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ـ  لـــوس اجنيليس 
وكاالت: توفـــي املمثل 
االميركي باتريك سويزي 
رمـــز حيوية الشـــباب 
فـــي عالم الســـينما في 
القـــرن  ثمانينيـــات 
املاضي عن 57 عاما بعد 
معركة طويلة مع مرض 
السرطان وفقا ملا ذكرته 
املتحدثـــة باســـم انيت 
وولف فـــي بيان وقالت 
وولف ان باتريك سويزي 
وافته املنية حيث كانت 
عائلته بجـــواره وذلك 
التحديات  بعد مواجهة 
الناجمة عن مرضه على 

مدى الـ 20 شهرا املاضية، وكان سويزي اعلن انه يصارع مرض 
ســـرطان البنكرياس في مارس 2008، قائال انه من احملتمل انه 
ســـيموت في غضون عامني، لكنه رغم ذلـــك واصل العمل في 

املسلسل التلفزيوني »الوحش«.
ونال ســـويزي شهرة كبيرة عندما جسد دور مدرب الرقص 
في الفيلم الرومانســـي »ديرتي دانسينغ« الذي انتج عام 1987 
ولعب دور البطولة مع النجمة دميي مور في فيلم »غوســـت« 
)الشبح( في عام 1990 ثم اختارته مجلة »بيبول ليكون« الرجل 

االكثر جاذبية.
وكان متزوجا من ليزا نيمي منذ عام 1975 حتى وفاته، وكرس 
الكثير من وقته لتربيـــة اخليول االصيلة مبزرعته النائية في 
كاليفورنيا. وتقدم زمالء ســـويزي من الوســـط الفني بأخلص 

التعازي فور علمهم بنبأ وفاته.

واشنطن ـ يو.بي.آي: تراجعت معدالت اجلرمية في الواليات 
املتحدة على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة والصعوبات االقتصادية. 
واصدر مكتب التحقيق الفيدرالي »اف بي آي« تقريره الســـنوي 

حول اجلرمية في الواليات املتحدة.
حيث سجل تراجعا في معدالت اجلرائم العنيفة للسنة الثانية 
على التوالي فقد تراجعت بنسبة 1.9% عام 2008 مقارنة مع العام 

السابق.

وفي فئة اجلرائم العنيفة تراجع معدل جرائم القتل بنســـبة 
3.9% لتبلغ 14180 جرمية وتراجع معدل جرائم االغتصاب بنسبة 
1.6% لتصل الى 89 ألف حالة. كما تراجعت جرائم السرقة للسنة 
السادســـة على التوالي فانخفض معدل سرقة السيارات بنسبة 
12.7% بينما ارتفعت عمليات السطو بنسبة 2% وارتفعت اعمال 
اللصوصية بنســـبة 3% وقد بلغ حجم اخلسارة نتيجة عمليات 

السرقة في الواليات املتحدة، عام 2008 ،17 مليار دوالر.

تراجع معدالت الجريمة في الواليات المتحدة

الفنان محمد منير

التاميفلو ال يزال الدواء الوحيد ملواجهة إنفلونزا اخلنازير

باتريك سويزي

أحد دراويش العراق يقوم بثقب خديه كعالمة على اميانه 
في احدى الشـــعائر الدينية التي تقام في نهاية شهر رمضان 

في احدى تكايا البصرة )رويترز(.
دراويش العراق

صحتكالسرطان يقهر الممثل باتريك سويزي

ـ يو.بي.آي: يساهم الضغط  واشـــنطن 
النفسي في العمل والقلق الناجم عن الشعور 
بالعجز عن دفع الفواتير والعالقات املتأزمة 
مع اآلخرين في زيادة الوزن، وقال الباحث 
االميركي د.جاسون بلوك من مؤسسة روبرت 
وود جونسون للصحة في جامعة هارفارد »ان 
حالة االقتصاد اليوم تسبب الضغط النفسي 
للناس معتبرا ان للضغط النفســـي عالقة 
بالكثير من األمراض في القلب وارتفاع ضغط 

