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القاهرة ـ أ.ش.أ: قرر مجلس الوزراء وقف العمل 38
بالتوقيت الصيفي اعتبارا من االربعاء القادم وتأخير 
الساعة ملدة 60 دقيقة. كما قرر املجلس استئناف العمل 
بالتوقيت الصيفي بعد انتهاء شــــهر رمضان املعظم 
بنهاية يوم اخلميس 9 سبتمبر القادم وتقدمي التوقيت 
ملدة ساعة مع بداية يوم اجلمعة 10 سبتمبر القادم. 
وذكر بيان صحفي للمتحدث الرسمي ملجلس الوزراء 

أن العمل بالتوقيت الصيفي ـ طبقا للقانون رقم 141 
لعام 1994ـ  سيستمر حتى نهاية يوم اخلميس األخير 
من شــــهر سبتمبر املوافق 30 من ذات الشهر ويعود 
العمل بالتوقيت الشتوي يوم اجلمعة أول أكتوبر 2010 
حيث يتم تأخير الســــاعة 60 دقيقة. وأعرب مجلس 
الوزراء بهذه املناسبة عن أطيب األمنيات ملصر رئيسا 

وحكومة وشعبا بحلول الشهر الكرمي.

وقف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من األربعاء المقبل

صحتك

لصقة »اإلستراديول«
تزيد خصوبة المرأة

لنـــدن ـ أ.ش.أ: ذكــــر فريـــــق مـــــن الباحثيـن 
البريطانييــن أن ثالثــة أربــاع الســـيــدات الالتــي 
يعانيــن مــن نقــص فــي إفــراز املبيــض ميكنهــن 
استخــدام لصقــة »االســـتراديــول« وهــو هرمــون 
يفــرزه املبيضــان لتحســـن نســـبة خصوبة املرأة 

وعملية التبويض.
ويرى الباحثون أن السيدات الالتي لديهن بويضة 
في املبيض، ومازالت قادرة على االفراز لهرمون املبايض 
تستخدم هذه اللصقة لزيادة نسبة اخلصوبة وحتسن 

عملية التبويض.

تشالز بالتنورة االسكتلندية

مارسيل خليفة اثناء احلفل

السوري اثناء جره لـ »إيرباص«

آمنة نصير 

لعبة اطالق السهام على اوباما

كارال بروني

مارسيل خليفة يتألق في قلعة دمشق 
الداعية اإلسالمية آمنة نصير:

النقاب عادة يهودية

باريس تخشى من تأثير اتجاه كارال للتمثيل
على مهامها كسيدة فرنسا األولى

القاهرة ـ وكاالت: أكدت الداعية اإلســـالمية 
آمنة نصير أســـتاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
األزهر، أن النقاب عادة يهودية، قائلة: »ارجعوا 
إلى صفر التكوين، أو العهد القدمي، وكذا موسى 
بن ميمون« الذي كان يعد املرأة اليهودية التي 
تخرج من منزلها بـــدون غطاء الرأس والوجه 
خارجة عن الديانة اليهودية، داعية الطالبات ـ 
حسب جريدة الشروق امسـ  إلي التسلح بالعلم 
والتقرب إلى اهلل كون ذلك املالذ الوحيد للنهوض 
باملجتمع، وضرورة البعد عن الشبهات، وذلك بعد 
أن أصبحنا نعيش في مجتمع متفسخ وال يحب 
اخلير لبعضه البعض وأصبحت الغيرة حتكمه 
وســـيطرت عليه البالدة االجتماعية وأصبحنا 

نفتقد احلس املرهف«.

باريس ـ أ ش أ: هل يؤثر التمثيل 
علــــى االلتزامات املفروضة على كارال 
ساركوزي كسيدة فرنسا األولى؟ سؤال 
يتردد بقوة اآلن فــــي باريس بعد أن 
اقتربت قرينة الرئيس الفرنسي نيكوال 
ســــاركوزي من التمثيل في مسلسل 
أميركي شــــهير بعد أن شاركت خالل 
شــــهر يوليو املاضي في فيلم أميركي 
للمخرج الشــــهير وودي آلن بعنوان 

»منتصف الليل في باريس«.
وكشــــفت مجلة »تيلــــي 7 جور« 
الفرنسية عن أن كارول مينديلسون 
منتجــــة املسلســــل األميركــــي »ذي 
أكســــبيرتس« رحبت مبشاركة كارال 
ساركوزي في املسلسل الذي يلقى حاليا 

جناحا كبيرا في أميركا والعالم.
وأضافــــت املجلــــة أن ترحيــــب 
مينديلسون مبشاركة كارال في املسلسل 
ما هو إال رد فعل على تصريحات كارال 
ساركوزي التي أكدت فيها أنها معجبة 
جدا باملسلســــل وأنها تتابعه بشغف 
وتأمل املشــــاركة فيه. يذكر أن كارال 
ســــاركوزي )41 عاما( اعتزلت مهنة 
عارضة األزيــــاء لكنها التزال متارس 
الغناء، وكانت كارال قد اشترطت على 
الرئيس ساركوزي عندما تقدم بطلب 
يدها في عام 2008 أن يسمح لها بالغناء 

بعد الزواج.

