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القاهرة ـ د.ب.أ: شاهد عدد من مسؤولي جهاز 
الرقابة على املصنفات الفنية املصرية بالقاهرة 
النسخة األولى من الفيلم التركي »وادي الذئاب 

فلسطني« لبيان إمكانية عرضه في مصر.
وشهد العرض الذي نظمته شركة »جود نيوز 
سينما«، السبت تواجدا لعدد من النقاد والصحافيني 
إضافة إلى أحد مسؤولي الشركة التركية املنتجة 
»بانـــا فيلم« الذي حتدث عـــن تفاصيل اإلنتاج، 
مشـــيرا إلى أنه تكلف أكثر من 20 مليون دوالر 

ومت تصويره في جنوب تركيا.
ويتناول الفيلم معاناة الشـــعب الفلسطيني 
و»اجلرائم اإلســـرائيلية املستمرة ضده في ظل 
العدوان واحلصار اإلسرائيلي املستمر الذي تسبب 
في وقوع عشـــرات الضحايا الذين تبنى الفيلم 
وجهة نظرهم ليعرض نضال املقاومة في مواجهة 

بطش اجليش اإلسرائيلي«.
وبينما مت تصوير الفيلـــم قبل الهجوم على 
ســـفينة احلرية »مرمرة« التي راح ضحيته عدد 

من املواطنني األتراك إال أن الفيلم مت تعديله ليضم 
في مشاهده االفتتاحية مظاهر االعتداء اإلسرائيلي 
»الســـافر« الذي يضمه أبطال الفيلم إلى مبررات 
االنتقام من »سفاح« إسرائيلي يقتل الفلسطينيني 
األبرياء بـ »دم بـــارد«. ويبدأ عرض الفيلم الذي 
كتبه راجي شاشـــماز وبهادر أوزدنار وجونيت 
إيسان وأخرجه الزبير شاشماز في تركيا جتاريا 
يوم 28 اجلاري بالتزامن مع عرضه في عدد من 
الدول األوربيـــة بينها أملانيا والدمنارك وهولندا 
بينما ينتظر أن متنحه الرقابة املصرية تصريحا 

بالعرض في مصر لتحديد موعد لعرضه.
ويقوم ببطولة الفيلـــم النجم التركي جناتي 
شاشـــماز في دور »مراد علم دار« وهو أحد أهم 
أبطال أعمال األكشـــن األكثر شعبية وجماهيرية 
في تركيا ويتناول صراعا بني فريق تركي مدرب 
جيدا وأحد قادة اجليش اإلسرائيلي ورجاله في 
إطار من التفجيرات واملطاردات التي عاب البعض 

عليها جتاوزها املنطق في كثير من األحيان.

النجف ـ رويترز: انضم مايكل ســــاميونز وهو 
مدير مبيعات كندي الى مئــــات اآلالف من الزوار 
الشيعة الذين تدفقوا على مدينة كربالء العراقية 

في ذكرى أربعينية احلسني.
وامس السبت كان ســــاميونز ضمن مجموعة 
مــــن املواطنني الكنديــــني واألميركيني بعضهم من 
أصــــول عراقية وانضموا الى مراســــم األربعينية 
هذا العام جلمع األموال لأليتام العراقيني، متحدين 
مثل غيرهم من الــــزوار تهديد التفجيرات التي قد 

ينفذها متشددون.
وقال ســــاميونز فيما انطلق من مدينة النجف 
متوجها الى كربالء وهو يضع نظارته الشمســــية 
ويرتدي مالبس سوداء مثل بقية اجلموع »ما نفعله 
هنا هو املشــــاركة فيما نسميه مسيرة األربعينية 

من أجل احلياة«.
وأضاف »هذه محاولة إلظهار التضامن مع الشعب 

العراقي«.
واألربعينية من بني األهداف الرئيسية للجماعات 
الســــنية مثل تنظيم القاعدة التي مازالت حتاول 
إشعال احلرب الطائفية التي كادت أن متزق العراق 

حني بلغت أوجها عامي 2006 و2007.
وفــــي بعض األحيان يتوافــــد زوار من الغرب. 

ويجازفون بأرواحهم ملمارسة شعائرهم.
وقال نوري احلسني وهو عراقي يحمل اجلنسية 
الكندية ورئيس مؤسسة مساعدة الطفل الدولية 
اخليرية »املخاوف قائمة لكننا يجب أن نكمل مسيرة 
احلياة. إنها من أجل األيتام العراقيني كي مننحهم 

أمال«.

