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سوزان بويل في المستشفى
وسط مخاوف من إصابتها بإنفلونزا الخنازير

.. واليابان تبدأ حملتها ضد الوباء

لندن ـ يو.بي.آي: نقلت 
النجمة البريطانية سوزان 
بويل إلى املستشفى صبيحة 
األحد بعد معاناتها من آالم 
حـــادة في معدتها وســـط 
تخـــوف معجبيهـــا مـــن 
احتمال اصابتها بإنفلونزا 

اخلنازير.
ونقلت صحيفة »الدايلي 
ستار« البريطانية أن بويل 
قـــد نقلت إلى املستشـــفى 
وخرجـــت بعد ســـاعتني 
ونصف الســـاعة من تلقي 
العالج. وحاول املقربون من 
بويل دحض الشائعات التي 
أشارت إلى أن املغنية تعاني 
من انفلونزا اخلنازير غير 
أن أحد املعجبني بها قال ان 
آالم املعدة هي من عوارض 
مرض اإلنفلونزا املتفشـــي 

حديثا.

ـ كونــــا: بدأت   طوكيو 
اليابان امس بتطعيم االطباء 
والعاملني في القطاع الطبي 
ضد انفلونزا اخلنازير التي 
بلغت حصيلة ضحاياها 27 

شخصا.
ووضعت احلكومة خطتها 
وفقا للكمية احملدودة للطعم 
الذي صنع محليا اذ سيأخذ 
ما يقــــارب مليون عامل في 
القطاع الصحي التطعيم اوال 
يعقبهــــم احلوامل ومرضى 
االمراض املزمنة اعتبارا من 

نوفمبر املقبل.
وقالــــت وزارة الصحة 
والعمل انه ســــيتم تطعيم 
االطفال الذين تتراوح اعمارهم 
بني العــــام والثمانية اعوام 
اعتبارا من ديسمبر املقبل. 
وتخطط احلكومة اليابانية 
لشــــراء ماليــــني اجلرعات 
في اطار برنامجها اخلاص 

بالتطعيم ضد االنفلونزا.
وســــجلت عــــدد حاالت 
االصابة بانفلونزا اخلنازير 
في مستشفيات اليابان اكثر 

من 61 الف حالة.
مــــن جهة اخــــرى أعلن 
الرســــمي باســــم  املتحدث 

وزارة الصحة النمســــاوية 
امس أن فرع شركة »باكستر« 
لألدوية بالنمسا، والذى متكن 
من اختــــراع املصل املضاد 
إلنفلونزا اخلنازير املعروف 
حتت اسم »سيلفابان«، سيبدأ 
اليوم بتسليم 500 ألف جرعة 
للمصل متثل الدفعة األول من 
الكمية املتفق عليها إلى وزارة 
الصحة النمســــاوية. وقال 
املتحــــدث إن وزارة الصحة 
الكميات  ســــتقوم بتوزيع 
املطلوبــــة علــــى محافظات 

النمســــا املختلفة لتبدأ في 
العاملني في  حملة لتطعيم 
املجــــال الصحــــى ومكاتب 
الصحة اخلارجية بشــــكل 
طوعي بداية من يوم الثالثاء 

من األسبوع القادم.
وأضاف املتحدث أن هذه 
الكمية تكفي لتطعيم 250 ألف 
شخص في املرحلة االولى، 
مشيرا إلى أن حملة تطعيم 
الفئات املعرضة للخطر بشكل 
أكبر من الشعب مثل احلوامل 
وأصحاب األمراض املزمنة.

ميونيـــخ ـ د.ب.أ: يعـــرف 
اخلرشوف بني محبي األكل 

بأنه ذو طعم ومذاق شهي 
في الوقت الذي يعتبره 
من يعانون من مشاكل 
في الهضم عالجا طبيعيا 

مفيدا.
وقال يوهانز جوتفريد 

ماير عضو جماعة أبحاث 
بجامعـــة فيرزبورج في 

أملانيا »إن اســـتخدام أوراق 
اخلرشـــوف لتخفيف مشـــاكل 

املعدة معترف به علميا وخاصة عندما 
يكون سبب املشـــاكل اضطراب وظائف 

الكبد واملرارة«.

إال أن العنصـــر املـــر املهم 
ال يوجـــد فـــي قلـــب ثمرة 
الشـــهية، بل  اخلرشوف 
في األوراق حيث تصل 

النسبة ألعلى من %6.
وقال ماير »إن مرارة 
األوراق حتفـــز تدفـــق 
الصفراء التي تؤدي إلى 
الهضم األفضل للدهون« 
غير انها تختفي عند طهي 
اخلرشـــوف،  ان عمل شاي 
من أوراق اخلرشـــوف ليس له 
أي أثر عالجي قـــوي. ويقول ماير إن 
املستحضرات الطبية بالصيدليات توفر 

جرعات كافية من املواد الضرورية.

