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الداعية السعودي حسن شاهين يقتحم التمثيل السينمائي

قفزة الحياة تنجي طياراً قبل ثوانٍ من تحطم طائرته

مستخدمو »آيفون« يشكون  من تلقيهم فواتير باهظة

أحدث الخدمات في أميركا.. جليسة للدجاج

حسن يوسف: اشتريت )زهرة( بأموالي.. وال مشاكل مع األزهر

يهدف الى خدمة االطفال ودعوة 
اكبر عدد منهم إلى مكارم األخالق 
احلمي���دة، وإب���راز اجلوان���ب 
التربوية والثقافية. واضاف ان 
املسلس���ل مدته ساعة ونصف، 
ويتم تصويره بني مدينة جدة 
وبعض املدن العربية مبشاركة 

بعض املمثلني املشهورين.
ويقول ش���اهني إن���ه اختار 
املشاركة في الفيلم ملا للسينما 
من تأثير على االطفال، معتبرا 
ان مش���هدا دراميا شيقا ومؤثرا 
ميكن أن يغرس في االطفال قيما 

ومبادئ هادفة.

اجلزي����رة: أث��������ار الداعية 
واخلطيب حسن شاهني اجل����دل 
العربية السعودية  اململكة  في 
بع����د إبدائه رغب����ة في متثيل 
اول فيلم س����ينمائي لألطفال، 
بالتع����اون مع عدد من النجوم 

اخلليجيني.
واعتبر منتقدو ش���اهني أنه 
الس���ينمائي  التمثيل  باقتحامه 
»يسيء« إلى صورة الدعاة، غير 
أنه نفى ذلك مؤكدا ان الفيلم الذي 
يشارك فيه لن يتضمن أي أمر 
مخالف للشريعة اإلسالمية. وقال 
شاهني في حديث للجزيرة نت 
»سنحرص بشكل كبير على البعد 
عما يخالف النصوص الشرعية 
القطعية والقواعد األساسية في 
الدين، فلن يكون هناك اختالط 
أو مشاركة أي عنصر نسائي، بل 
الشريحة املستهدفة واملشاركة 

في الفيلم هي األطفال«.
وأكد أن هذا الفيلم السينمائي 

جنا طيار حربي كندي من املوت 
بأعجوب���ة عندما جنح في القفز 
باملظل���ة قبل حلظات من حتطم 
مقاتلته خالل عرض للطائرات في 
مطار مقاطعة ليثبريدج الكندية. 
ثوان معدودة فصلت بني الكابنت 
بريان بيوز واملوت خالل قيامه 
مبناورة عل���ى ارتفاع منخفض 

مبقاتلة من سي إف 18.
فقد أدرك بيوز انه فقد السيطرة 
على املقاتلة التي هوت بسرعة 
فس���رعان ما جلأ ال���ى التقنية 
املوجودة في الطائرات احلربية 
والتي تتيح للطيار اخلروج آليا 
مبقعده من الطائرة لتنفتح بعد 

ذلك املظلة.

وقال شهود عيان ان الطيار كاد 
يصطدم بالطائرة بعد ان قفز منها 
نتيجة لفتحه املظلة في اللحظات 
األخيرة. وقد نقل بيوز على الفور 
الى مستشفى مدينة البرتا الكندية 
بعد اصابته بجروح وصفها مصدر 
في القوات اجلوية الكندية بأنها 

غير خطيرة.

