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القاهرةـ  وكاالت: في تطور خطير في البالغ الذي رفعه املنتج 
محســـن جابر ضد النجم عمرو دياب ومحطته اإلذاعية »دياب 
FM«، اســـتطاع محسن أن يكذب أقوال عمرو ومحاميه، بعد أن 
أحضر تســـجيالت تكشـــف أن اإلذاعة تبث األغنيات التي قام 
بإنتاجها بشكل كامل دون التنويه إلى أسماء املؤلفني وامللحنني 
والشركة املنتجة مما يعني أن ذلك مخالف للقانون وتعد على 

احلقوق األدبية.
هذه التســـجيالت اســـتطاعت أن تكذب أقوال محامي عمرو 
دياب الذي أكد أن اإلذاعة ال تبث سوى 30 ثانية من كل أغنية، 
مما ترتب عليه حتويل احملضر إلى النيابة املختصة لتقدم فيما 

بعد جنحة أمام احملكمة املختصة.
 ،»FM القصة بدأت عندما قام عمرو بإطـــالق إذاعته »دياب
ليثير بذلك غضب كل من املنتج محسن جابر وجمعية امللحنني 
واملؤلفني املصريني الذين أكدوا أن القانون ينص على أحقيتهم 

في األرباح اخلاصة باإلذاعة.
إال أن عمرو فجر مفاجأة كبيرة عندما أكد أنه أســـس إذاعته 
لتبث من خالل موقعني من الواليات املتحدة األميركية، حتى ال 
يتوصـــل إليهما أحد ويضعه حتت طائلة القانون وكي ال يدفع 
حقوقا مادية للمؤلفني وامللحنني، وحتى ينشـــر عمرو أغنياته 
دون احلصول على إذن مســـبق من الشركات املنتجة لألعمال 

مثل »صوت الدلتا«، »عالم الفن« و»روتانا«.
كما أكدت بعض املصادر أن عمرو تعاقد مع شـــركة إعالنات 
حتمل اسم »براڤو«، قامت بوضع إعالنات في موقعه مقابل 30 
ألف جنيه شهريا، وســـيرتفع املبلغ في السنة الثانية إلى 50 

ألف جنيه في الشهر.

نواكشــــوط ـ أ.ش.أ: بدأت في نواكشــــوط امس التصفيات النهائية 
لبرنامج »املداح« الذي سيبثه التلفزيون املوريتاني يوميا طيلة شهر 
رمضان املبارك. ويشــــكل البرنامج أكبر مسابقة موريتانية في املديح 
النبوي، يشــــارك في تصفياته النهائية 18 متسابقا من مختلف أنحاء 
البالد. ومن املقرر أن يتم تسجيل أولى حلقات البرنامج مساء غد بقاعة 
سينما غاالكسي في نواكشوط، وسيمنح برنامج »املداح« جوائز نقدية 
للمتسابقني تتراوح بني 16 دوالرا و4 آالف دوالر، كما سيمنح البرنامج 

شهادات تقديرية للمشاركني فيه، باإلضافة إلى إنتاج مجموعة من املدائح 
لكل متسابق. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع وتكرمي مادحي الرسول 
ژ، وتخليد املديح النبوي الشريف واستعادة املكانة التي ظل يتبوأها 
في الثقافة املوريتانية، كما يســــعى إلى تطوير أساليب املديح النبوي 
التقليدي ومحاولة التجديد فيه، وإلى إشراك الطبقات الفقيرة من املجتمع 
في هذا النوع من البرامج التلفزيونية الترفيهية التي تتيح االستفادة 

من جوائز مالية كبيرة، وتتميز بنسب مشاهدة عالية.

