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ـ بيروت  القاهرة 
ـ ام.بي.ســــي: نفــــت 
الصحافية واإلعالمية 
اللبنانيــــة نضــــال 
األحمدية ما نشرته 
صحيفة مصرية حول 
ظهور املطربة الكبيرة 
فيــــروز معهــــا فــــي 
برنامجها اجلديد على 

إحدى الفضائيات. 
-فــــي  وكذبــــت 
الوقــــت نفســــه- ما 
الصحيفــــة  قالتــــه 
البرنامــــج  مــــن أن 
سيتناول طالق فيروز 
الراحــــل عاصي  من 
الرحباني، مشيرة إلى 
أنها تعتزم مقاضاة 

صحيفة »الدستور« ومجلة »كالم الناس« في احملاكم 
املصرية، ردا على نشــــرهما تصريحات منسوبة لها 

اعتبرت أنها تسيء إلى سمعتها وكلها »مفبركة«.
ونقلت وكالة األنباء األملانية امس عن األحمدية 
قولها: إنه من العار أن تورد الصحيفة أمورا مختلقة، 
منها حديث فيروز في البرنامج حول »األسباب احلقيقية 
وراء طالقها من زوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني 

وأسماء املتسببني في هذا الطالق«.
وقالت: »معلوم للجميع أن الســــيدة »فيروز« لم 
تطلق من الراحل عاصي الرحباني، وبالتالي فكيف 

تتحدث املطربة الكبيرة عن أمر مشابه«.
وأشــــارت إلى أن »فيروز« لم تســــجل معها في 

برنامجها من األساس، 
وأنهــــا أوضحت ذلك 
بشكل قاطع للصحافي 
الدســــتور،  بجريدة 
الذي أجــــرى اتصاال 
هاتفيا بها من القاهرة 
يوم السبت املاضي. 
وقالــــت األحمديــــة: 
البرنامج  »يعــــرض 
لقطــــات حصريــــة 
صورت للسيدة فيروز 
قبل أعوام عن طريق 
ابنتها رميا الرحباني 
في فيلم شهير عرض 
مرة واحدة على قناة 
القطرية،  اجلزيــــرة 
ومــــرة أخــــرى على 
اللبنانية  املؤسســــة 
لإلرســــال »إل بي ســــي«، وبالتالي يعد ظهورا نادرا 
لها، ألن ماليني املشاهدين العرب لم يشاهدوه«. وقالت 
إنها حصلت من رميا الرحباني على لقطات وصور 
حصرية للسيدة فيروز، لعرضها بطريقة شرعية ووفقا 
للقانون، ضمن حلقة عــــن فيروز في قناة »القاهرة 
والناس«، التي تعاقدت معها على تقدمي برنامج خاص 
في شهر رمضان.واستنكرت نضال األحمدية بشدة 
ما أوردته صحيفة »الدستور« من تفاصيل مغلوطة 
متكررة حولها وحول برنامجها، حيث سبق أن نشرت 
الصحيفة خبرا حول اتفاقها مع أسامة الشيخ رئيس 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري على برنامج رمضاني 

دون معلومة موثقة.

نضال األحمدية: لم ألتق »فيروز«.. وطالقها من الرحباني »فبركة«
تعتزم مقاضاة صحيفة ومجلة بتهمة اإلساءة لسمعتها

جوليا روبرتسفيروز

نضال األحمدية

لطيفة بالحجاب في رمضان 
القاهرةـ  وكاالت: قامت الفنانة التونسية 
لطيفة بتسجيل عدد من األدعية الدينية، 
مبناسبة شـــهر رمضان، وظهرت خاللها 

وهي مرتدية احلجاب.
وتعد هذه هي املرة األولى التي تقدم فيها 
لطيفة أدعية دينية خالل مشوارها الفني، 
واألدعية من كلمات الشاعر الراحل عبد 
الوهاب محمد وأحلان عمار الشريعي، ومن 
املقرر أن تعرض على شاشات التلفزيون 

املصري.
ومت تصوير الكليب في عدد من األماكن 
التي متتاز بالطبيعة اخلالبة باإلضافة الى 
بعض املناطق األثرية التاريخية والدينية 

املهمة في مصر.

