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إيالف: أوضح أمين نور، رئيس 
انه سيعمل  الغد املصري  حزب 
على تشكيل حكومة الظل األولى 
بهدف حل املشاكل التي تعاني منها 
مصر، حسب قوله، مشيرا الى ان 
هذه احلكومة ستتكون من داخل 

حزبه وخبراء من خارجه.
وقال نور في مؤمتر صحافي 
عقده ردا عل����ى احلملة املضادة 
التي تستهدفه من قبل قوى مؤيدة 
للحكوم����ة احلالية حتت عنوان 
»مصر بعيدة عن شنبك« ان املعني 
بها هم األش����خاص الذين لديهم 
شوارب، أما هو فال شارب لديه، 

وبالتالي »لن يعتبر نفسه معنيا«، كما أعلن تأسيس حكومة ظل من 
تيارات معارضة. وقال احمد عبداجلواد، الناطق اإلعالمي باسم نور 
لشبكة »سي ان ان« ان حملة »مصر كبيرة عليك« املعارضة لوصول 
جمال مبارك الى كرس����ي الرئاس����ة بعد والده أطلقت في األساس ردا 
على سعي مقربني من جمال مبارك »ليس لترويج ترشيحه للرئاسة 

بل جلمع 5 ماليني توقيع لدفعه للترشح«.

النجم السوري حذّر معجبيه من النصاب

معظم الدول عربية صامت األربعاء
وُعمان وإيران والمغرب الخميس

القاهرة � د.ب.أ: أعلنت 17 دولة عربية وإسالمية 
أن األربعاء هو غرة شهر رمضان املبارك.

وقد أعلنت الكويت وتونس ومصر والسعودية 
واإلمارات وليبيا واألردن وقطر ولبنان واليمن 
والسودان واجلزائر واألراضي الفلسطينية والوقف 
السني وإقليم كردستان العراق ان األربعاء هو 
أول أيام شهر رمضان لعام 1431 للهجرة، بينما 

أعلنت س���لطنة عمان واملغرب وإيران وشيعة 
الع��راق، وش���يعة لبنان باستثناء من يقلدون 
العالمة الراحل الس���يد محمد حسني فضل اهلل 
الذي���ن صاموا األربع���اء، ان اخلميس اول ايام 

الشهر الفضيل.
وأعلنت تركيا وإندونيسيا وماليزيا ان األربعاء 

هو اول ايام رمضان.

جمال سليمان

عبد احملسن العبيكان

القاهرة � ام.بي.س����ي: انتحل 
مجهول شخصية الفنان السوري 
الفيس بوك  جمال سليمان على 
وقام بتزوير بيانات ومعلومات 
خاص����ة عنه من خالل إنش����ائه 

»جروبا« باسمه. 
وأكد النجم السوري أنه فوجئ 
بشخص ينتحل شخصيته على 
الفيس بوك بعدما قام بإنش����اء 
جروب باس����م »جمال سليمان«، 
وقام بقب����ول األعضاء وتواصل 
معهم بالرد على تعليقاتهم وكأنه 

جمال سليمان.
وما أثار غضب واستياء النجم 
السوري أن املنتحل زور معلومات 
وبيانات ش����خصية ويدعي على 
الفنان من خالل »اجلروب« أنه يهتم 
بالنساء، وأنه يبحث عن الصداقة 
والعالق����ة والتواصل واملواعدة. 
واعتبر سليمان أن املنتحل بهذا 
التزوير في املعلومات والبيانات 
يؤكد أنه شخص يكن نية خبيثة، 
ويرغب في استغالل العالقة التي 

الري����اض � العربية: عادت 
مع أول يوم في شهر رمضان 
املبارك مش����كلة ع����دم فصل 
مواقيت الغروب في السعودية 
بني منطقة وأخرى ومحافظة 
ومثيلتها، وكذلك بني املناطق 
املنخفضة وتلك املرتفعة، إلى 
أكد  أن  الواجهة، وذل����ك بعد 
الشيخ عبد احملسن العبيكان 
امللكي  الديوان  املستشار في 
أن هناك فارقا زمنيا يصل في 
أقصاه إلى 6 دقائق، بني غياب 
الشمس في املناطق اجلبلية، 
وغيرها من املنخفضات الواقعة 

في ذات املنطقة اإلدارية. 
واوضح العبيكان ان تقومي أم 
القرى لم يشر في أي من مواقيته 
املرتفعات اجلبلية. وقال:  إلى 
»مثال مرتفعات الهدا في الطائف 
غرب السعودية )1700 متر عن 
سطح البحر(، ال تغيب الشمس 
عنها إال بعد 6 دقائق من غروبها 

للجلوس على اإلنترنت.
وأكد جمال سليمان أنه ليس له 
إال جروب واحد فقط يتواصل من 
خالله مع جمهوره في الفترات التي 
يسمح بها وقته، وحذر سليمان أن 
يتعرض أي شخص من معجبيه 
للوقوع كفريسة لهذا النصاب الذي 

انتحل شخصيته.
ودعا س����ليمان إلى محاسبة 
هؤالء األش����خاص حتى يكونوا 
عبرة لكل من تس����ول له نفسه 
انتحال ش����خصية فن����ان أو أي 

شخص مشهور.
وع����ن آخر تفاصي����ل حياته 
الفنية، أكد النجم السوري أنه أنهى 
مؤخرا تصوير املشاهد اخلاصة 
مبسلسل »ذاكرة اجلسد« باجلزائر، 
وهو العمل الذي يجسد من خالله 
شخصية املناضل خالد بن طوبال 
في حرب التحرير الكبرى للجزائر، 
والتي يفقد فيها خالد ذراعه وبعد 
ذلك يط����رأ حتول ج����ذري على 

حياته.

