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واش���نطن � العربي���ة: 
يحّضر املخ���رج األميركي 
جوناثان دميي، احلاصل 
عل���ى جائزة »أوس���كار« 
كأفضل مخرج عن فيلمه 
»صمت احلمالن« عام 1991، 
لفيلم يتناول قصة العربي 
� األميركي من أصل سوري 
وهو عبدالرحمن زيتون، 
الذي ق���ام بعمليات إنقاذ 
أثناء  أميركيني  ملواطن���ني 
الذي  إعصار »كاترين���ا« 
ض���رب س���واحل خليج 
املكس���يك ومدين���ة نيو 
أورالينز في والية لويزيانا 
عام 2005. وسيحمل الفيلم 

عنوان »زيتون«، وهو من إنتاج رجل األعمال الس���وري � األميركي 
جمال دانيال، وبكلفة تقدر ب� 20 مليون دوالر. وكان زيتون قد حتول 
إلى بطل قومي في الواليات املتحدة ملا قام به من أعمال بطولية أنقذ 
خاللها العشرات من املوت غرقا، حينما حتولت املدينة التي يعيش 
فيها إلى مدينة منكوبة غمرتها املياه بارتفاع 3 أمتار. يذكر في هذا 
السياق، أن الكاتب األميركي ديف إيغرز قد قام بزيارة مدينة جبلة 
السورية، املوطن األصلي لزيتون، حيث التقى أهله وأصدقاءه، وتعرف 
إل���ى األماكن التي كان يعيش فيها، ثم زار أخاه في إس���بانيا جلمع 
املعلومات عنه، وأصدر بعد 3 سنوات من العمل كتابا يحمل عنوان 
»زيتون« يتناول تفاصيل حياته.  وكانت وسائل اإلعالم األميركية 
أطلقت على املغترب السوري وصف »البطل القومي« في البالد، ملا 
قام به من عمليات إنقاذ لعشرات األميركيني من املوت أثناء إعصار 
كاترينا. والرجل هو مغترب سوري يعيش في الواليات املتحدة وأخ 
للسباح العاملي محمد زيتون. وولد في مدينة جبلة عام 1957، حيث 
عمل في البناء، ثم سافر وعمل بحارا على منت سفن يونانية في عام 
1974. وفي عام 1988 حط رحاله في مدينة نيو أورالينز في مقاطعة 
لويزيانا في الواليات املتح���دة األميركية وهناك عمل في املقاوالت 

وتزوج من أميركية اسمها كاتي وقد أجنبت له 4 أبناء.

إريك بيسون مع ياسمني التونسية

الشيخ عائض القرني

العقل المدبر لمنع النقاب في فرنسا
 يخطط للزواج من تونسية مسلمة

صحتك
ضحايا عقار الثاليدومايد  يقاطعون »فيرتس«

شتولبرغـ  د.ب.أ: بدأ ضحايا عقار الثاليدومايد امس في شن حملة 
ــتوى أملانيا ملقاطعة منتجات مجموعة شركات فيرتس التي  على مس
ــركة دالي شركة جروننتال لألدوية والتي أنتجت  تضم إلى جانب ش

العقار فترة قصيرة في ستينيات القرن املاضي.
وطالب ضحايا العقار وذووهم في املنشورات التي وزعوها أمام 
مقر الشركة مبدينة شتولبرغ القريبة من مدينة آخن غرب أملانيا بعدم 
شراء منظفات أو عطور من مجموعة فيرتس. وتضم قائمة املنظمني 
ــذي وزعه املنظمون:  ــني للضحايا. وجاء في البيان ال احتادين ممثل
نطالب مجموعة فيرتس بدفع تعويضات عن جميع األضرار الناجتة 
عن عقار الثاليدومايد والتي تقدر بثمانية مليارات يورو وذلك بالتعاون 
بني جميع شركات املجموعة. وقال منظمو احلملة في أحد املنشورات 
إن املستهلك ميكن أن يعبر عن موقفه من خالل عدم شراء منتجات 

املجموعة.

