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أم كلثوم فيروز

أحمد مكي

عامر منيب

ديانا حداد
املخرج نادر طالب زادة املطران بشارة الراعي

ديانا حداد: لم أرتد عن اإلسالم بعد طالقي
القاهرةـ  إيالف: قالت الفنانة 
اللبنانية ديانا حداد أن غيابها 
عن الساحة الفنية ليس مقصودا، 
مرجعة ذلك إلى انشغالها بتربية 
بناتها اللواتي يحتجن إلى وقت 
طويل، الفتة إلـــى أنها حتاول 

التوفيق بني عملها وبناتها.
وأوضحت ديانـــا في لقائها 
مع اإلعالمية مليس احلديدي في 
برنامج »دوام احلال«، أنها قدمت 
14 ألبوما في 12 عاما، الفتة إلى 
أنها ال تعتمد في الوقت الراهن 
الكمية لكـــن على نوعية  على 
التي تقدمهـــا، حيث  األغانـــي 
تختارها بدقة، وهو األمر الذي 
يجعلها تطرح ألبوما واحدا كل 

سنة ونصف السنة.
 وأضافت أن جتربة عمل البوم 
خليجي كامل سبقتها إليه كل من 
الفنانة أنغام، وأصالة، معتبرة 
أنها ال تنافس إال نفســـها على 
الساحة الفنية. ونفت ديانا الغناء 
مجاملة من كلمات أحد مشايخ 
اخلليج مشـــيرة إلى أن الغناء 
اخلليجي ليس له عالقة باملال 

كما يتردد.
وكشفت ديانا عن أنها تزوجت 
وهي في سن السابعة عشرة من 
زوجها سهيل العبدول، مؤكدة أنها 
هي وزوجها استفادا من بعض 
خالل فترة الزواج، نافية أن يكون 

زواجهما زواج مصلحة.

وأوضحت أنه لم يكن يغضب 
بســـبب تعاونها مع مخرجني 
آخرين مشيرة إلى أنها ال حتب 
التطرق إلى أســـباب االنفصال 
بينهما بسبب بناتها، مؤكدة أن 

بينهما تواصل منذ االنفصال.
وأكدت ديانا حداد احترامها 
جلميع األديان السماوية، نافية 
أن تكون قد غيرت إسالمها بعد 
انفصالها عن زوجها، مشـــيرة 
إلى أنها تؤدي جميع الفروض 
وتقرأ القرآن بناء على قناعتها 

وثقتها بنفسها.

واعترفت ديانا بأن معايير 
النجاح الفنية اختلفت عما قبل، 
مشيرة إلى أن هناك أصواتا جيدة 
على الساحة الغنائية وأصواتا 
غير جيدة، موضحة أن املستمعني 
أحيانا يفرض عليهم االستماع 
إلى أصوات ليست جيدة من خالل 

وسائل إعالمية محددة.
وعن هيفاء وهبي قالت ديانا 
انها فنانة مجاهدة وأنها اتخذت 
لنفســـها خطا ولونـــا مختلفا 
وأصبح هناك من يســـعى إلى 

تقليدها.

رغد صدام حسين:
ال توجد لدي مواقع

على اإلنترنت
عمانـ  أ.ش.أ: اكدت رغد ابنة 
الرئيس العراقي املقبور صدام 
حسني انه ال عالقة لها باملواقع 
االلكترونية التي تستخدم اسمها 
على موقع التواصل االجتماعي 

الفيس بوك.
وقال محاميها هيثم هرش، في 
تصريح لصحيفة »الغد« االردنية 
نشرته االثنني املاضي: لقد تبادر 
الى موكلتي رغد ان هناك شخصا 
او جهة تقوم باستخدام اسمها 
على موقع التواصل االجتماعي 
الفيس بوك واملواقع االلكترونية 
االخرى، وقــــد اكدت رغد انه ال 
عالقة لها بهذا االمر، وان اجلهة 
التي تســــتخدمه هي جهة غير 
معروفة لديها وال عالقة لها بها 

بأي حال من االحوال.
وشــــددت رغد علــــى ان كل 
ما يرد حتت االسم االلكتروني 
من اخبار ومعلومات وبيانات 
ليست صادرة عنها وان استخدام 
اسمها على هذا النحو يعد مخالفة 
تستوجب املساءلة القانونية امام 
القضاء. واشارت الى انه في حال 
اوجدت لنفسها موقعا الكترونيا 
على شبكة االنترنت فإنها ستقوم 
بنفســــها باالعالن عنه وبشكل 

واضح وصريح.

