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بول بيغيه مبا وعدد من وزراء حكومته االربعاء 
الى عمال نظافة خالل »يوم املواطن الصالح« الذي 
يقام للمرة االولى في الغابون، والذي شهد حتركات 
تطوعية ملكافحة »القذارة«. وقال رئيس الوزراء 
للتلفزيون الغابوني »ان القذارة في الغابون بلغت 
مستويات تكاد ال تطاق. يجب ان يدرك الكل ذلك«. 

وبث التلفزيون مشاهد تظهره وهو يزيل االعشاب 
في احد شــــوارع ليبرفيل بنشاط كبير. واضاف 
مبا »النظافة هي اساس الصحة )..( والصحة هي 
احلياة« داعيا الشعب الى »تخصيص بضع ساعات« 
لتنظيف مكاتبهم ومنازلهم في اطار هذه الفعالية 
التي ستنظم في اول يوم اربعاء من كل شهر. وبث 
التلفزيون مشــــاهد كذلك لوزيرة الدفاع اجنليك 

نغما مع وزراء الداخلية جان فرنســــوا ندونغو 
والبيئة مارتن ماباال والعدل انيسيت ناندا افيغا 
متسلحني مبكانس وهم ينظفون احد الشوارع من 
النفايات او يزيلون االعشاب من احدى الساحات. 
وشوهد موظفون رسميون وعسكريون ينظفون 
مكاتبهم او ثكناتهم باملمسحة او يغسلون زجاج 

نوافذهم في اطار هذا النشاط.

وزراء يتحولون إلى عمال نظافة في الغابون

ماجدة الرومي للوزراء العرب: حاربوا تجّار الفن
تونس ـ رويترز: حثت المطربة اللبنانية ماجدة 
الرومي وزراء الثقافة والسياحة واإلعالم في الدول 
العربية على دعم المبدعين الملتزمين والحقيقيين 
في مواجهة ما وصفته بتدني المشهد الثقافي العربي 
عموما قائلة ان المبدع هو أفضل ناطق باسم بلده.

وقالـــت الرومي التي ذاع صيتهـــا عندما اعتلت 
خشـــبة مهرجان قرطاج ألول مرة منذ ثالثين عاما 
»مهرجانات قرطاج وبعلبك وبيت الدين تبرز كقالع 
حصينة تواجه فن اإلثارة الذي ال غاية منه ســـوى 

التجارة«.
وانتقدت الرومي في مؤتمر صحافي عقدته الليلة 
الماضية بضاحية »قمرت« قبل حفلها بقرطاج المقرر 
اليوم »تردي الساحة الغنائية العربية وتغير أذواق 
الجمهور« لكنها أكدت على ان مسؤولية كبرى تقع 
على عاتق وزراء السياحة والثقافة واإلعالم للتصدي 

لهذه الموجة السائدة.
ومضت تقول »كلمتي مـــن هنا لكل وزير ثقافة 
وإعالم وسياحة هي ان تأخذوا موضوع الغناء كجزء 
من اإلعالم العربي وان تحاربوا التجار وان تدعموا 

فقط المبدعين«.
ووجهت المغنية اللبنانية نداءها للوزراء باعتبار 

ان الفن هو وسيلة للتعريف بحضارة البلدان وثقافتها 
وموروثها وأصالتها مضيفـــة ان الفنان المبدع هو 

أفضل ناطق باسم بلده وأول معرف بها.
وأضافت »نعم المبدع يحمل دورا أهم بكثير من 

دور أي سفير او ديبلوماسي آخر«.
وســـطع نجم الرومي التي توصف بأنها مغنية 
الرومانســـية والحب والســـالم منذ ثالثة عقود من 
الزمن من على مسرح قرطاج قبل ان تتوسع شهرتها 

ويتردد صدى أغانيها في أرجاء العالم العربي.
والرومي من بين قالئل في الوســـط الفني ممن 
اليزالون يتمتعون بنجومية هادئة وبمكان في قلوب 
المواطنين العرب لصدقها في الغناء ونقلها ألحاسيس 
الحب والســـالم والفرحة الى النفوس عبر أغانيها 

الحالمة.
وبدأت الرومي مشوارها الفني بعنوان »عم احلمك 
يا حلم يا لبنان« عشـــية الحرب اللبنانية وبعدها 
تحولت إلى نجمة عربية تحمل لواء األغنية العربية 
الملتزمة قبل ان تغني ايضا أغاني أخرى من بينها 