إيالف: تذمر بعض مستخدمي هاتف ابل الذكي 
آيفون من تس���لمهم فواتير كبيرة ومفاجئة لدى 
عودتهم من اإلجازة الصيفية رغم توثقهم من غلق 

زر املعلومات اجلوال.
وتفرض عادة رسوم على مستخدمي الهواتف 
الذكية الذين يتسلمون مراسالت بالبريد اإللكتروني 
أو يتصفحون االنترنت أو يستخدمون تطبيقات 
معينة، وتتقاضى شركات االتصاالت هذه الرسوم 
لتغطية التكاليف املترتبة على اس���تخدام شبكة 

خارج البلد.
ولكن عددا من مس���تخدمي آيفون ش���كوا على 
اإلنترنت من تلقيهم فواتير باهظة حتى بعد غلق 
ال���زر اجلوال، ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن 
سيدة تس���تخدم آيفون انها وجدت فاتورة بنحو 
1500 جنيه استرليني تنتظرها رغم انها أغلقت زر 
املعلومات اجلوال على هاتفها طيلة زيارتها للواليات 
املتحدة، وأعيد املبلغ الى العديد من املستخدمني بعد 

ما نقلوا شكاواهم الى الشبكة ذات العالقة.

واشنطن � سي.إن.إن: قطعا سمع اجلميع بوظيفة 
جليس���ة األطفال، أو لرمبا مجالس���ة احليوانات 
األليفة كالقطط والكالب، ولكن جليسة للدجاج، 
فهذه أحدث الصرعات األميركية وس���ط انكماش 

الفرص الوظيفية وتباطؤ منو االقتصاد.
الريادة تعود لكل من روندا بياسيكي )43 عاما(، 
وشارون روالند )35 عاما( الشريكتان في خدمة 
»جاست أس هينس«، لتأسيسهما الشركة األولى 
من نوعها في الواليات املتحدة، ولرمبا في العالم 

بأسره، التي توفر خدمة مجالسة الدجاج.
وتتخذ الش���ركة مقرا لها في مدينة بورتالند، 
بوالية أوريغ���ون، وتتن���وع خدماتها من تقدمي 
استشارات صحية لتلك الطيور الداجنة، ومجالستها 

أثناء استمتاع أصحابها بعطلة.
وتتراوح فاتورة األتعاب من 15 دوالرا لزيارة 

تل���ك الطيور، و25 دوالرا لالستش���ارات الطبية 
املنزلية، وترتفع األتعاب إلى 50 دوالرا للس���اعة 

أثناء تقدمي الشريكتني الستشارات زراعية.

القاهرة � ام بي سي: كشف الفنان املصري حسن 
يوسف أنه يجسد شخصية رجال أعمال مزواج في 
مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة« الذي يعرض 

على MBC1 في شهر رمضان املقبل.
وقال يوسف إن الشخصية التي يجسدها جمعت 
أمواال طائلة، لكنه يس����تغل تلك األموال بطريقة 
خطأ، فال يفكر سوى في الزواج بعدد من الفتيات 
اجلميالت عبر شرائهن باملال، وبينهن الفنانة غادة 

عبد الرازق التي جتسد دور »زهرة« في العمل.
وأع����رب الفنان املصري عن س����عادته الكبيرة 
لعودته إلى األعمال االجتماعية مبسلسل يناقش 
قضية مهمة كالتي س����يتناولها »زهرة«، نافيا في 
الوقت نفس����ه أن يكون قد أعلن م����ن قبل اعتزال 

األعم����ال االجتماعية بحيث ينصب اهتمامه ف����ي الفترة القادمة على 
األعمال الدينية فقط. 

وقال يوسف إنه ومبجرد أن عرض عليه املؤلف الكبير مصطفى 
محرم قصة املسلس����ل وافق على الفور، مش����يرا إلى أنه ينتظر عمال 
اجتماعيا يستطيع أن يجذبه إلى الشاشة الصغيرة، خاصة بعد جناح 
مسلس����ل »ليالي احلليمة« الذي كان عالمة ب����ارزة في تاريخ الدراما 

املصرية واليزال حتى اآلن، ومبجرد عرضه يحقق 
نسبة مشاهدة عالية. وأضاف أن أهم العناصر التي 
جذبته إلى املسلسل هو حداثة املوضوع وجديته، 
وكان عليه بعد أن قدم مسلسل »اإلمام الشعراوي« 