هوليوود تحضر فيلمًا عن سوري 
أنقذ حياة أميركيين أثناء »كاترينا«

عبدالرحمن زيتون

نيكول سابا: أجريت أبحاثًا عن داليدا.. 
وانتحارها يستحق المغامرة

..وعائض القرني يبيح كشف الوجه خشية الضرر
أكد الداعية الس���عودي الشيخ 
عائض القرني ان في الدين اإلسالمي 
فسحة أمام السائحني الذي يقصدون 
اجلمهورية الفرنسية هذا الصيف 
لقضاء إجازاته���م في التعامل مع 
القرار األخير بحظر النقاب، مؤكدا 
أن اآلية الكرمي���ة )فاتقوا اهلل ما 
استطعتم( تعتبر فسحة، مشيرا إلى 
أنه »ال يجب علينا أن جنابه الناس 

في بالدهم أو في غير بالدهم، أو أن 
نحمل أنفسنا على املشقة«. وأضاف: 
»أجرها � إن ش���اء اهلل � ثابت، ألن 
آثاره السلبية تنعكس عليها وعلى 
زوجها، فالواجب أن تكون عندنا 
مرونة في أخذ هذا القرار والتعامل 
معه، ألن في الدين مسايرة للزمان 

واملكان واألمور الطارئة«.
وأوض���ح القرن���ي أن إح���دى 

املنتقبات اتصلت به من فرنس���ا 
الفتوى نفسها. مضيفا  فأورد لها 
»حتى السائح عليه أن يأخذ بهذه 
الرخصة في كش���ف الوجه، وهذه 
الفتوى موجودة وعمل بها، بل ان 
الش���يخ احملدث األلباني له كتاب 
يرجح فيه القول ذاته«، بحسب ما 
قال لصحيفة »احلي���اة« اللندنية 

امس.

لوس أجنيليس � سي.إن.إن: يبدو أن للنجمة 
الش����هيرة، كاميرون دياز، مفهوما  األميركية 
مغايرا للزواج التقليدي، وذلك بالدعوة لتغيير 
األزواج بصورة دورية، مبدية استغرابها من 

االرتباط بشخص واحد مدى احلياة.
وشرحت قائلة في حديث ملجلة »ستايليست« 
البريطاني����ة: »اعتقد أنه هناك س����وء فهم في 
مجتمعنا هو أنه من املفترض أن نلتقي بالشخص 
املناسب ونحن في سن ال� 18 ويفترض بنا الزواج 

وأن نظل نتبادل احلب بقية حياتنا«.
واقترحت بدال عن ذلك: »البقاء مع شخص ملدة 

5 أعوام، وشخص آخر ل� 5 أعوام أخرى«.
يذكر أن املمثلة الشهيرة )37 عاما( سبق أن 
ارتبطت بعالقة حب سابقة مع مات ديلون )46 
عاما( وجاريد ليتو )38 عاما( واملغني الشاب، 
جسنت متبرليك )29 عاما( الذي انفصلت عنه 

في 2006.

وترتبط حاليا بنجم فريق »نيويورك يانكيز« 
لكرة السلة األميركية، أليكس روديغوس )34 
عاما(. وتابعت شرح نظريتها اجلديدة حول 
الزواج: »أعتقد أن البعض قد يرتعب بش����أن 
الزواج والنوم بني 20 أو 30 عاما مع الشخص 
نفسه، وإذا كان هذا واقع احلال، فال تقوموا به.. 
احلياة طويلة، نعم احلب قد يستمر إلى األبد، 

ولكنك ال تعيش دائما مع من حتب لألبد«.
والش����هر املاضي، كشفت املمثلة األميركية 
الشهيرة عن سر حفاظها على شبابها وحسن 
مظهره����ا، قائلة في مقابل����ة مجلة »فوج« ان 
س����ر جمالها هو »الرياضة والطعام الصحي 
وشرب الكثير من املاء والضحك كثيرا وممارسة 

اجلنس«.
وأك����دت دياز أنها لم تخضع حتى اآلن ألي 
عملية جتميل، إال أنها أشارت في الوقت نفسه 

إلى أنها لن ترفض القيام بذلك إذا لزم األمر.