»مطرحك بقلبي« و»طوق الياسمين«.
وقالت ان الحرب بلبنـــان علمتها ان تغني فقط 
للحب والفرح واألشياء الجميلة مضيفة بنبرة ممتزجة 

باأللم والتحدي »الحرب دمرتنا في لبنان وانا مللتها 
والوقـــت الباقي بعمري ســـأخصصه للغناء للحب 

والفرح«.
وألقت بالالئمة على الفضائيات العربية في تراجع 
الذوق الفني لكنها شـــددت على ان »مهرجانات مثل 
قرطاج التزال تتصدى لفن اإلثارة والجسد والتجارة 
ببرمجة عروض إبداعية مثل شـــارل ازنافور العام 
الماضي« المغني الفرنسي الشهير ومضيفة ان هذا 
غير كاف وان وسائل اإلعالم ايضا مطالبة بلعب دور 

لدعم الفن الهادف والملتزم.
وستعتلي الرومي مســـرح قرطاج اليوم ضمن 
أنشـــطة الدورة 46 للمهرجان الدولي حيث يشارك 
ايضا عدد من النجوم مـــن بينهم االيطالي ايروس 
رامازوتي والسوري صباح فخري والفرنسية هيلين 

سيجارا والتونسي لطفي بوشناق.
وخالل الحفل ستقدم الرومي مقتطفات من أعمالها 
التي اشتهرت بها طيلة ثالثة عقود »ستختزل فيها 

مسيرتها« على حد تعبيرها.
وكان المهرجـــان قد افتتح أمـــس بعرض لفيلم 
»النخيل الجريح« للمخرج التونســـي عبداللطيف 

بن عمار.

أنچلينا چولي

الطبيب لوران النتيري يشرح عمليته وفي اإلطار املريض »جيروم« بعد العملية  )أ.ف.پ(

أنچلينا چولي حزينة على من لم يشعروا بالحب 

تجديد حبس مرتكب مذبحة »المقاولون العرب«
15 يومًا على ذمة التحقيقات

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: قرر قاضي 
املعارضات مبحكمة جنوب اجليزة 
جتديد حبس محمود طه سويلم 
سائق حافلة شــــركة »املقاولون 
العرب« والــــذي أطلق النار على 
زمالء له بالشركة فقتل 6 وأصاب 
6 آخرين، وذلك ملدة 15 يوما على 
التحقيقات التي جتري معه  ذمة 
مبعرفة نيابة جنوب اجليزة الكلية 
بإشراف املستشار حمادة الصاوي 

احملامي العام األول للنيابة.
قال املتهم انه لم يكن يقصد أن 
يتسبب في وقوع احلادث وإحداث 

هذا الكم من اإلصابات والقتلى بني 
صفوف زمالئه، مشيرا إلى انه كان 
ينوي فقط قتل زميل له يدعى »عبد 
الفتاح«، غير أن الطلقات خرجت 
بصورة عشوائية ولم يتمكن من 
السيطرة على نفسه أو على عملية 

إطالق النار.
النيابة  املقرر أن تتسلم  ومن 
خالل ساعات قليلة التقرير النهائي 
ملصلحة الطب الشــــرعي بشــــأن 
احلادث عقب االنتهاء من تشريح 
جثث املجنــــي عليهم وتوصيف 
اإلصابــــات واجلروح بأجســــاد 

املصابني، ومطابقة فوارغ الطلقات 
الصادرة عن السالح بتلك املعثور 

عليها باملصابني.
الشــــرق  أنباء  وعلمت وكالة 
األوسط من مصادر قضائية مطلعة 
أن ملف التحقيقات مع املتهم يكاد أن 
ينتهي، حيث ينتظر أن يتم بعد غد 
»السبت« اإلعالن عن إحالة املتهم 
إلى احملاكمة اجلنائية العاجلة بعد 
ورود موافقة املستشار عبد املجيد 
محمود النائب العام على أمر اإلحالة 
الذي يجري إعداده حاليا بإشراف 

املستشار حمادة الصاوي. 

