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47 قرر محافظ الفيوم د.جالل سعيد تعويض السيدة 
التي مات حمارها بعد ان صدمه االوتوبيس الذي 
كان يقل احملافظ ووزراء االسكان والتعاون الدولي 
والتنمية احمللية اثناء زيارتهم للمحافظة. واوضح 
احملافظ بحسب جريدة »اليوم السابع«، ان احلادث 
جاء دون قصد بعد ان قطع احلمار طريق الوزراء 
الثالثة الذين زاروا محافظة الفيوم )100 كلم جنوب 

القاهرة( وقام���وا مبرافقة محافظ الفيوم الفتتاح 
مشروعات بتكلفة 500 مليون جنيه وتفقدوا محطات 
مياه الشرب باحملافظة. واثناء عودة االوتوبيس الذي 
يقل الوزراء واحملافظ بطريق قرية ابوديهوم مبركز 
اطسا، فوجئ س���ائقه بحمار مير امام االوتوبيس 
فصدمه، وعلى الفور قرر محافظ الفيوم تعويض 

صاحبة احلمار بشراء عجل لها.

موكب 3 وزراء يصدم حماراً والمحافظ يعوض صاحبته بعجل

الشحرورة صباح

ظهرت بحالة سيئة وتتكلم بصعوبة بالغة

صباح بدهشة: ليه يا رب سايبني عايشة.. كفاية كده
القاهرة – إيالف: أعلنت الفنانة 
صباح أنها ال تخاف املوت وتسأل 
اهلل دوما ل���م مازالت على قيد 
احلياة قائلة: »ليه يا رب سايبني 
عايشة، كفاية كده«، مؤكدة أن 
س���نة احلياة هي االنتقال إلى 
احلياة األخرى والتمتع بها كما 
متتعت بحياتها وحققت ما متنته 

من جناح وشهرة ومال.
تصريحات الفنانة صباح مع 
اإلعالمي وائل اإلبراشي جاءت 
في مواجهة بينها وبني الفنانة 
مرمي فخر الدين ضمن برنامج 
اتنني في اتنني، وألول مرة ظهرت 
الشحرورة وهي في حالة صحية 
شبه سيئة يكاد صوتها ال يسمع 
بسبب اإلرهاق الذي غلب عليه. 
وأكدت صباح أنها عانت كثيرا من 
غيرة زمالئها لكنها اآلن تشعر 
الناس والفنانني الشباب  بحب 
الذين يحرصون على االطمئنان 
عليها وزيارتها في املستشفى 
حني تعاني من أي وعكة صحية، 
مشددة على أنها ال تعرف حاليا 
ما إذا كانت تتمتع بصحة جيدة 
أم ال، وقالت: »أنا كويسة ومش 

كويسة«.
وعلى صعيد آخر، صرحت 
الفنانة  صباح بأنها نصح���ت 
فاتن حمامة بع���دم الغناء بعد 
أن ش���جعها املوس���يقار محمد 
الوهاب على دخول مجال  عبد 
األغنية، قائلة: »قلت لفاتن حمامة 
ما تغنيش، عشان صوتها مش 

حلو لكن شخصيتها رائعة«.

طفل مصري قربان 
لكشف كنز أثري باألقصر

مص���ر � د.ب.أ: قررت نيابة 
مرك���ز األقصر حب���س املتهمني 
باختطاف طفل لتقدميه قربانا 
لكش���ف كنز فرعوني باألقصر 

جنوب القاهرة.
وكان املتهمون، وهم صبري 
فؤاد حسني سليمان، ورمضان 
عبداهلل فكري، وفكري عبداهلل 
فكري، وحمادة عبداهلل فكري، 
وكرم محم���ود محمد، اختطفوا 
الطفل محمد عباس محمد أحمد 
محمود )10 أعوام( لتقدميه قربانا 
للكش���ف عن كنز أث���ري بقرية 
العشي، وقررت النيابة حبسهم 

أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وق���ال الطف���ل محم���د، في 
حتقيقات النيابة التي يش���رف 
عليها املستش���ار حس���ن كامل 
العام لنيابات األقصر،  احملامي 
انه كان يقف خارج منزله في قرية 
العشي، عندما طلب منه اثنان من 
املتهمني أن يساعدهما في جمع 
مجموعة من صناديق الكرتون 
الستخدامها في تخزين »بسكويت 
العيد« من مخزن تابع حملل بقالة 
املتهم األول وبعد أن استدرجاه 
بعيدا عن منزله اختطفاه على 
ظهر دراجة بخارية وفرا به إلى 
املنزل الذي كانوا يقومون باحلفر 

فيه بحثا عن اآلثار.
املتهمني  أن  وأضاف محم���د 
أخبروه بأن الشيخ سيقوم برقيته 
ثم سيلقون به في البئر احملفورة 
داخل املنزل وأن عليه أن يخبرهم 
ماذا وجد في البئر بعد أن يقوموا 
بسحبه ثانية، غير أن املتهمني 
نسوا اغالق باب املنزل، فغافلهم 

الطفل ومتكن من الهرب.

