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ميشال تامر نائبًا لرئيسة البرازيل وزوجته تصغره بأكثر من 42 سنة

.. ودا سيلفا يبكي في آخر خطاب له بوصفه رئيسًا للبرازيل

إيطاليا تحظر أكياس التسوق البالستيكية من أول يناير

طبعات جديدة من مؤلفات القصيبي

» نينتيندو« تنصح األطفال بعدم استخدام عيد رأس السنة في لبنان.. نسبة إشغال الفنادق وصلت إلى %90
جهازها الجديد ذي األبعاد الثالثية

سائقة »توك توك« تهدد باالنتحار
 بسبب محافظ القاهرة

طوكيوـ  أ.ف.پ: 
حّذرت مجموعة » 
نينتيندو « امس 
اســـتخدام  مـــن 
االطفال في ســـن 
السادسة وما دون 
اجلديد  جلهازها 
الثالثية  باالبعاد 
ملا قد يكـــون له 
من آثار ضارة على 

العيون.
وسيطرح جهاز 
»3 دي اس« اجلديد 
الثالثية  باالبعاد 
الســـادس  فـــي 

والعشـــرين من فبراير املقبـــل باليابان ثم في مـــارس بأوروبا والواليات 
املتحدة واستراليا.

وقبل انطالق احلملة الترويجية املقررة في 8 يناير، اصدرت الشركة بيانا 
قالت فيه ان االطفال في ســـن السادسة وما دون ينبغي ان يستخدموا فقط 
اجلهاز ذا البعدين، ألن التحديق في الصور باالبعاد الثالثية ملدة طويلة قد 

يؤثر سلبا على منو عيونهم.
واجلهاز اجلديد مجهز بشاشـــتني، تتيح احداهما رؤيـــة الصور نافرة 
باستخدام نظارات خاصة، واضافت الشـــركة على موقعها االلكتروني انه 

وبحسب اخلبراء كل الصور ذات االبعاد الثالثية تؤذي نظر االطفال.
وطالبـــت االهل بعـــدم الســـماح الطفالهم باســـتخدام شاشـــة االبعاد 

الثالثية.

»أنا يائسة خالص من حياتي اللي كلها عذاب وألم 
وفراق وعايزة انتحر«، هذا ما قالته »صباح«، أول سيدة 
في مصر تقوم بقيادة التــــوك توك كي تعالج زوجها 

املريض وترعى أبناءها وأحفادها بعد وفاة والدهم.
وأكدت فــــي حديثها لـ »اليوم الســــابع« انها تفكر 
في االنتحار ألنهــــا منذ ان جاءت للحياة وهي معذبة، 
فوالدها مرض مما اضطرها للخروج في سن السادسة 
من عمرها للعمل، حيث عملت في العديد من املجاالت 
منها النقاشة واحملارة واحلدادة، وذلك على مدار أعوام 
متتالية، وبعدها تزوجت، ظننت ان احلياة قد ابتسمت 
لها، إال ان عذاب طفولتها تضاعف بعد زواجها، حيث 
خرجت للعمل إلعانة أشــــقائها وزوجها وسافرت الى 
العديد من الدول منها رومانيا واألردن وليبيا وغيرها 

من الدول.
وتســــتكمل صباح »حياتي كانت ميسورة في ذلك 
الوقت أكافح من أجل أسرتي، ولكن طعنات الدهر لي 
اســــتكملت ما فعلته معي فــــي الصغر، أصيب زوجي 
بالسرطان وبعدها لم أمتكن من السفر الى ليبيا، حيث 
صدر قرار بعدم دخول أحــــد دون عقد مع جهة عمل، 
وظروفي الصحية أصبحت ال تسمح، فقررت ان اشتري 
توك توك منذ 5 سنوات عشت وأسرتي من إيراده الى ان 
جاءتني صدمة أكبر من كل ما مضى، فقدت ابني األكبر 
في حادث سيارة وتكفلت بأبنائه وزوجته واستكملت 
مشواري في احلياة بزوجي املريض وأبنائي وأحفادي، 
الى ان جاء د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة وأصدر 

قرارا مبنع سير التوك توك في شوارع العاصمة«.