أن ينتقي األدوار التي يعود بها.
ولفت إلى أنه من أهم العناصر التي جذبته أيضا 
ك����م احلوادث التي يطالعه����ا يوميا على صفحات 
احلوادث التي تدور حول أن فتاة قتلت ش����ابا من 
أجل الزواج.. فيما يعني أن القضية موجودة سواء 
داخل املجتمع العربي بشكل عام أو املصري بشكل 
خاص. كما نفى الفنان املصري أن يكون مسلسل 
»زهرة وأزواجها اخلمسة« قد تسبب في إثارة املشاكل 
مع األزهر الشريف، قائال إنه ال يوجد أي نوع من 

أنواع املعارضة التي قيل إن املسلسل واجهها مع األزهر.
وأوضح أنه لم يكن يعرف شيئا عن ذلك، فتحدث مع مؤلف العمل 
مصطفى محرم لوضع األمور في نصابها الصحيح، فكانت إجابته أن 
العمل ليس بينه وبني األزهر أي مشاكل تذكر، ولكن هناك لبسا حدث 
بسبب عنوان املسلسل، وحينما يعرض العمل سيكتشف مروجو هذا 

الكالم أنهم مخطئون.

الداعية السعودي حسن شاهني في احد برامجه املخصصة لألطفال

أحمد عدوية أصالة

صاحبتا اخلدمة اجلديدة روندا وشارون

الفنان حسن يوسف

»التاكسي املائي« في دبي

دبي تطلق »التاكسي المائي« للحد من الزحام وتشجيع السياحة

أصالة تعشق أحمد عدوية وأوالدها يعشقون أبوالليف

أربعة أمتار.
وق����ال الطاي����ر إن تعرف����ة 
استخدام التاكسي املائي تعتمد 
على طول ونوع الرحلة، حيث 
تبلغ تعرفة الرحلة السياحية 
400 دره����م للس����اعة الواحدة 
للتاكسي الواحد 109 دوالرات، 
فيم����ا تتراوح تعرف����ة الرحلة 
العادي����ة ب����ني 50 درهم����ا )10 
دوالرات( ألقرب محطتني، وتصل 
إلى 570 درهم����ا )150 دوالرا( 

للرحلة بني أبعد محطتني. 
وأوضح أن مشروع التاكسي 
املائي يأتي في إطار الدراس����ة 
الشاملة واخلطة اإلستراتيجية 
الت����ي أعدته����ا هيئ����ة الطرق 
واملواصالت ف����ي دبي لتطوير 
أنظمة النقل البحري في إمارة 
دبي، تلبية لرغبات واحتياجات 
ش����ريحة جديدة من املجتمع، 
وتغطية مناطق جديدة لم تكن 
مشمولة بنظام النقل البحري.

ووفق إحصاءات هيئة الطرق 
واملواصالت فإن عدد مستخدمي 
وسائل النقل البحري بلغ في العام 
املاضي قرابة 17 مليون شخص، 
حيث تنقل العبارات يوميا حوالي 
50 ألف شخص، فيما ينقل الباص 

املائي حوالي 1500 شخص.

املأخوذ  الس���قف  املتمثل���ة في 
من ش���كل محط���ات مترو دبي. 
ولالستفادة من آخر ما توصلت 
إلي���ه التكنولوجيا احلديثة في 
هذا املجال، مت تصنيعه من ألياف 
الكربون، التي تتميز بقوتها وخفة 
وزنها، حيث يبلغ وزنه تسعة 
أطنان، بط���ول 11 مترا وعرض 

كشفت الفنانة الس���ورية أصالة عن عشق 
أوالدها وأخواتها للمطرب الش���عبي املصري 
أبوالليف، مؤكدة انها في املقابل تعشق املطرب 
أحمد عدوي���ة، على الرغم من انها ال متيل إلى 

هذا اللون من الغناء.
واعترفت أصالة بأنها تفضل سماع املطربني 
عن املطربات، وقالت في معرض رأيها عن عمرو 
دياب: »هو أذكى املطربني، ولكن السقطة الوحيدة 
في مشواره الفني هي برنامج احللم«، مشيرة 

ال���ى ان دياب هو املطرب ال���ذي ترحب بعمل 
ديو معه.