أوراق الخرشوف.. »صيدلية متكاملة« بمنزلك 
صحتك

»زهرة« فيلم وثائقي فلسطيني
يحكي سنوات العذاب والتشرد بعد حرب 48

السيارات الكهربائية تسبب مشاكل خاصة بتدوير البطاريات

شهادات حية ألناس عاشوا تلك المرحلة

الضفـــة الغربيـــة ـ رويترز: 
الفلسطيني محمد  يقدم املخرج 
بكري في فيلمه الوثائقي اجلديد 
»زهرة« شهادات حية من رحلة 
اللجوء والتشرد ملئات اآلالف من 
الفلسطينيني بعد حرب عام 1948 

حيث أعلن قيام إسرائيل.
ويأخذ بكري في فيلمه الذي 
عرض مســـاء األحد على خشبة 
سينماتك ومســـرح القصبة في 
رام اهلل ضمن مهرجان القصبة 
الســـينمائي الدولـــي في دورته 
الرابعـــة املشـــاهدين على مدار 
ســـاعة في رحلة تعود بهم الى 
بدايـــات اللجـــوء الفلســـطيني 
مستحضرا صورا من األرشيف 
الى جانـــب روايات من عاصروا 

هذه النكبة.
وقال بكـــري بعـــد العرض 
الفيلم مني  »أخذ تصوير هـــذا 
3 ســـنوات حاولـــت فيها تقدمي 
الفلســـطينية ملا حدث  روايتنا 
)عام 1948( من خالل شـــهادات 
حية ألناس عاشوا تلك املرحلة 

فال تتـــرك زهـــرة قضية إال 
وتتطرق إليهـــا بدءا من زواجها 
بابن عمها حسن مرورا بالهجرة 
القصرية لها من قريتها »البعنة« 
في اجلليل وعودتها إليها بعد اقل 
من عام مقدمـــة صورة واضحة 
لنجـــاح ما يقارب مـــن 150 ألف 
فلســـطيني في البقاء او العودة 
الى منازلهم فـــي مدنهم وقراهم 
التي رحلوا او اجبروا على الرحيل 

عنها في عام 1948.
وتروي زهرة حكايات من رحلة 
السفر من قريتها الى لبنان ومنها 
قصة تلك املرأة التي كانت حامال 
في شهرها التاسع وجاءها املخاض 
وهي في الطريق فما كان منها إال ان 
قطعت احلبل السري بحجر ولفت 

ابنها وحملته وأكملت السير.
يتضمن الفيلم عرضا ملا واجهه 
الالجئون فـــي رحلتهم هربا من 
احلرب من جوع وعطش وانعدام 
النظافة الى ان انتهى املطاف بعدد 
منهم بالعودة الى منازلهم التي 

تركوها.

في تســـجيل هذه الذاكرة احلية 
التي تختزل تاريخ تلك املرحلة 
بأبعادها االجتماعية والسياسة 

واالقتصادية.

الزمـــن في تصوير هـــذا الفيلم 
مع بطلته الرئيسية زهرة التي 
أصيبـــت بجلطة األمر الذي كان 
بالنسبة له جرس اإلنذار لإلسراع 

 هونغ كونغـ  د.ب.أ: ذكر تقرير إعالمي امس أن التحول 
إلى استخدام السيارات الكهربائية للحد من تلوث الهواء رمبا 
يتسبب في مشكالت أخرى أو رمبا يوفر فرصا اقتصادية 

فيما يتعلق بالتخلص اآلمن من بطاريات السيارات.
وترسل هونغ كونغ بالفعل بطاريات الهواتف احملمولة 
وأجهزة الكمبيوتر املتنقلة )الب توب( إلى كوريا اجلنوبية 
أو اليابان إلعادة تدويرها نظرا لعدم وجود مصانع محلية 

تعيد تصنيع تلك البطاريات.
وقال ليونارد تشينغ املدير العام لشركة »يونيفرسال 
كارز« لصحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ بوست« إن »إرسال 
كل املخلفات إلى اخلارج لن يكون حال نهائيا، حيث حتتاج 
هونغ كونغ ملصنع خاص بها إلعادة التصنيع، يقوم على 

التكنولوجيا املتطورة«.
وأضاف »إذا حتول عشــــر عدد املركبات )املوجودة في 

البــــالد( إلى الكهرباء، فنحن نتحدث عن أســــطول مؤلف 
من 50 ألف ســــيارة، وهذا بدوره سيخلق طلبا هائال على 
معاجلة البطاريــــات التالفة«. وتقدر حكومة هونغ كونغ 
أن عدد السيارات الكهربائية بها سيصل إلى ما يقرب من 
200 بحلول عام 2010، بينها 10 من شــــركة »ميتسوبيشي 
موتورز« اليابانية لتصنيع السيارات تستخدمها أجهزة 

الشرطة وبعض اإلدارات احلكومية األخرى.