سوري يجر طائرة إيرباص ويطمح لدخول »غينيس«

دمشــــق ـ ا.ف.پ: ثالث ساعات صاخبة امضاها 
اجلمهور السوري مســــاء اجلمعة في قلعة دمشق 
مع مارســــيل خليفة، اســــتمع فيها الى ست عشرة 
أغنية غلبت عليها اشــــعار محمود درويش وطالل 
حيدر، كان الالفــــت فيها خصوصا أن الفرقة كانت 
هذه املرة ســــورية بامتياز، حيث العازفون ومغنو 
الكورال في معظمهم من سورية. غنى مارسيل امام 
2500 شخص تقريبا من كلمات طالل حيدر »أحلى 
من الركوة« و»بغيبتك نزل الشتي«، و»سجر النب« 
و»لبســــوا الكفافي«. ومن كلمات محمود درويش 
»الكمنجات«، و»ريتا«، والتعاليم حورية« و»أجمل 

حب«، و»جواز سفر«. كذلك قدم من كلمات أدونيس 
»انهض يا ثائر«، وللحالج »يا نسيم الريح«.

واعتبر ناهل احللبي، قائد الفرقة الفلهارمونية 
السورية، أن »األمسية كانت مميزة ألنها أظهرت الذكاء 
الكبير الذي يتمتع به هذا الرجل، حيث متكن من دمج 

عدة أنواع في منط واحد محبب للجمهور«.
وأضاف احللبي »فمن ارجتاالت اجلاز، واالرجتاالت 
منط موسيقي عربي، إلى موسيقى مارسيل اجلادة 
وامللتزمة، إلى النمط الشــــعبي، عبر عازف الطبل 
وارجتاالته، باإلضافة إلى املوســــيقى الكالسيكية 

في بعض املقاطع«.

دمشــــق ـ وكاالت: جنح رياضي سوري في جر 
طائرة »إيرباص« يزيد وزنها على 70 طنا مســــافة 
16 مترا، في محاولة منه لتحقيق رقم قياســــي عبر 
جر طائرة »جامبو« يصل وزنها إلى 170 طنا خالل 
األشــــهر القليلة املقبلة.  وجر عدنان العوض )30 
عاما( يــــوم اخلميس املاضي طائرة إيرباص تابعة 
للخطوط اجلوية الســــورية في أرض مطار دمشق 
وبحضور مئات العاملن في املطار وأصدقاء العوض 

وعائلته وعدد من مراسلي الفضائيات.
وقال العوض إن هدفه جر أضخم الطائرات في 
محاولة لدخول موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية 
العاملية. وأضاف أن الوصول إلى جر طائرة إيرباص 
خطوة أخرى بعــــد النجاح في محاوالت على مدى 

عام ونصف.
وتابع بقوله إنه بدأ بجر شاحنة وزنها 3 أطنان، 

ثــــم أخرى بوزن 5 أطنان ثم 20 طنا فقاطرة كبيرة 
وزنها 40 طنــــا.  وأوضح العوض أنه قرر التوجه 
حملاولة جر الطائرة بعد جناحه قبل أسبوع في جر 

3 قاطرات كبيرة معا.
ويعمــــل العوض جنارا وميلــــك مركزا تدريبيا 
لرياضة بناء األجسام في قرية الهيجانة إلى الشرق 

من دمشق، وهو متزوج وله 3 أوالد. 
وأكد أنه يتبع نظاما غذائيا دون اســــتخدام أي 
منشطات، وكشف أن وجباته اليومية 6 وتتضمن 
تناول نحو 30 بيضة مســــلوقة صباحا ونحو 2.5 
كلغ مــــن اللحوم احلمراء و3 كلغ مــــن الفواكه في 

الوجبات األخرى.
وقام العوض بتجربة اســــتعراضية أخرى عبر 
وضع 5 قطع من طوب البناء فوق رأســــه حطمها 

أحد العمال مبطرقة.

أغانيه غلبت عليها أشعار محمود درويش

الشركة الكندية المنتجة لـ »البالك بيري« »ترضخ« لمطالب السعودية 
باالطالع على بيانات المستخدمين ومراسالتهم

الريـــاض ـ يو.بي.آي: ذكرت مصادر 
مطلعـــــة ان شـــركــة »ريســـيرش إن 
موشن« الكنديــة رضخت ملطالب هيئة 
االتصاالت السعوديــة ووافقــت علــى 
اطالع اجلانب الســـعودي على بيانات 
ومراسالت املستخدمن في خدمة »ماسنجر 
بالك بيري« عندما تطلب الرياض ذلك.

