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لندن � يو.بي.آي: تعتزم هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س����ي( 46
توظيف مذيعات جتاوزن اخلمس����ن من العمر وذلك لتبديد املزاعم 

القائلة بأنها متارس متييزا ضد املوظفن على أساس العمر.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانية امس أن اإلذاعة سوف تطلب 
من املذيعات زينت بدوي وهي س����ودانية األصل وجوليا سوميرفيل 

وفيونا أرمسترونغ االلتحاق مبوظفيها.
وجاء ذلك بعدما طلب املدير العام لإلذاعة مارك طومسون من مسؤولي 

أقس����ام األخبار في الهيئة قبل 12 ش����هرا توظيف ما ال يقل عن امرأة 
في اخلمسن من العمر من أجل الرد على املزاعم القائلة بأنها متارس 

التمييز ضد املذيعات اللواتي ينتمن إلى هذه الفئة العمرية.
وبحسب املصدر فإن »بي بي سي« سوف توظف عددا يصل إلى 4 
مذيعات تزيد أعمارهن عن اخلمسن عاما وأخريات من داخلها لوظائف 
مماثلة إذ ليس لديها حاليا س����وى امرأة واحدة في اخلمسينيات من 

العمر هي ماكسن موهيني.

مذيعات فوق الخمسين في الـ »بي بي سي«

فرعون 2010: فضيحة مدّوية لتامر حسني ونجاح غير مسبوق لسوالف فواخرجي

القاه���رة � إيالف: كعادته قرب نهاية عام وبدء 
عام جديد يطل علينا محمد فرعون بتوقعاته في 
2010 على مختلف األصعدة واملجاالت، ومعروف 
ان فرعون يستعن في تنبؤاته بعالم اجلان والذين 

تعلم منهم هذا العلم.
وقد كان من أبرز توقعاته في السنوات املاضية 
زواج نانسي عجرم _ وفاة يوسف شاهن _ أزمة 
عادل إمام الصحية _ طالق أنغام _ فش���ل محمد 
س���عد _ وتراجع يحيى الفخراني _ مشكلة هالة 

سرحان _ عودة محمد هنيدي للتألق.

تألق حلمي وتراجع هنيدي

أما ع���ن توقعاته في 2010 فتبدأ باملطرب تامر 
حسني والذي سيصاب بس���وء حظ غير متوقع 
وشعبيته في الهبوط وتراجع بسرعة الصاروخ 
ويتوقع ل���ه فضيحة مدوية، ومحمد هنيدي رغم 
جناحه في 2009 لكنه سيتراجع من جديد ألنه لم 
يتعلم من أخطائه، واخلوف يعود اليه مرة أخرى. 
ويش���ير فرعون الي تربع املطربة أنغام على قمة 
الطرب العربي وعليها ان حتسن استغالل عودة 

احلظ لها من جديد.
ويحذر فرعون النجم كرمي عبدالعزيز من احلسد 
واحلوادث بسبب جناحه األخير ويحذر أيضا يحيى 
الفخراني من س���وء احلالة الصحية، وسيواصل 

النجم احمد حلمي تألقه.
أما النجمة سوالف فواخرجي فيقول فرعون انها 

أسعد الفنانات حظا في عام 2010 وستحقق جناحا 
غير مسبوق ولكنها رمبا تفقد عزيزا عليها .

أما املطربة لطيفة فيقول فرعون: طالعها سعيد 
وجناح كبير في العمل ولكنها ستعاني من مشاكل 
تأتيها من أشخاص عزيزين عليها، ويشير فرعون 
الى ان الفنانة الكبيرة وردة اجلزائرية س���تعاني 

من أمراض صحية.
أما النجمة هيفاء وهبي فطالعها سعيد ورمبا 
ترزق مبولود، أما نانسي عجرم فنجمها وحظها 

متراجع وعليها ان تغير من نفسها.
وستشهد س���مية اخلشاب تراجعا في النجاح 
وقلة في األعمال وطالعها به مؤشرات حزن شديد، 
أما النجم الس���وري جمال سليمان فهناك صعود 

بطيء في جنمه.

