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باريس ـ أ.ف.پ: أقرت احلكومة الفرنسية امس مشروع قانون 54
يحظــــر ارتداء النقاب في األماكن العامــــة، رغم حتفظات قانونيني 
وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سيعكف البرملان على 
درسه في يوليو. وأعلن الرئيس نيكوال ساركوزي خالل اجللسة التي 
عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا املشروع انه »في هذه القضية تسلك 

احلكومة، وهي مدركة متام اإلدراك، طريقا صارما لكنه عادل«.
واضاف »نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة 

اإلنســــان، الســــيما كرامة املرأة وحول نظرة معينة بشأن احلياة 
املشتركة. ان النقاب الذي يخفي متاما الوجه يطول تلك القيم التي 

نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق اجلمهورية«.
وينــــص مشــــروع القانون على انه »ال يحــــق ألحد في األماكن 
العامة ان يرتدي لباســــا يهدف الى إخفاء الوجه« وان من يخالف 
ذلك يعرض نفســــه لغرامة قدرها 150 يــــورو او فترة تدريب على 

املواطنية لتذكيره بقيم اجلمهورية.

الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون حظر النقاب

وسائل إعالم إسرائيلية: ريما فقيه 
ملكة جمال أميركا.. على عالقة بحزب اهلل! 

شلوسيل، حول عالقة فقيه باحلزب 
اللبناني، كما ذكرت الصحافية أن 
إن  »فقيه قالت ملنظمي املسابقة 
عائلتها حتتفل باألعياد املسيحية 
كما حتتفل باألعياد اإلسالمية«.

من جانب آخر، انشغلت عائلة 
رميا فقيه في لبنان باستقبال سيل 
املهنئني واإلعالميني في بلدة صريفا 
فــــي مواجهة  اجلنوبية، مؤكدة 
بعض الشــــائعات عدم ارتباطها 
بأي تيار سياسي وانفتاحها على 

كل احلضارات واألديان. 
وكتبت »النهار« أن »رميا فقيه 
عكست للبنان صورة مضيئة في 
بالد تســــودها صورة قامتة عن 

العرب عموما«.
وكتبت صحيفة »الســــفير« 
من جهتها »جميلة األميركيات.. 
اللبنانية رميا فقيه.. السمراء ذات 

املالمح العربية الواضحة«.

وادعت شلوسيل في مدونتها أن 
مصادر استخباراتية أكدت لها أن 
ثالثة أشخاص على األقل من أبناء 
عائلة رميا فقيه، يتقلدون مناصب 
مؤثرة في حزب اهلل، وعلى األقل 
ثمانية من أبنــــاء عائلتها كانوا 
مخربني وقتلوا خالل حروب مع 
إســــرائيل في املاضي«، على حد 

تعبير املوقع. 
التي  وأضــــاف: »شلوســــيل 
تكتب في »النيويورك بوســــت« 
وفي »اجليروزاليم بوست«، كانت 
قد طلبت من منظمي املســــابقة 
استثناء فقيه منها بسبب دعمها 

لإلرهاب«.
أما موقع صحيفة »معاريف« 
فذكر في صدر صفحاته أن »ملكة 
أميركا اجلديدة لها عالقة  جمال 
بحــــزب اهلل«، وذكر هذا التقرير 
أيضــــا ما نقل عــــن الكاتبة دافي 

صريفاـ  أ.ف.پ: كعادتها دائما 
لم تترك اســــرائيل الفرصة ألي 
فرحــــة عربية، حتــــى لو متثلت 
هذه الفرحة في مجرد فوز فتاة 
لبنانية من بلدة صريفا اللبنانية 
بلقب ملكة جمال أميركا متفوقة 
على خمسني متسابقة شاركن في 
املسابقة، فقد شنت بعض وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية هجوما قاسيا 
على رميا فقيه، التي حصدت لقب 
ملكــــة جمال الواليــــات املتحدة، 
وربطــــت بينها وبني ما ســــمته 
»إرهاب حزب اهلل«، ونشرت لها 
صورا وإلى جانبها علم احلزب.

وحتت عنــــوان »ملكة جمال 
أميــــركا: لبنانيــــة علــــى عالقة 
باإلرهاب«، وفي موضع آخر »على 
عالقة بحزب اهلل«، نشــــر موقع 
»ماكو« اإلسرائيلي تقريرا حول 

املوضوع.
التقرير:  فــــي مطلــــع  وجاء 
»تعرفوا إلى ملكة جمال أميركا، 
شابة لبنانية، أبناء عائلتها، على 
ما يبدو، ناشطون في منظمة حزب 
اهلل«. ومضى التقرير يتحدث عن 
كون فقيه سجلت خطوة تاريخية 
بكونها أول عربية أميركية حتصد 
هذا اللقب، لكنه لم يلبث أن أعاد 
تذكير القراء بأنه »فقط في األسبوع 
املاضي، نشرنا أن أقرباء فقيه هم 
في أقل تقدير نشطاء في منظمة 

حزب اهلل اإلرهابية«.
وتابع التقرير: »في األسبوع 
املاضــــي فقــــط، ادعــــت الكاتبة 
واملدونة دافي شلوسيل أن فقيه 
ابنة عائلة شيعية متطرفة، تدعم 
بشكل مباشر منظمة حزب اهلل. 