وأضافت أن صوت راغب عالمة يش���عرها 
بسعادة، كما انها حتب صوت حسني اجلسمي، 
ولفتت في هذا الس���ياق ال���ى ان صوت صابر 
الرباعي يعجبها كثيرا، على الرغم من ان بينهما 
شدا وجذبا، حس���ب تعبيرها، ولكنها أضافت 
»أنا أحبه على املس���توى الش���خصي وأحبه 

كمطرب«.

مجاني للحجز املسبق. وأضاف 
أن اخلدمة اجلديدة تتيح للسياح 
استئجار التاكسي املائي لألغراض 
السياحية في خور دبي واملناطق 

الساحلية.
ويتمي���ز التاكس���ي املائ���ي 
بتصميمه االنسيابي الذي يجمع 
بني الش���كل التقليدي واحلداثة 

املائي بعدد »خمسة تكاسي« يوم 
األربعاء املاضي، بحيث تعمل من 
الساعة العاشرة صباحا وحتى 

العاشرة مساء. 
الطاير في تصريحات  وقال 
نشرها موقع الهيئة على اإلنترنت 
إنه بإمكان الراغبني باس���تخدام 
التاكسي املائي االتصال على رقم 

العربية.نت: دش���نت   � دبي 
هيئ���ة الط���رق واملواصالت في 
دبي، أخي���را، خدمة التاكس���ي 
املائي، وذلك في خطوة للحد من 
االزدحام املروري في مدينة تعد 
األكثر ازدحاما في اخلليج، وكذلك 
لتشجيع السياح على استخدام 

وسائل النقل اجلماعي. 
ويغطي خط س���ير التاكسي 
معظم املراسي اخلاصة بالفنادق 
واملنتجعات السياحية واألندية 
البحرية في دب���ي، ويبلغ عدد 
احملطات التي يتوقف عندها، ضمن 
املرحلة األولى للمشروع، ثماني 
عش���رة محطة، على أن تضاف 

محطات جديدة في املستقبل.
التاكسي ألحد عشر  ويتسع 
راكبا، إضافة إلى مقعد مخصص 
لذوي االحتياجات اخلاصة. ويقول 
أحد املسافرين على منت التاكسي 
املائي »إنه يختصر املسافات في 
حال كانت الطرق مزدحمة، وقد 
يكون اس���تخدامه أفضل، حيث 
يجمع بني املتعة والفخامة والراحة 

في نفس الوقت«.
وكان رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لهيئة الطرق  واملدير 
واملواصالت في دبي مطر الطاير، 
قد أعلن عن تشغيل خدمة التاكسي 

سباق السيارات
 المائية في فرنسا

عربات برمائية تبحر في قناة نانت الى بريست في جنوب غرب فرنسا 
الفتتاح سباق العربات البرمائية الدولي الذي تشارك فيه نحو 25 عربة من 
12 بلدا.                                                                      )أ.ف.پ(

إسرائيلي يقتل
 أبناءه الثالثة

الكومبارس المصريون.. 
يبحثون عن نقابة

الق����دس � د.ب.أ: أعرب رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
امس عن صدمته الكبيرة من جرمية 
القتل البشعة التي راح ضحيتها 
ثالثة أطفال على يد والدهم. وألقت 
الشرطة القبض على ايتاي بن درور 
)38 عاما( لالشتباه في قيامه بطعن 
أطفاله الثالثة )10 و8 و5 أعوام( في 

مدينة نتانيا شمال تل أبيب.
وأك����دت أم األطفال أن زوجها 
السابق لم يكن يعاني أي مرض 
نفسي. وأنها كانت تخشى أن يلجأ 
إلى العنف إال أنها لم تكن تتوقع أبدا 