الشـــركة  ان  وقالت املصـــادر امس 
الكندية املنتجـــة لهواتف البالك بيري 

»وافقـــت على جميع شـــروط 
هيئة االتصاالت وتقنية 

املعلومات الســـعودية 
يضمـــن  وبشـــكل 

االطالع على جميع 
بيانات ومراسالت 

املستخدمن«.
إال ان املصادر 
طلبـــت  التـــي 
عدم الكشف عن 
انه  هويتها قالت 
»ينتظر أن يعلن 

عن هذا االتفاق بعد 
أن توافق عليه اجلهات 
املختصة في اململكة«.

وكان مصدر مطلع قال 
في وقت ســـابق امس ان هيئة 

االتصاالت السعودية املسؤولة عن تقدمي 
خدمة »ماسنجر بالك بيري« توصلت مع 
شركة »ريســـيرش إن موشن« الكندية 
الى اتفاق يضمن للمملكة االطالع على 

بيانات البالك بيري.
وأضاف املصدر الذي فضل عدم الكشف 

عن هويته انـــه مت »التوصل إلى اتفاق 
يضمن اطالع الســـعودية على بيانات 
البالك بيري«، مشـــيرا إلى انه »يجري 
حاليا إجراء اختبارات للتأكد من جناح 

التجربة«.
وتابع املصـــدر ان »النية تتجه لدى 
الشـــركة الكندية لوضع سيرفر داخل 
الســـعودية« دون الكشف عن مزيد من 

املعلومات.
وكانت مصـــادر في قطاع 
االتصـــاالت أكـــدت أمس 
أن مفاوضات شركات 
االتصاالت )االتصاالت 
السعودية وموبايلي 
وزين( املشغلة مع 
الشركة املصنعة 
البالك  ألجهـــزة 
بيري مـــا تزال 
مستمرة من أجل 
التوصل إلى حل 
عملي لألزمة التي 
نشبت حول شروط 
هيئـــة االتصـــاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات 
اخلاصة بخدمة »ماسنجر 

بالك بيري«.
يشار الى أن هيئة االتصاالت أصدرت 
في الثالث من الشهر اجلاري بيانا أوضحت 
فيه ان تقدمي خدمة البالك بيري بوضعها 
احلالي ال يفي باملتطلبـــات التنظيمية 
وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص 

الصادرة ملقدمي اخلدمة.

مهربو المخدرات يقتلون 
شرطيين من حرس 

الحدود بالسعودية
 الريـــاض ـ رويترز: ذكرت 
وســـائل إعالم رسمية ان اثنن 
من قوات حرس احلدود السعودية 
قتـــال اجلمعة بعد اشـــتباك مع 
مهربـــي مخدرات عنـــد احلدود 

املضطربة مع اليمن.
وخاضت السعودية صراعا 
املتمردين  العـــام املاضي مـــع 
اليمنين الشـــيعة عند احلدود 
ســـهلة االختراق لكن مسؤولن 
ســـعودين يســـتخدمون كلمة 
إلى هؤالء  »متسللن« لإلشارة 

املتمردين.
وقالت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية ان االشتباك وقع قرب 
موقع املجازة احلدودي في منطقة 

عسير بجنوب اململكة.
الوكالة عن املتحدث  ونقلت 
اإلعالمي لقيادة حرس احلدود 
مبنطقة عسير قوله انه »أثناء 
قيام مساعد قائد مركز املجازة 
التابـــع لقطاع حـــرس احلدود 
بظهران اجلنوب ومجموعة من 
األفراد بدوريات استطالع روتينية 
مت رصد مجموعة من املهربن يبلغ 
عددهم نحو خمسة عشر شخصا 
كانوا يحاولون جتاوز احلدود 

لغرض التهريب.

قتل أوباما.. فقط بـ 5 دوالرات!
بنسلڤانيا ـ سي إن إن: أثارت لعبة لألطفال في مهرجان 
صيفي بالواليات املتحدة تكلف من ميارسها فقط 5 دوالرات 
جدال سياسيا وعرقيا واسعا في الواليات املتحدة، بعد أن 
اتضح أنها تصور الرئيس بـــاراك أوباما، وتدعو األطفال 
إلطالق أسهم عليه وإصابته في أماكن حساسة، منها الرأس 

والقلب.
ويبدو في لوحة اللعبة صورة لرجل أسود اللون يرتدي 
زيا رسميا، وحزاما يحمل ختم الرئاسة األميركية، وفي يده 
اليمنى لفافة ورقية كتب عليها »قانون الصحة العامة« في 
إشارة إلى املشروع املثير للجدل الذي انقسم حوله الشعب 

األميركي.
وكان املهرجان من تنظيم مدرسة دينية في مدينة روزيتو، 
وجرى خالله عرض مجموعة من األلعاب، بينها لعبة »غزاة 

الفضاء« التي تضم صورة أوباما.

األمير تشالز ولي عهد بريطانيا 
خالل حضوره ألعاب »ميه هايالند« 
في إسكوتلندا وهو يرتدي التنورة 
اإلسكوتلندية التقليدية، ويبدو في 
الصورة ضاحكا مندهشا من ارتدائه 

لهذه التنورة.     )رويترز(


