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ماربيال

ماربيال منتجع المتقاعدين في إسبانيا

ماربيالـ  د.ب.أ: االستمتاع باملشي حتت أشجار النخيل 
املتدلية، وشرب القهوة في ظالل أشجار البرتقال وأكل 

الفاكهة الناضجة مباشرة من فروع األشجار.
هذا ما تصوره زوجان عجوزان في عطلة شــــتوية 

في ماربيال وهو بالفعل ما شاهداه.
ولكــــن الزوجني لم يدركا متاما أن كل املســــؤولني 
باملدينة يحاكمون حاليا في ملقة بتهم افســــاد تتعلق 
مبعامالت عقارية، أو أن السيدة األميركية األولى ميشيل 
أوباما تسببت في ضجة دولية بزيارتها الصيف املاضي 

ملاربيال.
ولكنها كانت التصورات التي أحتفظا بها في عقليهما 
وهي التمشية في األضواء اخلاصة ودفء البحر املتوسط 
الذي جذب الزوجان املســــنان إلى الســــاحل االسباني 

املشمس حيث يتدفق املاء أمامهما مباشرة.
ويعود مشــــهد تدفق املياه إلى اخلمسينيات حيث 
افتتح ألفونسو زو هوهينلوهي »ناديه« فيما كان اليزال 

وقتها مكانا صغيرا هادئا به مركز مدينة رومانســــي 
وشاطئ جميل.

وبعد مرور عشرين عاما، أصبحت ماربيال واحدة 
مــــن األماكن التي بها سلســــلة ال نهاية لها من املواقع 
الســــياحية عبر كوستا ديل ســــول املمتدة بني ملقة 

وجبل طارق.
وتختفي املباني القبيحــــة التي ال واجهة لها وراء 
الفنادق السياحية الكبيرة ومراكز التسوق واملطاعم 
عبر املتنزة الشاطئي األنيق باسيو ماريتيمو. وتعيق 
أعمال االصالح باستمرار املرور في الشوارع املختنقة 

بالسيارات.
وعلى طرفي البلدة يتضح ما يسمى عملية التحضر. 
فهذه املناطق الســــكنية هي موطن الكثير من األجانب 

وعدد غير قليل منهم من املتقاعدين.
ونادرا ما نشاهد املجموعات الغنية واجلميلة. فرمبا 
العدد غير القليل من اليخوت الفخمة في ميناء بورتو 

بانوس، وبعض البوتيكات الغالية باجلوار، ولوحات 
اإلعالنات الكبيرة على الطــــرق عن عيادات جراحات 
التجميل باملدينة ومالعب اجلولف في املنطقة هي مؤشرات 
على إنه من وقت آلخر التزال تقوم الطبقات الغنية ذات 

التنوع الدولي بزيارات متقطعة للمنطقة.
ولكن هناك املزيد واملزيد من املتقاعدين في أوروبا 
يأتون هنا بحثا عن الشــــمس املشــــرقة ومياه البحر 

الزرقاء ورمبا بقدر ما عن الثقافة األجنبية.
ويقول رفائيل فارجاس املدير اإلداري ملنتجع هابيماج 
الذي يتاخم مباشرة املتنزه الشاطئي باسيو مارتيمو 
الذي ميتد ملسافة ســــتة كيلومترات »ماربيال بالفعل 

مكان مثالي للمواطنني كبار السن«.
وفي الشتاء يصل متوسط عمر الزوار والكثير منهم 
أملان الى 65 عاما. وقال »يوجد هنا دار رعاية مســــنني 
يتحدث العاملون فيها األملانية. وعند احلاجة ميكن أن 

يأتي مقدم العناية املتحدث باألملانية إلى منزلك«.

براد وانچلينا اثناء زيارتهما لدمشق

جاين راسل قبل رحيلها

جاين راسل في شبابها

الفتاة مع عائلتها

الفتاة الذئب

تشارلي شني

 أنچلينا چولي بطعم الليمون في سورية

رحيل النجمة األميركية جاين راسل 
عن عمر 89 سنة

األميركية مارلني مونرو في فيلم 
»الرجال يفضلون الشــــقراوات« 
وباتت تعرف بأنها جنمة إغراء. 
وعرفت راسل بالغناء والتمثيل 
الكوميدي وإطالالت مسرحية قليلة 

في السبعينيات.