عودة هالة وأزمة يسرا

ومن مفاجآت 2010 عودة التألق لإلعالمية هالة 
سرحان وعودتها الى األضواء من جديد ألن جنمها 
ينهض من جديد أما النجمة يس���را فس���تتعرض 
ألزمة صحية كبيرة وجنمها في أزمة وذلك يزيد 

من سوء حظها في 2010.
ويكش���ف فرعون عن بعض توقعاته في 2010 
فيقول: سيكون هناك ميالد ملطربة لبنانية جديدة 
حتقق جناحا طاغيا في الوطن العربي ووفاة فنان 
سوري كبير ووفاة أكثر من فنان مصري وارتداء 
أكثر من فنانة مصرية للحجاب وسقوط وفضيحة 

تهز الوسط الفني واإلعالمي ملذيع متميز جدا اشتهر 
بالوقار والدفاع عن حقوق »الغالبة«.

أم���ا النجم عمرو دياب فيس���تمر حظه العالي 
وجائ���زة عاملية جديدة في انتظ���اره، أما املطرب 
محمد فؤاد فهذا العام عامه، أما املطربة ش���يرين 
عبدالوهاب فستتعرض ملشاكل كبيرة تترك على 

اثرها روتانا.
ويكشف فرعون عن مفاجأة من مفاج آته وهي 
ان املخرجة ايناس الدغيدي »ملبوسة« من شيطان 
ويقول: أنا أراه في عيونها وهو دائما يخرجها عن 

املألوف وهذا ما سيجعلها فاشلة. 
ويضيف فرعون ان عام 2010 سيش���هد عودة 
النجم الكبير محمود عبدالعزيز من خالل مسلسل 

جديد وسيكون من أجنح أعماله.
 وستكون أحالم جنمة اخلليج االولى وعامها 
من أجمل األعوام لها فيه حظ كبير، أما جنم العرب 
محمد عبده فسيكون متألقا ومن النجوم احملظوظن 

في هذا العام. 

عام الحسم في إيران

وعلى املستوى السياسي يشير الفلكي محمد 
فرعون الى ان 2010 هو عام احلسم بالنسبة إليران 
والسالح النووي وحتسم بالعقوبات أو باحلرب. 
وسقوط حكومة نتنياهو واستمرار أعمال العنف 
في باكستان وسيشهد العام اجلديد صعود جنم 

حركة طالبان من جديد. 

وتوقع تفجيرات تهز الواليات املتحدة وأوروبا. 
أيضا توقع أعمال عنف وتفجيرات قوية تهز اجلزائر 
ويعاني الرئيس بوتفليقه من مرض شديد، ومشاكل 
كبيرة في دولة خليجية، وفي لبنان بدء املشاكل 
واالختالفات بن األحزاب واغتيال شخصية حزبية 

تشعل النار من جديد.
 في مص����ر تراجع ش����عبية االخوان املس����لمن 
ويحصلون على مقاعد بسيطة في االنتخابات في 2010 

وتصاعد املشاكل في اليمن وال حتسم إال بالقوة.

إسبانيا بطلة كأس العالم

وع���ن توقعاته في عالم الرياض���ة لعام 2010 
يشير فرعون الى ان أبرزها سيكون في كأس العالم 
والذي ستحرزه اس���بانيا ألول مرة في تاريخها، 
وعلى املستوى احمللي سيحرز النادي األهلي رغم 
تراجع مس���تواه بطولة الدوري وسيحقق حسام 
حسن رغم محاوالت عرقلته بطولة الكأس لنادي 
الزمالك.. وس���يكرر عمرو زكي جتربة االحتراف 

اخلارجي.

األزمة المالية مستمرة

وعلى املستوي االقتصادي يقول فرعون: لألسف 
األزمة املالية العاملية تزداد سوءا في 2010 وسيكون 
هناك صعود وهبوط ألسعار البترول وتراجع في 
البورصتن الس���عودية واملصرية وعودة أسعار 

الذهب ملا كانت عليه.