برنامج موريتاني حول مدح الرسول ژ في رمضان 

هشام سليم

مشهد من مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة«

هند صبري مع رامي إمام في »عايزة أجتوز«

عمرو دياب

صحتك

المشمشية ترفع المناعة ولها 80 فائدة غذائية
القاهــــرة ـ أ.ش.أ: أكــــد د.مجــــدي بدران 
عضو اجلمعية املصرية للحساسية واملناعة 
واستشاري طب األطفال وزميل معهد الطفولة 
بجامعة عني شمس في القاهرة أن املشمشية 
التي تعد واحدة من مظاهر شهر رمضان ترفع 

املناعة، حيث إنها تصنع من فاكهة 
املشمش التي حتتوى على 80 

فائدة غذائية.
وقال د.بــــدران إن 

إلى جانب  املشمش 
فــــي رفع  فائدته 
املناعة يســــاعد 
في فتح الشهية 
وينشط الدورة 
الدموية ويطفئ 
العطش ويولد 
الطاقة ويحمي 
من اإلمساك ويعد 

ممتازا  مصــــدرا 
لڤيتامني )أ( وملادة 

)البيتا كاروتني( ذات 
األثر الطبي للجســــم 

باعتباره مضادا لألكسدة 
كما أنــــه مصدر مهــــم لصحة 

اجللد والعني وتقوية األغشية املخاطية 
والوقاية من التجاعيد.

وحول الصيام وفوائده، أشار عضو اجلمعية 
املصرية للحساسية واملناعة إلى فائدة الصيام 
على وظائف اجلسم قائال إن اجلوع املنتظم 

ينشــــط الذاكرة ويزيد الذكاء ويحســــن أداء 
اإلنســــان الذهني والعقلــــي ويزيد من كفاءة 

جميع أجهزة اجلسم.
وأوضح أن الصيام يفيد مرضى حساسية 
الطعام إذ يرفع مناعتهم ويخلصهم من التأثيرات 
الضارة لألطعمة املسببة للحساسية 
مما يعد مؤشرا نحو الشفاء، 
مشيرا إلى أن هناك فئات 
ممنوعة من الصيام من 
بينهم املرضى الذين 
ينصحهم الطبيب 
الصيام  بعــــدم 
مــــل  ا حلو ا و
إما  املصابــــات 
بأنيميا أو تسمم 
احلمل وبارتفاع 
الــــدم  ضغــــط 
والسكر والكلى 
الكبد  وأمــــراض 
واألطفال املصابون 
باحلمى واملصابون 
باإلســــهال أوالقيء أو 
اجلفــــاف حيــــث حتتاج 

أجسامهم للسوائل بوفرة.
ومن بني هــــؤالء املرضــــى أيضا 
املصابون بالربو الشــــعبي حلاجتهم للعالج 
عن طريق الفم، واملصابون باألنيميا الشديدة، 
أو بعيوب خلقية مؤثرة على وظائف القلب 

أو روماتيزم القلب.

سباق الجواميس
متسابقون يشاركون في سباق 
ماكيبونغ السنوي جلواميس املاء 
في بلدة جمبرانـــا بجزيرة بالي 
اإلندونيسية وشارك فيه أكثر من 220 
جاموسا.                   )ا.ف.پ(

محسن جابر يكّذب
أقوال عمرو دياب في النيابة

هشام سليم في النيابة 
بسبب »كلب«

الفنان  نشبت مشاجرة بني 
هشام سليم وجار له بسبب نباح 
الكلب الــــذي ميتلكه هذا اجلار 
بصوت عال في منطقة »كومباوند 
فيو سيتي بـ 6 أكتوبر«. وتقدم 
الفنان هشام ســــليم ببالغ الى 
قســــم اكتوبر ضد أحد جيرانه 
لتعديه عليه بالضرب، وذلك بعد 
أن توجه »هشام سليم« الى جاره 
ليستأذنه في السيطرة على الكلب 
الذي لم يتوقف عن النباح طوال 
الليل وجعل هشام ال يستطيع 
النوم أو الراحة مبنزله. وحدثت 
مشادة كالمية بني هشام وجاره، 
تطورت الى تطاول بااليدي، مما 
أدى الى اصابة هشام بكدمات في 
رأسه، مما دفع الفنان هشام سليم 
الى تقدمي بالغ ضد جاره، وعمل 
تقرير طبي للوقوف على مدى 
إصابته اال أن هشام قبل الصلح 

مع جاره أمام النيابة.
.. والحاجة زهرة: سأعتزل الفن في سن الخمسين

وحسن يوسف عّلمني أمور ديني

منع مضيفين جويين من العمل في تركيا بسبب وزنهما الزائد!

