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القاهرة ـ وكاالت: شهدت املدينة اجلامعية للطالبات بجامعة 
األزهر مبدينة نصر في القاهرة منتصف ليلة األحد جتمهر أكثر 
من ألف طالبـــة من كليات متنوعة باحلرم اجلامعي، وذلك عقب 
اكتشـــافهن وجود عدد كبير من الثعابني التي انهالت عليهن من 

الطابق األخير مببنى املدينة اجلامعية.
وحسب »اليوم السابع« أكدت شيماء الطالبة بالفرقة السادسة 
بكليـــة الطب، أن املبنى تقطنه كليـــات علمية متنوعة، ويتكون 

من خمسة طوابق، يوجد بالطابق الواحد 49 غرفة سكنية، وأن 
املبنى مت تسكينه بالكامل باستثناء الطابق األخير، الذي تتواجد 
به كميات كبيرة من املخلفات، والتى ساعدت على اختباء الثعابني 

وتكاثرها، وقد فوجئن بسقوط عدد كبير من الثعابني عليهن.
بينما أكدت رقية طالبة بكلية الصحافة واإلعالم بالفرقة الرابعة، 
أنه مبجرد اكتشافهن الواقعة أسرعن لالستنجاد بأمن اجلامعة، 

إال أنهن فوجئن بهروب حرس اجلامعة خوفا على أنفسهم.

الثعابين تسكن مع طالبات المدينة الجامعية في القاهرة

على هامش المهرجان الدولي السينمائي وبحضور الملكة نور

مزاد خيري في دبي يجمع 1.9 مليون دوالر لصالح أبحاث اإليدز

اململكة نور وعبداحلميد جمعة رئيس املهرجان                           )أ.ف.پ(

مصطفى فهمي أثناء تواجده في املهرجان

مخرج الفيلم مايكل هانكي يحمل جائزته 

 )محمود الطويل(السيارات في بيروت تسير في برك من املياه

د.فرخندة حسن

يتناول جذور اإلرهاب النازي 

»الشريط األبيض« يكتسح جوائز السينما األوروبية 

التوتر السياسي بين الدولتين وصل إلى ذروته

هل تستأنف »الحرب الباردة« المجرية - السلوڤاكية في 2010؟
بودابستـ  د.ب.أ: انه بالضبط 
نفس املوقف الذي كان يتعني على 
االحتاد األوروبي أن يفعل شــــيئا 
من املاضــــي: فدولتان من أعضاء 
االحتاد تتعاركان على وضع األقلية 
العرقية ألمة واحدة عبر احلدود 
التي من الناحية النظرية ال توجد 

اال على الورق اآلن.
ومــــع ذلك فقد وصــــل التوتر 
السياسي بني املجر وسلوڤاكيا في 
أغسطس من العام احلالي إلى حد 
أن الرئيس املجري السلو سوليوم 
رفض في الواقع منح تأشــــيرات 
دخول جليران بالده الشــــماليني. 
وقد تطلب األمر وســــاطة دولية 
وقمة على مستوى رؤساء الوزراء 
للوصول الى هدنة ديبلوماسية.

كان ســــوليوم يعتــــزم القيام 
بزيارة خاصة حلضور حفل إزاحة 
الستار عن متثال يانت ستيفان اول 
ملك للمجر في العصور الوسطي 

في بلدة كومارنو السلوڤاكية.
وعلى غــــرار بلدات عديدة في 
جنوب سلوڤاكيا فان غالبية سكان 
كومارنــــو الذين يتصلون باملجر 
عبر جسر مير فوق نهر الدانوب 

من اصل مجري.
ومع ذلك فقد وصفت احلكومة 
بأنهــــا  الزيــــارة  الســــلوڤاكية 
»استفزازية« وفي يوم الزيارة التي 
حتدد لها 21 أغســــطس مت إرسال 
بيان ديبلوماســــي يرفض دخول 
سوليوم على أســــاس أن زيارته 

تشكل »خطرا أمنيا«.