جديـد  مـن  النـار  تشـعل  لبنانيـة  حزبيـة  شـخصية  واغتيـال  وأوروبـا  المتحـدة  الواليـات  تهـز  تفجيـرات  سياسـيًا: 
سـوءًا  وتـزداد  مسـتمرة  العالميـة  الماليـة  األزمـة  اقتصاديـًا: 

عـودة هالـة سـرحان لألضـواء وحـدث سـعيد لهيفـاء  وهبي

رياضياً: إسبانيا ستحرز كأس العالم واألهلي المصري بطل الدوري

الكشـف عـن حقيقيـة مذيـع متميـز تهـز الوسـط اإلعالمـي 

العام الماضي تنبأ بزواج نانسي وطالق أنغام وفشل محمد سعد وأزمة عادل إمام الصحية 

تدهورت صحته بعد توغل السرطان في جسده

مليونا إسترليني باسم المقرحي في سويسرا

ويثير وجود هذا املبل���غ الكبير من املال 
في مصرف سويسري ش���كوكا حيال ادعاء 
احلكومة الليبية بأن املقرحي موظف طيران 
صغير، كما يس���لط الضوء مجددا على قرار 
احلكومة االس���كوتلندية االفراج عن ضابط 
االستخبارات الليبي بحجة اصابته بسرطان 

البروستات في اغسطس املاضي.
في املقابل، قال مصدر في فريق الدفاع عن 
املقرحي لصحيفة »ذي صنداي تاميز« ان ليبيا 
حضرت مجموعة اس���باب لوجود هذا املبلغ 

الكبير من املال لدى املتهم الليبي.

لن���دن � عاصم عل���ي � طرابلس � أ.ف.پ: 
الليبي عبدالباسط املقرحي  تدهورت صحة 
الذي كان حكم عليه بالسجن مدى احلياة بعد 
اعتداء لوكيربي وأعيد الى ليبيا في اغسطس 
املاضي، بعد انتشار مرض السرطان بجسمه، 

حسبما جاء في نشرة طبية امس.
وجاء في النشرة الصادرة عن ادارة اخلدمات 
الطبية في مركز طرابلس الطبي »نتيجة لتطور 
مرض    املقرحي، ادخل السبت الى مستشفى 
مركز طرابلس الطبي لعالجه من حالة قيء 
وكحة مستمرة ولتقييم حالته املرضية بعد 
عدة جرعات من العالج الكيماوي«. واضافت 
ان »الفحص اظهر عالم���ات اعراض جانبية 
منها زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكر 
ووهن في العضالت«، مضيفة ان »التصوير 
املغناطيس���ي اظهر زيادة في انتشار املرض 
)السرطان( عما كان عليه في السابق«. ومن 
جهة اخرى اكد االدعاء امللكي االسكوتلندي ان 
ضابط االستخبارات الليبي عبدالباسط املقرحي 
كان ميلك مليونا وثمامنائة الف جنيه استرليني 
في حس���اب مصرفي سري في احد مصارف 
سويسرا عندما دانته محكمة اسكوتلندية في 
قضية لوكيربي قبل ثماني سنوات، واوضح 
االدعاء ان هذا احلس���اب املصرفي كان وراء 
رفض القضاء االس���كتلندي باطالق املقرحي 
بكفالة في نوفمبر العام املاضي خشية وصوله 

الى امواله املودعة.

إماراتي يسير 535 كلم بصحراء 
الربع الخالي لمساعدة المعاقين

كاترين ملكة سيدات ألمانيا 
ويامان ملك جمال الرجال

أملانيا � د.ب.أ: شهدت أملانيا اختيار ملكة جمال السيدات املتزوجات 
)مس����ز أملانيا( وملك جمال الرجال )مستر أملانيا( في حفل أقيم مساء 

السبت وحضره جنوم ومشاهير املجتمع األملاني.
وشهدت املسابقة منافسة شديدة بن ملكات جمال السيدات والرجال 
في الواليات األملانية الست عشرة وفازت كاترين دوراكوڤيتش )28 عاما( 
من والية بادن فورمتبرج جنوب غرب البالد بلقب ملكة جمال سيدات 
أملانيا »مسز أملانيا« للعام اجلاري 2009. وقامت جلنة التحقيق املكونة 
من عشر شخصيات اجتماعية مرموقة مبنح الزوجة الفاتنة اللقب بعد 
تغلبها على 15 متنافسة. في الوقت نفسه، فاز ميتي كان يامان )23 عاما( 
من مدينة برمين بلقب ملك جمال الرجال »مستر أملانيا« لعام 2009 في 

احلفل الذي شهده فندق لينستوف شرقي أملانيا.
حضر املسابقة جميع الناجحن في منافسات الرجال والسيدات على 
مستوى تصفيات الواليات األملانية الست عشرة. وفور إعالن النتيجة، 
مت التقاط صور الفائزين، وقالت سيلفيا فرامان املتحدثة باسم املسابقة 
لوكالة األنباء األملاني����ة )د.ب.أ( إن الصدفة جمعت بن وظيفة االثنن 

الفائزين للسيدات والرجال حيث انهما يعمالن في مجال االقتصاد.