عائلتها استقبلت المهنئين وأكدت عدم ارتباطها بأي تيار سياسي

رميا متسح دموعها بعد إعالن فوزها

الطفل ماركو أمام جهازه 

وتغني اغنيتها »تصدق مبني«      )أ.ف.پ(اليسا حتمل جائزتها غير مصدقة 

مشهد من مسلسل »األسباط« املثير للجدل املنتج الكويتي محمد سامي العنزي 

محمد العنزي: لدّي 30 فتوى سنية وشيعية 
تبيح ظهور الحسين في مسلسل األسباط

إم.بي.ســــي: دافــــع املنتــــج 
الكويتي محمد سامي العنزي عن 
مسلسله »األسباط« املثير للجدل، 
بســــبب ظهور اإلمامني احلسن 
واحلســــني فيه، وقال إنه ميلك 
30 فتوى من مؤسسات دينية 
عريقة لها ثقلها على مســــتوى 
الوطن العربــــي بإجازة النص، 
دون أن يفصح عن أسماء هذه 

املؤسسات.
وأكد املنتج أن العمل ال ينطوي 
على أي إساءة ألي طائفة دينية، 
رافضا مــــا جاء في البيان الذي 
أصدره جتمع ثوابت الشــــيعة 
في الكويت، الذي يطالب وزير 
اإلعالم بإيقــــاف تصوير العمل 
ملا يتضمنه من تزييف حلقائق 

تاريخية.
وقـــال العنزي ـ الذي حصل 
مؤخرا علـــى تصريح بتصوير 
مسلسله في األردن، بعد عراقيل 
واجهها في عدة دول عربية ـ إن 
هذا العمل الدرامي يتعرض حلقبة 
عصيبة من تاريخ األمة اإلسالمية، 
من مقتل اخلليفة عثمان بن عفان 
إلى مقتل اإلمام احلسني، مشيرا 
إلى أنه استند إلى مراجع تاريخية 
عدة، ومت احلرص على أن يكون 

النص توافقيا.
ورد على بيان جتمع ثوابت 
الشيعة، قائال: مع األسف لم يقرأ 
أي منهم ولو صفحة واحدة من 
النص، والبيـــان ينطوي على 
أحكام مسبقة قوامها الشائعات 

سبأ. وتعد شخصية عبداهلل بن 
سبأ مثيرة للجدل، إذ ينسب له 
البعض أنه مشعل االحتجاجات 
ضد اخلليفة الثالث عثمان بن 
عفان، وأنه غالى في التشـــيع 
لسيدنا علي، بينما نفى بعضهم 

هذه الروايات.
وكان وكيـــل املرجعيـــات 
الدينية في الكويت السيد محمد 
باقر املهري قد قالـ  قبل يومنيـ  
إن مسلسل »األسباط« يثير الفنت 
الطائفية بني املسلمني، مبينا أن 
متثيل شخصية اإلمامني عليهما 
الســـالم من قبل الفنانني يعد 

هتكا وإهانة لهما.
الشـــريف  يذكر أن األزهر 
يحرم ظهور الرسل والصحابة 
والعشرة املبشرين باجلنة على 
الشاشـــة، ويعتبر أي جتسيد 

لهم حراما شرعا.
املسلسل الذي يتوقع عرضه 
في شـــهر رمضـــان املقبل من 
تأليف محمد اليساري، وإخراج 
عبد الباري أبو اخلير، ويشارك 
فيه ممثلون من سورية واألردن 

ولبنان.
ويشارك في العمل فنانون 
من عدة دول عربية، فمن األردن 
يجسد الفنانان محمد املجالي، 
وخالد الغويري، شـــخصيتي 
احلسن واحلسني ـ رضي اهلل 
عنهمـــا ـ بينما يقـــدم الفنان 
السوري رشـــيد عساف دور 

.ÿ معاوية بن أبي سفيان

الفتاوى، وسأكشف عن اجلهات 
التي ذهبنا إليها وحصلنا على 
رأيها الشرعي في العمل وفي 
قضية جتســـيد الشخوص أو 