الدم وزيادة خطر االصابة بالسرطان«.
واضاف بلوك »تظهر هذه الدراسة وجود 
ارتباط بني الضغط النفسي وزيادة الوزن«، 
ولفت الى ان زيادة الوزن لها عالقة باملشاكل 
املالية وبالوظائف الصعبة، مشـــيرا الى ان 
النساء تزداد اوزانهن عندما تكون عالقاتهن 
العائلية صعبة. ولفتت الدراسة التي نشرت 
في املجلة االميركيـــة لالوبئة الى ان اوزان 
الرجال ال تتأثر بسبب الظروف العائلية او 
االجتماعية الصعبة التي ميرون بها كما هي 
احلال بالنسبة الى النساء لكنها اشارت الى 
ان حرمان الرجال من السلطة التي تخولهم 
اتخاذ قرارات يرونها صائبة في العمل يحد 
من قدرتهم على اكتساب مهارات جديدة في 

العمل والقيام بواجباتهم بشكل جيد.

غرفة للسكن
بـ 3 ماليين دوالر

هونغ كونغـ  د.ب.أ: ذكرت 
تقارير صحافية انه مت بيع 
شقة تضم غرفة واحدة في 
العقارية  احد املشـــروعات 
الفارهة بهونغ كونغ مقابل 
ثمن قياسي قدره 3.16 ماليني 

دوالر.
وذكرت صحيفة ساوث 
تشاينا مورنينغ بوست ان 
املســـاحة االجمالية للشقة 
الواقعة في حي تســـيم شا 
تســـوي تبلـــغ 75.8 مترا 
مربعا في حني ان املســـاحة 
الصافية تبلـــغ 54.8 مترا 

مربعا فقط.
توجد الشقة في الطابق 
رقم 54 في برج سكني اسمه 
ارتفاعه 64  »ماستر بيس« 
طابقا وهو ثاني اعلى مبنى 

سكني في هونغ كونغ.
ونقلـــت الصحيفة عن 
وســـيط عقـــاري قوله ان 
املشـــتري هو رجـــل اعمال 
من هونغ كونغ دفع حوالي 
42 الف دوالر للمتر الواحد 
بسبب موقع الشقة واملنظر 
الذي تطل عليـــه في ميناء 

فيكتوريا هاربور.
الســـعر قياســـي  وهذا 
بالنسبة لشـــقة تتكون من 
غرفـــة واحدة، وكانت اغلى 
شقة سكنية في هونغ كونغ 
قد بيعت مقابل 30.9 مليون 
دوالر عام 2007 ومساحتها 

658 مترا مربعا.
وشهدت الشهور القليلة 
املاضية عودة اسعار العقارات 
في هونغ كونغ الى الصعود 
ارتفاع اســـعار االسهم  مع 

وتعافي االقتصاد.

إجراءات لتأمين سالمة عقاقير
إنفلونزا الخنازير المستوردة في اليابان

طوكيو ـ  أ.ش.أ: اشترطت وزارة الصحة اليابانية 
ضرورة قيام الشركات األجنبية لصناعة العقاقير 
املضادة إلنفلونزا اخلنازيـــر باختبارات معملية 

داخل اليابان قبل السماح باستيرادها.
وذكرت اخلدمة الدولية لهيئة اإلذاعة اليابانية 
امس ان وزارة الصحة جتري حاليا مفاوضات مع 
شركات اجنبية لتصنيع عقاقير انفلونزا اخلنازير 

لسد النقص في العقاقير املنتجة محليا.
وأشـــارت االذاعة اليابانية الى انه من املتوقع 
ان تطرح الشـــركات اليابانيـــة انتاجها من عقار 
انفلونـــزا اخلنازير في مارس املقبـــل مبا يكفي 
لنحو 18 مليون شـــخص من بني نحو 60 مليونا 

سيحتاجون اليه.
وأوضحت االذاعة اليابانية ان قرار وزارة الصحة 
يأتي استجابة لنداءات األطباء باتخاذ االجراءات 
الكفيلة بتأمني سالمة العقاقير املضادة إلنفلونزا 
اخلنازير املصنوعة في اخلارج، مشـــيرة الى انه 
من املقرر ان تبدأ شركة عقاقير سويسرية اجراء 
اختبارات معملية خالل هذا االســـبوع في اليابان 
تشـــمل اكثر من 300 شخص بينهم اطفال متهيدا 

