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القاهرة ـ د.ب.أ: ألقت سلطات مطار القاهرة أمس القبض على راكب أخفى 54
خمسة آالف قرص مخدر داخل علب طحينة لدى مغادرته الى قطر.

اشـــتبهت شرطة املطار في الراكب اثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة 
املصرية املتجهة الى الدوحة، حيث اوضح جهاز األشعة وجود اشياء معتمة 

داخل حقائبه وبفتحها عثر على علب طحينة ممتلئة باألقراص املخدرة.
اعترف الراكب مبحاولة التهريـــب لبيع األقراص املخدرة في قطر، ومتت 

إحالته للنيابة.

مخدرات في علبة طحينة

شعبان عبدالرحيم

صابرين ويحيى الفخراني في مشهد من مسلسل شيخ العرب همام

بعض أفراد املجموعة املشاركة في الغناء الهزلي

ضوابط علمية لتحري أهّلة الشهور
دبيـ  العربية: شدد خبراء في الفلك والفقه ومتخذو 
قرار رفيعو املستوى من مختلف دول العالم اإلسالمي 
على ضرورة االلتزام مبا أوصت به املرجعيات الفقهية 
بعــــدم الدعوة لتحري الهالل إذا قــــرر علم الفلك أن 
االقتران يحدث بعد غروب الشمس أو أن القمر يغيب 
قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
القمري. وجاء ذلــــك خالل أعمال املؤمتر الذي نظمه 
كل من املشــــروع اإلســــالمي لرصد األهلة وجمعية 
اإلمارات للفلك بالتعاون مع املركز الوطني للوثائق 
والبحوث، والذي انعقد في أبوظبي برعاية الشــــيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير 
شؤون الرئاسة األسبوع املاضي. وضم املؤمتر أوراقا 
بحثية حتت عنوان »املجتمع اإلسالمي: التطبيقات 
في الشريعة والتعليم والبيئة«. كما عقد على هامش 
املؤمتر اجتماعان خاصان ضما الشخصيات املمثلة 
للهيئات الفلكية والشرعية صاحبة القرار في العالم 
اإلسالمي واملرجعيات اإلسالمية في الغرب ما أسفر 
عن نقاط اتفاق مت اإلعــــالن عنها في نهاية املؤمتر، 
وكان من أبرزها تأكيد املؤمتر أن يكون مصدر احلقائق 
الفلكية هو املرجعيات الفلكية املعتمدة، التي يكون 
املشروع اإلسالمي لرصد األهلة أحد ركائزها، والتي 
تكون معترفا بها وتعتمد نتائجها وتوصياتها لدى 
املرجعيات اإلســــالمية في بالد اإلسالم وفي الغرب، 
وخصوصا منظمة املؤمتر اإلسالمي )من خالل املنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة( ورابطة العالم 
اإلســــالمي. وشــــارك في املؤمتر نخبة من اخلبراء: 
من اململكة العربية الســــعودية كل من د.عبداهلل بن 
سليمان املنيع مستشار الديوان امللكي وعضو هيئة 

كبار العلماء، والشيخ عبدالعزيز بن صالح احلميد 
من احملكمة العليا، ود.صالح املرزوقي أمني عام املجمع 
الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، ومن سلطنة 
عمان د.كهالن اخلروصي مساعد املفتي العام للسلطنة، 
ومن لبنان الشيخ محمد رشيد قباني مفتي لبنان، ومن 
مصر د.محمد وسام خضر أمني الفتوى بدار اإلفتاء 
املصرية، وأيضا د.عبداحلميــــد الهرامة من املنظمة 
اإلســــالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإلسيسكو(، 
ومن تركيا د.أكرم كلش من رئاسة الشؤون الدينية 
التركية، ومن أوروبــــا د.محمد الهواري من املجلس 
األوروبي لإلفتاء والبحوث، وكذلك د.ذو الفقار شاه 
املدير التنفيذي للمجلس الفقهي ألميركا الشمالية، 
إضافة إلى رؤساء املراكز اإلسالمية في بلجيكا وهولندا 

والسويد.

