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 األرصاد: طقس رطب خالل األيام المقبلة

كارال بروني تبدأ تجربتها السينمائية .. 
»منتصف الليل في باريس« 
باريس � د.ب.أ: تس���عى سيدة فرنسا األولى كارال 
بروني ساركوزي الكتش���اف مواهبها التمثيلية من 
خالل الوقوف أمام كاميرا املخرج األميركي الش���هير 

وودي آلن.
وبدأت كارال التي اشتهرت كعارضة أزياء، اعتبارا 
من هذا األسبوع، الوقوف امام كاميرا املخرج البارز، 
إذ تشارك بدور في فيلمه اجلديد )منتصف الليل في 

باريس(.
وذكرت صحيفة »لوبارزيان« الفرنسية الصادرة 
امس أن أول مش���اهد كارال )42 عاما( مت تصويره في 

شارع موفيتار في أحياء باريس القدمية.
ووفقا للصحيف���ة فقد حتدثت كارال لفترة طويلة 
خالل استراحة التصوير مع بطل الفيلم املمثل األميركي 
أوين ويلسون. وتلعب كارال في الفيلم دور مديرة أحد 

املتاحف وهو دور ليس بكبير في الفيلم.
وكان���ت تقارير إخبارية قد ذكرت أن آلن لم يحبذ 
فكرة من���ح كارال دورا كبيرا تخوف���ا من أن جتبرها 
التزاماتها كقرينة للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، 
على إلغاء مواعيد التصوير. وتدور أحداث الفيلم حول 
أس���رة أميركية تسافر إلى باريس. يشارك في الفيلم 

أيضا ماريون كوتيالرد وأدرين برودي.

منة فضالي: ظهرت بشورت قصير برغبتي
القاهرة � ام. بي. س���ي: اعترفت الفنانة املصرية الشابة منة 
فضالي بأن صورتها بالشورت القصير على البحر كانت بطلب 
منها، ورغم انها طلبت من املصور عدم نش���ر هذه الصورة، اال 

انه اخلف وعده معها ونشرها.
وأك���دت منة فضالي أنه���ا ال ترفض أداء األدوار واملش���اهد 
الس���اخنة، ما دامت حتترم املش���اهد، بينما أكدت أن شائعات 
ارتباطها باملطرب تامر حسني ناجمة عن غيرة بعض املمثالت 

من جناحها الفني.
وقالت منة في تصريحات نشرتها صحيفة البيان اإلماراتية 
»أنا مع األدوار الساخنة إذا كانت في سياق العمل، وبالنسبة لي، 
فإذا قدمت مشاهد ميكن أن تكون ساخنة كما يطلق عليها، أقدمها 

في حدود احترام مشاعر املشاهد دون مبالغة أو إسفاف«.

بينلـوبي تهـدد بإغـالق 
مجـالت المراهقـات

القاه����رة � اي����الف: عبرت 
التي  الفنانة بينلوب����ي كروز 
تزوجت حديث����ا من صديقها 
خافيير باردمي، عن غضبها من 
املراهقات  التي تدعو  املجالت 
الغذائية  اتباع احلميات  الى 
القاس����ية من اج����ل التمتع 
ان  بجسد نحيف، معتبرة 
الدور الفعلي لوسائل االعالم 
الثقة  هو االهتمام بغ����رز 
بالنفس عند الشباب. ومن 
جابنها، اكدت انها ستطالب 
باغالق جميع املطبوعات 
الت����ي تش����جع الفتي����ات 
التمثل  الصغيرات عل����ى 
بعارضات االزياء، غافلني 
ان االشخاص يختلفون في 

تكوينهم وطباعهم.

عادل إمام يصف دريد لحام بالسطحية 
ويتساءل: هل أنا عميل إلسرائيل؟!

القاه����رة � وكاالت: هاج����م ع����ادل ام����ام الفنان 
الس����وري دريد حلام ووصفه بال� »سطحية«، ردا 
على انتقاد النجم الس����وري لتصريحاته ومواقفه 

جتاه املقاومة.
وقال: »لم أتوقع أن يكون الفنان السوري دريد 
حلام بهذه السطحية، وكنت أظن أن تفكيره أعمق 
من هذا«. وتساءل إمام في تصريحه لصحيفة اليوم 
الس����ابع املصرية »هل أنا عميل إلسرائيل مثال؟!«، 
واندهش بأن املرة الوحيدة التي اجتمع فيها العرب 
على كلمة واحدة كانت عندما اتخذوا قرارا بعزل مصر 
من جامعة الدول العربية، كما اندهش عادل من موقف 
بعض مشايخ اجلوامع، الذين دعوا الناس للدعاء على 
إسرائيل كوسيلة ملقاومة االحتالل، وهو أمر غاية في 

