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القاه���رة � إي���اف: صرح 
املخرج خالد يوسف، من خال 
استضافته في برنامج »بلسان 
معارضيك« الذي يقدمه اإلعامي 
طوني خليفة والذي أذيع أمس 
على قناة »القاهرة والناس«، 
بأن عاقته العاطفية بالفنانة 
منه ش���لبي قد انتهت نهائيا، 
مشيرا إلى أنه يحتفظ بعاقة 
ودية بينهما حيث س���يجمع 
بينهما عمل سينمائي قريب. 
وقال يوس���ف في حواره مع 
خليفة إن معارضيه هم كيانات 
ومؤسسات وليسوا أشخاصا، 
وهم التيار الديني على مختلف 
أنواعه، ألنه ال يوجد تيار ديني 
يتوافق مع آرائه نظرا لكونه 

ضد إقامة الدولة الديني���ة ومع فصل الدين عن 
الدولة. ورفض يوسف إطاق لقب صائد »املزز« 
الفتيات اجلميات للتمثيل ألن هذا اللقب ال يطلق 
إال في الدعارة فحس���ب، الفت���ا إلى أنه ليس في 
حاجة إلى أن يس���تقطب ممثل���ة للعمل معه كي 
يقيم معها عاقة. وأوضح أنه قدم للسينما العديد 
من الوجوه اجلديدة الذين أصبحوا جنوما اآلن 

ويذرس����فيلد � يو.ب����ي.
آي: اعتقل����ت امرأة في والية 
كونيكتيكت االميركية بعدما 
عمدت عن غير قصد الى وضع 
كيس صغير من الكوكايني في 

صندوق ودائعها املصرفية.
ونقل����ت صحيف����ة »ذي 
هارتف����ورد كوران����ت« ع����ن 
شرطة ويذرسفيلد االميركية 
قولها انه تبني ان املغلف الذي 
استخدمته كيندل مورفي )31 
عاما( اليصال وديعة عبر نافذة 
خاصة ف����ي مصرف روكفيل 
يحتوي عل����ى كيس صغير 
من املسحوق االبيض ما دفع 

املوظفني الى االتصال بالش����رطة خال مترير 
الوديعة. وقال مأمور الش����رطة سكوت كاستر 
ان الفحص املخبري اظهر ان املسحوق االبيض 

هو بالفعل كوكايني.

منهم منه شلبي، وعمرو سعد، وإعادة اكتشاف 
غادة عبدالرازق.

وش���دد على أنه لم ينجح باملشاهد اجلنسية 
املوجودة في أفامه ألن هذه املش���اهد تعبر عن 
الكب���ت الذي يعانيه املجتم���ع العربي مؤكدا أن 
هناك من يقدم مشاهد جنسية أكثر منه ولم يحقق 

جناحاته نفسها.

واشار الى ان مورفي اعترفت بانها كانت حتمل 
الكوكايني، لكنها اوضحت ان هذا بقي في عطلة 

نهاية االسبوع ولم تع انها تركته في املغلف.
واتهم����ت مورفي بامتاك مخ����درات واطلق 

سراحها من دون كفالة.

القاهرة � ام بي سي: رفض الفنان 
الشعبي سعد الصغير ما أسماها 
مبزايدة البعض عليه، واتهامه بأن 
ما يقدمه من فن يخالف رسالة الفن 
السامية، في حني اعترف بأن أغنية 
»احلمار« التي قدمها قبل 3 سنوات 

مبثابة تاريخ أسود.
فيما أكد أن الفن ليس رسالة، 
معتب����را أن الرس����الة تتمثل في 
الوقوف بجانب الناس ومساعدتهم، 
وأوضح أن أوبريت »احللم العربي« 

لم يقدم أي شيء لفلسطني.
وقال سعد الصغير في مقابلة 
مع برنامج »اتنني في اتنني« على 