جوليا روبرتس »تأكل وتصلي وتحب«.. وتعترف بسمنتها!
الواليات املتحدةـ  أ.ف.پ: ال تندم جوليا روبرتس 
على أي من الكيلوغرامات التي اكتسبتها خالل تصوير 
فيلمهــــا األخير »آكل واصلــــي وأحب« الذي يصور 
حياة امرأة تبحث عن نفسها فتبدأ باستكشاف متعة 
الطعام في إيطاليــــا. والفيلم الذي يبدأ عرضه في 
الصاالت األميركية في 13 أغسطس احلالي، مقتبس 
عن رواية حتمل االسم نفسه الليزابيث غيلبيرت. 
وكتاب غيلبيرت يتناول حياتها الشخصية فيروي 
ما عاشته خالل عام امضته خارج البالد بعد طالقها. 
فهي امضت أربعة أشهر في إيطاليا وهي تأكل، بعدها 
متضي أربعة أشهر في الهند وهي تصلي ثم أربعة 
أشــــهر في بالي حيث تقع في احلب.وأمام مجموعة 
صغيرة من الصحافيني الذين دعوا حلضور مؤمتر 
صحافي يروج للفيلم املقبــــل في منطقة نابا فالي 
لزراعة الكرمة القريبة من سان فرانسيسكو، اعترفت 
جوليا روبرتس بأنها اكتسبت خمسة كيلوغرامات 
خــــالل التصوير في إيطاليا. وقــــد صرحت جوليا 
روبرتس أنها اعتنقت هي وأســــرتها الهندوســــية، 
وتخلت عن املسيحية، وقالت نقال عن حوار أجرته 
روبرتس ملجلة )إل( إنها تأثرت بهذه الديانة عندما 
كانت تصور فيلمها األخير.  1وقالت روبرتس »إذا 
كنت حتب أوالدك وأحباءك، فأنت ترغب في أن يظلوا 
قربك آلالف السنني«، مشيرة إلى أبنائها الثالثة الذين 

ترغب في أن تظل قربهم آلالف السنوات.

برلني ـ أ.ف.پ: أعلنت السلطات االملانية ان الشرطة اغلقت مسجدا 
في مدينة هامبورغ كان يرتاده عدد من انتحاريي اعتداءات ســــبتمبر 
2001 في الواليات املتحدة. واعلنت وزارة داخلية املدينة ورئيس خلية 
تنســــيق مكافحة االرهاب في بيان اغالق مسجد طيبة وحظر جمعية 
ثقافية يرتبط بها وحتمل االسم نفسه، بدون توضيح اسباب هذا االجراء. 
وذكرت اجهزة االمن ان محمد عطا الذي يعتقد انه قاد انتحاريي اعتداءات 
11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن، وعددا من شركائه الـ 18 ارتادوا هذا 

املسجد الذي كان يعرف من قبل باسم مسجد القدس.

سعد الصغير مصاب بالبلهارسيا
المحنة قربته من اهلل كثيرًا وينوي ختم القرآن في رمضان

ـ إيالف:  القاهرة 
كشفت مصادر طبية 
الفنــــان ســــعد  أن 
الصغيــــر مصــــاب 
البلهارسيا،  مبرض 
املــــرض  وأن هــــذا 
كان السبب املباشر 
وراء إصابته بالقيء 
الدمــــوي والنزيف 
الــــذي كان  احلــــاد 
يعاني منه منذ نحو 

الشهر.
وأضافت املصادر 
أن البلهارسيا أصابت 
القولــــون والكبــــد 

بشكل خاص، وأكدت أن األعراض التي يشكو منها 
الصغير هي األعراض نفســــها التي سبق أن عانى 
منها الفنان الراحل عبداحلليم حافظ، لكنها ليست 

في درجة اخلطورة نفسها. 
من جهة اخرى، نفى سعد الصغير نيته االعتزال 
بعد شــــفائه، لكنه قال إن جتربة مرضه غيرت من 