بيروت ـ كونا: ألقت األوضاع 
السياسية السائدة حاليا في لبنان 
بظاللها على أجواء عيد رأس السنة، 
حيث شهد مطار رفيق احلريري 
الدولي حركة كبيرة للوافدين قبل 
نهاية العام احلالي في حني تراوحت 
نسبة اإلشغال في الفنادق بني 70 
و90 % اال ان ذلك لم يرض أصحاب 
املؤسسات السياحية بشكل تام.

 وعلى الرغم من النكسات التي 
أصيب بها القطاع السياحي على 
مر السنوات املاضية جراء األوضاع 
األمنية والسياســــية، فإن أجواء 
األعياد هذا العــــام كانت مرضية 
مقارنة بالسنوات السابقة لناحية 
التخفيضات على بطاقات احلفالت 
او احلجوزات في الفنادق وتقاطر 
الوافدين من املغتربني والســــياح 
العــــرب واألجانب، حيث شــــهد 
القطاع السياحي قفزة نوعية في 
عدد الوافديــــن الذين بلغ عددهم 

حوالي 2.2 مليون شخص.
وتراوحــــت أســــعار بطاقات 
التي يحييها  احلفالت املوسيقية 
جنوم الفن اللبناني في ليلة رأس 
السنة بني 150 و800 دوالر مبا ميكن 
جميع فئــــات املجتمع من اختيار 

أنسب احلفالت لهم.
وذكر رئيس احتــــاد النقابات 
السياحية في لبنان بيار األشقر 
ان نسبة األشغال في فنادق بيروت 
خالل فتــــرة األعياد تراوحت بني 

70 و%90.

ووصف األشقر األوضاع التي 
مير بها القطاع السياحي اللبناني 
بـ »املرضية« لكنه انتقد في الوقت 
نفسه اخلطاب اإلعالمي املتشنج 
الذي ســــاد خالل األشهر املاضية 
وساهم في »تغيير وجهة السياح 

الذيــــن أرادوا متضية األعياد في 
لبنان«.والحظ ان »هناك نســــبة 
حجــــوزات كبيــــرة فــــي املطاعم 
واملقاهي ومراكز اللهو الشــــهيرة 
ما يدل علــــى رغبة اللبنانيني في 

احلياة ومواجهة التحديات«.

وزير مصري يطارد »شرطي« تحرش بفتاة 

ضرير  .. ميكانيكي ماهر!

يابانية تقاضي »غوغل« لعرضها مالبسها الداخلية 

أصدرت املؤسسة العربية للدراسات والنشر 
طبعات جديدة من مؤلفات األديب الســـعودي 
الراحل غازي القصيبي، باإلضافة إلى إعادة طبع 
آخر مؤلفاته »الوزير املرافق« الذي لقي زواجا 

كبيرا.
وقد أصدرت املؤسسة العربية طبعات جديدة 

ملؤلفاته التالية: قراءة في وجه لندن )شعر( عقد 
من احلجارة، )شـــعر( مع ناجي ومعها )دراسة 
أدبية( حيـــاة في اإلدارة )ســـيرة(. كما أعلنت 
املؤسســـة العربية للدراســـات والنشر أن هذه 
املؤلفات ستعرض في معرض الرياض الدولي 
للكتاب الذي يقام في مطلع شهر مارس املقبل.