الناس« و»صاحب  التعامل مع 
النزوات املتعددة«.

وفي املقابل، وصفت الفنانة 
مرمي فخر الدين رش���دي أباظة 
ب�»البصب���اص« ألن���ه أراد أن 
يوقعه���ا في غرام���ه، لكنها لم 

ترضخ له.
وم���ن ناحية أخ���رى، أكدت 
مرمي فخر الدي���ن أنها لم جتر 
أي عمليات جتميل مثلما فعلت 
صباح التي لم ترها منذ 20 عاما، 
وذلك القتناعها مبذهب الفنانة 
أمينة رزق حسب قولها، وهو 
احلفاظ على »اخللقة الربانية« 
كما هي، األمر الذي اعتبرته نوعا 

من اإلميان.
مرمي فخر الدين التي تعلمت 
الصالة على يد الشيخ الشعراوي 
في عمر ال�25، أكدت أن س���بب 
ابتعادها عن اإلسالم في بداية 
إلى كون والدتها  حياتها يعود 
مسيحية وأدخلتها باسم »مرمي 
املدارس  إلى إح���دى  فخ���ري« 
الكاثوليكية واخف���ت ديانتها 
حتى عرف والدها املصري املسلم 
األمر وت���دارك املوقف في عمر 

العاشرة.
وعن الوضع احلالي للسينما 
املصرية، قالت مرمي فخر الدين: 
»من لديه أعصاب يستطيع أن 
يكمل أي فيلم آلخ���ره، أما من 
يفتق���ر للهدوء واألعصاب فمن 
املفضل أال يشاهد من األساس«، 
مؤكدة على أن ما يظهر اآلن على 

الشاشات ال ميت للفن بصلة.

أما سعاد حسني التي اعتبرتها 
فنانة سابقة لعصرها، فشددت 
على عدم انتحارها إلميانها بان 
سعاد حسني ال ميكن أن تقدم 

على تلك اخلطوة.
وردا على سؤال حول زيجاتها 

املتعددة، قالت الش���حرورة إن 
الوحيد الذي أحبها بصدق ولم 
يشعر بالغيرة من جناحاتها هو 
»جو حمود«، وذلك على الرغم من 
عشقها للفنان رشدي أباظة الذي 
وصفته »بالسكير الذي ال يجيد 

سيرين عبد النور: أصبحت جاهزة لإلنجاب..
وهيفاء أكثر نجاحاً مني

محمود درويش »في حضرة الغياب«

اإلخوان يفتحون النار على »فيس بوك«
بعد إغالق »إخوان ويكي«

إيالف: أغلق املوقع االجتماعي الشهير »فيس 
بوك« حس����اب موس����وعة »اخوان ويكي« التي 
دشنتها جماعة االخوان املسلمني أخيرا على غرار 
موسوعة ويكيبيديا العاملية في خطوة اعتبرتها 
اجلماعة »متعس����فة ومن دون وجه حق« ورمبا 
كانت اخلطوة ردا على إنشاء موقع »إخوان بوك« 
املماثل لألول. أسست اجلماعة مجموعة »اخوان 
ويكي« التي تضم 2650 عضوا بحسب قولها لرفع 
مس����توى الوعي بقضية اإلخوان عامليا وقضية 
اإلصالح الس����لمي التي تتبناها اجلماعة وإلقاء 
الضوء على جوهرها احلقيقي.  وجاء تدش����ني 
هذه املجموعة مترافقا مع موسوعة حتمل االسم 
نفسه دشنتها اإلخوان على شبكة االنترنت حتوي 

كتبهم ودراساتهم ومقاالتهم مصحوبة بالصور 
والڤيديوهات والوصالت اإللكترونية لتكون مرجعا 

ألي باحث يريد معرفة أي شيء عن اجلماعة. 
وقال مصدر من اجلماعة، احملظورة رسميا من 
قبل السلطة في مصر ل� »إيالف« ان اجلماعة لم 
تتلق أي إخطار سابق من »فيس بوك« بحدوث 
انته����اكات او مخالفات لش����روط املوقع. كما لم 
يذكر املوقع االجتماعي الذي يتخذ من الواليات 
املتحدة األميركية مقرا له السبب املباشر إلغالق 
احلس����اب.  واعتبرت اجلماعة ما حدث من قبل 
املوقع يدخل في إطار »هجوم سياسي ضد جماعة 
اإلخوان املسلمني التي تتمتع بشعبية في مصر 

واخلارج«.