تفكيره واجتاهاته، 
وقال: أنــــوي إعادة 
حساباتي فيما أقدمه 
من أعمال فنية وليس 

االعتزال.
وكشف الصغير 
عن اعتزامه إطالق 
ألبوم ديني، مشيرا 
إلى أنــــه انتهى من 
تســــجيل أكثر من 
أغنية فيــــه، ومنها 
»يا رب يا خالقني« 
من كلمات مالك عادل 
وحلن محمــــد عبد 
املنعم وتوزيع أحمد 
عادل، وأغنية أخرى بعنوان »أنا ساجد وبدعيلك«. 
وعبــــر الفنان املصري عن ندمه عن أي فعل قام به 
يغضب اهلل سبحانه وتعالى وال ينوي للعودة ملثله 
مرة أخرى. واعتبر الصغير أن جتربة مرضه كشفت 
له الكثير من األمور في حياته وغيرت بداخله كثيرا 

وأصبح قريبا من اهلل سبحانه وتعالى. 

 إغالق مسجد في ألمانيا استخدم
في اعتداءات 11 سبتمبر

 فتوى إماراتية تبيح إفطار
من يعملون في الجو شديد الحرارة

دبي ـ العربية: أصدرت الهيئة 
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 
في اإلمارات فتوى تبيح إفطار العمال 
الذين يعملون في جو شديد احلرارة 
إذا كانوا ال يتحملون الصوم في قيظ 
شهر )اغسطس(. وجاءت الفتوى 
التي نشـــرت على موقـــع الهيئة 
اإللكتروني امس في إجابة عن سؤال 
لعامل في منصة نفطية حول »حكم 
الصيام والعمل في أوقات شديدة 
احلـــرارة والرطوبة، إذ من املمكن 

تعرض العامل للسقوط ولتشنج 
األعصاب وإصابات أخرى خطيرة 
بسبب فقدان املاء واألمالح من اجلسم 
خالل العمل، فنحن نعمل في عرض 
البحر علـــى منصات آبار النفط«، 
بحسب نص الســـؤال. اما اإلجابة 
فشرحت أنه »يباح الفطر ألصحاب 
املهن التي تأخذ من أصحابها جهدا 
أثناء نهار  ومشـــقة فوق طاقتهم 
رمضان، ألن القاعدة الشرعية تقضي 

بأن املشقة جتلب التيسير«.

تواجد أمني ملنع االعتراض على إغالق املسجد

»القاهرة«.. بطلة فيلم رومانسي كندي 
القاهرةـ  إم بي سي: أشادت صحيفة لوس اجنيليس 
تاميز األميركية بنجاح الفيلم الرومانســــي األميركيـ  
الكنديـ  اإلجنليزي »أيام القاهرة« أو توقيت القاهرة الذي 
يروي قصة حب تقع بني سيدة أميركية ورجل مصري 
في شــــوارع القاهرة، وبدأ عرضه في صاالت العرض 
األميركية والكندية. وقالت الصحيفةـ  بحســــب موقع 
جريدة »اليوم السابع« ـ »إن طبيعة القاهرة الساحرة 
اســــتحوذت على قلب كاتبة الفيلم ومخرجته الكندية 
من أصل سوري روبا ندا منذ وقت طويل، عندما زارتها 
ألول مرة مع أسرتها، وأرادت بهذا العمل الفني أن تعرض 
صورة حقيقية لطبيعة احلياة في شــــوارع القاهرة«. 
ونقلت لوس اجنيليس تاميز عن ندا ـ التي ولدت في 
كندا ألب سوري وأم فلسطينيةـ  قولها »رغبتي األولى 
كانت رصد أجواء القاهرة الطبيعية، فكلما شاهد املرء 
الشرق األوســــط في األعمال السينمائية يجده ممزقا 
بكثرة احلروب، لذا ترســــخ اعتقــــاد خاطئ لديهم بأن 
الشرق األوسط بأكمله غارق دائما في احلروب، ولكنهم 

سيصدمون مبدى جمال القاهرة«.