قناة درمي الفضائية: أنا رجل شعبي، آكل عيش أنا ومن يعمل معي من 
األفراح، والفن ليس رسالة، فالرسالة أن تقف بجانب الناس »الغابة« 
وبجان����ب احلقيقة، وتدافع عن املظلوم، لكن م����اذا يقدم في الغناء من 
رسالة؟ وأضاف »أنا ال أؤدي رسالة، ولكن األساتذة هاني شاكر وعمرو 
دياب وتامر حسني هم من يؤدون رسالة«، وتساءل بنبرة ساخرة قائا: 

»هل عندما أقول »سامتها أم حسن« فهذه رسالة.
وردا على انتقادات الفنان هاني ش����اكر له والس����خرية من طريقة 
رقصه التي تشبه فيفي عبده ودينا، قال الصغير: »الفنان هاني شاكر 
ال يخرج من البيت، وال يعرف ماذا يعمل الش����باب، وكيف يرقص، وأنا 
اعرف الرقص����ات جميعها«، وأضاف »لو لم أق����م مبثل هذه الرقصات 

سأجلس في البيت«.
لكن س����عد عاد وقال: »اجلميع يحاسبني على أغنية »احلمار« التي 
اعترف بأن الرقص فيها كان »زائد شوية« لكن كان ذلك من 3 سنوات، 

واآلن أنا ملتزم ونسيت تاريخي األسود املتمثل في أغنية احلمار«.
وتس����اءل الفنان الشعبي »الفنان هاني شاكر عندما يغني في ليالي 
التلفزيون ويتقاضى 200 ألف جنيه هل هنا يقوم بأداء رس����الة.. نحن 

جميعا نأكل عيش«.

لندن � العربية: برزت في الساعات القليلة املاضية معلومات 
جديدة عن الياس أبو العظام، الش���اب الفلسطيني املعتقل في 
الواليات املتحدة بش���بهة ارتكابه لسلس���لة من جرائم القتل 
واالعتداءات طعنا بالسكني، ومنها أنه قام قبل 6 أشهر بالشيء 
نفس���ه في إسرائيل، بحسب ما ذكرت وس���ائل إعام أميركية 

تتابع قصته.
أم���ا عائلته ومعارفه، وهم مثل���ه من عرب ال� 48 ويقيمون 
في مدينة الرملة املجاورة لتل أبيب، وجميعهم اس���تغربوا ما 
س���معوه عنه من أخبار، في ما اعتبر ابن عمه، واسمه الياس 
أبو العظ���ام أيضا، أن إلصاق التهمة باب���ن عمه »هي مؤامرة 
استهدفته للتغطية على فشل الشرطة األميركية باعتقال القاتل 

احلقيقي« على حد تعبيره.
ويقول رئيس اجلمعية التي تعمل فيها ش���قيقته غاديس 
معلمة مبدرستها في الرملة، ميشال قشير، أنه ال يعرف عن الياس 
أبو العظام، احلاصل على اجلنسيتني األميركية واإلسرائيلية، 
الش���يء الكثير، وذكر أنه لم يره إال مرتني »حني كان يأتي من 
أميركا ليزور أهله في الرملة ووالدته بشكل خاص« كما قال.

وروى قشير أنه كان يعرف والده، فيليب أبو العظام، فوصفه 
بأنه كان رجا طيبا وميلك دكانا للبقالة والسمانة في الرملة 

»وحني توفي قبل 30 سنة ترك عائلته، وهي من األم والبنات 
اخلمس وصغير العائلة الياس من دون معيل، وجميعهم على 
حد علمي كافحوا في احلياة وربوا أنفس���هم بأنفسهم وهم من 

خيرة العائات عندنا.
أما عن الياس فأعرف أنه س���افر منذ 18 س���نة تقريبا إلى 

الواليات املتحدة حيث تقيم شقيقته ميرفت«.
ثم حتدث الياس أبو العظام، ابن عم املعتقل الذي يحمل االسم 
نفسه، فقال عن ابن عمه إنه الذكر الوحيد في العائلة وأصغر 
أخواته، وأن والدته هيام أبو العظام ال تعمل، وأن الياس يزور 
أهله دائما من أميركا »وآخر مرة زارنا كانت في فبراير املاضي، 
وكان طبيعيا جدا كعادته، لذلك ال تصدق هؤالء األميركان، فقد 

