميلكا.. ملكة جمال 
فرنسا 2010

ملكة جمال نورماندي )ميلكا مينارد( مت تتويجها امس االول ملكة جلمال فرنسا 2010 وذلك 
في املسابقة رقم 63 الختيار ملكات اجلمال .               )أ.ف.پ(

لندن � يو.بي.آي: كشفت صحيفة 
»ميل أون صندي« امس أن رئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير تلقى 
نحو 90 ألف جنيه استرليني لزيارة 
شركة النتاج امليثانول في أذربيجان 
ميلكها ثري يقيم مصالح جتارية في 

سورية وايران وافغانستان.
وقال���ت الصحيف���ة إن الزيارة 
التي تعد األولى م���ن نوعها لبلير 
الذي يشغل حاليا منصب مبعوث 
اللجنة الرباعية لعملية السالم في 
الشرق األوسط مولها نظامي بيرييف 
مالك ش���ركة »إي زد ميكو« النتاج 
امليثانول وستثير تساؤالت جديدة 

حول عالقاته التجارية.
 واضافت الصحيف���ة أن عائلة 
بيرييف هي واحدة من أثرى األسر في 
أذريبجان، وأدار نظامي بيرييف البالغ 
من العمر 51 عاما قس���ما من شركة 
النفط الروسية )غازبروم( قبل أن 
يؤسس شركته التي حصلت على عقد 
قيمته مليارا جنيه استرليني لتطوير 
مجمع أذربيجاني للبتروكيميائيات 

في سورية.
وذكرت الصحيفة أن بلير عقد 
اجتماع���ا خاصا م���ع األمير أندرو 
األس���بوع املاض���ي بع���د أن أقاما 
في الفندق نفس���ه في اجلمهورية 
السوفييتية السابقة أذربيجان حيث 

كان األخير يجري زيارة خاصة.
واشارت الصحيفة إلى أن األمير 
أندرو الذي زار أذربيجان سبع مرات 
في السنوات اخلمس املاضية مقرب 
من الرئيس إلهام علييف ومرر خبرته 
في ه���ذا البلد إلى رئي���س الوزراء 

البريطاني السابق.

ثالث قرنيات مهربة داخل علبة حلوى 

زوجان سعوديان أمام المحكمة
بسبب تعويضات سيول جدة

القاهرة � د.ب.أ: ضبطت سلطات مطار القاهرة 
امس طبيب عيون ش����هيرا أثن����اء محاولته تهريب 
ثالث قرنيات بشرية داخل علبة حلوى لدى سفره 

إلى السعودية.
وكانت معلومات وصلت إلى اللواء سامى دراز 
مساعد وزير الداخلية ألمن املطار تفيد بقيام طبيب 
بتهري����ب قرنيات مصرية إلى الس����عودية وبيعها 

بأسعار خيالية.

مت تش����ديد الرقابة على الرح����الت املتجهة إلى 
الس����عودية وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة 
مصر للطيران إلى املدينة املنوررة تبني وجود الطبيب 
وسط ركابها وبتفتيش حقائبه عثر بداخل ست حقائب 
على 12 علبة حلوى وبفتحه����ا عثر على القرنيات 
داخل إحداها، اعترف الطبيب بأنه أشترى القرنيات 
وكان ينوى زراعتها في السعودية ملرضى عرب، ومت 

حترير محضر للطبيب وإحالته للنيابة.