تلك املرتفعات، في وقت ال يشمل 
فيه تقومي أم القرى أي مواقيت 
غروب للمرتفعات اجلبلية في 
الب���الد، التي تغيب الش���مس 
فيها عادة بعد فترة من غيابها 
في املدن التابعة لذات املنطقة 
اإلدارية الواقعة فيها، واملدرجة 

في تقومي أم القرى.
العبيكان  الش����يخ  ويؤكد 
وجود خطأ في تقومي أم القرى 
بالنسبة إلى أذان الظهر، حيث 
يقول: »إنه يؤذن له في وقت 
تعامد الشمس على األرض وهذا 
وقت نهي، وال يصح األذان إال 
بعد دخول الوقت، فالبد أن تزول 
الشمس ثم يؤذن«. واحلل من 
وجهة نظر الشيخ عبد احملسن 
العبيكان، يكمن في »تشكيل 
جلنة على مس����توى عال من 
املتخصصني في علم الشريعة 
والفلك ليراجعوا أوقات الصلوات 
 املعتمدة في تقومي أم القرى«.

تربط سليمان بجمهوره والذي 
تعتبر الشريحة الكبرى منه من 
النساء. واس����تنكر سليمان هذا 
الفعل غير األخالق����ي، مؤكدا أن 
هذا »اجلروب« ال ميت له بصلة« 
كان منش����غال بتصوي����ر أعماله 
الرمضانية، وكان وقته مقس����ما 
في الس����فر بني مصر وس����ورية 
واجلزائر، ولم يكن لديه أي وقت 

في عرفة )أسفل سفح اجلبل(، 
واملؤسف أن أهل الهدا يؤذنون 
على التق���ومي، فيفطرون قبل 
غروب الشمس، وهذه كارثة«. 
العبيكان إلى حتديد  ودعا 
مواقيت دقيقة لغروب الشمس 
في املرتفعات اجلبلية، لتوخي 
وقت اإلفطار الصحيح لسكان 

مجهول ينتحل شخصية جمال سليمان 
لمواعدة معجباته بالفيس بوك 

العبيكان: أهالي جدة يفطرون
 قبل غروب الشمس

أيمن نور: حملة »مصر بعيدة عن شنبك« 
ال تشملني.. فأنا بال شارب!

الصحيفة الدنماركية التي نشرت الرسوم 
المسيئة للرسول ژ تبني سياجًا للحماية

بي.بي.سي: اقامت صحيفة يوالندز بوسنت، التي نشرت عام 2005 
الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي محمد ژ سياجا مرتفعا تعلوه 
كامي����رات مراقبة حول مقرها حلمايته من اعتداءات ارهابية محتملة 

كما اعلنت ادارتها الثالثاء.
واقيم هذا السياج املعدني الذي يبلغ ارتفاعه مترين ونصفا وطوله 
نحو كيلومتر حول مقر الصحيفة بناء على توصية جهاز استخبارات 
الشرطة، كما وضعت اكوام من احلجارة الضخمة خلف السياج ملنع 
اي س����يارات ميكن ان يس����تخدمها مهاجمون من اقتحام السياج كما 

صرح شخص في املكان ل�»فرانس برس«.

أمين نور

مع بدء التشغيل التجريبي أمس

دّقت ساعة مكة
 جدة � كونا: بدأ التشغيل التجريبي لساعة 
مكة املكرمة التي تعد اكبر ساعة في العالم صباح 

امس املوافق اول ايام شهر رمضان املبارك.
وتقع الساعة في اعلى البرج اخلامس من وقف 
امللك عبدالعزيز في مكة املكرمة ومن املقرر ان 
يتم االنتهاء من كامل اعمال املشروع بعد ثالثة 

اشهر من التشغيل التجريبي.
ويهدف املش����روع الذي ام����ر خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بانشائه 
الى وضع توقيت مكة في مصاف عاملي يواجه 

توقيت غرينتش ليتم ربط 
ساعة مكة باكبر مراكز التوقيت في العالم مبا 

في ذلك لندن ونيويورك وباريس وطوكيو.
وروعي في تصميم الساعة الطراز االسالمي 
التقليدي وزودت باح����دث التقنيات واالجهزة 

املشغلة لها.
ويش����تمل برج الساعة الذي يرتفع 601 متر 
على س����اعة لكل جهة من اجله����ات االربع التي 
يعلو كال منها لفظ اجلاللة ويبلغ قطر واجهتها 
اكثر من 40 مت����را وبارتفاع يزيد 400 متر عن 

سطح االرض.
وميكن سماع أذان املسجد احلرام مباشرة من 
اعلى ساعة مكة عبر مكبرات الصوت على مدى 

سبعة كيلومترات تقريبا.