كاميرون دياز: 
زوج  واحد مدى الحياة .. ال يكفي!

لندن � العربية: احملرض األول والعقل 
املدبر لقانون حظر النقاب في فرنسا هو 
إريك بيس���ون، وزير الهج���رة واالندماج 
والهوية الوطنية والتضامن والبيئة، ألنه 
كان أكثر من بذل اجلهد ليمنعه في األماكن 
العامة، بحس���ب ما يقول معظم املتابعني 
لنشاطه ممن يؤكدون أن أسهمه ارتفعت 
بعد حظ���ر النقاب حتى أصبح أكثر حظا 
من سواه لتولي رئاسة الوزراء في فرنسا 

بعد فرانسوا فيون.
لكن الرجل البالغ من العمر 52 س���نة 
واقع في مأزق لوجس���تي ه���ذه األيام قد 
مينعه من حتقيق كل أحالمه، بل قد يجد 
نفسه معه أمام امتحان صعب بعد أن بدأت 
وسائل إعالم فرنس���ية تكرر ما سبق أن 
أكدت���ه في أوائل العام من أنه قرر الزواج 
من تونسية األصل يعيش معها قصة حب 
معروفة، وتصغره بأكثر من 28 سنة، وأنه 

قد يضطر العتناق اإلسالم إذا ما خشيت 
الطالبة وكذلك عائلتها من الوقوع في أحد 

أخطر تهلكات ومحرمات الدين احلنيف.
والفت���اة تدرس الفنون بباريس حيث 
تقيم، واسمها ياسمني ترجمان، ووصفتها 
صحيفة »لو باريزيان« قبل أسبوعني بأنها 
ذات قد جذاب وبهية الوجه »وتعيش معه 
في ش���قته حتى قبل الزواج«. ثم ذكرت 
في عددها في 16 اجلاري ان حفل الزفاف 
»تق���رر أن يكون في 16 س���بتمبر املقبل، 
وفي باريس«، بحسب قولها الذي لم ينفه 
الوزير. وإريك بيسون، الذي لم يزر لبنان 
إال مرة واحدة ف���ي حياته وكانت في 25 
يونيو املاضي وليومني فقط، هو نتاج حي 
للعوملة بامتياز، فهو مولود في مراكش من 
أب فرنس���ي وأم لبنانية أصلها من قرية 
»سبعل« في الشمال اللبناني واسمها ماري 

جولييت موسى.

القاهرة � ام.بي.سي: اعترفت الفنانة واملطربة اللبنانية نيكول سابا 
بأن وجه الشبه بينها وبني املطربة العاملية، يعود ملصر، وهو السبب وراء 
اختيارها لتجسيد شخصيتها في أحد األعمال املصرية التي ستعرض 

في شهر رمضان املقبل.
وأكدت أنها درست كل تفاصيل حياة داليدا التي انتحرت في فرنسا 
في ثمانينيات القرن املاضي، كما أجرت أبحاثا على طبقة صوتها للمطربة 

التي حفلت حياتها مبآس تستحق املغامرة.
وجتسد نيكول سابا شخصية داليدا بكل ما حتمله من ذكريات وأحالم 
س����عيدة ومؤملة، خالل برنامج »لقاء مستحيل«، الذي يذاع في رمضان 