بعد أن سّبها في أغنيته.. إسرائيل ترد على شعبوال
بڤيديو تسخر فيه من »أسطول الحرية«

»يهاجمون« من قبل املتضامنني 
على منت القافلة اإلنسانية، كما 

يزعم الڤيديو.
 وتردد املجموعة: »إننا جنعل 
العالم يتخلى عن املنطق وجنعل 
اجلميع يعتقد بأن حماس هي 
األم تريزا. نحن نسافر بهدوء 
مع مسدسات وسكاكني واحلقيقة 

من جهة اخرى أعلنت فرقة 
الروك األميركية »بيكسيز« عن 
إلغاء حفلتها في إسرائيل يوم 
األربعاء املقبل بعد الهجوم على 
أسطول احلرية الذي كان يحمل 

مساعدات إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم 
يلــــي  اإللغــــاء  أن  بوســــت« 

خطوات مماثلة قامت بها فرقتا 
»كالكسون« و»غوريالز« بعد 
أتراك كانوا  مقتل 9 ناشــــطني 
على منت أسطول احلرية االثنني 
املاضي. وكان النجم البريطاني 
ألفيس كاستيلو قد ألغى حفال 
له في إسرائيل قبل الغارة على 

االسطول.

لن تصل إليكم وإلى شاشاتكم 
إلى األبد«.

وإذا أدى اإلسالم واإلرهاب 
إلــــى رفع معنوياتــــك غير انك 
تخشى أن ميس ذلك بالصورة 
املرسومة فما عليك إال أن تسمي 
نفسك »ناشط سالم ومساعدات 

إنسانية«.

دبي ـ ســــي.ان.ان: يبدو ان 
اغنية شعبان عبدالرحيم التي 
سب فيها اسرائيل عالنية »ملعون 
ابوكي دولة..يا دولة اسرائيل« 
قد استفزت االسرائيليني حيث 
اطلقت جماعة اسرائيلية ڤيديو 
كليب إسرائيليا هزليا يسخر من 
نشطاء قافلة »أسطول احلرية« 
الذي هاجمته قوة عسكرية في 
املياه الدولية ويلقى رواجا كبيرا 

على االنترنت.
وبلغ عدد مشاهدات الڤيديو 
897.811 مشاهدة بعد يومني فقط 

من عرضه، على »يوتيوب«.
ويشــــاهد في الڤيديو كليب 
أعضاء جماعة إسرائيلية ساخرة، 
وهم يلوحون بقضبان وأسلحة 
بيضاء، ويتغنون بلسان نشطاء 
القافلة اإلنسانية »نحن نخادع 
العالم« في محاكاة هزلية لألغنية 
 We Are األغنية العاملية الشهيرة

.The World
وبدت في اخللفية مشــــاهد 
ألفراد القوة اإلســــرائيلية وهم 

هايدي كلوم 
تختار أفضل 

عارضات األزياء

حملة على الفيسبوك لمقاطعة صابرين 
بسبب باروكة »شيخ العرب همام«!

وأنها لم تستشر أى من علماء 
الدين في استخدامها للباروكة، 
وبررت ذلك قائلة: »لم آخذ رأى 
علماء الدين حينما قررت ارتداء 
احلجاب، ولـــم آخذ رأيهم في 

ارتداء الباروكة«.