واترفيلــــد وترايســــي فوندالس 
وروبرت واترفيلــــد كانوا معها 
عنــــد وفاتها. يشــــار إلى ان أول 
أعمال راســــل التلفزيونية كانت 
في العام 1940 لكن شهرتها األكبر 
كانت في العام 1953 مع النجمة 

نيويورك ـ يو.بي.أي: توفيت 
النجمة األميركية جاين راسل  عن 
عمر 89 ســــنة بسبب مشاكل في 

التنفس.
ونقلت شبكة »ســــي.ان.ان« 
األميركية عن عائلة راسل قولها 
ان النجمــــة التي اشــــتهرت في 
أربعينيات وخمســــينيات القرن 
املاضي توفيت االثنني مبنزلها في 

سانتا ماريا بكاليفورنيا.
وقالت كنتها إيتا واترفيلد انها 
كانت مثاال للصحة لكنها أصيبت 
بزكام شــــديد وتوفيت بســــبب 

صعوبات في التنفس.
وأكــــدت ان أوالدهــــا توماس 

دمشق ـ أ.ف.پ: يدخل املمثل السوري نضال 
سيجري قريبا جتربته االخراجية األولى، مع الفيلم 
التلفزيوني »طعم الليمون«، وهو مستوحى من 
زيارة حقيقية قامت بها النجمة العاملية انچلينا 
چولي مع براد پيت الى دمشــــق العام 2009 في 

إطار زيارة لالجئني العراقيني.
وقال سيجري لوكالة فرانس برس ان العمل 
يتحدث عن »استعدادات حي سوري، هو مزيج 
من عراقيني وفلســــطينيني ولبنانيني ونازحني 
ســــوريني، وخليط من أديان مختلفة، الستقبال 

النجمة العاملية«.
وأضاف الفنان: »بالتوازي مع االســــتعدادات 
نتعرف على طفلة فلسطينية اسمها يافا، ونتابع 
عالقة حب طفولية بينها وبني فارس النازح من 
اجلوالن احملتل، وتأخذنا هذه احلكاية إلى عائلة 

يافا وذكرياتها الفلسطينية«.
الفيلم عن فكرة للمخرج حامت علي وسيناريو 
وحوار رافي وهبي، اما املمثلون فهم أمل عرفة، التي 
تؤدي دور شخصية عراقية، وفايز قزق وضحى 

الدبس وحسن عويتي وإميان جابر وغيرهم.

سحب آيس كريم 
حليب األم 

في لندن
لندن ـ وكاالت: ســـحبت 
الســـلطات احمللية في لندن 
»آيس كرمي« )بوظة( مصنعة 
من حليب األم وسط مخاوف 
من ان »احللوى« رمبا تكون 

غير آمنة لالستهالك.
وقالت ناطقة باسم »مجلس 
مدينة ويستمنستر« االثنني ان 
عملية السحب متت اثر تلقي 
شكاوى من العامة بشأن مدى 
مشروعية بيع احملل التجاري 
ملنتجات استهالكية مصنعة 
من سوائل بشرية وهو أمر 
انتظار توجيهات  مازال في 
»وكالـــة معاييـــر األغذيـــة 

البريطانية«.
وذكـــرت املتحدثـــة التي 
رفضت كشف هويتها متاشيا 
مع سياسة املجلس، ان اآليس 
كرمي املنتج حتت عالمة »بيبي 
غاغا« طرح األسبوع الفائت، 
ويجـــري حولـــه اختبارات 
بالتعاون الكامل مع الشركة 

املنتجة »آيسكرمييست«.
الكثيـــر مـــن  ان  يذكـــر 
الڤيروسات مبا فيها ڤيروس 
التهاب الكبد الوبائي، قد تنتقل 

عبر حليب األم.

تشارلي شين يقاضي منتجي مسلسل »رجالن ونصف« 
ويطالب بتعويض 300 مليون دوالر

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: قال املمثل األميركي تشــــارلي شني إنه 
يعتزم مقاضاة منتجي مسلسل »رجالن ونصف« الذي يؤدي فيه دور 
البطولــــة ومطالبتهم بتعويض بقيمــــة 300 مليون دوالر بعد إلغائهم 

النصف الثاني من عرض هذا املوسم.
وكانت شركتا »سي بي اس« و»وارنر بروذرز« قررتا تعليق إنتاج 
مسلسل »رجالن ونصف« للموسم املتبقي منه بسبب تصريحات أدلى 

بها شني وهاجم مبتكر املسلسل تشاك لوري.
وكانت شبكة »سي بي اس« قد علقت إنتاج مسلسل »رجالن ونصف« 
الذي تعرضه منذ 8 مواسم مؤقتا بعد تعرض شني النتكاسة خالل العالج 
الذي يخضع له للتخلص من اإلدمان وعودته للخضوع إلى العالج في 
املنــــزل. وذكر موقع »هوليوود ريبورتر« ان شــــني اعتذر خالل مقابلة 
أجراها مع قناة »ايه بي ســــي« تعرض امس عن اســــتخدام اسم لوري 