وسار ســــوليوم وموكبه الى 
منتصف اجلســــر قبل ان يديروا 
ظهورهــــم لســــلوڤاكيا ويعودوا 

أدراجهم إلى املجر.
وصرح ماريك ريبار اســــتاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة 
كومينيوس في براتسيالفا قائال 
ان العداء بني املجر وسلوڤاكيا له 

جذور تاريخية عميقة.
وأضاف ريبــــار »على عكس 
العالقات الدرامية بني فرنسا وأملانيا 
اللتني خاضتا عدة حروب لكنهما 
توصلتا الى مصاحلة بعد احلرب 
العاملية الثانية فإن سلوڤاكيا واملجر 

لم تتصاحلا على اإلطالق«.
وأضاف قائال »في هذه املنطقة 
الذين  هناك عــــدد من الالعبــــني 

استفادوا من هذه القضية«، ومن 
بني هؤالء أحزاب قومية على جانبي 
احلدود. ويتردد ان احلزب القومي 
الســــلوڤاكي اليميني بقيادة جان 
سلوتا حتدث ذات مرة عن »تسوية 

بودابست« بالدبابات.
وقد فــــاز هذا احلــــزب بـ 20 
مقعدا من مجموع مقاعد البرملان 
السلوڤاكي وعددها 150 مقعدا في 
انتخابات عام 2006 وشكل ائتالفا 
حكوميا غير معقول مع حزب سمير 
املنتمي الجتاه يسار الوسط، ومن 
ثم بدأت العالقات بني بودابســــت 

وبراتيسالفا في التدهور.
ويعود حزب جوبيك املجري 
الذي فاز بنحو 15% من األصوات 
في االنتخابات األوروبية في يونيو، 

إلى عام 1921 والتسويات »املخجلة« 
بعد احلرب التي شهدت تخلي املجر 
عن ثلثــــي أراضيها. وفي نوفمبر 
عام 2008 دفع تدخل الشرطة ضد 
مشــــجعي كرة القدم املجريني في 
بلدة دونايسكا ستريدا التي يزعم 
البعض أنه تضمن إجراءات عنيفة، 
اجلماعات اليمينية إلحراق العلم 
الســــلوڤاكي خارج سفارة البالد 

في بودابست.
ثم في مارس مت تعديل قانون 
اللغة في سلوڤاكيا بطريقة جعلت 
قسما كبيرا من املواطنني من أصل 
مجرى يشكلون نحو 10% من سكان 
ســــلوڤاكيا البالغ عددهم نحو 5 
ماليني يشــــكون من أنها محاولة 
للقمع الثقافي، وأدى تنفيذ القانون 

الى احتجاجات واسعة.
وعلى الرغــــم من ان احلكومة 
الســــلوڤاكية أكدت أنها تستهدف 
وحسب حماية اللغة السلوڤاكية 
فإن كثيرا من املجريني يخشون من 
ان يستخدم القانون لفرض غرامات 
على املواطنني من أصل مجري عند 
حتدثهــــم بلغتهم األم في حياتهم 
اليومية. وفي حني رفضت سلوڤاكيا 
بشدة تعديل القانون فإنها وافقت 
على اال تنفذه قبل يناير 2010 ثم 

شددته ليتواءم مع توصيات من 
منظمة األمن والتعاون في أوروبا. 
وشبه باجناي الذي كان يتحدث 
القمة في ســــبتمبر اخلالف  بعد 
الديبلوماسي بني بالده وجارتها 
الشــــمالية الصغيــــرة بأنه »مثل 
طفلني يتشــــاجران على الرمال«. 
وقــــال بيتــــور كازانســــكي وهو 
باحث مبركز الدراسات السياسية 
األوروبية ومقره بروكسل إن األمر 
أكثر خطورة مــــن هذا كما انه لم 

ينته بعد. وأضاف كازانسكي »إذا 
تشاجر طفالن على الرمال فإن أسوأ 
شيء ميكن ان يحدث  هو ان يبدأ 
احدهما في البــــكاء«. وأعرب عن 
اعتقاده بغياب اإلرادة السياسية 
في بروكسل للتدخل في القضية 
حيث حتاشتها الشخصيات ذات 
النفوذ مثل املستشــــارة االملانية 
اجنيال ميركل والرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي خالل زياراتهما 

الرسمية.

أمطار غزيرة تغرق شوارع »بيروت«
وعاصفة رعدية تغلق ميناء طرطوس السوري

فرخندة حسن: التحرش الجنسي
 ظاهرة ال يمكن السكوت عنها 

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكدت د.فرخندة حسن األمني العام 
للمجلس القومي للمرأة أهمية التصدي لظاهرة التحرش 
اجلنسي التي لم نتمكن حتى اآلن من حتديد حجمها في 
مصر ولكنها واضحة متاما وال ميكن السكوت عنها أو 
اخفاؤها وأصبحت محل اهتمام الرأي العام في جميع 
دول العالم.جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها صباح امس 
في افتتاح املؤمتر االقليمي حول التحرش اجلنسي كعنف 