إظهار الوجه«.
ولفت املنتج الكويتي إلى أن 
شخصية عبداهلل بن سبأ موجودة 
في مراجع السنة والشيعة، وقال: 
إنه شخصية يهودية موجودة في 
التاريخ، ويجب أن يوضح جتمع 
ثوابت الشيعة سبب اعتراضهم 
علـــى وجود هذه الشـــخصية، 
فإذا كانـــت حجتهم أننا نوظف 
الشخصية لإلساءة ألي مذهب، 
فهذا الكالم غير صحيح، وال نهدف 
من خالل هذه الشخصية لإلساءة 
ألي مذهب، وهناك مراجع شيعية 
وأخرى سنية فيها عبداهلل بن 

في الكويت والوطن العربي«.
وأضاف: »العمل ال يســـيء 
ألي طائفة ويوفق بني املسلمني، 
ونحن ال نتجرأ على اإلســـاءة 
للصحابـــة، وال نتجـــرأ على 
اإلساءة آلل البيت، ألنهم جميعها 
لهم قدســـيتهم ومكانتهم لدى 
املسلمني، ومادمنا ملتزمني بهذه 
القاعدة، فسيتم استكمال تصوير 
املسلسل للنهاية، ولن يتوقف 

في أي حال من األحوال«.
وشدد العنزي على أنه ملتزم 
بالفتـــاوى التي اســـتند إليها 
منذ بداية التصوير في قضية 
الظهور وعـــدم الظهور، رغما 
عن تبايـــن وجهات النظر في 
هذا األمر بني جهات عدة، وقال: 
»في الوقت املناسب سأظهر هذه 

التي حتوم حول العمل الذي أؤكد 
لكم أننا كمسؤولني عنه، لم نشرع 
فـــي التصوير إال بعد احلصول 
على 30 فتوى جتيز النص من 

مشايخ شيعة وسنة.
ورفض التعليق على ما تردد 
عـــن اســـتطالعه آراء مجموعة 
من العلماء، منهم السيســـتاني 
القرضاوي والشيخ  ود.يوسف 
ســـلمان العودة والشيخ محمد 

حسني فضل اهلل.
وقال: »لن أصرح بأســـماء 
املشـــايخ الذين حصلت منهم 
على فتاوى، وسأكتفي بالقول، 
إن 30 حلقة مت إجازتها من جهات 
ومؤسسات دينية لها مكانتها، 
ولدينا شهادات جتيز العمل من 
هذه اجلهات املعترف بها رسميا 

نفى اإلساءة ألي طائفة بسبب شخصية اليهودي في المسلسل

»تصدق بمين«.. منحت إليسا جائزة »وورلد ميوزك أوورد«

الهواتف الذكية تنعش مبيعات الموبايالت
ارتفعت مبيعات الهاتف النقال بنسبة 17% في الربع االول من 
2010 وســــاهمت موديالت الهاتف الذكي في هذا االنتعاش، فمن 
اصل نحو 314 مليون جهــــاز مت بيعها حتى نهاية فبراير كانت 

حصة الهواتف الذكية 55 مليون جهاز تقريبا.
من جهة اخرى ارتفع عدد الهواتف احملمولة املســــتخدمة في 

كمبوديا خالل العام املاضي بنسبة 66% تقريبا عن 2008 ليصل 
إلى 6.3 ماليني هاتف.

وجاءت هذه القفزة بفضل االنخفاض الكبير لتكاليف استخدام 
احملمول في كمبوديا نتيجة املنافسة بني تسع شركات أجنبية تعمل 

في السوق على حد قول وزير البريد واالتصاالت سو كهون.

القاهـــرة ـ د.ب.أ: فازت املطربة اللبنانية 
إليســـا بجائزة املوســـيقى العاملية »وورلد 
ميـــوزك أوورد 2010« ألفضـــل ألبوم عربي 
خالل احلفل الذي شارك فيه جنوم دوليون 

في إمارة موناكو.
اعتلت إليســـا مسرح ســـبورتنغ كلوب 
الثالثاء املاضي وقدمت أغنيتها »تصدق مبني« 
من ألبومها األخير الذي كان ســـبيلها للفوز 
باجلائزة العاملية للمرة الثالثة بعد أن حقق 
األلبوم منذ صدوره قبل 18 أســـبوعا أعلى 

املبيعات أللبوم عربي.
حصد جنـــوم عامليون جوائز املســـابقة 
السنوية الشهيرة، وفي مقدمتهم چنيفر لوپيز 
وأكون وتزيانو فيرو وديبورا كوكس وأندريه 

بوتشيلي وديڤيد جويتا وكيلي روالند ونامي 
أمورو وفرق موسيقى عاملية من بينها فرقة 

سكوربيون.
وفي كلمتها املقتضبة عقب تلقيها اجلائزة 
كان الالفت الشـــكر الذي وجهته إليسا إلى 
امللياردير الســـعودي الوليد بن طالل مالك 
شركة روتانا للصوتيات وفريق عمل الشركة 
ومدير أعمالها أمني أبي ياغي ومحبيها ووالدتها 
ووالدها »الذي كان حافزا دائما لها على مواصلة 
النجاح قبل أن يخطفه القدر من أبنائه وبناته 

كما أهدت فوزها إلى وطنها لبنان«.
والتقت إليســـا في مونت كارلو بنجوم 
عامليني تقدمهم چنيفر لوپيز وزوجها مارك 
أنتونـــي وبيتر أندريه وأندرية بوتشـــيلي 

وڤيكتوريا سلفرستد ومصمم األزياء العاملي 
روبرتو كافيللي.