على قناة احلياة املصرية اخلاصة، ويضم أكثر من 30 شخصية.
واعترفت نيكول سابا � في حوار لصحيفة الشروق املصرية، نشرته 
امس بأن التشابه الكبير بينها وبني داليدا لعب دورا كبيرا في اختيارها 
لتجسيد شخصيتها. وقالت الفنانة اللبنانية »قمت بعمل أبحاث عديدة 
عن أعمالها وعن حياتها اخلاصة، ودرس����ت نبرة صوتها جيدا، ولكن 
بالطبع األبحاث ليس����ت على نطاق واس����ع، فاألمر سيختلف لو كنت 
سأقدم شخصيتها في مسلسل طويل، لكني حرصت على إجراء أبحاثي 
اخلاصة بعيدا عن اإلعداد ألقترب من الش����خصية حتى أس����تطيع أن 

أقدمها كما ينبغي«.

30 رصاصة
 دفاعًا عن الشرف

عمان � أ.ف.پ: أفاد مصدر 
قضائي أردني امس بأن أردنيا 
في ال� 40 م���ن عمره قتل ابنة 
شقيقه القاصر مدعيا »تطهير 
ش���رف العائلة« إثر شكه في 
سلوكها بعد مرور شهر ونصف 
الش���هر على تعرضها العتداء 
جنس���ي. وقال املصدر لوكالة 
فران���س ب���رس ان »اجلان���ي 
أطلق 30 رصاصة من بندقية 
كالشينكوف أوتوماتيكية على 
ابنة شقيقه )16 عاما( فأرداها 
قتيلة في ديرعال )غرب عمان( 
مدعي���ا قتلها لتطهير ش���رف 
العائلة«. وأوضح ان »اجلاني 
اعترف لدى التحقيق معه بقتل 
الضحية لش���كه في سلوكها 
وذلك بعد نحو ش���هر ونصف 
الش���هر على تعرضها العتداء 
جنسي من قبل شاب )17 عاما(، 
زوجتها عائلتها على إثره من 
ابن عمها للتغطية على احلادث«. 
وأشار املصدر الى ان احملكمة 
مازالت تنظر في قضية االعتداء 

اجلنسي الذي تعرضت له.

برلني � رويترز: قالت ش���بكة التلفزيون األملاني ان 15 ش���خصا 
قتلوا حينما س���ادت حالة من الهياج اثناء حفل موسيقي في غرب 

أملانيا أمس.
وقال مراس���ل للتلفزيون ان الشرطة أكدت ان 15 شخصا قتلوا. 
وفي وقت س���ابق قالت الش���رطة ان عش���رة قتلوا وعشرة آخرين 

اصيبوا بجروح خطيرة.

املكسيك � أ.ف.پ: يشكل وجه امرأة كانت تعيش 
قبل نحو 10 آالف عام في جنوب شرق املكسيك 
احلالية محور معرض عن التغيير املناخي اقيم في 

وسط البلد، حسبما اعلن املنظمون اجلمعة.
وكان مشغل فرنسي متخصص قد اعاد تشكيل 
وجه وجسم »امرأة الس باملاس« استنادا الى هيكلها 
العظمي الذي اكتشف عام 2002 داخل كهف في شبه 
جزيرة يوكاتان الواقعة في البحر الكاريبي. وجاء 
في بيان املعهد الوطني لالنثروبولوجيا والتاريخ 
املنظم للمعرض الذي اقيم في غواناجواتو في شمال 
غرب املكسيك »انها املرة االولى في املكسيك التي 
ميكننا ان نرى فيها احدى جداتنا القدميات وجها 
لوجه«. الهي����كل العظمي ل� »امرأة الس باملاس« 
هو احد اقدم ثالثة هياكل عثر عليها على القارة 
األميركية، ومالمحها شبيهة مبالمح سكان جنوب 
شرق آسيا، كإندونيسيا مثال، حسبما يشير املعهد. 
ويضي����ف املعهد ان »ذلك يعزز الفرضية القائلة 
ان القارة االميركية لم تشهد فقط موجات هجرة 
من شمال آسيا« عبر مضيق بيرينغ، »بل ايضا 

من الوسط واجلنوب«.

