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31 رغم كل الصعوبات التي واجهتها 
منذ صغرها ورغم انحدارها من أسرة 
فلس���طينية غير متعلمة، جنحت 
سوسن ش���بلي في ان تصبح اول 
ام���رأة من اص���ول أجنبية تتولى 
رئاسة قس���م حوار الثقافات لدى 
وزير داخلية احلكومة احمللية في 

والية برلني.
اضطرت عائلة سوسن شبلي بعد 
� اإلسرائيلية عام  العربية  احلرب 
1948 الى االنتقال للعيش في لبنان، 
حيث أمضت 20 عاما هناك قبل ان 
تهاجر العائلة الفلسطينية للعيش 
في أملانيا، وولدت سوسن التي تبلغ 

31 عاما في أملانيا حيث نش���أت في 
ظروف صعبة، إذ ظلت وإلى حني 
بلوغها سن الثانية عشرة من دون 
جنسية ومن دون أوراق اقامة دائمة، 
كما افتقدت دعم والديها في مسارها 
الدراسي لكونهما أميني ويتحدثان 

فقط اللغة العربية في املنزل.

فلسطينية تصبح أول مستشارة عربية في حكومة والية برلين

وفاة أصغر الرجال المصابين بسرطان الثدي
لندن � يو.بي.آي: توفي البريطاني نيكي 
أفي����ري الذي يع����د أصغر الرج����ال املصابني 
بس����رطان الثدي سنا في بريطانيا بعد تفاقم 

حالته املرضية.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانية 
امس أن أفيري )28 سنة( وهو عامل سابق 
من منطقة ساوث أون سي صارع املرض أربع 
سنوات تلقى خاللها عالجا كيميائيا ولكنه 
توفي في املستشفى وبجانبه أفراد عائلته. 
وحقق أفيري حلم حياته قبل وفاته وذلك 
بالزواج من صديقته تش���ريل بركنز التي 
متاثله عمرا ف���ي أبريل املاضي. لم يصدق 
أفيري عندما أبلغه األطباء في البداية بأنه 
مصاب بسرطان الثدي في عام 2006 ألنه ظن 
أن هذا املرض ال يصيب إال النساء. ويعود 
الفضل في الكشف عن مرضه إلى صديقته 
بركنز التي ش���جعته عل���ى زيارة الطبيب 

عندما الحظت ورما في صدره.

100 سينما جديدة في إيران العام المقبل

البدناء يدفعون أكثر مقابل التأمين الصحي

عملية تقليص للجيش البلجيكي

طهران � يو.بي.آي: أعلن مسؤول إيراني أمس 
ان إيران ستنشئ 100 س����ينما جديدة خالل العام 

املقبل.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية لألنباء عن 
مساعد وزير الثقافة اإليراني لشؤون السينما جواد 
شمقدري على هامش اختتام املهرجان الرابع لألفالم 
القصيرة في تبريز إعرابه عن األمل بأن يؤدي بناء 
100 سينما جديدة العام املقبل إلى حل املشاكل التي 

يواجهها عرض األفالم في البالد.
وردا على سؤال عن عرض أفالم أجنبية في دور 
السينما اإليرانية أكد شمقدري أن هذا املوضوع سيتم 

حله بإنشاء دور السينما اجلديدة في املستقبل.
وازدهرت السينما اإليرانية في اآلونة األخيرة 

وحاز املخرجون اإليرانيون جوائز عاملية.
وكانت ذروة جناح السينما اإليرانية على الصعيد 
الدولي هي احلصول على جائزة السعفة الذهبية 
في مهرج����ان »كان« الدولي عام 1997 لفيلم »طعم 
الكرز« للمخرج عباس كيار س����تمي باالشتراك مع 
مخرج ياباني. ومن التطورات األخرى في السينما 
اإليرانية املش����اركة الفاعلة للعنصر النسائي في 
مجال اإلخراج حيث برزت مخرجات مثل رخشان 

بني اعتماد وتهمينه ميالني.