وقالت إليســـا في تصريحـــات أدلت بها 
فـــي مونت كارلو إن فوزها باجلائزة »بداية 
مرحلة جديدة تسعى خاللها إلى تقدمي األفضل 
واجلديد« وشددت على أن شركة روتانا »لم 
يكن لها أي دور في حصولها على اجلائزة« 
وهو أمر أكدته ميلســـا كوركن املشرفة على 

حفل توزيع اجلوائز.
أوضحت كوركن أن إليسا حازت اجلائزة 
ألنها تستحقها، وأشارت إلى أنها تؤكد على 
أن اجلائزة يفوز بها من يستحقها فقط، وانها 
ليست عرضة للبيع كما حتاول بعض اجلهات 

التلميح بذلك.

عبقري كمبيوتر عمره 9 سنوات!
مقدونياـ  سي.إن.إن: في مدرسة 
جدرانها مليئة بالرسومات امللونة 
والكتابات املختلفــــة، والقضبان 
النوافذ، مبدينة  احلديدية علــــى 
سكوبي مبقدونيا، يدرس ماركو 
كالســــان، الطفــــل الــــذي يصفه 
بأنــــه »معجزة«، في  أكادمييون 
الكمبيوتر. وكالســــان، في  عالم 
التاســــعة من عمره، وهو أصغر 
مهندس نظم مايكروســــوفت في 
العالم، ويحمل أربع شهادات من 
الشركة ذاتها، وألف كتابا في 312 
صفحة حول برنامج »ويندوز 7« 
الشــــركة. ويسكن  أنتجته  الذي 
الطفل املعجزة مقابل املدرســــة، 
ويقضــــي معظم وقته في مختبر 
احلاسوب التابع لها، الذي يصفه 
بأنــــه يعتبره بيتــــه، ويبقى فيه 
بعد انتهاء دوام املدرسة الرسمي، 
على عكس األطفال اآلخرين الذين 
يهرعون للمنزل عندما سماع جرس 

نهاية الدوام.
ويشرح كالسان أسباب ولعه 

باحلواسيب، وعالم التكنولوجيا، 
فيقول إن »املعرفة جتعل من كل 
شــــيء ممكنا«. وبدا ظاهرا عليه 
أنــــه مأخوذ مبؤســــس شــــركة 
مايكروســــوفت ومخترع برنامج 

ويندوز، األميركي بيل غيتس.
ورغم نبوغه، إال أن كالســــان 

يرى نفسه طفال عاديا، ويقول: »أنا 
مجرد طفل عادي، وأنسى متاما أن 
لدي كل هذه املعرفة عندما أبدأ في 

اللعب مع أصدقائي«.
وكالسان يتحدث ثالث لغات 
اللغة  الرابعة، بينمــــا  ويتعلــــم 

اإلجنليزية ليست لغته األم.

صورة لألميرة البريطانية الراحلة ديانا بعدسة املصور البيروفي 
ماريو تســــتينو التقطها عام 1993، ومن املتوقع أن تباع في مزاد 
كريستيز في لندن بسعر يتراوح بني 20 و30 ألف جنيه         )أ.ف.پ(

صورة ديـانا.. 
بالمـزاد

صحتك

الرضاعة الطبيعية 
تخفض حرارة الطفل

نيويوركـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة 
طبية حديثة أن الرضاعة الطبيعية 
تقــــي كثيرا الطفل مــــن التعرض 
الرتفــــاع احلــــرارة خاصة عقب 
تلقيه التطعيمات الروتينية وذلك 
الذين يتلقون  باملقارنة باألطفال 

الرضاعة الصناعية.
ويوضح األطباء أن الطفل عند 
تلقيه للمصل يصبح جسمه بحاجة 
إلى مقويات وتدعيمات تســــاعده 
ومتكنه من مقاومــــة أي أعراض 
جانبية قد تطرأ وهو ما يحتويه 
لنب األم من عناصر غذائية وحماية 
كاملة له. كمــــا لوحظ أن األطفال 
الطبيعية  الذين يتلقون رضاعة 
أقل عرضة للمعاناة من التهابات 
األذن ومشكالت في التنفس وتكرار 

نوبات االسهال.