في مطاردة مثيرة ومشــــهد نادر جدا ال جتده اال في افالم االكشــــن، 
القى وزير التنمية االدارية د.احمد درويش القبض على عسكري حترش 

بفتاة في الدقي وسلمه الى الشرطة ومتت محاكمته.
تعود تفاصيل الواقعة بحســــب جريدة »البشاير« املصرية الى انه 
اثناء ســــير وزير الدولة للتنمية االدارية د.احمد درويش بسيارته في 
شارع الثورة بالدقي، شاهد مجندا يرتدي املالبس االميرية اثناء حترشه 
بفتاة تبلغ من العمر 17 عاما ترتدي بنطلونا وقميصا اسود اللون، ولم 
يكتف املجند بذلك بل قام مبالمســــة جسدها.ولم يتمالك الوزير نفسه 
من الغيظ، فتقدم الى الشــــاب واطلع على حتقيق شخصيته ليتبني له 
انه شــــرطي وبطاقته حتمل رقم 92456 صادرة في 2009/1/1 قوات امن 

اجليزة، واملجند يدعى قطب عبداحلميد عبدالعزيز سيد.

من يلق نظرة أولية على ورشة محمد بتللو إلصالح السيارات في احد 
أحياء اجليزة بالقاهرة في مصر ال يلفت نظره شــــيء غير عادي. فكبير 
مساعديه سيد ريان يعمل وعدد من الصبية في إصالح سيارة قدمية من 

طراز »بيتلز« فولكس واجن.
لكن من ينظر عن كثب الى ريان الذي يتحســــس بيده الطريق حول 
السيارة ويعتمد على مساعديه في مناولته األدوات يدرك ان األمر مختلف. 
ان فني اصالح السيارات )امليكانيكي( سيد ريان )26 عاما( كفيف البصر. 
ولقد أصر ريان الذي فقد اإلبصار في حادث مأساوي قبل ثماني سنوات 

على مواصلة العمل في املهنة التي تعلمها وهو في التاسعة من العمر.

طوكيوـ  ايالف: رفعت امرأة يابانية دعوى قضائية 
ض شركة غوغل بسبب عرضها صور مالبسها الداخلية 
عن طريق خدمة »غوغل ستريت فيو«، وطلبت املرأة 
التي لم يعلن اسمها تعويضا ماليا من شركة غوغل 
قــــدره 600 ألف ين ياباني أي ما يعادل 4588 جنيه 
اســــترليني وذلك بسبب ما سببته لها تلك الصور 
من آالم نفسية وفقا ملا قالته صحيفة »ماينيتشي« 
اليابانية. وعقدت اجللسة االولى للدعوى في مدينة 
فوكوكا اليابانية وقالت املرأة أمام احملكمة اجلزئية 
التي حققت في القضية انها أصيبت بالقلق مخافة 
أن تكون هدفا جلرمية جنسية وأن ما حدث تسبب 
لها في تغيير محل اقامتها وفقدانها لوظيفتها.ووفقا 
للدعوى فإن املرأة شاهدت هذه الصورة الول مرة في 

ربيع هذا العام حينما كانت تستخدم خدمة غوغل 
ستريت فيو للبحث عن شقتها اخلاصة بها والتي 
تعيــــش فيها مبفردها، وأشــــارت الدعوى الى أنها 
أصيبت بوسواس قهري بعد أن رأت تلك الصورة 
وذلك النها خافت من أن يكون كل شيء تقوم به على 
مدار اليوم يتم تسجيله سرا وتسبب هذا القلق في 
فقدانها لوظيفتهــــا وتغييرها حملل اقامتها.وتدعي 
املرأة - طبقا للصحيفة - أن شــــركة غوغل قامت 
برفع صورة املالبس الداخلية مبجرد قيامها بتقدمي 
دعوى قضائية ضد الشركة وقالت املرأة انني أفهم 
أنه من املمكن أن يتم عرض صورة للشقة من اخلارج 
ولكن أن يتم عرض صور املالبس الداخلية لسكان 

الشقة فهذا غير مقبول متاما.

ميالنو ـ رويترز: تبدأ ايطاليا إحدى كبريات الدول 
املستخدمة ألكياس التسوق البالستيكية حظرها اعتبارا 
من اول يناير مع حتذير جتار التجزئة من فوضى وتبني 

كثير من احملال التجارية ذلك التحول.
ويقول منتقدون ايطاليون ان كمية كبيرة من النفط 
تستخدم في صناعة أكياس البولي ايثلني التي تستغرق 
فترة طويلة للغاية كي تتحلل وتسد املصارف وتنتشر 
بسهولة ليؤذي منظرها العني وتسبب خطورة بيئية.