الرباطـ  العربية: حذر اخصائيون مغاربة من التداعيات الصحية 
اخلطيرة التي تنتج عن اتباع موضة جديدة، صارت تشـــكل هوسا 
لدى عدد من الفتيات الشـــابات وصغيرات السن، حيث يقبلن على 

تناول أقراص وحبوب تزيد في الوزن بشكل سريع وواضح.
وتعتبر حبوب يطلق عليها في املغرب اسم »دردك« وهي مخصصة 
في األصل لتسمني املاشية واألبقار وليست لالستعمال اآلدمي، أشهر 
مـــا تلجأ إليه الكثير من الفتيات اللواتي يعانني من النحافة لزيادة 
وزنهن واحلصول علـــى قوام ممتلئ. ويحصلن على هذه األقراص 
من محالت مستحضرات التجميل وباعة األعشاب وحوانيت العطارة 

أيضا.
ويلجـــأ عدد من املغربيات لزيادة وزنهن للتخلص من نحافتهن 
بغية الوصول إلى جســـم بدين من خالل اللجوء إلى جميع السبل 
املمكنة، ومنها تناول عقاقير خاصة بأمراض الربو واحلساسية أو 
حبوب هرمونية للتســـمني تباع في األرصفة أحيانا أو لدى محالت 

األعشاب ومعدات التجميل.

وأقرت سعيدة، بائعة أقراص »دردك« للتسمني في أحد األحياء 
الشعبية للعاصمة الرباط، بأنها تبيع هذه احلبوب للفتيات النحيفات 
الراغبات في أن يصبحن سمينات خاصة في بعض األجزاء املعينة 

من أجسادهن.
من جهتها، عبرت كرمية ذات الســـتة عشـــر عاما عن سعادتها 
للتخلص من نحافتها التي كانت جتر عليها تعليقات االستهزاء من 
طرف صديقاتها وزميالتها في الدراسة، األمر الذي جعلها تبحث عن 

أية طريقة سريعة لتصبح سمينة وممتلئة اجلسد.
وحذرت االخصائية في علم التغذية واحلمية أســـماء زريول أن 
حمى اكتساب الوزن عند بعض النساء حتت ضغط املجتمع جعلتهن 
يلجأن إلى منتديات االنترنت وقاعات الرياضة لتطبيق كل وصفة 

سمعن أنها قد متكن من زيادة الوزن.
وقالت زريول إن الســـبب الذي يدفع بهن إلى ذلك هو تعرضهن 
للسخرية من طرف محيطهن خصوصا إذا كن يعانني من نقص كبير 

في الوزن ويتوفرن على قوام نحيل.

الرياض ـ يو.بي.آي: يســــعى عضو مجلس 
الشورى السعودي السابق ورئيس دار الدراسات 
االقتصاديــــة بالريــــاض عبدالعزيز إســــماعيل 
داغستاني للدخول في موسوعة »غينيس« لألرقام 

القياسية من خالل جمع علب الكبريت.
وذكرت صحيفة »عكاظ« امس أن داغستاني 
استطاع جمع أكثر من 300 ألف علبة كبريت، وقال 
داغستاني »هذه الهواية بدأت معي أثناء ترددي 
على مطعم في مدينة هيوسنت األميركية في حقبة 
السبعينيات امليالدية إذ كان يقدم علب كبريت 
متميزة في شكلها لعمالء املطعم«. وأضاف »وصل 
عدد علب الكبريت التي امتلكها اآلن إلى أكثر من 
300 ألف علبة وجميعها جديدة وغير مستعملة 
وهي كمية قد تكون قياسية وقد تؤهلني للدخول 

إلى موسوعة غينيس لألرقام القياسية«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: دعت جمعية القلب األميركية 
األميركيني إلى التخفيف من اســـتهالك امللح الذي 
يفوق مرتني ما هو موصى به الن من شأن ذلك ان 
يخفف من التكاليف التي تنفق على أمراض القلب 

بحوالي 24 مليار دوالر سنويا.
وقال الطبيب رالف ســـاكو رئيس اجلمعية إن 
امللح يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ومع تناول 
األميركيني ملعدالت عالية من امللح فإنه يقدر إصابة 

90% منهم بهذا املرض خالل فترة حياتهم.
ومن شأن ارتفاع ضغط الدم أن يزيد من خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض 

الكلى.
وفي تقرير نشر في مجلة جمعية القلب األميركية 
قالت اجلمعية إن إحدى الدراسات أشارت مؤخرا إلى 
أن اجلهد الوطني لتقليص تناول الصوديوم بحوالي 
1200 ميليغرام يوميا ميكـــن ان يقلل من تكاليف 
أمراض القلب بحوالي 24 مليار دوالر ســـنويا في 
البالد، ويستهلك األميركيون يوميا من امللح ضعف 

الكمية املوصى بها وهي 1500 ميليغرام.