اإلسالم في نظر الدنماركيين
عائق أمام التماسك االجتماعي

كوبنهاغن � أ.ف.پ: أفاد استطالع 
للرأي ان اغلبية الدمناركيني يرون ان 
االسالم يشكل »عائقا امام قوة متاسك 
املجتم����ع الدمناركي« حتى وان كان 
نصفهم تقريب����ا يعتقدون ان نتائج 
الهجرة منذ ستينيات القرن املاضي 
كانت عموما ايجابية في البالد. واعتبر 
54% من الذين ش����ملهم االستطالع 
ان االس����الم يطرح مشكلة التماسك 
االجتماعي في الدمنارك مقابل %39.9 
ال يشاطرون هذا الرأي و5.2% لم يبدوا 
رأيا. وفي نفس الوقت اعتبر نصف 
الدمناركيني تقريبا )49.7%( ان الهجرة 
منذ الس����تينيات ووجود املهاجرين 

والالجئني وأوالدهم كان ايجابيا.

أئمة القاهرة يخافون من المسلسالت
أكدت صحيفة »لوس أجنيليس تاميز« األميركية أن األئمة في 
مصر يخشون من »تهديد املسلسالت الرمضانية« لضياع القيمة 
الروحانية لشهر رمضان الفضيل، قائلة ان قنوات التلفزيون 
املصري تشن حربا شرسة لكسب اجلمهور والدعاية اإلعالنية 
خالل ش���هر رمضان. وقالت الصحيفة ف���ي تقرير لها امس ان 
األئمة املصريني يخشون من صرف املسلمني عن أداء شعائرهم 
الدينية والروحية في الشهر الكرمي بسبب املسلسالت الدرامية 
والتاريخية مضيفة انه في بداية الشهر بدأت القنوات في عرض 
48 مسلسال وتقريبا نفس العدد من البرامج املعدة خصوصا لهذا 
الشهر، ونقلت الصحيفة عن احمد حماية امام مسجد السلطان 
حسن بالقاهرة قوله ان ش���هر رمضان هو شهر عبادة وليس 
شهرا ملشاهدة املسلس���الت التلفزيونية. واوضحت الصحيفة 
ان االحصاءات الصادرة عن مركز البحوث العربية توضح ان 
شهر رمضان هو موسم ذروة االعالنات في مصر، مضيفة انه مت 
انفاق 146 مليون دوالر خالل شهر رمضان العام املاضي. وهو 

ما ميثل نحو 62% زيادة عن اي وقت آخر في العام.

دمش����ق � أ.ف.پ: يبدأ املمثل واملنتج السوري فراس ابراهيم في 
اخلريف املقبل تصوير مسلسل عن حياة الشاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش يحمل اسم »في حضرة الغياب«.
وأكد ابراهيم لوكالة فرانس برس ان العمل »يبدأ من األشهر األخيرة 
في حياة الشاعر، ليعود من ثم الى مراحل مختلفة من حياته بدءا من 
سن الس����ابعة، لنرى مكوناته وكيف تشكل���ت ذائقت���ه وثقافت��ه«. 
وعن مصادر س����يرة درويش الذاتية ق����ال ابراهيم »حينما تقرأ» في 
حضرة الغياب« و»أثر الفراشة« جتد انه أسس لسيرته الذاتية وعّبر 
عن نفسه بشكل أخاذ«. ولدى سؤاله عن املشكالت التي تواجه عمال 
تلفزيونيا من هذا النوع، قال ابراهيم »ال تستطيع ان تتوقع اال تثير 
القضايا الكبيرة مش����اكل وصعوبات، ولكن يجب اال يثني���ك ذل���ك 
ع���ن العم��ل«. وأضاف: »أنا ال أفكر في استثمار شهرة أو مال، ورمبا 

كانت أعمال كوميدية بسيطة انتاجيا تأتي بأموال أكبر«.