إلنتاج عقار مضاد إلنفلونزا اخلنازير.
وأكدت الوزارة اليابانية انها ستراقب االختبارات 
وتفحص املعلومات املســـتخلصة ومطابقتها مع 
جتارب مماثلة أجريـــت في اخلارج قبل طرح أي 

عقار جديد للبيع في اليابان.
من جهة اخرى، قالت وزارة الصحة السورية 
ان املدارس السورية خالية من اي اصابة بانفلونزا 

اخلنازير حتى اآلن.
ونقلت صحيفة »تشرين« السورية عن مصادر 
في الوزارة قولها انه لم يتم إغالق اي شعبة دراسية 

في اي مدرسة سورية.
ويخشى الســـوريون ان يؤدي اجتماع اعداد 
كبيرة من الطالب في الصفوف املكتظة الى تفشي 

وباء انفلونزا اخلنازير.
وسرى بني الناس ان احدى املدارس اخلاصة في 
مساكن برزة اكتشفت فيها اصابة باملرض غير ان 
مدير االمراض البيئية واملزمنة في وزارة الصحة 
اكد انه مت االشـــتباه بحدوث اصابات لدى عائلة 
في مساكن برزة لكن نتيجة التحليل أثبتت خلو 

جميع افراد هذه العائلة من الڤيروس.

منير يدعو لمهرجان دولي في »المدينة« للتغني بمدح الرسول ژ

لهذا اقول ان االعتزال فكرة غير 
واردة في قاموس حياتي، مضيفا: 
نفسي اقوم برحلة على مركب 
في النيل، من امام السد العالي 
الى كل اقاليم مصر، وتكون لها 
محطات في املدن والقرى حيث 
نشارك الفنانني الشعبيني فيها 
الغناء بحفالت تنقلها وسائل 
االعالم للعالم كله، بحيث نعرف 
الناس بتراثنــــا العظيم، فهذه 
الرحلة ســــتوثق تاريخ مصر 

بالغناء.

القانون الذي يحكم املعاملة بني 
البشر، ومن هنا رصدنا مشاعر 
إنسانية، وجنحنا في التعبير 
عنها، واجتهدنا في تقدميها بشكل 
أمتنى أن يكون قد القى إعجاب 

اجلمهور في الشهر الكرمي.
وعما تردد عن اعتزامه اعتزال 
الغناء، قال: انا مريض بالغناء، 
وال اتصور انني اعيش دون ان 
اغني، وامتنــــى ان يكون لدي 
القدرة على التواصل مع الناس 
عبر اغنياتي بعد خمسني عاما، 

احتماالت أن تثير تلك الدعوة 
جدال واسعا في األوساط الدينية، 
وقال »عندما دخل الرسول ژ 
الهجرة،  املدينة بعــــد رحلــــة 
املدينة  اســــتقبله األنصار في 
بغناء: طلع البدر علينا، فلماذا 
يحرمون الغناء اليوم في املكان 

نفسه؟«.
وحول مــــا إذا كانت األدعية 
التي قدمها في رمضان احلالي لها 
عالقة بهذه الرؤية، أوضح منير: 
الدين في النهاية سلوك، وهو 

القاهرة ـ وكاالت: في حديث 
له جلريدة »الشروق« املصرية، 
دعا املطرب املصري محمد منير 
القامة مهرجان دولي غنائي في 
املدينة املنــــورة للتغني مبدح 

الرسول ژ.
واضاف منير: طرحت فكرة 
االحتفال مبولد النبي الكرمي في 
مهرجان دولي يجتمع فيه جنوم 
العالم اإلسالمي  الغناء من كل 
الغناء  في املدينة املنورة على 
في حب رســــول اهلل، والتغني 
مبناقبــــه وخصالــــه وخلقــــه 
ومواقفه، ويكــــون ذلك فرصة 
لتقــــدمي صــــورة حقيقية عن 