اعتقلوه لتلبيسه جرائم ارتكبها سواه« كما قال.
وش���رح ابن العم هذه النظرية فقال إن الشرطة األميركية 
التي عج���زت برأيه عن اعتقال القاتل احلقيقي ألصقت التهمة 
باب���ن عمه »لذلك اعتقلوه، وقد اتفقنا هنا في الرملة مع محام 
إسرائيلي شهير جدا وله عاقة مبكتب محاماة في أطلنطا للدفاع 
عن ابن عمي، وإن ش���اء اهلل تظهر براءته« مشيرا أن احملامي 
ال���ذي أوكلوا إليه الدفاع عن الياس أبو العظام في أطلنطا هو 

ادوار زينة وهو عربي األصل.

هاجم خطيب جمعة في اململكة العربية السعودية ما 
تعرضه القنوات الفضائية خال هذا الش���هر الكرمي من 
مسلس���ات وأفام وصفها بالهابطة. وحس���ب ما نقلته 
جريدة الوطن السعودية فقد قال انها تقدم ما يلهي عباد 
اهلل عن التوجه اليه وعبادته على الوجه االكمل، خاصة 
في هذا الشهر الكرمي. إمام وخطيب جامع خادم احلرمني 
الش���ريفني بالقريات الشيخ عطااهلل البلوي ضرب مثاال 

ملسلسات بعينها مثل »طاش ما طاش« محذرا من مشاهدته 
أو متابعته، معتبرا ذلك طاعة هلل ورسوله، خاصة انها لم 

تقدم ما يشفع لها طيلة سنوات بثها، حسب قوله.
»الوطن« أجرت اتصاال بالشيخ البلوي مساء وسألته 
ان كان قد شاهد احللقات الثاث املاضية وآخرها »خالي 
بطرس« التي بثت أمس فقال انه لم يشاهدها وال ميكنه 

ذلك.

خطيب: ال تشاهدوا »طاش ما طاش« طاعة هلل!

الفلسطيني طاعن األميركيين بالسكين مالحق بالجرم نفسه في إسرائيل

عائلة  أبو العظام: مؤامرة استهدفته للتغطية  على فشل
 الشرطة األميركية باعتقال القاتل الحقيقي

سعد الصغير

الياس أبو العظام

سعد الصغير: أغنية »الحمار« 
تاريخ أسود .. والفن »أكل عيش«

بريجيت باردو تنتقد ذبح الحيوانات 
وتعتبره تعذيبًا لمتعة اإلنسان

القاهرة � العربية: تسبب عرض مسلسل 
»زهرة وأزواجها اخلمس����ة«، والذي تقوم 
ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق وجتسد 
فيه دور ممرضة، في أزمة حادة مع نقابة 
التي طالب����ت بوقف عرض  التمري����ض، 
املسلس����ل على جميع شاشات التلفزيون 

املصري.
فبعد يوم واحد من عرض املسلسل، تقدم 
نقيب التمري����ض فتحي البنا مبذكرة إلى 
وزير الصحة الدكتور حامت اجلبلي تتضمن 
كافة التجاوزات التي عرضها املسلسل في 

حق مهنة التمريض، مطالبا إياه بضرورة 
التحرك مبخاطبة وزير اإلعام بوقف هذا 
املسلسل، ملا يتضمنه من إساءات لسلوكيات 

التمريض في مصر.
كما أكد البنا ان مجلس نقابة التمريض 
قرر عقد اجتماع طارئ الثاثاء املقبل متهيدا 
التخاذ قرار مبقاضاة منتج املسلسل إلجباره 
على وقف عرض املسلس����ل الذي يعتبره 
إساءة صريحة ملهنة التمريض، حيث جتسد 
فيه الفنانة غادة دور ممرضة تسرق األدوية 
من أحد املستشفيات إلعادة بيعها في السوق 

السوداء، باإلضافة إلى ابتزاز املرضى، إلى 
جانب ممارستها أفعاال غير أخاقية ومنافية 

للشريعة اإلسامية.
وقد هدد البنا بتنظيم وقفة احتجاجية 
للممرضات بجميع املستشفيات احلكومية 
واخلاص����ة اعتراضا عل����ى إظهار صورة 
املمرض����ات في أوض����اع منافية لألخاق 
والش����ريعة، مش����يرا إلى أن هناك حالة 
استياء ش����ديدة من قبل املمرضات لهذه 
الصورة السيئة التي ظهرن بها على شاشات 

التلفزيون في هذا الشهر الكرمي.