برلني � رويترز: طالب عضو محافظ في البرملان 
األملاني بأن يدفع أصحاب الوزن  الزائد مبالغ أكبر 
مقابل متتعهم بالتأمني الصحي، قائال: ان منط حياتهم 
غي����ر الصحي يضع ضغوطا أكث����ر مما يجب على 

املستشفى.
وقال مارك����و فاندرفيتس وهو عضو في حزب 
االحتاد الدميوقراطي املسيحي الذي تتزعمه املستشارة 
اجنيال ميركل لصحيفة بيلد اخلميس املاضي ان من 
الظلم ان يدفع من يعيشون بشكل صحي ملن رفعوا 

تكاليف الرعاية الصحية من خالل بدانتهم.
وأضاف في اشارة الى ما يقدر ب� 9 ماليني أملاني 
من أصحاب الوزن الزائد »من املش����روع الس����ؤال 
عما اذا كانت التكاليف الهائلة التي يتس����بب فيها 
اإلفراط في تناول الطعام يجب ان يس����تمر آخرون 

في حتملها«.
وأضاف »أعتقد انه سيكون من املعقول ان يتحمل 
من عاشوا عمدا حياة غير صحية املسؤولية املالية 

عن ذلك«.

بروكسل � أ.ف.پ: سيخضع اجليش البلجيكي 
لعملية تقليص على كل املستويات فسيستمر في 
خفض عديده وحمل الذين يبقون في صفوفه على 
خفض اوزانهم اذ تبني ان 60% منهم يعانون من 

وزن زائد على ما ذكرت وسائل اعالم.
ففي اطار خطة خلفض عديد اجليش الى 34 
ألف عنصر سيسمح وزير الدفاع بيتر دي كرمي 
الى 1150 عسكريا بقي لهم اقل من خمس سنوات 
قبل التقاعد مبغادرة اجليش مبكرا في العام 2011. 
وعملية تخفيف عديد القوات املسلحة البلجيكية 

ليست بجديدة.
فميزانية الدفاع تتراجع سنويا منذ العام 2008 
وباتت تشكل راهنا 1 الى 1.1% من اجمالي الناجت 
الوطني وهي اقل بكثير من احلد االدنى الذي حدده 

حلف شمال االطلسي للدول االعضاء فيه.
من جهة اخرى نقلت صحيفة »نيوزبالد« عن 
ناطقة باس���م اجليش قولها انه تبني لس���لطات 
الدف���اع ان 60% من اجلنود يعان���ون من الوزن 
الزائد و15% من البدانة وس���تضع لذلك برنامجا 

خاصا لتنحيفهم.

ام.بي.س���ي: أعربت   � القاهرة 
الفنانة التونسية هند صبري عن 
قلقها من االش���تراك في املسلسل 
الكومي���دي »عايزة أجتوز«، الذي 
يعرض على ام.بي.سي، في شهر 
رمضان املقبل، مشيرة الى ان خفة 
دم الشعب املصري وكذلك احلال 
ألغل���ب الش���عوب العربية تزيد 
من صعوبة مهمته���ا في إضحاك 

املشاهدين.
وقالت هند: »ان هذا املسلسل 
يعتمد عل���ى كوميدي���ا املوقف 
ملناقش���ة ظاهرة اجتماعية تهم 
ش���ريحة كبيرة م���ن املجتمع«، 
مضيفة ان الشعب العربي عموما 
واملصري خصوصا يتمتع بخفة 
الظل، واملصريون حتديدا يطلق 
عليهم أبناء نكتة، وهو »ما يجعل 

إضحاكهم شيئا صعبا«.
ورفضت هند صبري الربط بني 
اختيارها ظاهرة اجتماعية خطيرة 
كالعنوس���ة موضوعا ملسلسلها 
اجلديد »عايزة أجتوز« ومنصبها 
كس���فيرة لألمم املتحدة، بحسب 

صحيفة احلياة اللندنية أمس.
وأكدت ان هن���اك فصال تاما 
وكامال بني نش���اطها االجتماعي 
وعمله���ا كفنان���ة، مؤك���دة انها 
تختار أعمالها دوما على »أساس 
املضمون« سواء هذا املسلسل أو 

األعمال املقبلة.
وشددت الفنانة التونسية على 
اختالف مسلسل »عايزة أجتوز« 
عن غيره م���ن األعمال الكوميدية 
السائدة، مشيرة الى انه بعيد عن 
فكرة مسلسالت السيت كوم، التي 

يصعب من خاللها مناقشة ظاهرة 
مهمة كالعنوسة في 30 حلقة.