القاهرةـ  إم بي سي: قالت الفنانة املصرية غادة عبدالرازق بطلة مسلسل 
»زهرة وأزواجها اخلمسة« الذي تعرضه قناة »إم بي سي« في رمضان إنها 
ســــتعتزل الفن قبل أن تصل ســــن الـ 50 عاما لتتيح الفرصة للشباب لكي 
يأخذوا فرصتهم في عالم الفن. وأكدت أن مسلســــل زهرة سيكون مفاجأة 
رمضان، مشيرة إلى أنها تعلمت من الفنان حسن يوسف الذي يشاركها في 
العمل أمور الدين. وقالت غادة عبدالرازق في حوار خاص ملجلة »سيدتي« 
»سأعتزل الفن عند الـ 50 وقد يكون قبل ذلك ألنني قدمت دور األم وأنا شابة، 
فلم يعد هناك أدوار أستطيع أن أؤديها عندما أتقدم في العمر«. واستطردت 
»أريــــد أن أترك الفرصة لغيري من الشــــباب ليتذكرني اجلمهور في أجمل 
صورة. فاهلل أعطاني أكثر مما أحلم به«. وعن مسلسل زهرة أكدت الفنانة 
املصرية أن »املسلســــل ســــيكون مفاجأة رمضان، وأمتنى أن يلقى النجاح 
املرتقب، خاصة أنه ليس به ما يسيء لشهر رمضان، وأنه مسلسل محترم 

يسلي الناس ويضحكهم ضحكا نظيفا ال يجرح أحدا«. 

اسطنبولـ  رويترز: قالت اخبار صحافية ان اخلطوط اجلوية التركية 
منعت 28 مضيفا ومضيفة جوية من الطيران بســـبب وزنهم الزائد 

ومنحتهم مهلة ستة أشهر خلفض وزنهم حتى يعاد تقييمهم.
ونقلـــت صحيفة »هابر تورك« اليوميـــة عن بيان من اخلطوط 
اجلوية التركية التي متتلكها الدولة ان املوظفني وبينهم 13 امرأة في 

اجازة غير مدفوعة األجر حتى يفقدوا الوزن الزائد.
وأضـــاف البيان انه مت توجيه حتذير ســـابق لهـــم جميعا فيما 

يتعلـــق بهيأتهم. وقال البيان ان »الوزن والطول عامالن مهمان في 
جميع خطوط الطيران. وهذان املعياران مهمان فيما يتعلق باملظهر 

والقدرة على التنقل«.
وقـــال عزت لفي رئيس رابطة املضيفني اجلويني والذي كان بني 
املوظفني املمنوحني اجازة لـ »هابر تورك« انه ينبغي عليه ان يخسر 
عشرة كيلوغرامات ليصل إلى 96 كيلوغراما لكي ميكنه العودة الى 

منصبه.

مقاطعة المسلسالت المصرية في الجزائر
القاهـــرة ـ أم.بي.ســـي: تغيب األعمال 
الدرامية املصرية عن شاشـــة التلفزيون 
اجلزائري خالل شهر رمضان هذا العام للمرة 
األولى، فيما نفت مصادر من داخل اجلزائر 

أن يكون هذا الغياب بأوامر رسمية.
وفيما أرجعت بعـــض املصادر غياب 
الدراما واألعمال املصرية إلى أمور تتعلق 
بالبرمجة، اعتبر البعض أن الغياب املصري 
ســـيكون فرصة ملتابعة األعمال السورية 

واخلليجية باإلضافة إلى التركية.
وبشأن هذا الغياب قال املخرج اجلزائري 
مزاحم يحيى »بعد رشق العبي املنتخب 
اجلزائري في القاهرة مت منع أي مسلسل 
مصري، وخالل شـــهر رمضان ال وجود 
ملصر دراميا، وستكون األعمال اجلزائرية 

والسورية واخلليجية حاضرة بقوة«.
كما أوضح يحيى ـ الذي يقوم بإخراج 
مسلسل بالتلفزيون اجلزائري سيعرض 
في رمضان ـ أن الدراما التركية ســـيكون 
لها نصيب في برامج رمضان، خاصة بعد 
اإلقبال الكبير عليها من جانب اجلزائريني 
بعد االعتداء اإلسرائيلي على قافلة احلرية 
لفك حصار غزة. ونفى املخرج اجلزائري 
بشكل قاطع أن يكون غياب الدراما املصرية 
بقرار رسمي لكنه وصفه بـ »ديبلوماسية 