اإلسالم ونبيه العظيم.
ورأى املطرب املصري أن مثل 
هذا املهرجان سيكون له أثر كبير 
في تصحيح صورة اإلسالم أمام 
العالم وإزالة آثار الصورة القامتة 
التي يقدمها اإلعالم الغربي الذي 
يربط اإلسالم فيها بالتنظيمات 
واجلماعات املسلحة التي تتخفى 

وراء الدين.
وأوضح منيــــر أن مثل هذا 
املهرجان ميكنه أن يقدم صورة 
للتسامح، بدال من صور طالبان 
والقاعــــدة وغيرها من الصور 
التي تصدرت املشهد في اإلعالم 
العاملي، مضيفا أن الغناء ميكن 
أن يتحول إلى وسيلة نقول من 
خاللها للعالم إن اإلسالم ليس 
مجــــرد دين إمنا هــــو حضارة 
إنسانية ومنهج حياة، وهدفه 

إسعاد البشر وليس قهرهم.

األوساط الدينية

وقلل املطــــرب املصري من 

أكد أنه سيكون له أثر كبير في تصحيح صورة اإلسالم

شعار برنامج »جنم اخلليج« الفنان عبداهلل الرويشد

جديـــدة  بحلـــة  دبـــي: 
وامكانيـــات فنية واخراجية 
كبيرة، ينطلق مساء األحد 11 
املقبل برنامج »جنم  أكتوبر 
اخلليج« على شاشة قناة دبي 
احدى قنوات مؤسســـة دبي 
إلعالم، والذي يعتبر البرنامج 
الغنائي اخلليجي األضخم على 
شاشات التلفزة العربية، ملا 
يتيحـــه للمواهـــب العربية 
الشابة بني 18 و25 عاما، من 
فرصة للتعبير عن مواهبها 
وقدراتها الفنية للوصول الى 
النجومية والشهرة في عالم 
الغناء، شريطة إجادتها الغناء 
باللهجـــة اخلليجية، بعد ان 
السابقة من  املواســـم  كانت 
البرنامج تقتصر على مشاركة 
الشـــباب من منطقة اخلليج 

العربي.
وقد قـــام فريق البرنامج 
العواصم  العديد من  بزيارة 
العربية للقاء املواهب العربية 
الشـــابة التي قدمـــت روائع 
األغنيـــات اخلليجية ألفضل 
النجوم، حيث شملت املرحلة 
البرنامج اختيار  األولى من 
األصـــوات املميـــزة، متهيدا 
املنافســـة للفوز  النطـــالق 
بلقب »جنم اخلليج« من بني 

14 مشتركا، ســـيتبارون على 
مدى 13 أسبوعا، فيما سيقوم 
اجلمهـــور بالتصويـــت إلبقاء 

املشترك املفضل لديه.
وضمت جلنـــة التحكم كال 
الكبيـــر عبداهلل  الفنـــان  من 
الرويشد، والفنانة ديانا حداد 
الســـعيد، ممـــا يعتبر  وفايز 
فرصة حقيقية جلميع املشاركني 
للتعرف على امكانياتهم الفنية 
واإلبداعية، الى جانب التواصل 

والتفاعل اإليجابي وسط أجواء 
مـــن احلماســـة واملغامرة في 
الوقوف على خشـــبة برنامج 
»مسرح اخلليج« وتقدمي أجمل 
التي قدمها  األغاني اخلليجية 
جنوم هذه األغنية واســـتمتع 
بها اجلمهور العربي على مدى 

السنوات املاضية.
من جهة أخرى يسعى برنامج 
»جنم اخلليج« بالدرجة األولى 
الى ابراز أصالة األغنية والتراث 

الغنائـــي والفني فـــي منطقة 
اخلليج العربي، وتشجيع كل من 
يجيد الغناء باللهجة اخلليجية 
على املشاركة في هذا البرنامج 
الذي يختلف عن جميع برامج 
املسابقات األخرى على شاشات 
العربية،  الفضائيـــة  احملطات 
من عدة نواح كتضمني حلقاته 
العديد من اللوحات الفلكلورية 
والتراثية اخلليجية، التي متثل 
تـــراث دول مجلـــس التعاون 