دب����ي � العربية: تنظر محكم����ة جدة أول دعوى 
قضائية في خالف بني زوجني، على أحقية كل منهما 
في حصد التعويض املالي الذي قدمه خادم احلرمني 
الشريفني للمتضررين من سيل األربعاء الذي اجتاح 

أحياء من مدينة جدة.
وقالت مصادر لصحيفة »عكاظ«: في احملكمة العامة 
توجه القضاة إلى إيجاد حل توافقي بني الزوجني، 

قبل البت في الدعوى على الوجه الشرعي.
وذكرت املواطنة في دعواها أنها تعيش منفصلة 

عن زوجها بعد هجره له����ا دون أن يطلقها، إال أنه 
عاد بعد علمه باس����تحقاقه تعويضا ماليا، وهددها 
بأخذ أطفالها في حال ع����دم تنازلها عن التعويض 

على حد دعواها.
وقالت إنها تعيش ظروفا صعبة وحرجة، وأنها 
تعمل عاملة نظافة وحارس����ة في الوقت نفسه في 
إحدى امل����دارس براتب ال يتجاوز 400 ريال، لتلبي 
احتياجات أس����رتها اليومي����ة، خصوصا بعد هجر 

زوجها لها وأطفالها دون أن ينفق عليهم.

حواس يحسم قضية استعادة رأس 
نفرتيتي بعد لقاء مديرة متحف برلين

القاهرة � أ.ش.أ: أكد األمني العام للمجلس األعلى 
لآلثار د.زاهي حواس أن قضية اس����تعادة أو إعارة 
متثال رأس امللكة الفرعونية نفرتيتي سيتم حسمها 
خالل اللقاء الذي سيعقد بني اجلانبني غدا عقب وصول 

مديرة متحف برلني إلى القاهرة للتفاوض.
وقال حواس إن مصر ستقدم كل املستندات الدالة 
على خروج رأس التمثال بطرق غير مشروعة وحقها 
في اس����تعادته، أو تقدمي األملان م����ا يثبت خروجه 
بالطرق القانونية ومبعرفة الس����لطات املصرية في 

ذلك الوقت.
جاء ذلك ردا على تصريحات ميشائيل أيزنهاور 
املدير العام للمتاحف احلكومية في برلني لصحيفة 
»دير تاجز شبيغل« في عددها األسبوعي امس، والتي 
ق����ال خاللها إنه ال توجد مطالب رس����مية من مصر 
السترداد التمثال النصفي للملكة نفرتيتي املوجود 

حاليا في جزيرة املتاحف ببرلني.
وأشار أيزنهاور في تصريحاته إلى أن هذه القطعة 
األثرية تعد األكثر شهرة في املتحف اجلديد الذي جذب 
منذ افتتاحه منتصف أكتوبر املاضي أكثر من 150 ألف 
زائر، مؤكدا استعداد أملانيا للتعاون في مسألة التأكد 

من صحة الوثائق املتعلقة بامللكة نفرتيتي.

املنيا � أ.ش.أ: حرص الرئيس حسني مبارك على 
االطمئن����ان على صحة طفل من ابناء محافظة بني 
سويف كان الرئيس مبارك قد طالب وزير الصحة 
بعالج����ه في اخلارج نظرا ألنه مصاب مبرض نادر 
وامكانيات اسرته املادية احملدودة ال متكنه من تلقي 

العالج باخلارج.
واوضح الرئيس خ����الل جولته التفقدية امس 

مبحافظة املنيا انه كان قد قرأ باحدى الصحف قصة 
هذا الطفل، فسارع الى االتصال بوزير الصحة في 
الس����ابعة صباحا ليكلفه باتخاذ الالزم نحو عالج 

هذا الطفل على نفقة الدولة.
وقال وزير الصحة د.ح����امت اجلبلي انه توجه 
شخصيا للقاء الطفل واسرته، وان قرر سفره على 
الفور الى لندن، حيث مت اجراء فحوصات شاملة من 

جانب فري����ق كبير من االطباء، الذي اكدوا اصابته 
مبرض نادر للغاية في العالم، رمبا يكون ناجتا عن 
اصابة ڤيروس����ية، وان الطفل ووالدته املرافقة له 
يقيمان بفندق القوات املسلحة بلندن، ومن املقرر ان 
يعود الطفل الى مصر يوم اخلميس املقبل الستكمال 
العالج. كما تقرر عالج شقيقه الذي يعانى ايضا من 

هذا املرض الوراثي النادر.

مبارك يطمئن على حالة طفل بني سويف المصاب بمرض نادر