ومنهم خالتي زهرة التي هي قصة 
تعكس آالف القصص ممن بقوا 

على هذه األرض«.
وأوضـــح بكري انه ســـابق 

حيفاـ  العربية: 
يســــعى مكتــــب 
إعالنات إسرائيلي 
كبيــــر للحصول 
على حق استخدام 
صور يظهر فيها 
الوزراء  رئيــــس 
االيطالي سيلفيو 
برلسكــــــــــوني 
ورئيس احلكومة 
التشيكية السابق 
ميريك توبوالنيك 
في صـــــــــــــــور 
»فاضحـــــــة« مع 
فتيات، فيما أعرب 
ملتقط الصور عن 
خشــــيته من أن 

يتسبب نشر هذه الصور في شوارع تل أبيب في أزمة ديبلوماسية 
بني البلدين.

وسيقوم املكتب في حال جناح مساعيه، بتعليق الصور على 
الفتات كبيرة في الشــــوارع الرئيسية في تل أبيب، وذلك ضمن 

حملة إعالنية لشبكة فنادق ومطاعم في املدينة.
وتســــاءلت صحيفة »هآرتس« العبرية األحــــد املاضي، التي 
أوردت اخلبر، »هل سنرى برلسكوني وتوبوالنيك مع مجموعة 
من الفتيات في صور فاضحة، على الفتات في تل أبيب؟«، مضيفة 
أن هذا »محتمل جدا بحسب أقوال أنطونيللو زابادو، املصور الذي 

طرد النوم من عيني رئيس الوزراء االيطالي«.
وسطع جنم زابادو بعد أن التقط صورا محرجة لبرلسكوني 
ولفتيــــات في ڤيلته اخلاصة في جزيرة ســــردينيا نشــــرت قبل 
 بضعة أشــــهر. وتبــــني إحدى الصور برلســــكوني فــــي حديقة

الڤيال وحوله عدة نساء.

لنـــدنـ  يو.بي.آي: أعلـــن املمثل األميركي 
جورج كلوني أنه يواجه مشـــاكل في احلب 
مثله مثل أي كان وأن االرتباط بشخص ما ال 

يعني السعادة حتما.
وقال كلوني في مقابلة خاصة مع صحيفة 
»الدايلي ميرور« البريطانية انه أقام عالقات 
وجد نفسه وحيدا فيها »فأن تكون مع شخص 

ما ال يعني أنك سعيد«.
وأضاف أنه أقام عالقات رائعة وعالقات لم 
تكن جيدة وقد مر بانفصاالت صعبة وأخرى 
عادية كمـــا أنه قام بعالقات ناجحة وعالقات 
فاشلة، وأشار إلى أن جتاربه ال تختلف كثيرا 

عن اآلخرين إال أنه مت التركيز عليها أكثر.
وضمت الئحة النساء اللواتي خرج معهن 
النجم مجموعة من احلسناوات بينهن املمثلة 

ريني زيلويغر.
وأشار كلوني إلى انه سعيد ملشاهدة نفسه 
وهو يتقدم في السن على الشاشة وقال »أنا 
عجوز« غير أنه يفضل أن يكون عجوزا على 

أن يكون ميتا.

عقوبة عقوق األم.. 
السجن و100 جلدة

الريــــاض ـ د.ب.أ: عاقبــــت 
احملكمــــة اجلزئية فــــي مدينة 
جدة السعودية شابا )26 عاما( 
بالسجن عاما واجللد 600 سوط 
بعد إدانته بعقوق والدته والتلفظ 
عليها بألفاظ غير الئقة. ونقلت 
صحيفة »عكاظ« السعودية امس 
القول إن  عن مصادر باحملكمة 
األم، وهي في عقدها السادس، 
تقدمت بشكوى ضد ابنها، تتهمه 
بالعقوق وعدم طاعتها والتلفظ 

عليها بألفاظ غير الئقة.
وأوضحت املصادر أن الشاب 
عاطل عن العمل، وسجله ال يخلو 
الشاب  أن  السوابق، مبينة  من 
أحيل أكثر من مرة إلى احملكمة 
لــــذات الســــبب، إال أن احملكمة 
كانت تكتفي مبناصحته وأخذ 
تعهدات عليه بعدم تكرار فعلته 

قبل إطالق سراحه.