اتهام ميس حمدان بإهانة المصريين

»الكبير أوي«  في ورطة.. بعد إصابة بطله

القاهرةـ  إيالف: شن نقاد وصحافيون 
ونشــــطاء على الفيس بوك هجوما ضد 
الفنانة األردنية ميــــس حمدان، متهمني 
إياها باإلســــاءة إلى الشــــعب املصري، 
الفتيات املصريات بالساقطات  ووصف 
ضمن برنامجها »100 مســــا« الذي يذاع 
على شاشة التلفزيون الرسمي، وطالبوا 
وزير اإلعالم أنــــس الفقي بوقف عرض 
البرنامــــج. وذلك على خلفية ما ورد في 
احللقة األولى، حيث وصفت ميس الشعب 
املصري بأنه »شعب فتاي، واملصريون 
سواء كانوا شخصيات عادية أو نقاد فن 

أو رياضيني يعشقون الفتي«.
ومن املعروف أن الشخص الفتاي في 
العرف املصري هو الشخص الذي يجيد 
الكالم والرغي في كل شيء، وال يستطيع 

فعل أي شيء.

البرنامج،  مــــن  الرابعة  وفي احللقة 
وجهت ميس نصيحة إلى أي شاب يرتبط 
بقصة حب مع فتاة، قائلة إنه إذا حاول 
مسك يدها، وأخبرته بأنه أول شاب تسمح 
له بذلك، فعليه أن يعلم جيدا أنها كاذبة، 
وأنه قد سبقه في »مسك إيدها« خمسة 
رجال على األقل. ويعتبر لفظ »مسك ايدها« 
في العرف املصري دليال على تقدمي الفتاة 
تنازالت جسدية. وأنشأ نشطاء على موقع 
الفيس بوك مجموعة باسم »ال مليس حمدان 
واهانتها للمصريني في برنامج 100 مسا«، 
وبدأوا حملة جلمع التوقيعات على مذكرة 
تطالب بوقف عرض البرنامج. من جانبها، 
نفت الفنانة ميس حمدان اهانة املصريني 
أو اإلساءة إلى الفتيات املصريات، مؤكدة 
أنها تكــــن كل احلب واالحترام والتقدير 

للشعب املصري.

القاهرة ـ ام بي ســــي: أصيب الفنان 
املصري أحمد مكي بتمزق في أربطة قدمه، 
أثناء تصويره ملشــــاهد مسلسله اجلديد 
»الكبير أوي«، واضطر األطباء لوضعها 
في اجلبس، وهو ما يهدد مصير املسلسل 
الذي بدأ عرضه في رمضان، حيث لم يتم 

تصوير مشاهد رئيسة فيه.
وسقط مكي أثناء تصوير أحد املشاهد 
في ديكور الفيال، وشــــعر بألم شديد في 
قدمه لم يســــتطع أن يتجاوزه، فالتفت 
حوله أسرة املسلسل وقاموا بنقله سريعا 
ألقرب مستشفى، فأخبرهم الطبيب بأنه 
أصيب بتمزق في األربطة إثر السقوط، 
ونصحهم بضرورة عمل جبيرة جبسية 
يتم وضع قدم مكي فيها ملدة 3 أسابيع قد 
متتد لشهر. وأصاب اخلبر أسرة املسلسل 
بحالة من القلق على مصير املسلسل، فهم 
لم ينتهوا من تصوير باقي املشاهد حتى 

اآلن، بينما بدأ عرض حلقاته مع بداية شهر 
رمضان. وبذلك أصبح املخرج أحمد اجلندي 
في ورطة، فهو ال يستطيع االستغناء عن 
بعض املشاهد التي لم يتم تصويرها، ألنها 
تدخل في صلب األحداث. كما أنه ال يستطيع 
أيضا تعديل السيناريو لكي يظهر البطل 
وكأنه أصيب خالل املسلســــل في قدمه، 
ويضطر لوضعها في جبيرة جبســــية، 
ليستأنف تصوير باقي أحداث املسلسل، 
مشيرة إلى أن هذا احلل مستحيل أيضا ألن 
أحمد مكي ال يقدم في املسلسل شخصية 
واحــــدة بل شــــخصيتني األولى هي األخ 
الصعيدي »الكبير«، والثانية هي جوني 
األخ التوأم األميركي، الذي يسعى ليكون 
عمدة قرية »املزاريطة«، بعد وفاة والدهما 
»الكبير أوي« فلو استطاع املخرج أن يغير 
السيناريو، ويصيب أحد البطلني في قدمه 

فما املبرر الدرامي إلصابة اآلخر؟.