وردا على سؤال حول رؤيتها 
للمشاركة في الدراما التلفزيونية، 
قالت »املسلسل يعني انك بحاجة 
ال���ى قصة ميك���ن تقدميها في 30 
حلق���ة دون أن يش���عر اجلمهور 
بامللل، باالضافة الى ان املسلس���ل 
يستغرق فترة طويلة في التصوير 
والتحضي���ر فهو مجهد، وكان من 
املس���تحيل تقريبا تكرار التجربة 

في العام التالي«.
وتشرح تفاصيل دورها بالقول 
»ألع���ب فيه دور »ع���ال« الطبيبة 
الصيدالنية الشابة املنتمية للطبقة 
املتوسطة التي تسعى جاهدة الى 
اللحاق بقطار الزواج قبل الوصول 

الى العقد الثالث من عمرها«.

هند صبري: أخاف من خفة دم المصريين 

ليوناردو دافنشي يزور لندن!
لندن � إيالف: تسري رعشة من اإلثارة 
والتطلع في أوصال األوس����اط الفنية في 
بريطانيا مع إعالن متحف »الناش����يونال 
غاليري« نيته إقامة أكبر معرض من نوعه 
للوحات عبق����ري عصر النهضة ليوناردو 

دافنشي.
وأعلن املتحف ان املعرض سيكون باسم 
»ليوناردو دافنشي.. رسام في بالط ميالنو«، 
وسيقام في جناح خاص بالغاليري لفترة 
أربعة أش����هر اعتبارا من نوفمبر 2011 إلى 

فبراير 2012.
وسيركز هذا املعرض، الذي سيستعير 
املتحف ع����ددا كبيرا من لوحاته من جميع 
أنحاء العالم، على أس����لوب دافنشي الفني 
وأغراض����ه منه، وس����عيه وراء الكمال في 

تصويره للجسد البشري.
وستشمل األعمال املعروضة بعض أشهر 
لوحات الفنان االيطالي الفذ مثل »البيل 
فرونيير« )فرونيير اجلميلة( مستعارة 
من متحف اللوفر الباريس���ي، و»مادونا 

ليت���ا« املعروف���ة ايضا باس���م »العذراء 
والطفل« مستعارة من »هيرميتاج« في 
سنت بيترس���برغ الروس���ية، وهو من 
أعرق املتاحف في العالم، وأيضا »سنت 
جيرومي« من متحف »بينيكوتيكا ڤاتيكانا« 

بروما.
وسيضم املعرض أيضا نسخة باحلجم 
احلقيقي ألحد أش����هر أعماله وهو »العشاء 
األخير« مستعارة من »األكادميية امللكية« 
)رويال أكادميي( الش����هيرة في بيكاديللي 

بقلب لندن.
ويذكر ان »الناش����يونال غاليري« يطل 
على ميدان ترافالغر )الطرف األغر( ويعتبر 

معادال ملتحف اللوڤر الفرنسي.
ويضم هذا »الغاليري« 2300 لوحة تغطي 
الفترة منذ منتصف القرن الثالث عشر حتى 

أوائل القرن العشرين.
وهو مؤسسة مملوكة للجمهور البريطاني 
وتفتح أبوابها طوال أيام األسبوع باملجان إال 

في حاالت املعارض املؤقتة املهمة.

ألنه يتمتع بوجه سينمائي مثل نجوم هوليوود

توم كروز يحاول إقناع بيكام بالتمثيل

حملة أهلية لمواجهة التحرش في لبنان
بيروت - وكاالت: أطلقت جمعيات أهلية لبنانية 
مؤخرا حملة بعنوان »أوقفوا العنف ضد األطفال«، 
ويشمل العنف الذي تس����عى اجلمعيات الى وقفه 
اجلوانب النفسية بالكالم والعاطفة والتصرف، فضال 
عن اإلساءة اجلنسية سواء أخذت أشكال التحرش أو 
االعتداء وكانت آخر دراسة جلمعية »كفى« � اللبنانية 
املعنية بالعنف ض����د األطفال الصادرة عام 2008 � 
أظهرت أن أكثر من 16% من األطفال في لبنان بني سن 
ال����� 8 وال� 11 قد تعرضوا على األقل لنوع من أنواع 

التحرش. وذكر تقرير لنشرة أخبار »ام بي سي 1« 
22 اجلاري ان الطفل الذي متت اإلساءة إليه هو البالغ 
الذي يعاني من أمراض نفس����ية، وسلوكية عديدة، 
باختالف أنواع اإلساءات. وعن تعريف اإلساءة، يقول 
د.مرام احلكيم، الطبيب النفسي، ان »اإلهمال أحد أوجه 
اإلساءة، وهناك اإلساءة اجلسدية من أنواع الضرب 
من اخلفيف الى الشديد، واإلساءة النفسية بالكالم 
وبالعاطفة والتصرف، واإلساءة اجلنسية من خفيفة 

وشديدة، وهي بحد ذاتها جنسية وعاطفية«.