حتـــت الطاولة« أي ليس قرارا رســـميا. 
وأضـــاف مزاحم يحيـــى »حتى لو قررت 
احلكومة الســـماح ببث أعمـــال مصرية 
فالشعب اجلزائري لن يقبل، وأرجع ذلك 
إلى احلمالت اإلعالمية املصرية جتاه اجلزائر 

وهو مـــا أدى إلى اســـتياء عام«. وجتمع 
آراء عديدة للعاملني في مؤسستي اإلذاعة 
والتلفزيون باجلزائر على أن غياب اإلنتاج 
الفني املصري ليس إال مبادرة شـــخصية 

وال عالقة له بقرار حكومي.

المحكمة العليا السعودية تقّر الرؤية بالمناظير لتحري هالل رمضان

..ووزير الشؤون الدينية الجزائري يدعو لتقصير »التراويح« رأفة بالمصلين

..ومصر تمنع المكيفات في المساجد وتأخير الساعة في المغرب

الرياض ـ العربية.نت: نص بيان احملكمة العليا في السعودية 
على إمكانية قبـــول الرؤيا للهالل باملناظير، حيث جاء خيارا مع 
الرؤية املجردة، وذلك في بيان احملكمة العليا التي دعت في إعالن 
لها اول من امس عموم املسلمني في جميع أنحاء اململكة إلى حتري 
رؤية هالل شهر رمضان املبارك، مســـاء يوم الثالثاء املوافق 29 

شعبان 1431 هـ املوافق 10 أغسطس 2010، وإبالغ أقرب محكمة.
وجاء نص البيان مشيرا إلى أنه لثبوت رؤية هالل شهر شعبان 
ليلة الثالثاء املوافق 1431/8/1 هـ حسب تقومي أم القرى، فإن احملكمة 
العليا باململكة العربية الســـعودية، بناء على األمر امللكي، وعلى 
الئحة حتري رؤية هالل أوائل الشهور القمرية الصادرة بقرارات 
مجلس الوزراء ترغب من عموم املسلمني في جميع أنحاء اململكة 
حتري رؤية هالل شهر رمضان املبارك مساء يوم الثالثاء املوافق 
29 شـــعبان 1431 هـ املوافق 10 أغســـطس 2010، أي ليلة األربعاء 
األول من شهر رمضان لعام 1431 هـ حسب تقومي أم القرى، املوافق 

11 أغسطس 2010.
وترجـــو احملكمة العليا ممن يراه بالعني املجردة أو بواســـطة 

املناظير إبالغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو االتصال 
بأقرب مركز ملساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتود احملكمة من جميع الرائني االنضمام إلى اللجان املشـــكلة 
فـــي املناطق لهذا الغرض، وتأمل ممن لديـــه القدرة على الرؤية، 
االهتمام باألمر واملشـــاركة فيه واالحتســـاب ملا فيه من التعاون 

على البر والتقوى.
ويأتي ذلك في ظل توقع اجلدل السنوي حول اخلالف املعتاد 
بني الشـــرعيني والفلكيني في الرؤية بالعني املجردة أو استخدام 
املناظيـــر أو اجلمع بينهما. يذكر ان احللقـــة املاضية من برنامج 
»واجه الصحافة« الذي يقدمه اإلعالمي داود الشريان وبثتها قناة 
»العربية« مســـاء اجلمعة املاضية اســـتعرضت جوانب اخلالف 
وشـــارك فيها دعاة وفقهاء وخبراء فلكيـــون، حيث أكد الباحث 
الفلكي عبدالعزيز الشمري، عضو االحتاد العربي لعلوم الفضاء 
والفلك، أن األربعاء 11 أغسطس 2010 أول أيام شهر رمضان املبارك 
»فلكيا«، واخلميس 12 أغسطس 2010 أول أيام شهر رمضان للرؤية 

في السعودية ومصر.