حبس شقيقة عامر منيب
بتهمة النصب على رجل أعمال سعودي

»طالبان« تنفذ حد الرجم 
على رجل وامرأة بتهمة الزنا 

أفغانستانـ  د.ب.أ: صرح مسؤول محلي أفغاني بأن 
عناصر من حركة طالبان نفذت حد الرجم حتى املوت 
على رجل وامرأة شمالي أفغانستان إلدانتهما بالزنا. 
وأوضح محمد عمر حاكم إقليم قندز أن الرجم مت في 

منطقة دشت ارتشي بشمال اإلقليم اول من أمس.
وقال: »مت رجم رجل وامرأة حتى املوت في سوق 
باملنطقة«. وتسيطر طالبان على معظم مناطق اإلقليم. 
وأضاف احلاكم أن عناصر طالبان تلت بيانا في السوق 

ثم بدأوا في إلقاء احلجارة على االثنني حتى توفيا، 
ومتت إعادة جثتيهما إلى عائلتيهما.

وكانت تقارير أشارت إلى أن مسلحي طالبان قاموا 
بـ »إعدام« حامل بتهمة الزنا غربي البالد األســــبوع 
املاضي، وذلك بعدما انكشــــف أمر حملها رغم مرور 
أربعة أعوام على وفاة زوجها. ورغم مرور تسعة أعوام 
على اإلطاحة بحكم طالبان التزال تطبق »تفسيراتها« 

للشريعة اإلسالمية في املناطق التابعة لها.

مع جنلها وبالكشف عليها تبني صدور أحكام واجبة 
بحبسها سنتني مع الشغل إلصدارها شيكات بدون 
رصيد ألحد األشخاص مبصر اجلديدة ومدينة نصر 
فأحيلت إلى احملكمة التي أصدرت حكمها املتقدم، 
عارضت املتهمة في احلكم الصادر ضدها فتم حتديد 

جلسة 2 أكتوبر املقبل لنظر املعارضة.

القاهرةـ  وكاالت: قضت محكمة اجلنح بالقاهرة 
مبعاقبة أمينة محمد منيب شقيقة املطرب الشهير 
»عامر منيب« باحلبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 
ألـــف جنيه غيابيا التهامها بالنصب على مهندس 
اتصاالت ورجل أعمال سعودي واالستيالء منهما 
على مبالغ كبيرة بزعم إنهاء صفقة بترول وغاز 
لهما بعـــد إيهامهما بقدرتها علـــى اجناز الصفقة 

لصلتها القوية ببعض الشخصيات الهامة.
تضمنت أوراق القضية قيام املتهمة بالنصب 
على طارق محمد مهندس اتصاالت واستولت منه 
على 3 ماليني ونصف مليون جنيه إلنهاء الصفقة 
إال إنها ظلت متاطله بحجة إنهاء االجراءات وبعد 
ذلك اكتشـــف ان هناك ضحية أخرى تدعى ناصر 
عبداهلل رجل أعمال سعودي قامت املتهمة بالنصب 
عليه أيضا واستولت منه على ربع مليون دوالر بعد 

إقناعه بنفس الطريقة بدبي وهربت إلى مصر.
وبحســـب صحيفة »اجلمهورية« تقدم املجني 
عليهما ببالغ للنائب العام بدبي وقدما شيكات موقعة 
منها وعقب التوجه لصرفها تبني انها بدون رصيد 

وصدر ضدها حكم باحلبس 6 أشهر غيابيا.
وكثف رجال املباحث جهودهم للتوصل إلى مكان 
اختباء املتهمة ومتكن رجال املباحث من ضبطها 
داخل فيلتها مبدينة الشروق بعد أن تبني تواجدها 

مخرج »المسيح«: دوافع سياسية
وراء إيقاف بث المسلسل في لبنان

دبـــي ـ العربيـــة: بعد يوم 
واحد من قرار محطتي »املنار« 
التابعة حلزب اهلل و»ان بي ان« 
التابعـــة حلركة أمل بوقف بث 
املسلسل اإليراني السيد املسيح، 
قال مخرج املسلسل نادر طالب 
زادة، في حديـــث لوكالة أنباء 
برنا اإليرانية ان االعتراض على 
املسلســـل له دوافع سياسية، 
واستشـــهد بالتغطية اخلبرية 
لوقف البث فـــي كل من وكالة 
أنباء اسوشيتدبرس والـ »بي 
بي ســـي« البريطانية، قائال إن 
»الطائفة املســـيحية في لبنان 
لم توافق على الرواية القرآنية 