لــــوس أجنيليــــس ـ يو.بي.آي: أعربــــت النجمة 
الهوليودية أنچلينا چولــــي عن حزنها الكبير على 
كل من لم يشعر باحلب يوما مؤكدة ان وجود أوالدها 
يقوي عالقتها بالنجم األميركي براد پيت لكنهم ليسوا 

سبب استمرار هذه العالقة.
وقالت چولي في مقابلة مع مجلة »بارايد« األميركية 
»أنا أشعر باحلزن على أي شخص لم يعش حالة من 
احلب فاحلب يرفع املرء وهو يعني البحث عن األفضل 
ملن نحبه واعطاء األولوية ملصاحلهم واحلب هو ما 
تعيش من أجله«. وردا على سؤال عما اذا كان وجود 
األوالد هو سبب بقائها مع پيت أجابت چولي بدهشة 
»األوالد يربطون بعضنا ببعض لكن العالقة ال تستمر 
إذا كان األمر مرتبطا باألوالد فقط فالبد من االهتمام 

فعال باآلخر واالستمتاع بالوقت معا«.
وأضافت »نحن نحب البقاء معا ونستمتع بذلك، 

ال بل نحتاج ذلك ونحن جند دائما وقتا مميزا«.
وتابعت »براد يعرفني بشكل كامل وهو يحبني 
واألوالد يحبوننــــي«. وأكدت انه ال يحصل أن تبقى 

بعيدة عن حبيبها أكثر من 3 أيام متتالية.
وحتدثت عــــن ماضيها املتمرد مؤكدة انها جربت 
كل شيء ألنها دائما ما كانت تشعر بأنها محتجزة في 
قفص »لكنني فتحت القفص منذ سنوات عدة وأريد 
أن يعيش أوالدي هذه احلرية وأريدها لألشــــخاص 

اآلخرين أيضا«.

صحتك
ڤيتامين »أ« يخفض 

خطر اإلصابة 
بسرطان الرئة

واشنطنـ  يو.بي.آي: ربطت 
دراسة جديدة بني وجود ڤيتامني 
»أ« في الدم وخفض خطر اإلصابة 

بسرطان الرئة.
ووصف باحثون أوروبيون 
ذلك بأنه إجناز علمي قد يؤدي إلى 
الوقاية من املرض وتشخيصه في 
وقت مبكر وإنقاذ حياة الكثيرين 

من املرضى.
واطلع الباحثون من الوكالة 
ــرطان  الس ــاث  ــة ألبح الدولي
والدكتورة كاروالين رلتون من 
بيانات  ــل على  جامعة نيوكاس
تتعلق بأكثر من 520 ألف شخص 
ــن الزمن. وقالت  منذ عقدين م
رلتون وهي محاضرة بارزة في 
علم األوبئة اجلينية في جامعة 
التي  ــة  الدراس ــل في  نيوكاس
شاركت في إعدادها ونشرت في 
نشرة اجلمعية الطبية األميركية 
»أجرينا دراسة على أشخاص من 

معظم مناطق أوروبا«.
إلى أن األشخاص  وأشارت 
الذين أصيبوا بسرطان الرئة كانت 
لديهم نسبة أقل من ڤيتامني »6أ« 
في دمائهم سواء كان هؤالء من 

املدخنني أو غير ذلك.
وأضافت »تبني لنا أن الذين 
لديهم مستويات منخفضة من 
ــف خطر  ــني »6أ« تضاع ڤيتام
الرئة  إصابتهم مبرض سرطان 
أكثر من غيرهم«.وقالت إن هذه 
ــة جيدة من  ــون طريق »قد تك
ــخاص  أجل معرفة من هم األش
األكثر عرضة من غيرهم لإلصابة 

باملرض في املستقبل«.
وينتشر سرطان الرئة على 
نطاق واسع في العالم إذ أصيب 
به حوالي 1.6 مليون شخص في 

عام 2008.

طائرة شمسية تقوم برحلتها األولى
 طوال الليل بنجاح

برن ـ يو.بي.آي: دخلت طائرة شمســـية سويسرية التاريخ 
بعد أن أصبحت األولى من نوعها التي تتمكن من التحليق طوال 

الليل من دون التزود بالوقود.
وذكر موقع »ســـويس انفو« أن الطائرة الثورية »ســـوالر 
إمبالس« تســـتند إلى تقنية حديثة وتصميم مبتكر وساهم في 
صنعها نحو 80 شـــركة. وتعتبر هذه الطائرة الشمسية األولى 
التي يقودها طيار وتتمكن من التحليق طوال الليل وحطت صباح 
امس في مهبط مطار برن شـــمال مدينة لوزان السويسرية بعد 

رحلة استمرت 25 ساعة.
وقد أعرب الطيار السويسري أندري بورشبرغ املدير التنفيذي 
لـ »ســـوالر إمبالس« عن سروره لنجاح مهمته وقال إنه اختبر 

ليلة »غير عادية«.
وتسعى الشركة في األسابيع املقبلة للقيام برحلة تستمر 36 
ساعة إلثبات أن الرحالت االعتيادية ممكنة والقيام برحلة حول 
العالم بحلول عام 2013. وقد اســـتغرق انتاج الطائرة حوالي 7 

سنوات بتكلفة 88 مليون دوالر.