اجتماعي وتأثيره على النساء في الدول العربية.
وأضافت ان اجلهــــات احلكومية واملنظمات األهلية 
واملجتمع املدني تعمل من أجل التصدي لهذه الظاهرة 
التي اتخذت أشــــكاال متعددة على جميع املستويات.. 
مشيرة إلى أن التحرش اجلنسي يعبر عن أزمة أخالقية 
ونظرة دونية للمرأة التي مازالت لها جذور قدمية من 

ممارسات مشينة وكلمات مخدشة للحياء.
وقالت إن التحرش اجلنسي اتخذ أشكاال جديدة في 
ظل االمكانيات املتطورة منها الهواتف احملمولة والرسائل 
االلكترونية.. موضحة أن علماء النفس واالجتماع يرون أن 
الفقر والبطالة واألوضاع االجتماعية لها دور في التحرش 
اجلنسي، ولكن الواقع يظهر أن التحرش اجلنسي منتشر 

في أماكن العمل حتى في املستويات املرتفعة منها.

سائق يسير بسيارته 
فوق قضبان القطار!

ـ د.ب.أ: بسبب ثقته  أملانيا 
العمياء في جهاز املالحة، وجد 
ســــائق تاكسي نفســــه فجأة 
يقود ســــيارته علــــى قضبان 
الســــكة احلديدية فــــي منطقة 
ريجيلســــبرغ، بوالية زارالند 

غربي أملانيا.
الشــــرطة أمس أن  وذكرت 
السائق استمر في قيادته سيارته 
على القضبان ملسافة نحو 40 
مترا حتى غرست السيارة في 

مواد رصف السكة احلديدية.
واضافت الشرطة ان السائق 
لم يتمكن من نقل سيارته خارج 
القضبان اال بواســــطة سيارة 

سحب وونش.
وذكرت الشرطة في تعليقها 
على احلادث انه يبدو ان السائق 
)58 عامــــا( كان ينصت جلهاز 
اكثر  املالحة اخلاص بسيارته 
مما كان ينبغــــي ان ينصت لـ 

»فطنته«.

 دمشق ـ هدى العبود
أجبرت العاصفة املطرية التي تضرب السواحل 
الســــورية الســــلطات على اغالق مينــــاء طرطوس 
التجاري واملصب النفطي في وجه املالحة البحرية 

امس االحد.
وبلغت سرعة الرياح في هباتها النشطة اكثر من 
70 كيلومترا في الساعة مع ارتفاع املوج ألكثر من 4 
أمتار. وقال مدير ميناء طرطوس التجاري القبطان 
علي اخلليل ان »املديرية قامت بإنذار البواخر الصغيرة 
في البحر للجوء الى حــــوض امليناء حلمايتها، كما 
أنذرت البواخر الكبيرة لســــحب املخاطيف وتدوير 
احملركات واملناورات في السرعة واالجتاه في عرض 
البحر تالفيا للجنوح وحوادث االصطدام، مشــــيرا 
الى انه حتى هذه اللحظة لم تسجل اي حادثة، الفتا 
الى ان اغالق امليناء سيستمر حتى انتهاء العاصفة. 
كما ســــقطت امطار غزيرة في بيروت ادت الى غرق 

الشوارع وعرقلة حركة سير املرور.

اإلرهاق يلغي جولة 
سوزان الموسيقية

اإلنترنت أعادها
إلى والدها بعد 9 سنوات

لندنـ  يو.بي.آي: ألغت النجمة 
االسكوتلندية سوزان بويل جولتها 
املوسيقية التي كانت مرتقبة في 
كندا في وقت الحق هذا الشــــهر 
ما أثار املزيد مــــن املخاوف على 

صحتها.
وذكرت صحيفة »ديلي ستار« 
أن املنتجني املســــؤولني عن بويل 
ألغوا جولتها في كندا ملنحها املزيد 
من الوقت لترتــــاح بني الرحالت 
بعدمــــا كانــــت غنت فــــي كل من 
الواليات املتحدة وفرنسا. وقالت 
شركة سيسكو املوسيقية في بيان 
»لألسف لن تزور سوزان كندا في 
نهاية هذه السنة وستؤجل الرحلة 
إلى 2010 ملنحها املزيد من الوقت بني 

الرحالت الترويجية الدولية«.