اقامت شـــركة ويستون وســـاوثرم املالية لبطوالت التنس 
املفتوحـــة دعاية احتفاال بافتتاح احدى البطوالت على ســـطح 
مبنى »كوين ســـيتي« وتظهر في الصورة سيدتان من الشركة 

متارسان لعبة التنس )أ.ف.پ(.

تنس على سطح مبنى

قصة حب بين أميركية ومصري 

صحتك

رائحة الياسمين تغني عن المهدئات 
برلني ـ د.ب.أ: كشف باحثون أملان عن أن استنشاق 
رائحة الياســـمني قد يكون له نفس اثر تناول احلبوب 
املنومة أو الڤاليوم في تهدئة األعصاب واملساعدة على 

النوم بشكل مريح.
فقد ثبت أن خالصة الـ »جاردينيا جاسينومويد« او 
خالصة الياسمني ميكنها ترك نفس األثر اجلزيئي وله 
نفس قوة تأثير املهدئـــات واألدوية التي حتتوي على 
البروبوفول التي يصفها األطباء، فهو يخفف اإلحساس 

بالقلق ويهيئ الشخص للنوم.
وحصـــل الباحثون على براءة اختراع الكتشـــافهم 
العلمي. ومت نشـــر بحثهم األخير في العدد احلالي من 

مجلة »بيولوجيكال كيمستري« اإللكترونية.
واكتشف فريق الباحثني من جامعة روهر يونيفرسيتي 
بوخوم، بقيادة البروفيسور هانز هات خالل بحثهم الرائد 
الذي شـــارك فيه كل من البروفيسور أوجلا سيرجيفا 
والبروفيسور هلموت هاس من جامعة هينريش هاين 
في دوسلدورف، أن عطري فيرتاسيتال كويور واملغاير 
الكيميائي »بي آي 24513« لهما نفس آلية التأثير وهما 
بنفس قوة املهدئات شائعة االستخدام أو البروبوفول.

إعادة إعمار الحياة البحرية بالتخلص من الدبابات
اجليش التايلندي يلقي بدبابة قدمية إلى مياه »خليج تايلند« 
وذلـــك في إطار محاولة احلكومة التايلندية إعادة إعمار احلياة 
البحرية في هذه املنطقة        )أ.ف.پ(

مدرسة بغداد.. للرقص
مجموعة مـــن العراقيني الذين 
يعملون في املجاالت الفنية يتدربون 
على الرقص والتمثيل في مدرسة 
بغداد للرقص والدراما  )أ.ف.پ(

سعد الصغير

لوس اجنيليـــس ـ رويترز: 
تصدر الفيلم الكوميدي اجلديد 
»الرفاق اآلخرون« إيرادات السينما 
في أميركا الشمالية، إذ حقق 35.6 
مليون دوالر في فترة ثالثة أيام. 
الفيلم قصة  وتتناول أحـــداث 
شرطيني في نيويورك يتمكنان 
من حتقيق شهرة واسعة وسمعة 
جيدة، إلى أن يظهر شـــرطيان 
آخران ينافسانهما على ما وصال 

إليه، وتتوالى األحداث.
والفيلم من إخراج آدم مكاي، 
وبطولة ديريـــك جيتر ودواين 

جونسون وسارة تشيس.
 وتراجع من املركز األول إلى الثاني فيلم اخليال العلمي »بداية« 
بطولة ليونـــاردو دي كابريو إذ حقق 18.69 مليون دوالر في فترة 
ثالثة أيام، ليصل إجمالي ما حققه منذ بدء عرضه إلى 227.7 مليون 
دوالر. وتتنـــاول أحداث الفيلم قصة لص محترف يدعى دوم كوب 
تخصص في سرقة األسرار القيمة. وهذه القدرة النادرة لكوب جتعله 
مطلوبا في عالم جديد غادر من جتسس الشركات، لكنها -في الوقت 
نفســـه- جتعله هاربا دوليا، وتكلفه كل شـــيء يحبه إلى أن تأتيه 

فرصة للخالص، وتتوالى األحداث.

 »الرفاق اآلخرون« يزيحون
دي كابريو عن الصدارة 

دي كابريو