العبري ما اعتبره البعض معاديا للسامية.
وأشــــار التقرير إلى أن شــــني قال إنه يعتزم مقاضاة »سي بي اس« 
و»وارنر بروذرز« ومطالبتهما بتعويض بقيمة 300 مليون دوالر مضيفا 
انه مســــتعد للعودة إلى العمل ولكن الشركتني أوقفتا اإلنتاج. وأضاف 

»أنا عاطل عن العمل ولدي عائلة ألعيلها«.
وكان شــــني نقل إلى املستشــــفى بعد حفل صاخب في منزله وتردد 
انــــه كان بصحبة 5 جنمات أفالم إباحيــــة ثم خضع إلعادة التأهيل من 

املخدرات في منزله.

»الفتاة الذئب« تدخل موسوعة غينيس

لندن - ايالف: عانت الفتاة 
التايلندية سوبترا ساسوفان 
الالذعة  التعليقات  الكثير من 
التـــي كانت توجه لها من قبل 
زمالئها في املدرسة بحيث كانت 
توصف »بوجه القرد« بسبب 
منو الشـــعر في وجهها وعلى 

أذنيها وجسدها.
وتقول الفتاة املراهقة التي 
يغطي الشعر وجهها وجسدها 
انهـــا اليوم اصبحـــت تتمتع 
بشعبية كبيرة في مدرستها بعد 
دخولها موسوعة غينيس »انني 
سعيدة جدا لدخولي موسوعة 
غينيس. الناس تفعل املستحيل 
ليسجل اسمها في هذه املوسوعة 
وكل ما قمت به انا هو االجابة 
عن عدد من األسئلة ال أكثر«.

وتعاني الفتاة التايلندية من 
مرض يدعى Hypertrichosis وهو 
ناجت عن تشوه جيني وقد حاول 
اهل سوبترا معاجلة الشعر الذي 
يغطي وجهها واذنيها وجسدها 
بالليزر اال انه كان ينمو مجددا 
وبشكل أكثف مما كان عليه قبل 

إزالته.
لـــم يتقبل محيـــط الفتاة 
وضعهـــا بداية االمـــر وكانوا 
يطلقون النكات واألسماء املهينة 
بحقها، لكن عدم التقبل هذا لم 
يدم طويال وأصبحت »الفتاة 
الذئـــب« جزءا مـــن مجتمعها 
ومحيطها »كان هناك عدد من 
االشخاص يطلقون أسماء كوجه 
القرد لكن كل هذا تغير« وتضيف 
»لقد اعتدت على هذا االمر وحتى 
معظم الوقت ال اشعر به، لكنه 
حني يصبح طويال فانه يجعل 
الرؤية امرا متعسرا لذلك تواظب 
والدتي على قصه،  وأمتنى ان 

أشفى يوما ما«. 
تعيش هذه الفتاة احليوية 
حياة عادية وال تنوي ان تدع 
مشكلتها هذه تقف عائقا امام 
حتقيق ما تريد حتقيقه وتتمنى 
ان تصبح طبيبة يوما ما »كي 
التي تعاني  الناس  أساعد كل 

وكي اخفف اآلالم«.
حياة هذه الفتــــاة لم تكن 
سهلة منذ البداية، فقد خضعت 
لعمليتني جراحتني لتتمكن من 

التنفس يقول والدها انهم ابلغوا 
البداية  ابنتهم منذ  مبشــــكلة 
لكن املشاكل مع املجتمع كانت 
مؤجلة ألن ســــوبترا أمضت 
فترة طويلة في املستشفى بعد 
والدتها ويقول األب »حني عدنا 
بها الى املنزل بدأت املشــــاكل، 
حتى ان بعض اجليران سألوني 
أيا من نوع من اخلطايا أقدمت 
عليها كي تعاقب بهذا الشكل«، 
ويتابع الوالد »شخصية ابنتي 

احملببة جتعل الناس ينسون 
انها متلك كل هذا الشعر على 

جسدها«.
ورغــــم محــــاوالت إزالــــة 
التي خضعت  الشعر بالليزر 
لها سوبترا مرارا والتي باءت 
كلها بالفشــــل، تنتظر العائلة 
وصول ماكينة ليزر جديدة إال 
أن األمر ينطوي على مخاطر 
جمة قد تدفع العائلة الى عدم 

املضي في األمر قدما.

تعرضت لتعليقات الذعة ووصفوها بوجه القرد