برلنيـ  د.ب.أ: أعرب 
راينر برودرليه وزير 
االقتصـــاد األملـاني عن 
معارضـــته للمقترح 
اخلاص بوضع حصــة 
قانونية تلزم الشركات 
بنســـبة  األملانيـــة 
محددة من التمثـــيل 
النــسائي في املناصب 

القيادية.
وفـــي مقابلة مع 
آم  صحيفـــة »فيلت 
األملانية  زونتـــاج« 
الصـــادرة اول مـــن 
امس قال برودرليه: 
»أنا علـــى يقني من 
النساء يستطعن  أن 
إجناز ذلك دون حصة 

ألنهن جيدات«.
وأضـــاف برودرليه عضـــو حزب وزيـــر اخلارجية جيدو 
فيســـترفيله الدميوقراطي احلر أنه ال يرى طائال من احلصة 
القانونية التي تلزم الشـــركات بحد معني مـــن العمالة داخل 
مجالس اإلدارات ومجالس اإلشراف واملراقبة على أساس نوع 

هذه العمالة.
اجلدير بالذكر أن أورســـوال فون دير اليـــن وزيرة العمل 
األملانية كانت قد هددت الشـــركات األملانية باستصدار قانون 
يلزم هذه الشركات بحد معني من التمثيل النسائي في وظائفها 

القيادية.
وقــال برودرليه خالل حديـــثه مع الصــحيفة إن ثمة تغييرا 
إيجابـــيا حدث في الـــشركات األملانية، مشـــيرا إلى دخــــول 
امرأة في مجلس إدارة شـــركة باســـف عمالق الكيماويات في 

العالم.
وطالــــــب برودرليه الدولة مبســـاعدة العاملني في إيجاد 
توافق بني العمل واألسرة بدال من السعي لوضع حصة خاصة 

بالنساء.
وأضـــاف الوزيـــــر األملــاني: »نحتاج ملزيـــد من العروض 
في مدارس اليوم الكامل ومزيد مـــن إمكانيات توفير الرعاية 

لألطفال«.
كانت فون دير الين قالت إنها ال تستبعد اللجوء إلى استصدار 
قانون ينص على إلزام الشركات بحد أدنى من التمثيل النسائي 
في املناصب القيادية لديها وذلك بالنظر إلى »ضآلة التقدم الذي 

أحرز في هذا الشأن«.

القاهرةـ  أ.ش.أ: اكد فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد 
الطيب شيخ األزهر الشريف حرص األزهر التام 
على احلـــوار البناء القائم على االحترام املتبادل 
مع اتباع الديانات الســـماوية، وان األزهر يوجه 
رسالة اخاء وسالم الى الڤاتيكان وينتظر رسالة 

مقابلة.
وقـــال الطيب – في تصريح له عقب لقائه مع 
الرئيس اللبناني األسبق امني اجلميل مبقر مشيخة 
األزهر السبت – ان قرار األزهر جتميد احلوار مع 
الڤاتيكان جاء لرغبة األزهر في ضرورة ان يكون 
احلـــوار بني اجلانبني على أســـاس من االحترام 
املتبادل ولعدم تلقي األزهر اي امياءات من الڤاتيكان 
لتوضيح تصريحات بابا الڤاتيكان بطلب احلماية 
للمســـيحيني في الشـــرق ومصر، وهو ما ازعج 

مصر واألزهر.
واضاف ان ما ذكره بابا الڤاتيكان بشأن اضطهاد 
املســـيحيني في الشرق قد ازعج املسلمني جميعا 
واألزهر خاصة، حيث مت تفســـير ذلك القول من 
البابا بأن املسلمني يضطهدون املسيحيني في الشرق 
ومصر، وهذا غيـــر صحيح، كما لم يتلق األزهر 
اي توضيـــح من الڤاتيكان او اي ممثل عنها ولم 
نتلق اي خطاب يوضح ذلك التصريح من البابا 