جراح فرنسي ُيجري أول عملية لزرع وجه كامل على اإلطالق 

باريـــس ـ د.ب.أ: ذكرت صحيفة »لو 
باريزيان« الفرنســـية أمـــس أن جراحا 
فرنســـيا أجرى أول عملية ناجحة لزرع 

وجه كامل على اإلطالق.
وأجرى العملية التي استغرقت 12 ساعة 
يومي 26 و27 يونيو املاضي في مستشفى 
هندري موندور العام في ضاحية كريتيل 

في باريس، الطبيب لوران النتيري.
واملريض هو رجل )35 عاما( كان وجهه 
قد تشوه بسبب ورم ليفي عصبي وهو 
مرض وراثي تنمو فيه أورام في النسيج 
العصبي. ويعرف أيضا باسم مرض الرجل 
الفيل. وشملت العملية إزالة جفني العينني 

وعضالتهما والقنوات الدمعية من متبرع 
لم حتدد هويته وزرعها في وجه املريض 

جيروم )الذي لم يذكر اسمه كامال(.
وفي ابريل املاضي زعم فريق إسباني 
من اجلراحني أنه أجرى أول عملية لزرع 
الوجه في العالم لكن عمليته لم تشـــمل 

جفون العيون وال القنوات الدمعية.
وقال النتيري عن جيروم إنه »ميشي 
ويأكل ويتحدث. وبدأت حليته بالفعل في 

النمو على وجهه اجلديد«.
وذكر اجلراح أن جيروم سعيد بوجهه 

اجلديد.
واملخاطـــر التي يواجهها جيروم اآلن 

تتعلق باحلالة النفسية وباحتمال رفض 
جسمه األنسجة اجلديدة.

وجرت العملية بعد 5 أعوام من عملية 
تاريخية أخرى أجراها أطباء فرنسيون 
وزرعوا خاللها النصف السفلي من وجه 

امرأة كان كلب قد شوه قسماته.
وقال النتيري إن مشـــروعه اجلديد 
ســـيكون تنفيذ عمليات زرع وجه كامل 

لضحايا تعرضوا حلروق.
وأضـــاف »مازلـــت لم أحـــل جميع 
الصعوبات إلجراء عمليـــات زرع وجه 
على هذا النوع من املرضى. إنه التحدي 

التالي لي«.

تاكسي بيروت البحري.. حلم بانتظار القانون
أ.ف.پ: قد يصبح  ـ  بيــــروت 
التنقل على طول الساحل اللبناني 
متاحــــا دون الوقــــوع في جحيم 
ازدحام السير اخلانق، وذلك بفضل 
مشروع التاكسي البحري )بيروت 
ووتر تاكسي( الذي سيوفر النقل 
السريع بني املناطق الساحلية على 

منت عبارات.
وتدغدغ هذه الفكرة أحالم اآلالف 
من اللبنانيني الذين ميضون ساعات 
يوميا في زحمة السيارات، السيما 
في الطرق التي تصل املدن اللبنانية 

الساحلية ببعضها.
وقــــد أبدى رئيــــس احلكومة 
اللبنانية ســــعد احلريري دعمه 
لهذا املشــــروع بانتظار حتضير 

مشروع قانون.
ويقــــول خالــــد التقــــي املدير 
العام لشــــركة »ليبانيــــز ووتر 
التيرناتيف«  ترانسبورتايشــــن 
)الشركة اللبنانية للنقل البحري 
البديل( »مبجــــرد احلصول على 
الضوء االخضر، ستبنى احملطات 
وتصنع العبارات خالل عام واحد«. 
ويضيف »حركة املرور أصبحت 
ال تطاق« فــــي بلد يفتقر الى نقل 

عام فعال.
فالعاصمة بيروت، التي يبلغ 
عدد سكانها اكثر من مليون نسمة، 
تشهد حركة دخول نصف مليون 
ســــيارة إليها يوميــــا، وربع هذه 
السيارات يكون على متنها شخص 

واحد فقط.