حلياة السيد املسيح«.
وأضاف مخرج املسلسل نادر 
طالب زاده: »يجب أن ال نكون 
كاثوليكيني أكثر من البابا فالفيلم 
الذي استند اليه املسلسل ذاته 
حصل في العام 2007 على جائزة 
فيلم حوار األديان ضمن مهرجان 
»الدين اليوم« الذي مت تنظيمه 
من قبل الڤاتيكان وقد مت عرضه 
على مجموعة من القساوسة في 
الڤاتيكان، ومتت اإلشادة بطريقة 

الروايتني  عرض االختالف بني 
اإلسالمية واملســـيحية للسيد 

املسيح«.
وفي حديث لـ »سينما إيران« 
قال حسني مرتضى مدير مكتب 
فضائية »آي فيلـــم« اإليرانية 
بدمشـــق إن القضية »سياسية 
صرف وال عالقة لهـــا باألمور 
الدينية، وال أعتقد أن املسلسل 
يتضمن أية إساءة فهناك قدسية 
لألنبياء وللسيد املسيح في الدين 
اإلسالمي، إال أن املشكلة تكمن 

في الراهن اللبناني حيث جميع 
األمور مسيسة، وهناك من حاول 
استغالل بث هذا املسلسل نظرا 

لكونه من إنتاج إيراني«.
وأشـــار مرتضى إلى وقوع 
إســـاءات للسيد املســـيح في 
الصحافـــة اللبنانيـــة مؤخرا، 
لكنها لم تواجـــه أي اعتراض 
من قبل األطراف التي اعترضت 
على املسلســـل وذلك بســـبب 
عدم وجود مواقف سياســـية 
متباينة بني أصحاب الصحف 

املسيئة للسيد املسيح واألطراف 
املسيحية األخرى.

وكان وزير اإلعالم اللبناني 
طـــارق متري قد أشـــار إلى أن 
حواره مع رئيس مجلس إدارة 
محطة »املنار« ومدير عام »بي 
إن« كان جيدا، وســـمع منهما 
حرصهمـــا على عدم اإلســـاءة 
لإلميان املسيحي واحترام مشاعر 

املسيحيني.
وقد أثار مسلسل عن السيد 
املســـيح اســـتنكار الكنيســـة 
الكاثوليكية في لبنان، فطلبت 
تدخل رئيس اجلمهورية ووزير 

الداخلية لوقفه.
لكن قرار وقف بثه جاء من 
قبل القناتني اللتني تولتا بث هذا 
املسلسل ضمن شبكة برامجها 
اخلاصة في رمضان. والقناتان 
هما قنـــاة املنار التابعة حلزب 
هلل وقنـــاة »ان بي ان« التابعة 
لرئيس مجلس النواب اللبناني 

نبيه بري.
وبـــرر بيـــان القناتني وقف 
البث بالقول إن اخلطوة »اتخذت 
 بهدف جتنب تسييس القضية«.

المسلسل أثار استنكار الكنيسة فطلبت تدخل الرئيس ووزير الداخلية إليقافه

ديوان لشاعر إسرائيلي يتغزل في أم كلثوم وفيروز!
وكاالت:  ـ  القاهــــرة 
»حليب ســــباع.. املجتمع 
اإلســــرائيلي كأنك تراه«، 
هذا اســــم ديوان للشاعر 
اإلسرائيلي روني سوميك، 
الذي أصدرته دار نشر ابن 
لقمــــان، وقامت بتوزيعه 
الســــفارة اإلســــرائيلية 
العديد  بالقاهــــرة علــــى 
من دور النشــــر والكتاب 
واإلعالميــــني وعــــدد من 
الصحف القومية واملستقلة 
حتت شعار »اجلهل عدو 
التقــــدم.. التقــــارب بــــني 

احلضارات«.
وقــــال الكاتــــب الصحافــــي حســــني ســــراج، نائــــب رئيــــس حتريــــر مجلة 
أكتوبــــر، الــــذي قــــام مبراجعــــة وترجمــــة الديــــوان، إن الهــــدف مــــن توزيــــع 
 هــــذا الكتــــاب فــــي القاهــــرة هــــو تعزيــــز التعــــارف املتبــــادل بني الشــــعوب.
وأضاف ســــراج أن الشاعر خالل الديوان يعبر عن مشاعره، والتي تعكس مشاعر 
مثقفني إســــرائيليني آخرين، ويتناول مدى حب اإلسرائيليني لشخصيات مصرية 
وعربية مثل أم كلثوم وفيروز، موضحا أن إحدى القصائد تعبر عن إعجابه باجلزائر 