سيرين عبدالنور

القاهرة � ام.بي.س���ي: أكدت الفنانة اللبنانية 
سيرين عبدالنور أنها أصبحت جاهزة لإلجناب، 
وأن هذا القرار ستتخذه قريبا هي وزوجها فريد، 
نافية تعرضها خلالفات زوجية بسبب هذا األمر، 
خاص���ة أنها اتفقت وزوجها ف���ي بداية زواجهما 
على تأجيل هذا األمر حتى يتأكدا من أن حياتهما 

الزوجية سوف تستمر.
واعترفت بأن مواطنتها الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي أجنح منها، خاصة أنها ظاهرة فنية وتتميز 
بتقدمي لون مختلف في الغناء يساعدها فيه شكلها 
ودلعها، نافية في الوقت نفسه شعورها بالغيرة 
من جناحها ومحاولة تقليدها. وقالت سيرين � في 
مقابلة مع برنامج »بلسان معارضيك« على قناة 
»القاهرة والناس« الفضائية يوم االثنني املاضي: »ال 
أعيش في خالفات زوجية بسبب رفضي اإلجناب، 
كل هذه األمور شائعات ال أساس لها من الصحة، 
مثلم���ا قالوا إني انفصلت عن زوجي بعد ش���هر 
واحد م���ن زواجنا«. وأضافت »اتفقت مع زوجي 
ف���ي بداية زواجنا على أن نأخذ فترة معينة قبل 
مسألة اإلجناب حتى نستطع أن نرى ونحكم على 
عالقتنا بطريقة جيدة، وهل سنستمر في احلياة 

معا أم سيتم االنفصال«.
وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها جاهزة لإلجناب 
واألموم���ة، خاصة أن هن���اك تفاهما كبيرا بينها 
وبني زوجها حاليا، مشيرة في الوقت نفسها إلى 
أنها تش���عر في أوقات كثيرة بأنها طفلة وتريد 

أن يكون لديها طفل. ورفضت س���يرين اتهامها 
باألنانية لعدم إجنابها من أجل احلفاظ على عملها 
في الفن، نافية تعرضها لضغوط عائلية بسبب 
موضوع اإلجناب، لكنها شددت على أنها وزوجها 

سيتخذان قرار اإلجناب قريبا.

إصابات بڤيروس النيل الغربي في اليونان وتعزيز إجراءات الوقاية

وفاة أربعة في فلوريدا أصيبوا بڤيروس ينتقل عن طريق البعوض

أثينا � أ.ف.پ: أعلنت وزارة الصحة اليونانية 
تعزيز اجراءات الوقاية مع ارتفاع كبير في أعداد 
املصابني بڤيروس النيل الغربي في وسط البالد 
الذي تسبب في اربع وفيات منذ مطلع اغسطس. 
وتقررت هذه االجراءات مع تشخيص اصابة 60 
شخصا الثالثاء بالڤيروس الذي تنتقل عدواه 
الى االنسان من البعوض املصاب، فيما شخصت 
13 اصاب����ة االثنني على ما افاد بيان صادر عن 
مركز مكافحة االمراض والوقاية منها. وتبني 

ان 60 من املرضى مصابون بالتهاب في الدماغ 
وهي اخطر تبعات الڤيروس فيما توفي اربعة 
مرضى مسنون كانوا مصابني بامراض اخرى 
ايض����ا. واظهرت اخر حصيل����ة ملركز مكافحة 
االمراض ان 29 مريضا ال يزالون في املستشفى 
من بينهم ثمانية في العناية الفائقة. ويضرب 
الڤيروس حتى االن منطقة مقدونيا خصوصا، 
في املناطق القريبة من االنهر والبحيرات وصوال 

حتى حدود تيسالونيكي ثاني مدن البلد.

تاالهاس���ي )فلوري���دا( � رويت���رز: قال 
مسؤولون بقطاع الصحة ان اربعة من سكان 
والية فلوريدا توفوا متأثرين مبرض ينقله 
البعوض ويصيب في العادة اخليول و ذلك في 
الوقت الذي تدخل الوالية األميركية التي تكثر 

فيها املستنقعات ذروة موسم األمراض املنقولة 
عن طريق البعوض. وأضاف املسؤولون ان 
اثنني من س���كان منطقة تامبا توفيا الشهر 
املاضي مبرض ڤيروسي يحدث التهابات في 

الدماغ.

صحتك

محمود درويش