لندنـ  يو.بي.آي: حتتفل الفتاة 
البريطانية جسي برودلي بأول عيد 
ميالد لها هذا العام مع والدها بعد 
انقطاع أخباره عنها منذ انفصاله 

عن والدتها منذ 9 سنوات.
وذكرت صحيفة »الصن« امس 
أن جسي متكنت من الوصول إلى 
والدهــــا عبر موقع »فيســــبوك« 
لالتصاالت االجتماعية وأرسلت إليه 
رسالة الكترونية جاء فيها: »مرحبا 
أعتقد أنك والدي، لقد بحثت عنك 
لسنوات عديدة وأرى أنه قد حان 
الوقت كي نتصل ببعضنا خصوصا 

أني بلغت اآلن 14 سنة«.
وختمت جسي رسالتها بالقول 

»آمل أن تتصل بي«.
وعندما تلقى كيفن )43 سنة( 
الرســــالة االلكترونيــــة رد عليها 
والتقى بها. وقالت جســــي وهي 
من كولني بشــــمال ويلز »شعرت 
باخلوف عندما أرسلت تلك الرسالة 
لوالــــدي«، مضيفة: »عندما رأيته 
بدا لي علــــى عكس الصورة التي 
تخيلتها عنه، أنه يبدو أكبر عمرا 

من والد صديقتي«.

أملانيــــا ـ رويترز: هيمن فيلم 
األبيــــض« للمخرج  »الشــــريط 
الذي  النمســــاوي مايكل هانكي 
يتناول جذور اإلرهاب النازي على 
جوائز السينما األوروبية، السبت 
حيث فاز بثالثة جوائز من بينها 

جائزة »أفضل فيلم«.
ويتنــــاول الفيلم الذي صور 
باللونني األبيض واألسود سلسلة 
جرائم شريرة تهز قرية في شمالي 
أملانيا عشية احلرب العاملية األولى 
ويبدو انها ترتبط مبجموعة أطفال 
تعرضوا ملعاملة وحشية ومفزعة 
من ابائهم، وكان فيلم »الشريط 
فــــاز ايضا بجائزة  األبيض« قد 
»الســــعفة الذهبية« في مهرجان 
كان الســــينمائي في وقت سابق 

من هذا العام.
 ومنحت أكادميية الســــينما 
األوروبية، التي تضم 2000 عضو، 
هانكي جوائز أفضل فيلم وأفضل 

مخرج وأفضل كاتب سيناريو في 
االحتفال بالذكرى 22 في بوخوم 
الواقعة مبنطقة الرور الصناعية 

في غرب أملانيا.
البريطانية  املمثلة  وحصلت 

كيت وينسلت على جائزة أخرى 
عن قيامها بدور امرأة أملانية لها 
ماضي نازي ســــري فــــي الدراما 
العاطفيــــة »القارئ« حيث فازت 

بجائزة »أفضل ممثلة«.

»أوميغا 3« والسلينيوم يحميان من سرطان القولون
واشنطنـ  يو.بي.آي: يخفض تناول األطعمة 
الغنيــــة بالـ »أوميغا 3« مــــن خطر اإلصابة 
بســــرطان القولون بنسبة 40% في حني يحد 
استهالك املكمالت الغذائية الغنية بالسيلينيوم 

من ظهور األورام احلميدة.
وذكر موقع »هيلث دايلي نيوز« أن علماء 
أميركيون توصلوا إلى اســــتنتاج يفيد بأن 
تناول األطعمة الغنيــــة بالـ »أوميغا 3« مثل 
السمك والسبانخ والكيوي واجلوز يخفض 
من خطر اإلصابة مبرض ســــرطان القولون 
بنســــبة 40% في حني أظهرت دراسة إيطالية 
أن اســــتهالك مكمالت السيلينيوم املوجودة 
في السمك والنبات حتد من اإلصابة باألورام 

احلميدة.
وشملت الدراسة اإليطالية على السيلينيوم 

411 شخصا تتراوح أعمارهم بني 25 و75 عاما 
وتناولوا أقراصا حتتوي على الســــيلينيوم 
على مدى خمس ســــنوات وظهــــرت األورام 
احلميدة لديهم بنسبة 4.2% مقارنة مع %7.2 

عند األشخاص الذين ال يتناولونها.
ويتواجد السلينيوم في التربة ويستهلكه 
البشر عن طريق تناول النباتات التي متتص 
املواد الغذائية أو األسماك أو احليوانات التي 

تأكل النباتات كجزء من نظامهم الغذائي.
وقال ميشيل فورمان أستاذة علم األوبئة في 
مركز اندرسون للسرطان في هيوسنت إنه على 
الرغم من أن النتائج مثيرة لالهتمام إال أنه من 
املستحيل معرفة ما إذا كانت النتيجة تعزى 
إلى السيلينيوم أو إلى غيره من الڤيتامينات 

واملعادن املوجودة في املكمالت.