ونضال شعبها لدرجة أنه كان يتمنى أن يسمي ابنه »جزائر«.
وأشار حســــني إلى ضرورة معرفة اآلخر، منوها إلى أنه في سوق الكرمل بتل 
أبيــــب يباع على الرصيف مسلســــل »رأفت الهجان« في محاولــــة منهم ملعرفتنا، 
كما يعرضون ظهيرة كل يوم جمعــــة فيلما عربيا، مناديا بضرورة عرض األفالم 
اإلســــرائيلية في مصر لفهم اآلخر. من جانبها قالت الكاتبة فريدة النقاش، رئيس 
حترير جريدة األهالي، إنه ال غضاضة لترجمة األدب اإلســــرائيلي، مضيفة: »البد 
من مغادرة الطريقة الضيقة لهذه األمور إلدارة التســــوية الســــليمة للتعايش مع 
إســــرائيل«، أو القدرة على محاربتها، الفتة إلى أن إســــرائيل تقوم بترجمة األدب 
العربي للتعرف علينا بشكل حقيقي. وأكد الكاتب عبداهلل السناوي، رئيس حترير 
صحيفة »العربي« أن هذه ليست املرة األولى التي تقوم فيها السفارة اإلسرائيلية 
بتوزيع كتب جلماعات من املثقفني اإلســــرائيليني في »محاولة الختراق الشــــعب 
املصري بأكاذيب في إطار التعرف الثقافي«. وقال الســــناوي إن صورة إســــرائيل 
فــــي العالم حتطمت وبانت حقيقتها في كونها دولة عنصرية، معتبرا أن مثل هذه 

الكتابات تكون محاولة لتجميل وجه العدوان اإلسرائيلي.

ستيل أزين اإليراني يستغني
عن مارادونا آسيا لعدم صيامه

مضطربة نفسيًا تلقي بطفلتها
من الرابع في بيروت

طهران ـ وكاالت: اســـتغنى نادي ستيل أزين طهران 
اإليراني عن املهاجم الشهير علي كرميي والذي يوصف 
أحيانا بانه »مارادونا أسيا« بسبب عدم التزامه بالصيام 

خالل شهر رمضان املبارك.
وذكر بيان صادر عن النادي أن كرميي )31 عاما( »لم 

يحترم قواعد شهر رمضان املبارك«.
ويتعني على العبي كرة القدم االلتزام بقواعد الصيام 
خالل شهر رمضان على عكس أملانيا التي كان يلعب بها 

كرميي قبل ذلك.
واتفق املجلس األعلى للمسلمني في أملانيا واالحتاد 
األملاني لكرة القدم على إمكانية أن يفطر جنم كرة القدم 
املســـلم ويعيد األيام التي أفطرها فـــي الفترات التي ال 

توجد فيها مباريات«.
وأوضح أمني عام املجلس األعلى للمسلمني في أملانيا 
أمين مزايك أن هناك استثناء بالنسبة لالعبي كرة القدم، 

ألن وظيفتهم هي الضمان املالي ألسرهم.

بيـــروت ـ يو.بي.آي: لقيت طفلة بالغة من العمر 24 
شـــهرا مصرعها بعدما رمتها والدتهـــا من نافذة منزلها 
في الطابـــق الرابع من مبنى في أحـــد أحياء العاصمة 

اللبنانية بيروت.
وقالت مصادر أمنية ان السيدة البالغة من العمر 27 
عاما أقدمت حوالي منتصـــف الليلة املاضية على رمي 
طفلتها من شرفة مطبخ منزل العائلة الكائن في الطابق 

الرابع من بناية في محلة املصيطبة في بيروت.
وتوفيت الطفلة بعد نقلها الى املستشـــفى. وأشارت 
املصادر الى ان التحقيقات األولية أظهرت ان السيدة التي 

ألقت بطفلتها تعاني من اضطرابات نفسية.

إغالق عدد من شوارع 
نيويورك بعد تسرب 

مواد كيميائية
في ناطحة سحاب

ــورك ـ أ.ف.پ:  نيوي
اعلنت محطة تلفزيونية 
ــوارع  ش ان  ــن  االثن
ــط مانهاتن في  في وس
امام  ــت  اغلق نيويورك 
ــاء  ــير مس ــة الس حرك
االحد بسبب تسرب مواد 
ــة داخل ناطحة  كيميائي

سحاب.
وقالت محطة »دبليو 
ايه بي سي« ان احلادث 
عرضي ويجري تطهير 
مكان التسرب في الطابق 
ــن من  الثالث واخلمس
املبنى، مما اجبر السلطات 
على اغالق كل القطاع امام 
السير، واضافت  حركة 
ــب احد في  ــه لم يص ان

احلادث.

ميس حمدان