اخلليجـــي والعـــراق واليمن، 
والتي ســـيقوم بتقدميها أكثر 
من 30 راقصا وراقصة من أمهر 
الراقصني في هذا املجال، وبعد 
ان مت جتهيز املســـرح اخلاص 
في بيروت وفق أحدث تقنيات 
الصوت واالضاءة التي تستخدم 
للمرة األولى في هذه النوعية من 

البرامج الترفيهية الغنائية.
فيما سيكون متابعو قناة دبي 
على موعد يومي ضمن برنامج 
»يوميـــات جنم اخلليج« الذي 
سيبث مبعدل 5 حلقات أسبوعيا 
ملتابعة التدريبات اليومية التي 
يخضع لها املشاركون الشباب 
مـــن قبـــل مدربـــني مختصني 
على درجـــة عالية من الكفاءة 

واملهارة.
تبث حلقات »جنم اخلليج« 
مســـاء كل أحد الساعة :22 30 
بتوقيت اإلمارات، الساعة 21:30 
بتوقيت السعودية، واإلعادة يوم 
السبت الساعة 16:00 بتوقيت 
اإلمـــارات، فيما تبـــث حلقات 
»يوميات جنـــم اخلليج« من 
السبت الى األربعاء الساعة 20:00 
بتوقيت اإلمارات، الساعة 19:00 
بتوقيت الســـعودية، واإلعادة 
من األحد الى اخلميس الساعة 

15:30 بتوقيت اإلمارات.

قناة دبي تطلق »نجم الخليج« أضخم برنامج غنائي خليجي
لجنة تحكيم تضم عبداهلل الرويشد وديانا حداد وفايز السعيد

الضغط النفسي يصيب القلب ويسبب البدانة

عائض القرني يجدد فتواه
بجواز كشف المرأة لوجهها

دبي ـ العربية نــــت: لم تكد تنتهي ازمة 
»بائعة الفصفص« التي نشبت بني الداعية 
السعودي عائض القرني واملعترضني عليه من 
الكتاب واملثقفني السعوديني، حتى احيا الشيخ 
قوله القدمي حول جواز كشف املرأة لوجهها، 
في مؤشر على احتمال نشوب سجاالت جديدة 
بني القرنــــي ومخالفيه في الرأي من الدعاة 
واملشايخ هذه املرة، وكان الداعية السعودي 
الذي وصف بـ »الفنان املقموع« ارضى كبار 
العلماء في اململكة بالتراجع عن فتواه بجواز 
كشــــف املرأة لوجهها في السعودية، عندما 
ضجت ساحة املعترضني قبل سنتني، بعد 
الفتوى التي نقلتها حينها املخرجة السعودية 

هيفاء املنصور.
ام عبدالرحمن  الســــائلة  القرني  وافتى 
في برنامجه على قناة »اقرأ« اخيرا بجواز 
كشف املرأة املغتربة وجهها في حال تعرضها 

ملضايقات.
وجاء ذلك ردا على سؤال ام عبدالرحمن 
التي قالت انها طالبة تدرس في بريطانيا، 
وتسأل عن حكم كشفها لوجهها مع االحتفاظ 
بحجابها االســــالمي )غطاء الرأس( فأجاب 
الشــــيخ عائض بأن »كشــــف الوجه جائز 
وواسع وهي فتوى عند الشافعية واالحناف 
واملالكية«، بحسب ما نقلت صحيفة »احلياة« 

امس.
ومع ان معظم العلماء متفقون على جواز 

الكشف عند الضرورة، فإن احلديث مجددا 
من القرني الذي صاحب كل تصريح له جدل 
واسع، يتوقع ان يثير ردود افعال تتجاوز 
الفتوى الفقهية الى ابعادها وظروفها املكانية 

والزمانية.
وتعود قضية »كشف املرأة وجهها« الى 
رأي قدمي بني الفقهاء، اختلفوا فيه، عما اذا 
كان يشرع للمرأة كشف وجهها اذا كانت امام 

الرجال االجانب ام ال.

الداعية عايض القرني