القاهرة –د.ب.أ:ذكر تقرير إخباري امس أن شابا 
من اإلمارات سيبدأ يوم 26 اجلاري رحلة طويلة متتد 
نحو 20 يوما يسير خاللها على أقدامه 535 كيلومترا 
في صحراء الربع اخلالي من أجل هدف نبيل ليجمع 

فيه تبرعات للمعاقن.
وقالت صحيفة »البيان« اإلماراتية إن الشاب جالل 
جمال بن ثنية ال����ذي يبلغ من العمر 23 عاما اختار 
طريقا صعبا لتحقيق أكثر أحالمه إحلاحا ليس����لط 
هذا الن����ور على أطفال يعيش����ون معظم الوقت في 

ظالم املجتمع.
وأضافت الصحيفة أن الشاب بدأ هذا املشروع قبل 
ثالثة أعوام ويواصله اآلن من أجل إطالق صرخة مدوية 

يسمعها كل من ال ينصت إلى همسات املعاق.
ويقول جالل بن ثنية إن الناس عادة ما ينظرون 
إلى »عدم القدرة« بقدر أكبر مما ينظرون إلى »القدرة 

واإلمكانية«، مش����يرا إلى أن األطفال املعاقن لديهم 
قدرات ومه����ارات تفوق في كثير من األحيان من هم 
أكث����ر منهم صحة وهم بحاجة مل����ن يدعمهم ويدعم 
أنشطتهم ويوليهم قدرا من االهتمام باعتبارهم جزءا 

من املجتمع لهم احتياجات وأيضا إمكانيات.
وقال الشاب جالل إن الهدف الرئيسي من هذه الرحلة 
جمع التبرعات ملركز متخصص في تعليم املعاقن من 
مختلف األعمار في دبي ونشر الوعي خلدمة املعاقن 
في اإلمارات والتضامن مع هذه الفئة وتعزيز الهوية 

اإلماراتية والتواصل بن اإلمارات والعالم.
واليزال بن ثنية يبحث ع����ن راع يتكفل بإمداده 
بسيارة وسائق يرافقه في مسيرتة بحيث يلتقي معه 
كل 40 كيلومترا تقريبا مما يساعده على توفير الغذاء 
والنوم في الس����يارة ليال أو وضع مالبسه ومعداته 

فيها عوضا عن حملها طوال الوقت.

ورفض املوساد اإلدالء بأي معلومات بشأن ما حدث مع العميلتن وسبب 
حالتهما النفسية املتردية، كما أن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي عقب 

باسم املوساد بالقول »إننا ال نعطي تفاصيل حول نشاط املكتب«.
لكن خبراء نفس����ين حتدثت يديعوت أحرونوت معهم رجحوا 
أن احلالة النفسية التي تعاني منها عميلتا املوساد ناجمة 
من طبيعة عملهما حيث تتعرضان ملخاطر داهمة على 
احلياة إلى جانب التخوف الدائم من انكشاف هويتهما. 
وقالت الصحيفة إن السرية هي األساس في عمل 
املوساد كما أن أساليب تشغيل العميل هي مسألة 

سرية.
وقالت الطبيبة النفسية د.دوريت يوديشكن 
مديرة وحدة الصدمة النفسية في مركز الصحة 
النفسية »بريل« في تل أبيب إن »العمل حتت 
الثقيلة والتعرض  النفسية  وطأة الضغوط 
ملخاطر داهمة على احلياة إلى جانب التخوف 
الدائم من انكش����اف هويتك احلقيقية قد يتم 
التعبير عنه بأشكال مختلفة من اخللل النفسي«. 
وأضاف����ت أنه »قد يؤدي ن����وع عمل كهذا لدى 
أشخاص قابلن للتعرض ملس كهذا من الناحية 
اجلينية إلى اندفاع حاالت نفس����ية وجائز جدا أن 
العمل في املوس����اد يؤدي بالعمي����ل إلى مواجهة مع 
ضغوط يومية ثقيلة«. وقال مس����ؤول مطلع على حالة 
عميلتي املوس����اد إنه »رمبا هذا مرتب����ط قليال بعملهما ومن 
الناحي����ة اإلحصائية قد يكون األم����ر مصادفة فإذا عانى واحد من بن 
كل مائة عميل موساد من نوبة نفسية فإن هذا األمر ليس مختلفا عن 