ايه« من انتاج وتسويق براتز. 
وقد استأنفت الشركة احلكم على 
الفور لرفع هذا احلظر. واطلقت 
»ام جي ايه« دمى براتز في يونيو 

.2001
واصبحت الش����ركة س����ريعا 
املنافس االكبر لباربي مع اقتناصها 
اكثر من مليار دوالر من رقم اعمالها 
الس����نوي وإحلاقها ضربة قوية 

بهيمنة باربي على السوق.

برمتها يجب ان تخضع العادة 
محاكمة«.

وكان����ت محكم����ة البداية في 
ريفيرسايد في كاليفورنيا اعتبرت 
ان كارتر براينت الذي صمم الدمية 
براتز عندما كان يعمل لدى ماتيل، 
انتهك العقد الذي يربطه بشركة 

انتاج دمى باربي.
واص���درت احملكم���ة حينها 
حكما مينع مبوجب���ه »ام جي 

هولي���وود � د.ب.أ: يحاول توم كروز جنم 
هوليوود اقناع العب الكرة االجنليزي الشهير 

ديڤيد بيكام باقتحام مجال التمثيل.
وقال كروز البالغ من العمر )48 عاما( ان بيكام 

يتمتع »بوجه سينمائي مثل جنوم هوليوود«.
وأعرب كروز عن ثقته في جناح بيكام كممثل 
وأوضح قائال: »انه يتمتع بجميع املواصفات مبا 

في ذلك املظهر واألناقة وسينجح بكل تأكيد«.
ومنذ تعرف كروز على بيكام في عام 2003 
يحاول كروز اقناع بي���كام )35 عاما( بتغيير 
مهنته من العب الى ممثل ويبدو ان فرص بيكام 
ليست سيئة نظرا ألن مستقبله في عالم كرة 
القدم لن يدوم طويال بالنظر الى سنه ويبدو 

ان التمثيل سيكون البديل األفضل.

ل����وس أجنيلي����س � أ.ف.پ: 
اميركية  ألغت محكمة استئناف 
حكما صادرا في العام 2008 مؤيدا 
لشركة ماتيل النتاج االلعاب التي 
التي  الدمية »براتز«  ان  اعتبرت 
تصدرها الشركة املنافسة »ام جي 
انترتينمنت« مستوحاة من  ايه 

دميتها الشعبية جدا باربي.
اليك����س  القاض����ي  وكت����ب 
كوزينسكي في قراره »ماتيل ال 
ميكنها ادعاء احتكار الدمى الرائجة. 

فهذا مفهوم ال ميكن حمايته«.
وحكمت محكمة االستئناف تاليا 
لصالح »ام جي ايه انترتينمنت« 
الغية احلكم الصادر عن محكمة 
البداية في ديس����مبر ومفاده ان 
فكرة الدمية براتز مس����روقة من 

ماتيل.
واشار قرار محكمة االستئناف 
الى وج���ود اخطاء ارتكبت في 
محكم���ة البداي���ة واعتب���ر ان 
الغرامة وقدرها عش���رة ماليني 
دوالر التي فرضت قبل سنتني 
ملغاة على االرجح، الن »القضية 

توم كروز ديڤيد بيكام

الدمية براتز

براد پيتأنچلينا چولي

" "

تعويض براد وأنچلينا من صحيفة بريطانية أشاعت خبر انفصالهما
لندن � أ.ف.پ: واف���ق براد پيت 
وأنچلينا چولي على مبلغ لم يفصح 
القضائية في  عنه لوقف املالحقات 
حق صحيفة »نيوز اوف ذي وورلد« 
الش���عبية البريطاني���ة التي ذكرت 
انهما سينفصالن قريبا على ما اعلن 

احملامون.
وكان���ت الصحيفة االس���بوعية 
البريطانية التي تصدر االحد ذكرت 
في يناير ان املمثلني االميركيني غير 
املتزوجني استش���ارا في ديس���مبر 
اتفاق حول تقاس���م  محاميا البرام 

ثروتهما وحضانة اطفالهما.