اجنيال ميركل ساركوزي السلو سوليوم

دبي ـ العربية: جنح املزاد اخليري الذي 
أقيم على هامش الدورة الســــنوية الثالثة 
ملهرجان دبي السينمائي حتت شعار »سينما 
ضد اإليدزـ  دبي« في جمع 1.9 مليون دوالر 
أميركــــي ملصلحة »أمفار« ألبحــــاث اإليدز 
والوقاية منه ونشر التوعية مبخاطره في 
منطقة اخلليج. إلى ذلك، عرض مهرجان دبي 
الســــينمائي فيلم »دار احلي«، وهو الفيلم 
اإلماراتي الــــذي مت تصويره بالكامل بدولة 
اإلمــــارات العربية املتحدة ومن إخراج علي 
مصطفى، وذلك ضمن برنامج الليالي العربية 
الذي يختص بأبرز اإلجنازات السينمائية 

في العالم العربي.
وقد ترأس املزاد مات ديلون وكريستينا 
ريتشي وبحضور مميز للملكة نور من األردن، 
الرئيسة الفخرية للحملة، ومشاركة عدد من 
الرعاة واملنظمني باإلضافة إلى عبداحلميد 
 جمعة، رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وافتتحت كريستينا ريتشي األمسية بكلمة 
شــــكر ناشــــدت فيها دعم الضيوف جلهود 
مؤسسة أمفار، مشــــيرة إلى »أن هناك 5.5 
آالف شــــخص توفي من مرض اإليدز حتى 
اليوم. وأفضل أمل لنا ـ ال بل أملنا الوحيد 
ـ لوضــــع حد إلى هــــذا الوباء هو من خالل 

األبحاث«.
واستهل مات ديلون املزاد من خالل وحدة 
عقارية من »بيالجيــــو ريزيدنس« قدمتها 
»لؤلؤة دبي«، ومت بيعها بـ 1.3 مليون دوالر. 
كما جنح ديلون في بيع ساعة طراز »سانتوس 
100« ذات إصدار محدود، مرصعة باألملاس 
ومصقولــــة بصورة مهر عربــــي من تقدمي 

كارتييه مقابل مبلغ 60 ألف دوالر.

من جهة أخرى، تضامن املمثلون مصطفى 
فهمي وكيرك فوكس وســــمير غامن ورجاء 
اجلداوي وإلهام شــــاهني في دعمهم للمزاد 
احلــــي وقدموا عددا من املــــواد والتذكارات 
احلصرية دعما ألنشطة أمفار. وشمل املزاد 
أيضا قالدة ذهبية فريدة حتمل اسم »إحساس 
فارس« مستوحاة من قصيدة للشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، وبيعت هذه القالدة ذات 

اإلصدار احملدود التــــي صنعت من الذهب 
عيــــار 18 قيراطا ومرصعة بـ 7 قراريط من 
األملاس بـ 110 آالف دوالر. يذكر أن مؤسسة 
أمفار هي إحدى أبرز املؤسسات العاملية في 
مجال أبحاث اإليدز والوقاية منه والتوعية 
مبخاطره، وقد اســــتثمرت منذ العام 1985 
حوالي 290 مليــــون دوالر ضمن برامجها، 
كما ساهمت في دعم ورعاية أكثر من 2000 
فريق أبحاث من مختلف أنحاء العالم. وقد 
أقيمت أول حملة عاملية لـ »سينما ضد اإليدز« 
ملصلحة أمفار خالل مهرجان كان السينمائي 
للعام 1993 الذي استضافته إليزابيث تايلور، 
مؤسســــة املنظمة، وكانت تايلور من أولى 
الشخصيات في هوليوود التي بادرت بالتطرق 
إلى مكافحة اإليدز فــــي بداية الثمانينيات. 
ومنذ ذلك احلني، متيزت أمفار بنشــــاطاتها 
الرامية إلى رفع مســــتوى التوعية وجمع 
التبرعات حملاربة هذا املرض حول العالم. 
وحاليا، تســــتكمل املمثلة شارون ستون، 
رئيسة احلمالت العاملية ألمفار، العمل الذي 
بدأته إليزابيث تايلور بزيارة مختلف الدول 
لصالح املنظمة وتسخير كل اجلهود للتوعية 
حول املرض وجمع التبرعات الالزمة ملتابعة 

األبحاث في هذا املجال.