أن يقوم بقتل أطفالهما الثالثة.
ووفقا ملوقع صحيفة »يديعوت 
أحرون����وت« فإن ب����ن درور قال 
للمحققني إنه رتب لتنفيذ اجلرمية 
يوم عيد ميالد زوجته الس����ابقة 
العودة  انتقاما منه����ا لرفضه����ا 
إليه. وكان سمح لنب درور برؤية 
األطفال حتت إشراف، إال أن سلطات 
الرفاه االجتماع����ي قبلت مؤخرا 
بناء على توصية طبيب نفس����ي 
بإج����راء الزيارات دون إش����راف. 
وأكد نتنياهو في مستهل اجللسة 
األسبوعية حلكومته صباح أمس 
أن »من واج����ب احلكومة بذل كل 
جهد مستطاع ملنع تكرار مثل هذه 
اجلرائ����م وحماية أطفال عزل من 

أعمال عنف وقتل«.

ضحية جديدة تفقد حياتها بال 
ثمن، بعد تع����رض إحدى فتيات 
الكومبارس حلادث أودى بحياتها 
بعد عودته����ا م����ن تصوير احد 
مشاهدها مبسلسل »بيت الباشا«، 
الذي يقوم ببطولته الفنان صالح 
الس����عدني، بدأت تظهر مطالبات 
الكومبارس  عديدة غاضبة م����ن 
املصريني بإنشاء نقابة للدفاع عن 
إبراهيم عمران  حقوقهم. وصرح 
رئيس شعبة الكومبارس بنقابة 
املهن التمثيلية في أكثر من جريدة 
رس����مية، بأنه طلب أكثر من مرة 
من د.اشرف زكي مساندته إلنشاء 
نقابة منفصلة للدفاع عن حقوق 
الكومب����ارس، إال انه حتى اآلن ال 

توجد اي خطوات إيجابية.

مسجد يوّحد السنة والشيعة في تبليسي
يعاني املسلمون 
ف����ي ال��ع��اص��م��ة 
اجلورجية تبليسي 
من قلة عدد املساجد، 
ففي هذه املدينة ال 
يوجد سوى مسجد 
واحد، إال أنه استطاع 
أن يوحد بني املذاهب 
أن  بعد  اإلسالمية 
كان يفرقهم بحاجز 

اصطناعي.
ففي هذا املسجد 

كان الس���نة والش���يعة يؤدون الصالة على حدة 
ويفصل بينهم حاجز يقسم املسجد إلى شطرين، 
ولكن الشيخ عالء علييف القائم بأعمال املسلمني في 
جورجيا متكن من توحيد الطائفتني وازالة احلاجز 
الذي يفصل بينهما في هذا املسجد. وبهذا الصدد، 
قال الشيخ عالء علييف »قبل أن اعني خطيب جمعة 
في املسجد كانت االمور صعبة حيث يدخل السنة 

والشيعة الى املسجد 
ابواب مختلفة  من 
وي���ؤدون الصالة 
كل حس���ب مذهبه 
وبش���كل منف���رد. 
الى  وقتها توجهت 
اجلميع خالل إلقائي 
خطب���ة اجلمع���ة 
مناشدا اياهم توحيد 
والنفوس  القلوب 
وازالة احلاجز بني 
الس���ني  املنبرين 
والشيعي وقد اس���تجاب اجلميع لطلبي«. ورغم 
ازالة احلاجز فان خطبة اجلمعة ال تزال تلقى هنا 
من قبل خطيبني شيعي وسني وكل على حدة، ولكن 
هذا األمر لم يؤثر على املصلني الذين يستمعون إلى 
اخلطيبني باهتمام. وأبدى املس���لمون رضاهم عن 
ازالة احلاج���ز آملني أن يكون ذلك متهيدا لتوحيد 

خطبة اجلمعة ايضا في هذا املسجد.

مسجد تبليسي