السذاجة. وانتقد إمام في تصريحات سابقة لصحيفة 
املصري اليوم احمللية املظاهرات، وشعارات »بالروح 
بالدم نفديك يا فلسطني«، وإضراب التجار في مصر، 

ووقف السوق تضامنا مع الفلسطينيني.
وكان فنانون سوريون عبروا عن أسفهم )عبر 
صحيفة الشروق اجلزائرية( لتصريحات ومواقف 
إمام بالهجوم على املقاومة الفلس����طينية وطالبوه 
باالعتذار. حيث دعت النجمة السورية منى واصف 
املمثل املصري إلى »تشغيل التلفزيون لرؤية شالل 
الدماء الذي لن يتوقف بسبب مواقف أمثالك«، وطالبته 
باالعتذار فورا لدماء الش����هداء وتضحيات املقاومة 
الباسلة التي تذود عنه وعن الشعوب العربية قبل 

أن تذود عن الشعب الفلسطيني.

� أ.ف.پ:  سان فرانسيسكو 
اعتذرت شركة املعلوماتية »أبل« 
لزبائنها الذين واجهوا مشاكل في 
استقبال البث عند استخدامهم 
جهاز »آي فون 4« اجلديد وقدمت 
لهم غالفا مجانيا من املفترض 
ان يحل املشكلة، على امل وضع 

حد جلدال محرج.
وقد خاطب رئي���س »أبل« 
س���تيف جوب���ز مجموعة من 

الصحافي���ني في مقر املجموعة 
في كابرتينو، بالقرب من سان 
فرانسيسكو لالعالن عن احلل 
الذي مت التوصل اليه، قائال »لنعط 

اجلميع غالفات مجانية«.
وقال جوبز عندما سئل ان 
كان ينوي تقدمي اعتذارات علنية، 
الى الزبائن الذين واجهوا هذه 

املشكلة »نحن آسفون جدا«.
وكان رئيس »أب���ل« اعتبر 

اجلدال »مبالغا به«.
وأش���ار مستندا الى اشرطة 
ڤيديو الى ان مشاكل االستقبال 
تشمل كل الهواتف النقالة، ذاكرا 
عدة شركات تصنيع منافسة مثل 
ش���ركة »ريسيرش ان موشن« 
الكندية املصنعة جلهاز »بالك 
بي���ري« والش���ركة التايوانية 
»ايتش تي س���ي« التي تواجه 

الصعوبات نفسها برأيه.

الرياض -وكاالت:  أجاز د.أحمد 
الش���رعي وعضو  املأذون   � املعبي 
احملكمني ف���ي وزارة العدل باململكة 
� ما يس���مى ب� »ال���زواج النهاري«، 
معتبرا أنه »زواج شرعي« ما دامت 
توافرت فيه الشروط األربعة للزواج، 
العبرة باملعاني وليست  وقال »إن 
باأللفاظ، فإذا توافرت في هذا الزواج 
أركان النكاح وش���روطه فإنه يعد 

صحيحا«. 
في املقابل، تباينت آراء الشارع السعودي حول 
ه���ذا النوع من الزواج، فبينم���ا اعتبره البعض 
تشتيتا لألسرة، قال آخرون إنه ميثل حال للفتيات 
العامالت بوظائف تستلزم وجودهن مبقر وظيفتهن 
ليال، مما يجع���ل حياتهن الزوجية تتم في فترة 

النهار فقط. 
وع���رف د.املعب���ي � في حواره عب���ر األقمار 
الصناعية مع صباح اخلير يا عرب على »ام بي 
سي« امس الزواج النهاري قائال: إن هناك شروطا 
تضعها املرأة في عقد الزواج والتي أجازها الفقهاء، 

فإذا اشترطت املرأة على زوجها أال 
يأتيها إال في النهار فإن ذلك يعتبر 

»زواجا نهاريا«. 
وأرجع ظاهرة »الزواج النهاري« 
إلى ما أفرزت���ه احلضارة وظروف 
احلياة، مشيرا إلى أن بعض الرجال 
يضطرون ال���ى أن يتزوجوا للمرة 
الثانية دون معرفة الزوجة األولى 
نظرا حلساسيتها الزائدة، فيحرص 
على أن يتزوج سرا حتى ال يصدمها، 
وقد تشترط عليه الزوجة الثانية في عقد الزواج 

أن يصبح »نهاريا«. 
وتوقع أن يحل »الزواج النهاري« محل »املسيار«، 
ألن األخير يخلو من الدميومة، وغالبا ما يكون لفترة 
مؤقتة، بعكس الزواج النهاري املستمر والدائم، 
مش���يرا إلى أن الزوجة قد تكون نهارية أو ليلية 

بحسب ظروف عملها، وإذا اشترطت املرأة.
وعن آراء الشارع السعودي، قال أحد السعوديني 
»أؤيد فكرة الزواج النهاري، خاصة عندما تكون 

الزوجة تعمل بالليل كامتهانها التمريض«.