صحتك

الموافقة على تسويق حبوب 
»إيال« لمنع الحمل الطارئ

واشنطن � أ.ف.پ: سمحت وكالة االغذية والعقاقير 
االميركية )اف دي ايه( بتسويق »حبوب منع احلمل 
الطارئ« من نوع »ايا« التي ينتجها املختبر الفرنسي 

»اتش آر ايه فارما« على ما جاء في بيان لها.
وميكن لهذه احلبوب ان حتول دون حصول حمل 
حتى خمس���ة ايام بعد اقامة العاقة اجلنس���ية )اي 

120 ساعة(.
اال ان الوكال���ة االميركية اعتبرت ان حبوب »ايا« 
التي يقوم عملها على تعطيل االباضة او تأخيرها يجب 

اال تستخدم كوسيلة روتينية ملنع احلمل.
و»ايا« تباع في 22 دولة اوروبية منذ مايو 2009 

حتت االسم التجاري »ايا وان«. 
وكم���ا كان متوقع���ا اتبع���ت الوكال���ة االميركية 
توصيات جلنة استشارية تضم خبراء مستقلني في 

17 يونيو.
ومن ش���أن املهلة االطول حلبوب احلمل الطارئ 
اجلديدة هذه، اي خمس���ة ايام بدال من ثاثة كما هي 
احلال مع احلبوب املتوافرة حاليا، ان تثير جدال في 
صفوف املناهض���ني لإلجهاض الذين يلجأون احيانا 
الى العنف في الواليات املتح���دة. ويعتبر هؤالء ان 
تأثي���ر احلبوب اجلديدة اقرب الى االجهاض منه الى 

منع احلمل.

تمثال ضخم يجسد »قبلة تايمز سكوير«
بعد 65 عاما على حدوثها في نيويورك

الكوكايين.. وديعة مصرفية !

خالد يوسف: أرفض لقب صائد »المزز«
أكد أن عالقته العاطفية بمنة شلبي انتهت تمامًا

نيويورك � أ.ف.پ: بعد 65 عاما على انتهاء احلرب 
العاملية الثانية، تخلد مدينة نيويورك ذكرى »قبلة 
تاميز سكوير« من خال متثال يجسد البحار واملمرضة 
اللذين حتول عناقهما رمزا النتصار العام 1945 في 
الواليات املتحدة. ونصب التمث����ال البالغ ارتفاعه 
ثمانية امتار مؤقتا في الساحة النيويوركية الشهيرة 
بالقرب من املكان الذي التقط فيه املصور الصحافي 
الفرد ايشينشتاد في 14 اغسطس 1945 الصورة التي 
جالت العالم لبحار يعانق بشغف ممرضة شابة مع 
اعان استسام اليابان. و»السبت« اي 65 عاما يوما 
بيوم بعد هذا احلدث التاريخي سيحاكي متطوعون 
هذا املشهد وهم يرتدون مابس تعود الى تلك احلقبة، 
عند الساعة 19.03 اي عندما اعلن الرئيس االميركي 
هاري ترومان للشعب االميركي االنتصار الذي وضع 