حيث ارتدت من قبل باروكة في 
مسلسل »الفنار«، الذي عرض 
منذ عامني، وتعرضت حينها 
النتقادات عنيفة، وأعلنت أنها 
أرادت أن حتافظ على مصداقية 
الشخصية التي كانت جتسدها، 

أحمد عفيفي
الفنانة صابرين  تعرضت 
إلى هجوم كبير على شـــبكة 
اإلنترنت واملنتديات وموقع 
إلى حد  الفيس بوك، وصلت 
مقاطعة أعمالها واملطالبة بوقف 
عرض مسلسل »شيخ العرب 
همـــام« في رمضان، بســـبب 
خلعهـــا احلجـــاب وارتدائها 
الباروكة في مشـــاهد عديدة 
باملسلسل، واعتبرها البعض 
منوذجا سيئا للفتاة احملجبة 
التـــي تخلـــع حجابها حتت 

ضغوط اآلخرين.
وجاء ذلك حســـب جريدة 
اليوم السابع امس، بعد عرض 
قنوات احلياة الفضائية لبرومو 
املسلسل، حيث ظهرت صابرين 
مرتدية »باروكة« باللون األصفر 
الداكن، استجابة للضغوط التي 
فرضها عليها مخرج املسلسل 
بشأن مشاهدها داخل املنزل.

يذكر أن هذه هى املرة الثانية 
التي تســـتعني فيها صابرين 
بشعر مستعار خالل أعمالها، 

قالت: لم أستشر أحدًا حين ارتديت الحجاب وال حين خلعته

ميونيخـ  د.ب.أ: جددت عارضة األزياء األملانية 
الشـــهيرة، هايدي كلوم، عقد تقـــدمي برنامجها 
التلفزيوني حـــول اختيار أفضل عارضات أزياء 

في أملانيا.
وذكرت محطة تلفزيون »برو 7« األملانية امس 
أن كلوم ستستمر في برنامجها لعدة سنوات مقبلة 

دون أن حتدد احملطة عدد هذه السنوات.
وأعربت كلوم عن سعادتها بالنتائج التي حققتها 
مع البرنامج ورغبتها في االستمرار مشيرة إلى 
أن سلسلة »أفضل عارضة أزياء أملانية« ستطرح 
جنمة عام 2010 يوم اخلميس املقبل في حفل كبير 
يشـــهده نحو 15 ألف متفرج في مدينة كولونيا 

غربي أملانيا.
وأكدت كلوم أن نخبة من النجوم ســـتحضر 
هذا احلفل وفي مقدمتهم املغنية االسترالية كيلي 
مينـــوج واملغنية األميركية كاتـــي بيري وفرقة 

مونروز الغنائية األملانية.
وأشـــارت احملطة إلى أن برنامج هايدي كلوم 
ســـاهم خالل األعوام املاضية في زيادة نســـبة 
مشـــاهدة القناة التلفزيونية اخلاصة. يذكر أن 
انتقادات توجه لبرنامـــج كلوم وتصف أحداثه 
بأنها مســـجلة ومعروف نتائجها مسبقا وتقول 
ان األزياء التي حتويها مستنسخة من تصاميم 

أخرى معروفة.

600 ألف ُمدخنة في السعودية

مصحف أثري مع روسي

 أردني يقتل ابنه 
بـ 10 رصاصات كالشينكوف! 

الرياض ـ د.ب.أ: أفادت دراسة سعودية بأن عدد املدخنني في اململكة 
بلغ 6 ماليني مدخن بينهم 600 ألف مدخنة و772 ألف مدخن من املراهقني 
في املرحلتني املتوسطة والثانوية. ونقلت صحيفة »الوطن« السعودية 
أمس عن د.حنان املطيري رئيسة اللجنة املنظمة ليوم التوعية العاملي 
بأضرار التدخني قولها إن منظمة الصحة العاملية حتتفل كل عام من شهر 
يونيو باليوم العاملي لإلقالع عن التدخني لتسليط الضوء على األخطار 
الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة 
كفيلة باحلد من اســــتهالكه، الفتة إلى أن تعاطي التبغ يشكل ثاني أهم 

أسباب الوفاة على الصعيد العاملي بعد مرض ارتفاع ضغط الدم.