أبل تعتذر لزبائنها عن مشاكل آي فون 4

جدل في السعودية بسبب الزواج النهاري 

األزهر ينفى مزاعم 
بتشكيل لجنة لتطهير 

هيئة التدريس
القاهرة � أ.ش.أ: نفى االزهر 
الشريف ما رددته بعض الصحف 
عن أن االزهر شكل جلنة تهدف 
الى ما أس����مته تلك الصحف ب� 
»تطهير هيئة التدريس في االزهر 
من املنتمني للفكر املتش����دد من 

السلفيني واالخوان املسلمني«.
وق����ال االزهر ف����ي بيان له 
إن هذا اخلب����ر عار من الصحة 
جملة وتفصيال وأنه لم تنعقد 
في رحاب االزهر جامعا وجامعة 

أي جلنة ملثل هذا الغرض.
واكد البيان أن االزهر ال يعرف 
سياسات االقصاء واالستبعاد، 
وال يحجر على فكر، بل إن منهج 
االزهر قائ����م على قبول التعدد 
الرأى واحت����رام االختالف  في 
البيان  في االجته����اد. واوضح 
أن التطرف امنا هو نتاج للفكر 
الذي يتعصب لوجهة  االحادى 
نظر واح����دة ويدع����ي احتكار 

احلقيقة.. 

كونا: فيما ش���هدت البالد أمس موجة غبار غطت جميع املناطق 
توقع مدير ادارة األرصاد اجلوية محمد كرم ان تش���هد البالد طقسا 
رطبا خالل األيام املقبلة مع سيادة الرياح اجلنوبية الشرقية )الكوس( 
ابتداء من اليوم. وقال كرم ان الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة 
أحيانا سادت طقس البالد في األيام املاضية وقد ساعدت على اثارة 

الغبار في املناطق املكشوفة واألراضي الصحراوية.
وأوضح ان هذه الرياح متيزت بحرارتها امللحوظة وهي ما تعرف 
محليا برياح »السموم« حيث سجلت العديد من محطات الرصد التابعة 
إلدارة األرص���اد اجلوية في اإلدارة العام���ة للطيران املدني درجات 
حرارة جتاوزت 46 درجة مئوي���ة وخصوصا املناطق الصحراوية 

وهي حرارة عالية بسبب ما يصاحبها من رياح جافة جدا.
وقال كرم ان موس���م »اجلوزاء الثاني���ة« امتد 13 يوما وبنهايته 
ينتهي مناخيا موس���م »البوارح« وتنتهي الفترة التي تس���ود فيها 
الرياح الشمالية الغربية النشطة املثيرة للغبار. وبني أنه ابتداء من 
االمس ستتوافق األحوال والتوقعات اجلوية توافقا كبيرا مع نهاية 
موس���م البوارح مناخيا حيث تقل سرعة الرياح الشمالية الغربية 
وتقل فرصة الغبار. وقال كرم ان هذه التغيرات املتوقعة تعزى الى 

التغير في منط النظام اجلوي املؤثر على املنطقة .

تواجد نسائي
 في  مهـرجـان

 الكوميديا بالسعودية

أبها � د.ب.أ: »الس��عودية تتغير فيما 
يخص النظرة القدمية إلى النساء.. وامنحونا 
بعض الوقت فقط حتى تظهر آثار هذا التغير 
واضحة ألنه تغير إيجابي يفيد اجلميع«.هكذا 
فسرت املصورة السعودية منال الدباغ ما 
جرى يوم الثالثاء املاضي في افتتاح مهرجان 

الكوميدي��ا الدولي األول مبدينة أبها الذي 
حضرته النساء إلى جانب الرجال، مضيفة أنه 
سمح لها كمصورة أن تقوم بتغطية احلفل 
بالكامل مثلها مثل زمالئها املصورين الرجال. 
وأوضحت الدباغ أن السماح لها باحلركة 
بحرية في املسرح لتغطية احلفل أثار عجب 

الكثيرين وتسبب في قليل من االستنكار 
من البعض كونها مصورة س��عودية في 
مجتمع لم يكن يرضى بامتهان املرأة لتلك 
املهنة أب��دا، رغم أنها كانت ممثلة لبالدها 
رس��ميا كمصورة صحافية في مونديال 

جنوب أفريقيا 2010 لكرة القدم.

د.أحمد املعبي