حدا للحرب العاملية الثانية.
وكانت مجلة »تامي« نش����رت هذه الصورة التي 
اصبحت احدى اش����هر الصور في القرن العشرين. 
ولم حتدد هوية البحار البتة اما املمرضة فهي اديث 
شاين التي توفيت في يونيو املاضي، وروت املمرضة 
انها توجهت الى تاميز سكوير لانضمام الى اجلموع 
الفرحة وسمحت الحد البحارة الكثر الذين جتمعوا 
في الساحة بان يعانقها ويقبلها. وروى املصور الذي 
توفي في الع����ام 1995 انه الحظ في البداية البحار 
الذي كان يش����ق صفوف اجلموع مقبا كل النساء 
في طريقه. واوضح »من ثم رأيت املمرضة الواقفة 
في وسط اجلموع الغفيرة، فركزت عليها وحتولت 
امنيتي حقيقة عندما اقترب منها البحار وامسك بها 

وعانقها بحرارة وقبلها«.

أطباق يهودية 
تفتح شهية التونسيين

 على موائد اإلفطار
تونس ـ العربية: تختص تونس 
ــدان العربية في  ــن البل ــا م كغيره
شهر رمضان بأطباق وأكالت تقدم 
خصيصا خالل هذا الشهر، وال تخلو 
موائد إفطار التونسيني بأطباق شهية 
ــيل لعاب الصائم وتفتح شهيته  تس
على األكل، لعل أهمها صحن »البريك« 
وهو طبق املفتحات الرئيسي، يقدم 
مع حساء »الشوربة« وتشتهر به كل 
املدن التونسية من شمالها إلى جنوبها. 
ــم داود أحد املختصني في  ويؤكد ع
ــة أنه امتهن هذا  حتضير هذه األكل
االختصاص منذ 72 سنة حيث تعلم 
صنع »البريك« وهو لم يتجاوز الثامنة 
من العمر على يد اليهود التونسيني 
املقيمني في حلق الوادي. ويضيف 
»البريك طبق يهودي باألساس، وقد 
ورثوا مقاديره وكيفية إعداده ألبنائهم 
وحتى للتونسيني وال يخلو أي بيت 

أو مطعم منه«.
ــرعة  ــذه األكلة بس ــز ه وتتمي
ــة مقاديرها وهي  ــا وخف حتضيره
عبارة عن خليط من البيض وسمك 
التونة والبقدونس وتضاف لها بعض 
البهارت ثم تلف في عجني على شكل 
ورقي مصنوع من الدقيق وتقلى في 
ــم داود أكد أيضا أنه تعلم  الزيت. ع
طبق »الكفتاجي« من مطابخ اليهود 
في تونس الذين اشتهروا ببراعتهم 
في إعداد »املقليات« والكفتاجي هو 
عبارة على خليط من الفلفل االخضر 
والطماطم والقرع )الكوسة( التي تقلى 
في الزيت ثم يضاف لها البيض املقلي 
وتقطع على شكل جزيئات صغيرة ثم 
تتبل بزيت الزيتون والبهارات وتزين 
ــة احلارة وبعض الزيتون  بالهريس
ــرائح  والبقدونس وترش فوقها ش

البطاطس املقلية لتأكل مع اخلبز.

نقابة التمريض المصرية تطالب
بوقف عرض »زهرة وأزواجها الخمسة«

� اياف: مع  القاه���رة 
بداية شهر رمضان وزيادة 
معدل اس���تهاك املسلمني 
للح���وم، صرحت املمثلة 
بريجي���ت باردو، أش���هر 
الفنانات املهتمات بالرفق 
 »1 ل���� »راديو  باحليوان، 
الفرنس���ي قائلة: »أرفض 
ذبح احليوانات في املسالخ 
وفق الشريعة اإلسامية من 
أجل احلصول على اللحوم 
العملية  احلال، ألن تلك 
تعتبر تعذيبا للماشية«.

كما أضاف���ت من دون 
تردد انها ال حتب ش���هر 
رمضان، مؤكدة عدم وجود 
أي دين يدعو الى تعذيب 
احليوانات من أجل متعة 
وراحة اإلنس���ان وتلبية 

احتياجاته.
واجلدي���ر بالذك���ر ان 
مبيعات اللحوم احلال في 
األسواق الفرنسية حتقق 
س���نويا ما يقدر بخمسة 

مليارات يورو.

املخرج خالد يوسف