وقالت مؤسسة ليجامبيانتي االيطالية املدافعة عن 
البيئة ان االيطاليني يســـتخدمون نحو 20 مليار كيس 
بالستيكي في العام ـ بواقع اكثر من 330 للشخص ـ أو 

نحو خمس العدد اإلجمالي املستخدم في أوروبا.

واعتبارا من يوم السبت يحظر على جتار التجزئة تقدمي 
األكياس املصنوعة من البولي ايثيلني للمتسوقني.

وميكنهم استخدام األكياس املصنوعة من مواد مثل 
البالستيك القابل للتحلل او القماش او الورق.

وجترب دول أوروبية أخرى مخططات طوعية خلفض 
استخدام األكياس البالستيكية مثل الترويج لألكياس 

القطنية التي يعاد استخدامها.
وفرضت ايرلندا عام 2002 ضريبة على األكياس قدرها 
15 سنتا )20 ســـنتا أميركيا) وهو ما خفض استخدام 

تلك األكياس بنسبة 90% في اسبوع.
وقالـــت ليجامبيانتي ان كثيرا من سالســـل متاجر 
التجزئة بدأت استخدام األكياس القابلة للتحلل وان لم 

يكن ذلك في جميع أنحاء ايطاليا.
وكان من املقرر صدور تشـــريع احلظر في ديسمبر 
2006 على ان يكون املوعـــد النهائي االصلي في يناير 

.2010
وأرجأ احلظر بسبب معارضة جهات صناعية لكنه 
مررته وزيرة البيئة االيطالية ستيفانيا بريستيجياكومو 

في مرسوم شامل االسبوع املاضي.
وذكرت صحيفة »إل ســـولي 24 اوري« االقتصادية 
هذا االســـبوع ان احتاد جتار التجزئة االيطالي قال ان 
املوعد النهائي فـــي اول يناير قد يؤدي الى » فوضى« 
وضعف اخلدمة للمتسوقني نظرا الفتقار املرسوم الى 

التفاصيل.

لندنـ  العربية: مع أن اللبنانيني 
التي  يزيدون في بالد األمازون، 
هاجر أوائلهم إليها قبل 130 سنة، 
على 6 ماليــــني مغترب ومتحدر 
تقريبا، أي أكثر من 3% من سكانها 
البالغني 194 مليونا، إال أن أحدا 
منهم لم يصل إلى منصب سياسي 
كالذي وصل إليه اللبناني األصل، 
ميشــــال تامر، فهو نائب رئيسة 
البرازيل اجلديدة ديلما روسيف. 
العاطفي أيضا  لم يحالف احلظ 
أي متحــــدر لبنانــــي كما حالف 
تامر البالغ عمره اآلن 70 ســــنة، 
فزوجته تصغره بأكثر من 42 عاما 
وهي ملكة جمال ســــابقة وبدأوا 
يسمونها »كارال بروني أميركا«، 
ألنها عارضة أزياء سابقة وإيطالية 
األصل كزوجة الرئيس الفرنسي 

متاما، ومثلها حتمل لقبا سيفرغ 
في البرازيل حني حتكمها روسيف 
بدءا من أول يوم في العام اجلديد، 

وهو لقب السيدة األولى.
وميشــــال تامر شــــبيه شكال 
بالرئيــــس الفرنســــي، نيكــــوال 
القامة  ســــاركوزي، أي قصيــــر 
مثله ويــــداه صغيرتان كقدميه، 
وبالكاد طوله 170 سنتيمترا، مع 
اختالف بني االثنني جوهري وكبير: 
ساركوزي مجري األصل من أب 
أما  يهودي وأمه أصلها يوناني، 
نائب الرئيسة اجلديدة للبرازيل 
فابن ملخايل تامر ومرشــــا بربر، 
وهما لبنانيــــان هاجرا في 1925 
من قرية منسية مبتاهات وجرود 
مرتفعات قضاء الكورة في الشمال 

اللبناني.