إعادة تشكيل وجه امرأة »مكسيكية« 
عاشت قبل 10 آالف عام

صحيفة سعودية: فتوى تحرم
 الجلوس على الكراسي !

أثارت فتوى غريبة أطلقتها سيدة تطلق على نفسها )أم انس( استياء 
الكثيرين حيث اعتبروا ما قالته أم انس خطأ يجب ان حتاسب عليه.

تقول الفتوى التي نش����رتها صحيفة املدينة الس����عودية امس : إن 
من أخطر املفاس����د التي ابتليت بها أمتنا العظيمة ما يس����مى بالكرسي 
وما يش����بهه م����ن »الكنبات« وخالفها مما هو ش����ر عظي����م يخرج من 
امللة كما يخرج الس����هم م����ن الرمية. وتبرر التي تدعو نفس����ها ب� »أم 
أنس« التحرمي ألربعة أس����باب: أولها أنه م����ن صناعة الغرب، وثانيها 
أن جيل الس����لف كانوا يجلس����ون على األرض، وثالثه����ا أن اجللوس 
عل����ى األرض يذكر امل����رء باخلالق وعظمته. أما الس����بب الرابع � وهو 
 األغرب على اإلطالق � أن اجللوس على الكرسي مدعاة للفتنة والتبرج. 
وبالرغ����م من أن هنالك أقواال تؤكد أن »أم أنس« وكل فتاواها ما هي إال 
أحد األس����اليب املختلقة من قبل شخص يرغب في االستهزاء ب� »الدين 
اإلس����المي«، إال أن الكثيرين يؤكدون ان وجود تلك الفتاوى بشكل أو 
بآخر أمر مريع بحق »اإلسالم«. ومع أن »هيئة االتصاالت واملعلومات« 

بالسعودية قامت بحجب الصفحة، لكن ذلك ال يحل لب املشكلة.

داليدانيكول سابا

اآلالف تدافعوا حلضور املهرجان مما أدى إلى حدوث الكارثة                  )رويترز(

أحد األشخاص بعد جناح محاولته في النجاة 

كنسية بنيويورك ترفض بيع دير فارغ لبناء مسجد مكانه
نيويورك � سي.ان.ان: قررت 
جلنة كنس���ية كاثوليكية في 
نيويورك رفض بيع دير فارغ إلى 
جمعية إسالمية تقدمت بطلب 
إقامة مسجد  لش���رائه، بهدف 
مكان���ه، وذلك بعد جدل طويل 
تدخل فيه الكثير من األساقفة 
ورجال الدين، وانتهى باعتبار 

الصفقة »ليست في صالح أبناء 
رعية املنطقة«.

وجاء القرار بعد رسالة بعث 
بها القس كيث فينزي، رئيس 
الرعية، إلى األس���قف تيموثي 
دولن، أحد أعضاء اللجنة، طالبا 
منه عدم السير في الصفقة، وقد 
رفض ناطق باسم دولن التحدث 

عن الصفقة ألن التصويت داخل 
اللجنة كان سريا.

وكان فين���زي قد وقع على 
عقد بيع الدير الفارغ جلمعية 
األميركيني املسلمني، في مايو 
املاضي، بشرط موافقة اللجنة 
الكنسية على الصفقة إلمتامها، 
وكان���ت اجلمعية تعتزم إقامة 

مس���جد في هذا املوقع، يعتبر 
األول ف���ي الس���احل اجلنوبي 

ملنطقة ستاينت أيلند.
ولم تخف النا صفح، الناطقة 
باسم جمعية األميركيني املسلمني، 
غضبها م���ن القرار، وقالت إنه 
»نتيجة حمل���ة متعصبة ضد 

املسلمني«.

مصر ع 15 شخص في تدافع  بمهرجان 
موسيقي في ألمانيا


