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شرطة بريطانيا تراجع إجراءاتها األمنية 

بعد واقعة االعتداء على سيارة األمير تشالز

مباراة من أجل التعايش بين أطفال 
فلسطينيين وأطفال إسرائيليين

تشديد الرقابة على عمليات التجميل بالصين
بكني � أ.ش.أ: تعه����دت وزارة الصحة الصينية 
بتشديد الرقابة على صناعة جراحة التجميل وذلك 
بعد الوفاة املفاجئة ملطربة االستعراض التلفزيونية 
املوهوبة وانغ بيي )24 عاما( يوم 15 نوفمبر املاضي 
أثناء خضوعها جلراحة في الوجه في مستشفى في 
ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصني، وهى 
القضية التي أثارت جدال واسعا حول هذه اجلراحات 
خاصة أن نتائج التحقيقات في وفاة املطربة لم تنشر 
حتى اليوم. وصرح املتحدث باس����م وزارة الصحة 

الصينية دنغ هاى هوا � خ����ال املؤمتر الصحافي 
األس����بوعي في بكني � بأن الوزارة تعتزم البدء في 
فحص واسع النطاق للصناعة في املستقبل القريب. 
وقال دنغ إن مئات اآلالف من األشخاص يجرون كل 
عام عمليات جراحية بغرض التجميل في الصني، بيد 
أنه أقر بأن الصناعة تعاني من مشكات مثل التوزيع 
غير العادل للموارد الطبية واملنافسة غير العادلة 
وزيادة عدد احلوادث الطبية.. فضا عن االفتقار إلى 

دعم ورقابة من السلطات الصحية. 

بعد وفاة مطربة شابة

لندن � أ.ش.أ: تعكف الش����رطة البريطانية على 
مراجعة إجراءاتها األمنية بعد واقعة االعتداء على 
سيارة ولي العهد البريطاني األمير تشالز اخلميس 
املاضي. ونقل تليفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( أمس عن عمدة لندن بوريس جونسون 
قوله »إنه مت فتح حتقيق لتحديد أوجه القصور في 
اإلجراءات األمنية وكيفية التغلب عليها، فضا عن 
دراس����ة أنسب السبل ملواجهة أعمال العنف بشكل 
عام«. وكانت االشتباكات العنيفة التي اندلعت في 
أعق����اب إقرار مجلس العموم البريطاني ملش����روع 

قانون يقضي برفع الرس����وم اجلامعية إلى حد قد 
يصل إلى 3 أضعاف ما هي عليه اآلن، أي من نحو 
3 آالف جنيه إس����ترليني إلى حد أقصى قد يبلغ 9 
آالف جنيه إسترليني سنويا، قد أسفرت عن إصابة 

55 شخصا بينهم 12 شرطيا و43 متظاهرا.
وقد حتول املتظاه����رون بعد إقرار القانون إلى 
أعمال شغب اشتبكت خالها مجموعات من الطاب مع 
رجال الشرطة في املنطقة احمليطة بالبرملان وصوال 
إلى احلي التجاري قرب شارع اكسفورد، حيث حاول 

متظاهرون حتطيم واجهات بعض احملال.

الضفة الغربية � ا.ف.پ: استقبل اطفال 
فلسطينيون اجلمعة مجموعة من اقرانهم 
االسرائيليني ليلعبوا معهم مباراة ودية 
بك����رة القدم في فريقني مختلطني في أول 
زيارة من نوعها الظهار امكانية التعايش 

السلمي بني دولتني في املستقبل.
اطفال قرية ام اخلير البدوية في جنوب 
اخلليل املاصقة ملستوطنة »كرمل« كانوا 
في انتظار رفاقهم االسرائيليني الذين اتوا 
مع ذويهم من قرية هاريل التعاونية في 
منتصف الطريق ب����ني القدس وتل ابيب 
ليلعب����وا معه����م في فريق����ني مختلطني 
 ض����م كل منهم����ا العب����ني عرب����ا ويهودا
واتخذا اللونني األزرق واألحمر ش����عارا 

أطفال فلسطينيون واسرائيليون أثناء املباراةلهما.

العبو »األزرق« يخصصون جزءًا من مكافآتهم لبناء مساجد
في مبادرة غير مسبوقة وتعبيرا عن امتنانهم وشكرهم 
اجلزيل للخالق سبحانه وتعالى والذي من عليهم باالجناز 
الكروي بفوزه���م بكأس خليجي 20، صرح س���كرتير عام 
االحتاد لكرة القدم س���هو السهو بأن »العبي األزرق« قرروا 
وباإلجماع تخصيص جزء من املكافآت التي سيحصلون عليها 
لبناء مس���اجد في بعض الدول العربية واإلسامية وتأتي 
هذه املبادرة من الاعبني تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم هلل 
عز وجل الذي كلل جهودهم وبتوفيق منه جل وعا بفوزهم 

بكأس خليجي 20.
وأوضح السهو أن هذه النفحة اإلميانية واللفتة الكرمية 
من ابنائنا الاعبني امنا جتسد قوله سبحانه وتعالى )إنا ال 
نضيع أجر من أحسن عما( فكانت اإلرادة الصلبة والروح 
العالية والوفاء للوط���ن واالداء املتميز والعمل الدؤوب من 
»األزرق« فتحقق هذا االجناز الك���روي والذي تطلعت اليه 
جماهيرنا الكروية لتعزي���ز مكانة الكرة الكويتية والعودة 

بها إلى العصر الذهبي.
وأكد  الس���هو أن مجلس االدارة قد ثمن هذه املبادرة من 
»األزرق« واشار الى أن اهلل جلت قدرته سيعينهم ويدعمهم 
وميهد جميع الس���بل امامهم لتحقي���ق اهدافهم ألنهم رجال 
صدق���وا اهلل وصدقوا وطنه���م وكان اجنازهم الوعد احلق 

ومتنى لهم الفوز في االستحقاقات القادمة.