ويتابع خالد التقي »الهدف هو 
تخفيض تدفق السيارات الى بيروت 
بنســــبة 25% على االقل من خالل 
تقدمي وسيلة مريحة للنقل يستفيد 
منها املوظفون والطالب والسياح 
كذلك«، وهو يطمح الى ان تتمكن 
شــــركته من نقل 10 آالف شخص 
يوميا في املرحلة االولى، على ان 

يرتفع العدد الى خمسني ألفا.
ويوضح خالد التقي ان هذه 
الفكرة راودته عندما قدم اثنان 
من موظفيه استقالتهما في يناير 
العـــام 2009 »ألنهما ضاقا  من 
ذرعا من قضاء ساعة أو اثنتني 
لبلوغ بيروت من جل الديب او 
انطلياس« اللتني تبعدان حوالي 
خمســـة كيلومتـــرات فقط عن 

العاصمة.
وتقدر كلفة هذا املشروع بـ 50 
مليون دوالر في املرحلة االولى، 
وهو قائم على نظام حقوق امتيازات 
جتارية تشارك من خالله مجموعة 
من الشركات في إدارة املمر البحري 
والعبارات، وكذلك املراكز التجارية 

التي ستقام بجانب احملطات.
ويشرح التقي محاسن مشروعه 
قائال »بدال من ان يصاب املوظف 
بانهيار عصبي، ميكنه ان يتناول 
طعام الفطور في »املول« )املركز 
التجــــاري(، ويشــــتري صحيفة 
ويشرب قهوته بهدوء في عبارة 
»شاتل« )سعتها 160 شخصا(، أو 
»كليبر« )220 شخصا(، أو عبارة 
كبار الشخصيات )16 شخصا(«.

خالد التقي يشرح مميزات مشروعه  )أ.ف.پ(

أم هندية ترمي مولودها في مرحاض طائرة

كّي المالبس.. طريقك إلى قلب المرأة 

نيودلهي ـ يو.بي.آي: أجنبت امرأة هندية طفال 
داخـــل حمام طائرة وحاولـــت التخلص منه عبر 

رميه في املرحاض.
وذكرت وسائل إعالم هندية أن املرأة وهي غير 
متزوجة وفي الـ 22 من عمرها كانت على منت طائرة 
متوجهة من روسيا إلى الهند وقالت الشرطة إنها 
عثرت على الطفل في املرحاض فيما كانت تخضع 

الطائرة لتفتيش روتيني.
وأصدرت الشـــرطة إنذارا في مطار أمريستار 
ومتكنت من اعتقـــال املرأة التي اتهمتها مبحاولة 

التسبب في موت طفل بعد والدته.
ونقلت املرأة والطفل إلى املستشـــفى وأفادت 
املصادر الطبية بأن وضع األم مستقر فيما اليزال 

الطفل في وضع خطر.

لندنـ  يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة نشرتها 
صحيفة »ديلي إكســــبريس« امس أن كي املالبس 
وليس الزهور أو الشوكوالتة هو اآلن املفتاح جلذب 
املرأة البريطانية. ووجدت الدراسة أن نسبة تصل 
إلى نصف النساء تقريبا في بريطانيا اعتبرن أن 
الطريــــق إلى قلوبهن هو مســــاعدتهن في األعمال 
املنزليــــة. وقالت إن 50% من البريطانيات اعترفن 
بأن تولي رجالهن مسؤولية كي املالبس هو أفضل 
لديهن من قضاء عطلة نهاية األســــبوع بعيدا عن 

املنزل أو تناول عشاء رومانسي.
وكشفت الدراسة أيضا أن النساء البريطانيات 
يقضني 5472 ساعة من حياتهن على طاولة الكي.
وأضافت أن املرأة البريطانية املعاصرة تبحث 
اآلن عن رجل جديد على استعداد للعب دور أكثر 
نشاطا في املنزل بســــبب انشغال عدد أكبر منهن 
في وظائف بدوام كامــــل وألن الكثير منهن مازلن 
يعتقدن أن الرجال ال ميارسون أي عمل في املنزل 
خاصة كي املالبس. ونصحت الدراسة الرجال بأن 
أفضل وسيلة لكسب ود شريكات حياتهم وإقناعهن 

بتلبية احتياجاتهم اجلنسية هي كي املالبس.

الطائرة الشمسية خالل رحلتها امس  )أ.ف.پ(