نسبة املرضى بن مجمل السكان«.

تل أبيب � يو.بي.آي: دخلت عميلتان شابتان للموساد إلى مستشفى 
لألمراض العقلية في وسط إسرائيل وهما في حالة خلل عقلي يعتقد 
أن س����ببه ضغط العمل فيما وضع املوساد حراسا عليهما للتأكد من 

عدم كشفهما أسرارا أمنية. وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
امس أن األطباء واملسؤولن في املستشفى فوجئوا مؤخرا 

لدى استقبالهم شابة جميلة وهي في حالة خلل عقلي 
ويرافقها حارس شخصي. وبعد أن سأل األطباء عن 

س����بب وجود مرافق شخصي للشابة مت اإليضاح 
لهم أن احلديث يدور عن عميلة للموس����اد وأن 
مهمة املرافق ليست االهتمام بحالتها وإمنا كي 
ال تتسبب حالتها في التحدث أكثر مما ينبغي 

عن خدمتها في جهاز املخابرات.
ووفقا للصحيفة فإن األمر الذي تلقاه عميل 
املوساد الذي يرافق الشابة يقضي بأنه »ممنوع 
أن تصل أس����رار من اجلهاز إلى آذان ليست 

مخولة بسماعها«.
ووافق األطب����اء مرغمن على تواجد عميل 

املوساد في جلسات احملادثات مع املريضة من 
املوساد رغم أنهم ليس����وا معتادين على تواجد 

شخص ثالث في جلسات كهذه مع مرضاهم وإضافة 
إلى ذلك خضع األطباء لتحقيق أمني ليتس����نى لهم 

الوصول إلى املريضة. وتزايد ذهول األطباء عندما وصلت 
بعد وقت قصير ش����ابة جميلة أخرى إلى املستشفى يرافقها 

عميل آخر للموساد يتعن عليه احلفاظ على عدم تسرب أسرار دولة 
من العميلة ق املريضة التي س����رعان م����ا اتضح لهم أنها هي األخرى 

عميلة للموساد.

بسبب التخّوف الدائم من كشف هويتهما..

عميلتان للموساد في مستشفى لألمراض العقلية
صحتك

المسّكنات 
تزيد الرغبة في الحياة

ڤيين����ا � د.ب.أ: قال خبراء إن 
الطبية اجليدة لتخفيف  الرعاية 
معاناة املرض����ى الذين ال أمل في 
ش����فائهم يجعل من رغبتهم في 
التخل����ص من احلي����اة امرا غير 
ضروري. وقال البروفيسور فرانكو 
دي كانو من معهد السرطان الوطني 
االيطالي مبدينة ميالنو إن املرضى 
الذين يطلبون املساعدة للتخلص 
من حياتهم يجب أن يؤخذ أمرهم 
بجدية. وقال »لكن علينا أن نأخذ 
في االعتبار أن الطلبات اخلاصة 
بالقتل الرحيم أو املس����اعدة على 
االنتح����ار على يد طبيب غالبا ما 
تتغير م����ن خالل الرعاية الكافية 
والشاملة باملس����كنات«، ويجب 
أن يحص����ل ه����ؤالء املرضى على 
العالج  العالج. ويس����تهدف  هذا 
باملسكنات مساعدة املريض املشرف 
على املوت توفي����ر العالج الالزم 
له للتخلص من اآلالم ووس����ائل 
العالج األخرى ومن بينها املساعدة 

النفسية.

أحمد حلميهالة سرحانهيفاء وهبي تامر حسنينانسي عجرم

عبدالباسط املقرحي

)أ.پ( كاترين وميتي يامان  

سوالف فواخرجي

فرعون