والقرية صغيرة وتكاد ال تبدو 
على اخلريطة »بل هي محرومة 
من كل ما هــــو عصري وحديث 
وســــكانها ال يزيدون على 550 
نسمة«، وفق ما قال عنها رئيس 
بلديتها، احملامي بسام بربر، حني 
اتصلت به »العربية.نت« امس عبر 
الهاتف.واملتوافر من املعلومات عن 
والدي ميشال تامر هو أنهما هاجرا 
إلى البرازيل مع من أبصر النور 
القرية ليلتحقا  من أوالدهما في 
بأقارب لهما في مدينة ريفية اسمها 
»تييتيــــه« وتبعد 145 كيلومترا 
عن ســــان باولو، وفيها استأجر 
املهاجر اجلديد آلة لتقشير األرز 
والنب عاش عليها وقام بتربية من 
أبصر النور من أوالده في لبنان 

ومن بعدها في البرازيل.

ريو دي جانيـــرو ـ د.ب.أ: أجهش الرئيس البرازيلي 
لويس اناسيو لوال دا سيلفا بالبكاء خالل آخر خطاب له 

يوجهه بصفته رئيسا للبالد.
وبكى دا سيلفا ثالث مرات على األقل أثناء إلقائه كلمة 
أمام حشد في وقت متأخر من يوم أمس الثالثاء مبسقط 
رأسه في والية بيرنامبوكو التي ولد فيها فقيرا منذ 65 
عاما.وسيترك دا سيلفا الســـلطة يوم السبت املقبل مع 
تنصيب خليفته ديلما روســـيف التي اختارها دا سيلفا 

بنفسه وفازت باالنتخابات الرئاسية.
وذرف دا سيلفا الدموع أوال حينما استحضر ذكريات 
نشأته وهو طفل فقير في إحدى املدن الريفية القريبة من 
مدينة جارانهونس في برنامبوكو إلى أن وصل لرئاسة 

ثامن أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ثم بكى دا ســـيلفا مجددا عندما عبر شاعر من سكان 
املنطقـــة عن عرفانه بجميل »رئيس األراضي البرازيلية 

الذي حظي بأكبر قدر من احملبة«.
أخيرا، بكى دا سيلفا حينما استحضر ذكرى فوزه في 
االنتخابات الرئاسية عام 2002 بعد ثالث هزائم متتالية 
في 1989 و1994 و1998 قائال »خسرت ألن جزءا من الفقراء 

لم يكن لديهم ثقة في«.
وقـــال دا ســـيلفا: »أتذكر أنه في عام 1989 في كاســـا 
أماريال )حي فقير في ريســـيفي( خرجت امرأة من منزل 
صغير وقدمي وقالت لي »لن أصوت لك ألنك ستأخذ كل 

ما املك«.

ميشال مع زوجته

پاريس هيلتون

براد و چولي

ملك بالي بوي مع إحدى معجباته

لويس اناسيو

خصالت الشعر المستعارة تكلف 
پاريس هيلتون 70 مليون دوالر

توقعات بانفصال براد پيت وأنچيلينا چولي 

عشيقات مالك »بالي بوي« الثمانيني مستاءات 
من ارتباطه بعشرينية 

ـ يو.بي.آي:  لوس اجنيليس 
قررت شـــركة تقاضـــي النجمة 
پاريـــس هيلتون بســـبب عدم 
التزامهـــا بالترويـــج خلصالت 
الشعر املســـتعارة التي تنتجها 
رفع التعويض الذي تطالبها به 

إلى 70 مليون دوالر.
وذكر موقع »تـــي ام زد« أن 
شـــركة »هيرتاك انترناشونال« 
غيرت الدعـــوى القضائية التي 
ترفعهـــا ضد هيلتـــون ورفعت 
املبلغ الـــذي تطالبها به من 35 
مليون دوالر إلى 70 مليونا بسبب 
تراجعها عن االتفاق الذي عقدته 
مع الشـــركة للترويج للشـــعر 

املستعار.
وكانت الشركة رفعت دعوى 
على هيلتون في أغسطس املاضي 
تطالب فيها بـ 35 مليون دوالر.