نصف سكان العالم يحصلون
على هواتف ذكية عام 2011

لندن � أ.ش.أ: توقعت دراس����ة اميركية حديثة ان 
يحصل نصف سكان العالم على هواتف ذكية بحلول 

العام 2011.
واشارت الدراسة التي اجرتها مؤسسة اميركية 
الى االرتفاع في نس���بة استخدام اجهزة الهواتف 
الذكية في الوقت احلالي بنسبة تبلغ 30%، في حني 
كانت نسبة اس���تخدامها في عام 2009 ال تتجاوز 

18% فقط.
واكدت الدراسة ان عدد مستخدمي الهواتف الذكية 
في الواليات املتحدة االميركية فقط سيرتفع من 35 
مليونا في الوقت احلالي الى 120 مليونا في العام 2001 
ثلثهم سيستخدم اما نظام التشغيل ويندوز من شركة 

مايكروسوفت او نظام اندرويد اخلاص بغوغل.
وتشير االرقام الى ان 61 مليون اميركي قد اقتنى 
هاتفا ذكيا خال الشهر املاضي بزيادة قدرها 14% عن 

الثاثة اشهر املاضية.
وتتميز اجهزة الهواتف الذكية بتوفير مزايا تصفح 
االنترنت ومزامنة البري����د االلكتروني وفتح ملفات 
االوفيس وحتتوي على لوحة مفاتيح كاملة، وتعمل 
على احد انظمة التش����غيل كويندوز موبايل وباك 

بيري وسيمبيان ولينوكس وغيرها.
وتشهد صناعة الهواتف الذكية وتطبيقاتها طفرة 
من حيث االنتاج وعدد املستخدمني، ما دفع شركات 
االتصاالت الى التسابق الى انتاج هواتف ذكية خاصة 

بها لتنافس في هذا السوق.

 »الصمت« بدالً من »زنا المحارم« إليناس الدغيدي

إعادة مضيفة للعمل بعد فصلها بسبب وزنها الزائد
نيودلهي � د.ب.أ: أمرت محكمة هندية 
شركة الطيران الهندية )اير انديا( التي 
تديرها الدولة بإعادة مضيفة جوية الى 
وظيفتها بعدما فصلتها الشركة لكونها 

ممتلئة بصورة زائدة.
وقال���ت ش���بكة »ان دي ت���ي في« 
التلفزيونية ان محكمة كولكاتا العليا 

أمرت الش���ركة بتغيير عمل املضيفة 
اجلوية ونقلها ال���ى األعمال األرضية 
ودفع راتبها من���ذ فصلها من اخلدمة 

في 2001.
واألكثر من ذل���ك ان احملكمة أمرت 
الشركة بتشكيل مجلس طبي لتقييم 

احلالة الصحية للمرأة.

وقالت املدعية نيبا دهار )44 عاما( 
ان وزنها ازداد بسبب أدوية تتناولها 

للعاج من اضطراب اخلوف.
وانخفض بشكل ملحوظ متوسط 
أعمار أطق���م الضيافة بعدما أصبحت 
ش���ركات الطيران تركز على تشغيل 
مضيفات جويات صغيرات في السن.

القاهرة � ام.بي.سي: كشف املؤلف 
املصري رفي���ق الصبان عن موافقة 
»الرقابة على املصنفات الفنية« في 
مصر على تصوي���ر فيلمه اجلديد 
»الصمت« والذي كان يحمل عنوان 
»زنا احملارم«، على أن تتولى إنتاجه 
وإخراج���ه إين���اس الدغي���دي بعد 

االستقرار مباشرة على أبطاله.
ورفض���ت الرقابة عن���وان »زنا 
احملارم« بدعوى أنه خادش للحياء 
العامة، كم���ا يحتوي على  واآلداب 
مش���اهد عنف إلى جانب مش���اهد 
اعتداءات األب اجلنسية على ابنته. 

والفيل���م مأخوذ ع���ن رواية بنفس 
التونسية  االسم )الصمت( لألديبة 

مي زبادي.
وأك���د الصبان أن الرقابة تفهمت 
وجهة نظره واملخرجة إيناس الدغيدي 
أثناء لقائهما مع رئيس الرقابة سيد 
خطاب، حيث ق���ال: »الرقابة كانت 
تخشى من التعميم، خاصة أن أحداث 
الفيلم تتمحور ح���ول زنا احملارم، 

واعتداء اآلباء على بناتهن«.
وأشار إلى أن الفيلم يعالج هذه 
القضية م���ن وجهة نظر نفس���ية 

إيناس الدغيديبحتة.