لذلك جاء قرار األزهر بتجميد احلوار.
واستعرض شيخ األزهر احملاوالت التي قام بها 

شيخ األزهر يؤكد حرصه على الحوار البناء
مع أتباع األديان السماوية

احتفاء نقدي بالفيلم التركي »وادي الذئاب فلسطين« 
في عرض خاص بالرقابة المصرية

راينر برودرليه

صورة جوية حلشود زوار مرقدي اإلمام احلسني والعباس

ملصق الفيلم

د.أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف

شخصيا لتوضيح الصورة امام الڤاتيكان بكتابة 
مقاالت بصحيفة ايطالية وباصدار بيانات، غير 
ان الڤاتيـــكان لم يوضح حقيقة موقفه، وقال ان 
األزهر خطى خطوة ايجابية من الڤاتيكان ولكننا 

فوجئنا مبواقف اكثر تشددا.

وزير االقتصاد األلماني يعارض وضع حصة 
قانونية لوظائف المرأة بالشركات

نجاة نائب رئيس نيجيريا من الموت
في حادث سير ومصرع 3 من حراسه

قتل فتاة باكستانية صعقًا بالكهرباء
في جريمة شرف

أبوجاـ  أ.ش.أ: جنا محمد نيمادي سامبو نائب رئيس نيجيريا 
من موت محقق في حادث سير تعرض له موكبه عندما كان عائدا من 
والية كادوا )مسقط رأسه( إلى العاصمة النيجيرية أبوجا امس.

وأفاد ناطق أمني بأن سيارة احلراسة املباشرة املرافقة لسيارة 
نائب الرئيس انقلبت بســـبب اختالل عجلة القيادة في يد قائدها 
والســـرعة الزائدة مما أســـفر عن مصرع 3 من ضباط احلراسة 

وإصابة 3 آخرين من بينهم سائق السيارة.
وأكد املصدر األمني أن ســـيارة نائب رئيس نيجيريا كادت أن 
تنقلب عندما حاول قائدها مفاداة ســـيارة احلراسة التي انقلبت 
وكانت تسير أمامه األمر الذي أدى إلى إصابة سيارة نائب رئيس 
نيجيريا نتيجة ارتطامها بحاجز اســـمنتي على الطريق السريع 
واصطدام ســـيارة مصفحة تقل مفرزة أمنيـــة خاصة مبؤخرتها 
في مشـــهد لم يستغرق ثواني محدودة كادت أن تنهي حياة نائب 
الرئيس الذي كانت إصابته خفيفة وأشرف بنفسه على نقل أفراد 

حراسته املصابني إلى أقرب مستشفى.

إسالم آبادـ  رويترز: قالت الشرطة الباكستانية امس ان أقارب فتاة 
باكستانية صعقوها بالكهرباء فيما يبدو ألنها أحبت جارا لها ال توافق 
عليه أســــرتها وهربت معه. وذكرت الشرطة أن شيوخ القرية وأفراد 
عائلة شيماء بيبي )17 عاما( قرروا بعد اجتماع في مجلس القرية ان 

عقوبتها إلساءتها لسمعة أسرتها يجب أن تكون القتل.
وقال مسؤول الشرطة زهور رباني من منطقة باهاوالبور في شرق 
باكستان حيث وقعت اجلرمية املزعومة »هناك آثار تعذيب وحروق 
علــــى عنقها وظهرها ويديها ومن املرجح أن يكون الصعق بالكهرباء 

هو السبب«. وكان يتحدث إلى »رويترز« في مكاملة هاتفية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يوسف رضا جيالني ان رئيس الوزراء 
علم »بحادث مؤســــف متثل في قتل فتاة بالتيار الكهربائي بناء على 

أوامر مجلس القرية« وأمر الشرطة على الفور أن تقدم تقريرها.
وتأتي هذه اجلرمية فيما يبدو في إطار ما يعرف بجرائم الشرف، 
وهي شــــائعة في املناطق الريفية حيث يعتبــــر الزواج دون موافقة 
األقارب الذكور أو ممارسة اجلنس خارج نطاق الزواج طبقا لعادات 
قبلية عمرها قرون ازدراء شديد لشرف العائلة أو القبيلة. وتقتل مئات 
النساء في باكستان باسم »الشرف« كل عام ويأتي أغلب الضحايا من 

األسر الفقيرة الريفية.
وقال رباني إن الفتاة أحبت جارها ديالوار وهربت معه إلى كراتشي 

كبرى املدن الباكستانية الشهر اجلاري.