وجاء في الدعوى ان هيلتون 
حصلت علـــى 3.5 ماليني دوالر 
بعدمـــا وقعت على عقد لتصبح 
املتحدثة باسم الشركة في العام 
2007 غير أنها لم تف بالتزامها 
التلفزيون  وقد شـــوهدت على 
واملجالت وهـــي تضع خصالت 
شعر مستعارة تصنعها شركات 

منافسة.

ـ أ.ف.پ: تكهنت  نيويورك 
بعض التقارير الصحافية بقرب 
انفصال ثنائي هوليوود الشهير 

براد پيت وأنچيلينا چولي.
وأشارت الى أن االمر لن يقف 
عند هذا احلد، بل سيعود پيت 
الى زوجته الســـابقة املمثلة، 
جنيڤر أنيستون، جنمة مسلسل 

»االصدقاء«.
وهنـــا يعود الى االذهان ما 
كشفت عنه صحيفة »زا صن« 
البريطانيـــة منـــذ عـــدة أيام 
عن مرحلة »الهشاشـــة« التي 
وصلت اليها العالقة بني پيت 

وچولي.
كمـــا توقع د.درو، وهو من 
أشهر املتنبئني في أميركا، أن 
عالقة براد وچولي ستنتهي هذا 

العام بطريقة درامية.

ام.بي.سي: أعربت عشيقات 
هيو هيفنرـ  مؤسس إمبراطورية 
»بـــالي بـــوي« اإلباحيـــة، عن 
اســـتيائهن بعد إعالن خطبته 
الشقراء كريستال  من صديقته 
هاريس التي يكبرها بـ 60 عاما 

كاملة.
وقالت هولي ماديسونـ  إحدى 
عشيقات هيفنرـ  إنها مستاءة جدا 
بعد سماعها نبأ اخلطوبة، مضيفة 
»أنها لم تكن تعتقد أن كريستال 
هاريس قادرة على جعل هيفنر 
يوافق على شيء كانت حتاول 

من أجله لفترات طويلة«.
يشار إلى أن ماديسون كانتـ  
وفقا للتقارير الصحافيةـ  أقرب 
صديقات هيـــو هيفنر منذ عام 
2001، وظل االرتباط بينهما قويا 
ملدة 7 سنوات، حيث كانت تظهر 
هولي دائما بوصفها سيدة هيفنر 

الرئيسية.
إال أن املفاجأة -وفقا لبرنامج  
The Insiderأثناء عرضه على قناة 
MBC 4ـ  جاءت في قرار هيفنر ـ  
84 عاماـ  بالزواج للمرة الثالثة، 

وبـــدأت عالقة بـــراد پيت 
بأنچيلينا چولي منذ اشتراكهما 
في تصوير فيلم »مســـتر آند 

ميسز سميث«، لكنها لم تخرج 
الى العلن اال بعد طالق بيت من 

أنيستون.

ولكن هذه املرة من شابة حسناء 
ـ كريستال هاريسـ  التي وافقت 
على الزواج فورا، على الرغم من 
أنها لم تتجاوز الرابعة والعشرين 

من عمرها.
البرنامج أن هيفنر  وأضاف 
ـ الـــذي طلق زوجتـــه الثانية 
أول العـــام احلاليـ  أمضى ليلة 

عيد امليالد مع كريســـتال التي 
ظهرت على غالف مجلة خطيبها 
الثمانيني، املعروف بتعدد عالقاته 
النســـائية في وقـــت واحد، في 
ديســـمبر املاضـــي، بحصولها 
على لقب »بالمييـــت«، وتبادال 
الهدايـــا قبل أن يقـــدم لها خامت 

اخلطوبة.


