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ملكة جمال روسيا لعام 2010
قادمة من جبال األورال!

نقل الشاب مامي إلى سجن 
آخر بفرنسا بعد فضيحة »الصور«

القاهرة ـ ام.بي.سي: قررت السلطات الفرنسية نقل أمير أغنية 
الراي اجلزائري الشـــاب مامي من سجنه السونتي إلى موالن، بعد 
رفعه لدعوى قضائية ضد مجلة صورته أثناء نومه بزنزانته، ووصفه 

باملجرم القابع في السجن وسط اللصوص وقطاع الطرق.
وعبر خالد لزبر محامي الشاب مامي عن ارتياحه للقرار، مشيرا 
إلى أنه جاء في أعقاب فضيحة الصور التي التقطت خلسة للمطرب 
اجلزائري في زنزانته، بحســـب صحيفة الشروق اجلزائرية امس. 
وأضاف أن الســـجن اجلديد فيه قدر أفضل من احلريات واحلقوق 
للنزالء، فضال عن أن ظروف اإلقامة فيه أفضل. وكان محامي املطرب 
اجلزائري قد قال مؤخرا إن الشاب مامي قد تعرض إلى مؤامرة حقيقية 
في سجن السونتي، بعد أن أقدم مصورون من مجلة »أونتر ڤي« على 
تصويره داخل زنزانته، والتشهير به وإهانته. وقال إنه حرك دعوى 
قضائية ضد املجلة في إحدى محاكم باريس بتهمة التشهير العلني 
والقذف واملساس بسمعة موكله، وكذلك اقتحام حياته الشخصية، 
مصحوبة بادعاء مدني للمطالبة بحقوقه املادية واملعنوية. وكشف 
أن الشاب مامي أبلغه بأنه لم يشعر بتسلل املصورين في أثناء نومه 
اللتقاط تلك الصور، التي كان القصد من ورائها االنتقاص من قيمة 
مامي وإذالله بعد الشهرة التي بلغها. كانت محكمة فرنسية قد حكمت 
العام املاضي على الشاب مامي بالسجن خمس سنوات في فرنسا، 

إلدانته مبحاولة إجهاض صديقته السابقة بالقوة.

موسكوـ  يو.بي.آي: فازت إيرينا أنتوننكو من مدينة يكاتيرنبيرغ 
في جبال األورال امس بلقب ملكة جمال روسيا للعام 2010، وذكرت 
وكالة األنباء الروسية )نوفوستي( أن أنتوننكو  فازت أيضا بجائزة 
مالية قدرها 100 ألف دوالر أميركي. وحصلت إيرينا شاريبوفا التي 
مثلت جمهورية تاتارستان على لقب الوصيفة األولى  فيما حصلت 
أولغا كونوننكو من مدينة تشيليابنســـك في جبال األورال على 
لقب الوصيفـــة الثانية. وحضرت كل من ملكة جمال العالم لعام 
2008 كسينيا سوكينوفيا وملكة جمال روسيا لعام 2009 صوفيا 
رودنيفا وملكة جمال العالم لســـنة 2009 ستيفانيا فرنندز حفل 

اختيار ملكة جمال روسيا لهذا العام كضيفات شرف.

األربعاء.. غرة ربيع اآلخر
القاهـــرةـ  أ.ش.أ: صرح د.صالح محمـــد محمود رئيس املعهد 
القومي للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية بأن غرة شهر ربيع اآلخر 
ستكون يوم االربعاء املوافق السابع عشر من شهر مارس احلالي، 

وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء املعهد.
وقال محمود في تصريح له امس ان شهر ربيع األول سيكمل 
عدته ثالثني يوما هذا العام، حيث لن تثبت رؤية هالل شهر ربيع 
اآلخر يوم 29 ربيع االول )يوم الرؤية(، وذلك مليالد هالله في متام 
الساعة احلادية عشرة ودقيقة واحدة مساء بالتوقيت احمللى ملدينة 

القاهرة يوم االثنني 29 ربيع االول املوافق 15 مارس احلالي.
واضاف ان القمر سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية »يوم 

االثنني« في محافظات مصر مبدد تتراوح بني 12 و15 دقيقة.

)رويترز( إيرينا أنتوننكو   
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