جورج كلوني.. عجوز يبحث عن الحب

طاقم نسائي أردني يقود أول رحلة جوية

عمان ـ أ.ف.پ: قاد طاقم نســـائي اردني مؤلف 
من ست نساء للمرة االولى احدى طائرات امللكية 
االردنية انطالقا من العاصمة اليونانية اثينا حتى 
وصولها الى عمان، حســـبما افاد مصدر رســـمي 

اردني امس.
وحطت الطائرة التي اقلت مائة راكب وقادها الكابنت 
كارول الربضي ومساعدة لها واربع مضيفات، مساء 

االحد في مطار امللكة علياء الدولي قادمة من أثينا.
ونقلت وكالة االنباء االردنية الرسمية )بترا( عن 
رئيس دائرة العمليــــات اجلوية في امللكية االردنية 
هيثم مســــتو قوله ان »هذه حالــــة فريدة من نوعها 

في منطقة الشرق االوسط ونادرة عامليا ارادت منها 
امللكية االردنية دعم العنصر النسائي ألخذ مكانته 

الى جانب الرجل«.
واضاف ان »هذه اخلطوة تعكس سياسة االردن 
باستثمار جميع املوارد البشرية العاملة لديها واظهار 

صورة اململكة احلضارية«.
ومنحت الربضي احلاصلة على بكالوريوس علوم 
طيران من الواليات املتحدة والتي سبق لها ان عملت 
ست سنوات كمساعد كابنت بعد امتام الرحلة، رتبة 
كابنت طيار لتصبح الكابنت الطيار الوحيد في امللكية 

حاليا من النساء.

قطة تمنح صاحبها
حق اإلقامة

لنــــدن ـ يو.بي.آي: فاز مهاجر 
بوليڤي بحق اإلقامة في بريطانيا 
على الرغم من انتهاء مدة تأشيرته 
ألنه ميلك حق احلضانة املشتركة 

لـ »قطة«.
ونقلــــت صحيفــــة »الصــــن« 
البريطانية أن تأشيرة باري أوليري 
قد انتهت منذ أربع سنوات غير أنه 
واجه قرار ترحيله إلى بوليڤيا في 
احملكمة حني أشار إلى أن تفريقه عن 

قطته ينتهك حقوقه اإلنسانية.
امتالكــــه لقطة مع  أن  وادعى 
صديقتي دليال على أنه مســــتقر 
متاما في بريطانيــــا وهو ملتزم 

بعالقة جدية.
وقد وافقت القاضية في محكمة 
الهجرة جوديث غليسون على طلب 
القطة  ان  أوليري وعلقت مازحة 
»لن تضطر لتخشــــى التأقلم مع 

الفئران البوليڤية«.

سيدتان من الطاقم في كابينة الطائرة  )أ.ف.پ(

هل ستخلو موسكو من الثلوج هذا الشتاء؟

جورج كلوني

برلسكوني

شتاء هذا العام في موسكو بال ثلوج
بأوامر عليا من رئيس البلدية

موسكوـ  سي.ان.ان: تعهد رئيس بلدية العاصمة 
الروسية موسكو، يوري ليزاخوف، بأن يكون شتاء 
املدينة هذا العام خاليا من الثلوج التي ميزتها عبر 
التاريــــخ، وذلك من خالل خطة لرش مواد كيماوية 
في األجواء باستخدام طائرات مستأجرة من سالح 
اجلو الروسي. وذكر مكتب رئيس البلدية أن اخلطة 
ستغير أسلوب حياة سكان موسكو، الذين اعتادوا 
على رؤية الغطاء األبيض الكثيف يغطي مدينتهم 
خالل الفترة التي متتد بني نوفمبر ومارس، وتقوم 
الدولة عادة بأعمال طويلة إلزاحته عن الطرقات وفتح 

املمرات لعبور السيارات وتسهيل التواصل.
وتعتمد خطة ليزاخوف على رش مادة كيماوية 
معينة على الغيوم املتوجهة نحو العاصمة الروسية، 

قبــــل وصولها إلى أجواء موســــكو، مما ينتج عنه 
تفاعالت تدفعها إلى »إلقــــاء حمولتها« من الثلوج 
خــــارج املدينة. ومن املعروف عن ليزاخوف إقدامه 
الدائم على طرح مشاريع لتعديل الظواهر الطبيعية، 
إذ أنــــه قاد عام 2002 حملة هدفت لتحويل مســــار 
نهر عمالق في ســــيبيريا، بحيث تستفيد منه دول 
آسيا الوسطى املجاورة لروسيا، في ري محاصيلها 
الزراعية، وفقا ملجلة »تامي«. ويقول ليزاخوف إنه 
ليس أول من طرح فكرة تغيير املناخ في موسكو، 
فاحلكومة املركزية غالبا ما تلجأ إلى رش هذه املواد 
الكيماوية املانعة لتساقط الثلوج خالل أيام األعياد 
الرسمية التي تتخللها عروض عسكرية، خاصة في 

»يوم النصر« على »أملانيا النازية«.

سوزان بويل

)رويترز( احدى الطبيبات اثناء تطعيمها  

صور برلسكوني الفاضحة
في شوارع تل أبيب