اجلزائرـ  العربية: حّذرت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في اجلزائر 
من اإلطالة في صالة التراويح في شهر رمضان، داعية عموم األئمة على 
اختالف مشاربهم الفكرية إلى احترام املرجعية الوطنية في اجلزائر، وهي 
املذهب املالكي. ويأتي حتذير الوزارة في أعقاب تسجيل جتاوزات عديدة 
مــــن طرف بعض األئمة، حيث رفض عدد منهم قبل أيام الوقوف لتحية 
العلــــم الوطني، بدعوى أن »الوقوف ال يكون إال هلل«، كما مت تســــجيل 

جتاوزات أخرى في شهر الصيام من طرف تيارات فكرية، من قبيل عدم 
التقيد مبواقيت اإلفطار واإلطالة في صالة التراويح. وحسب عدة فالحي، 
مستشار وزير الشؤون الدينية واألوقاف بوعبداهلل غالم اهلل، فقد »مت 
تســــجيل جتاوزات في شــــهر رمضان املاضي، فبعض متبعي املذاهب 
األخرى لم يفطروا مع اجلزائريني، وفق ما أعلنته جلنة األهلة باجلزائر 
لعموم اجلزائريني بل أفطروا وفق مرجعياتهم، في املشــــرق العربي«. 

وحول حقيقة الوجود الشيعي في اجلزائر، أكد مستشار وزير الشؤون 
الدينية بالقول: »هم موجودون ولكن عددهم محدود«. وعن قضية األئمة 
الذين رفضوا الوقوف لتحية العلم الوطني قبل فترة، أوضح فالحي أن 
»الســــلطات تعالج ملفاتهم لتفادي تكرار مثل هذه السلوكيات«، مشددا 
على أن »اجلزائر دولة إسالمية وليست علمانية حتى يقال ان الوقوف 

هلل وأن احلكومة ال يحق لها اإلشراف على املساجد«.

وكاالت: اعتمدت وزارة األوقــــاف املصرية خطة توعية خاصة 
لشــــهر رمضان املبارك، تشمل خروج قوافل دعوية من كبار علماء 
األزهر والدعاة إلى محافظات مصر إللقاء محاضرات دينية، بحسب 
ما كشف وكيل الوزارة لشؤون الدعوة واملساجد شوقي عبداللطيف، 
كما ستبدأ الوزارة في رمضان تطبيق قرار توحيد األذان في القاهرة 

الكبرى.
وكشف عبداللطيف »ان الوزارة ستغلق املكيفات في املساجد التي 
بها هذه املكيفات طوال نهار رمضان حتى ال يستغلها البعض للنوم، 

على أن تفتح عقب صالة العصر حتى إقامة صالة التراويح«.
واشتكى عدد من املصلني من قرار إغالق املكيفات في املساجد رغم 
ارتفاع درجــــة احلرارة في مصر، لكن عبداللطيف أكد »أن البعض 
يستغل هذه املســــاجد التي بها مكيفات للنوم أثناء النهار وخالل 
ساعات العمل واملساجد لم تشرع للنوم بل للذكر والعبادة، ومع ذلك 
فنحن إزاء قرار تخفيض الكهرباء في مصر ونظرا لعدم اســــتغالل 
هذه املساجد في النوم قررنا إغالق هذه املكيفات خالل فترة معينة، 
وفتحها في أوقات محددة، ولم نغلقها نهائيا، ونطالب اإلخوة املصلني 

وزوار املساجد مبراعاة أن املساجد للعبادة وليست للنوم«.
كما قررت املغرب تأخير الســــاعة منذ امس 60 دقيقة حتضيرا 
لقدوم شهر رمضان املبارك، فتعود عقارب الساعات إلى اخللف 60 
دقيقة، بعد أن مت تقدميها بداية شهر يونيو املنصرم، بقرار حكومي. 
ويستبشر املغاربة خيرا بقرار تأخير الساعة، لكسب وقت إضافي من 
الراحة والنوم اللذين افتقدوهما منذ شهرين ونصف الشهر تقريبا، 
بينما يرى آخرون ان هذه التغييرات تســــبب ارباكا في ســــاعاتهم 

البيولوجية وصحتهم ونفسياتهم، خاصة في شهر الصيام.