القاهرةـ  د.ب.أ: ضبطت ســـلطات اآلثـــار املصرية امس محاولة 
راكب روسي تهريب مصحف أثرى مبطار شرم الشيخ، وكان الروسي 

ضمن فوج سياحي.
ويعود املصحف إلى عام 1226 هجرية وهو مخطوط أثري وكامل 
السور ومزخرف بجلد يحتاج لترميم ويخضع لقانون اآلثار ومتت 

مصادرته لصالح املجلس األعلى لآلثار.
ونقل املصحف إلى مخزن الوديعة بصالة الوصول رقم 1 مبطار 

القاهرة حلني إنهاء االجراءات القانونية اخلاصة بتسليمه لآلثار.

عمان ـ أ.ف.پ: أقدم أردني يبلغ من العمر )60 عاما( امس على قتل 
ابنه بـ 10 رصاصات من رشاش كالشينكوف بسبب »خالفات عائلية«، 
بحسب ما أفاد مصدر امني اردني. وقال املصدر الذي فضل عدم كشف 
اسمه ان »األب أقدم على قتل ابنه )26 عاما( العاطل عن العمل واألعزب 
بـ 10 رصاصات من رشــــاش كالشينكوف في أنحاء مختلفة من اجلسم 
ثم قام بتسليم نفسه للشرطة«. واضاف ان »احلادث وقع قبل ساعات 

في بلدة املعمورة في األغوار اجلنوبية« جنوب اململكة.
وأوضح املصــــدر ان »األب كان على خالف دائم مع ابنه الذي اعتاد 
على التسبب له بكثير من املشاكل مع اجليران وأفراد العائلة«، مشيرا 
الى ان »اخلالف بدأ مبشــــادة ســــرعان ما تطورت الى عراك باأليدي ثم 
إطالق نار في داخل املنزل«.  وسيتم تشريح اجلثة في وقت الحق اليوم 

بعدما مت توقيف اجلاني على ذمة التحقيق.

شاكيرا في إسبانيا
شاكيرا، تغني في احتفال موسيقي للروك مبدينة ارجاندا قرب مدريد باسبانيا، وقد القت جتاوبا كبيرا 
من اجلمهور الذي يعشق اغانيها وطريقة ادائها                                       )رويترز(

ممثل األفالم اإلباحية
سقط ميتاً

لوس أجنيليــــس ـ أ.ف.پ: 
توفي ممثل افالم اباحية مالحق 
لالشــــتباه في قتلــــه زميال له 
بساطور قبل أيام، جراء سقوطه 
عن صخرة بعد مواجهة مع رجال 

األمن، على ما أفادت الشرطة.
ووقع ستيفن هيل الذي كان 
يحمل ســــيفا عن علو 50 قدما 
من جرف صخري بعدما صعقه 
أفراد من شرطة لوس أجنيليس 

مبسدس »تايرز«.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية 
للحادث هيل وهو يســــقط عن 
افراد  الصخــــرة بعدما تقــــدم 

الشرطة باجتاهه.
وقال الناطق باسم الشرطة 
بــــروس بوريهان »لقد قفز عن 
اجلرف الصخري بعدما وجهنا 
اليه مســــدس تايزر«، موضحا 
ان  ان حتقيقا يجــــري ملعرفة 
كان هيــــل توفي جراء الصدمة 
التي أحدثها املسدس أو القفزة 
أو ســــقوطه على السيف الذي 
كان يحمله. وكان هيل مالحقا 
بتهمة القتل وخمس محاوالت 
قتل بعدما هاجم زمالء له وقتل 
احدهم في شركة لتوزيع االفالم 
االباحية فــــي لوس أجنيليس 
الثالثاء اثر تبلغه نبأ االستغناء 

عن خدماته.

سباق فساتين الزفاف
اقيم في صربيا امس سباق بفساتني الزفاف شاركت فيه 
مجموعة كبيرة من الفتيات )كبيرات وصغيرات( في شوارع 
مدينة بلغراد                                  )رويترز(