وتناقل���ت االوس���اط الصحافية 
العاملي���ة واالنترنت اخلبر فورا في 
حني ذهبت بعض وسائل االعالم الى 
حد القول ان احملامي االميركي سوريل 
تروب ميثل براد پيت وأنچلينا چولي 

في قضية انفصالهما.
ومبوجب االتفاق الذي ابرم اخلميس 
املاضي وافقت الصحيفة الشعبية التي 
متلكها مجموعة »نيوز كوربوريشن« 
العائدة لالسترالي روبيرت موردوك 
على نشر اعتذارات ودفع تعويضات 
مالية الى براد وچولي على ما اوضح 

محاميهما في لندن كيث شيلينغ.

فيضانات الصين.. األسوأ منذ 10 أعوام
بكني � يو.بي.آي: قالت احلكومة الصينية 
ان األمط���ار الغزيرة والفيضان���ات التي تعد 
األس���وأ في البالد منذ 10 أع���وام أودت بحياة 
700 ش���خص وخلفت 347 مفقودا منذ بداية 

العام احلالي.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
عن بيانات حكومية ان الفيضانات ضربت 27 
مقاطعة وبلدية وأثرت على 110 ماليني شخص 

وأدت إلى نزوح 8.06 ماليني آخرين.
وأثرت الفيضان���ات أيضا على أكثر من 7 
ماليني هكتار من األراضي الزراعية وأدت الى 

انهيار 645 ألف منزل.
وقال ليو نين���غ نائب وزير املوارد املائية 
في مؤمتر صحافي اليوم األربعاء ان اخلسائر 
االقتصادية املباشرة للفيضانات بلغت 142.2 

مليار يوان )20.88 مليار دوالر(.
ومنذ أوائل ابريل املاضي ومع بداية موسم 
الفيضان شهد أكثر من 230 نهرا جتاوزا ملنسوب 

املياه فيها عن احلد الطبيعي.

ضبط »سيف« بحوزة 
راكب عربي قبل تهريبه

القاهرة � أ.ش.أ: متكن جمارك 
مطار القاهرة الدولي من ضبط 
س���يف أخفاه راكب ميني في 
حقيبته لدى وصوله قادما من 
سورية ملخالفته قوانني حيازة 

األسلحة احلادة.
وكان رجال اجلمارك اشتبهوا 
في الراكب )س.ع( لدى وصوله 
على الطائرة املصرية القادمة 
من دمشق وبفتح حقائبه عثر 

على السيف.
واعترف الراكب أمام رجال 
اجلم���ارك بأنه حص���ل على 
السيف هدية بعد زيارة رسمية 
إلحدى الوزارات في سورية وال 
يعلم قوانني حيازتها مبصر، 
ومتت مصادرة السيف وحترير 

محضر للراكب.

صحتك
دواء لعالج مرض السكري

يشكل تهديدًا للقلب
كش��فت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية مؤخرا أن 
شركة تصنيع عقاقير طبية عاملية أخفت نتائج دراسة كانت 
قد أجرتها وأظهرت أن أحد أدوية مرض السكر التي تنتجها 

يزيد من خطر اإلصابة باألزمات القلبية.
وذكرت الصحيفة أن ش��ركة »س��ميثكالين بيتش��ام« 
-عمالق صناعة األدوية � أجرت س��را في خريف عام 1999 
دراس��ة حول تأثير عقار »افانديا« ملرضى السكر على قلب 

املريض.
غير أن نتائج الدراس��ة أثبتت أن العقار ميثل خطرا على 
القل��ب أكبر من العقاقير األخرى املنافس��ة له، وبدال من أن 
تنشر الش��ركة تلك النتائج س��عت طوال السنوات اإلحدى 

عشرة التي تلت إجراء الدراسة للتستر عليها.
وق��د افتضح أمر التع��رض لألزمات القلبي��ة من تناول 
عق��ار أفاندي��ا أول مرة ف��ي مايو 2007 بعد دراس��ة أعدها 
أحد اختصاصيي القلب بعيادة كليفالند مس��تعينا ببيانات 
أرغمت الشركة بعد دعوى قضائية على نشرها في موقعها 

اإللكتروني.
وف��ي الش��هور التي أعقب��ت ذلك اعترف مس��ؤولو 
الش��ركة بأنهم كانوا على دراية منذ عام 2005 على األقل 
باحتمال خطر اإلصابة باألزمات القلبية جراء اس��تخدام 

دواء أفانديا.

الدمية براتز تنتقم من غريمتها باربي

نيكي أفيري وزوجته