انضمام غربيين إلى أربعينية الحسين لجمع تبرعات لأليتام

تخفيض استهالك األميركيين للملح 
يوفر لواشنطن 42 مليار دوالر 

محكمة سعودية تعاقب شابًا
تحرش بفتاة بتقليم أشجار الطرقات

الرياض ـ د.ب.أ: أصدر قاض سعودي السبت 
املاضي حكما على أحد السعوديني بتقليم أشجار 
الطرقات ملدة شهر بعد أن اتهم بالتحرش بإحدى 
الفتيات. وأفادت مصادر إخبارية ســـعودية بأن 
الشيخ عبداهلل العضيبي، قاضي محكمة محافظة 
بدر غرب املدينة املنورة غربي اململكة، أصدر حكما 
بديال على أحد املواطنني السعوديني بعد توجيه 
اتهام إليه بالتحرش بإحدى الفتيات، يلزمه بقطع 

زوائد األشـــجار في الطرقات العامة مع موظفي 
البلدية ملدة شهر مبعدل ثالث ساعات يوميا.

ويعتبر هذا احلكم ثاني حكم بديل يصدر من 
محكمـــة محافظة بدر خالل الشـــهرين املاضيني 
بعدما سبق ان صدر حكم على مواطن قبل أكثر 
من شـــهر بإلزامه برفع األذان ملدة شهر في أحد 
مســـاجد بدر باإلضافة إلى حفظ جزء كامل من 

القرآن الكرمي.

بعض األنواع مخصص للماشية وال تناسب االستعمال اآلدمي

تحذيرات طبية من ظاهرة »تسمين« المغربيات بأقراص »دردك«

عضو مجلس شورى سعودي سابق
 يسعى إلى دخول »غينيس« بـ »علب الكبريت«

ڤيينا ـ أ.ش.أ: بدأت الشـــرطة النمساوية عملية بحث مكثفة عن 
لص متخصص في سرقة البنوك يرتدي قناعا من املطاط يشبه وجه 

الرئيس األميركي باراك أوباما متاما.
وذكرت شبكة تليفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية ان اللص الشبيه 
بأوباما ارتكب »سادس« جرمية سطو مسلح على أحد بنوك مدينة 
»هاندنبرغ« النمساوية مؤخرا،  وذلك منذ بدء نشاطه اإلجرامي في 

مجال سرقة البنوك باملدينة عام 2008.
وقال متحدث باسم الشرطة ان اللص متكنـ  حتى اآلنـ  من سرقة 
13 ألف دوالر أميركي من هاندنبرغ، مشـــيرا إلى أنه ظهر آخر مرة 
مرتديا قناع أوباما ومســـلحا مبسدس وحقيبة سوداء على الكتف 
وذلـــك قبيل إغالق البنك ألبوابه بوقـــت قصير ومتكن بعد ارتكاب 

اجلرمية من الفرار.

بيونس أيرس ـ أ.ش.أ: تتجه األرجنتني حلظر اســــتخدام الهواتف 
احملمولة في البنوك كسبيل جديد ملواجهة السرقات التي استفحلت في 
هذه الدولة األميركية اجلنوبية. وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن سلطات األرجنتني تعكف حاليا على معاجلة مشكلة البنوك األمنية 

التي تعاني منها معظم دول أميركا اجلنوبية.
وقالــــت »إنه من احملتمل أن يتم حظر اســــتخدام الهواتف احملمولة 
داخل أروقة البنوك ملواجهة سلسلة عمليات السطو التي يتعرض لها 

العمالء بعد سحب إيداعات مالية من البنوك«.
وأضافت الصحيفة األميركية على موقعها اإللكتروني امس، ان اخلطة 
»األكثر شموال من بني اإلجراءات التي مت اإلعالن عنها مؤخرا في أميركا 
اجلنوبية من أجل احلد من اســــتخدام الهواتف احملمولة في البنوك«، 
واجهت انتقادات فورية من قبل هؤالء الذين يدعون أنها قد تكون غير 

فعالة أو ال ميكن تطبيقها عمليا.
وأشارت السلطات األرجنتينية إلى أن اخلطة تهدف إلى منع عناصر 
املراقبة التابعة للعصابات اإلجرامية من اســــتخدام الهواتف احملمولة 
لتقدمي معلومات لشركائهم القابعني في الشوارع أمام البنوك عن العمالء 

الذين قاموا بسحب إيداعات مالية كبيرة فور مغادرتهم البنك.

مالحقة لص بنوك يرتدي
قناعًا يشبه وجه أوباما

.. واألرجنتين تحظر استخدام »النقال«
داخل البنوك لمقاومة السرقة


