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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
هاجم���ت الفنانة م���روى خالل 
اطاللته���ا ف���ي برنامج »بلس���ان 
معارضيك« عبر شاش���ة »القاهرة 
والناس« الفنانة هيفاء وهبي التي 
تغار منها ألن حضورها على املسرح 
اقوى - حسب مروى - وكتبت اسم 
الشاعر محمد ماضي والفنانة ليلى 
نظمي التي اعتبرت ان مروى شوهت 
أغانيها، وبدأت مروى الفقرة الثانية 
من البرنامج ايضا بتصريحات نارية 
ضد الفنانة هيفا وهبي، مشيرة الى 
انها انق���ذت احدى حفالت هيفا في 

مصر حيث كان قد حجز للحفل عشرين شخصا فقط 
وعندما طلب منظم احلفل من مروى ان تشارك هيفا 
الغن���اء، قفز عدد احلجوزات الى 500 في ايام قليلة، 
إال ان هيفا الغت احلفل ألس���باب مشبوهة وهذا كله 

حسب مروى.
أما عن ش���كلها فقد قالت مروى إنها جميلة بدون 

عمليات جتميل عكس هيفا التي قامت 
بعمليات جتميل في كل جس���دها، 
كما اتهمت م���روى هيفا بأنها تثير 
املشاكل مع كل الفنانات لذا فهي ال 

حتبها ابدا.
وفي احللقة جابه طوني خليفة 
مروى ب���أن ما يقال عنها بلس���ان 
معارضيها بأنها تقدم إثارة جنسية 
رخيصة ومبتذلة وأنها شوهت االغاني 
التراثية املصرية القدمية وقدمتها في 
إطار متدن، وتطرق احلوار مع مروى 
ايضا لقصة تأخيرها زواجها، كما 
ناقشها عن اجلدل الذي اثير حول 
فيلميها األخيرين أحاسيس ودكتور سيليكون، مروى 
التي حاولت مغازلة طوني لتشتيت انتباهه ومنعه 
من مهاجمتها، لكنه كان حازما معها وقابل مغازلتها 
بالضحك، ونقل لها طوني بكل جرأة اتهامات معارضيها 
لها.. كما نقل لها اتهام معارضيها باملتاجرة باحلجاب 

وحتدثت مروى ألول مرة عن أبيها وعالقتها به.

لندن � يو.بي.آي: بدأ رئيس الوزراء البريطاني 
السابق غوردون براون السير على خطى سلفه 
توني بلير بعرض خدماته كمتحدث في املناسبات 
العامة مقابل 100 ألف دوالر أي ما يعادل 64 ألف 

جنيه استرليني للخطاب الواحد.
وقالت صحيف����ة »اندبندانت« امس اخلميس 
إن ب����راون طلب من وكالة للعالق����ات العامة في 

لندن متخصصة في خطابات السياسيني البارزين 
إدراج اس����مه على الئحة ارتباطاتها في الش����رق 

األوسط وآسيا.
وأضافت أن مصدرا مطلعا أكد أن الرسم املالي 
الذي سيتقاضاه براون سيكون أقل بكثير من املبلغ 
الذي يحصل عليه سلفه بلير أو غيره من زعماء 
العالم السابقني مثل الرئيس األميركي األسبق بيل 

كلينتون مقابل إلقاء كلمة مدتها 60 دقيقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن براون يعكف حاليا 
على وضع كتاب بعن����وان »األزمة املالية« حول 
املشاكل اخلانقة التي تعرض لها النظام املصرفي 
العاملي منذ عامني ومن املتوقع أن يصدر في اخلريف 
املقبل، وأملح الى أنه يعتزم ممارسة األعمال اخليرية 

والتركيز على قضايا التنمية الدولية.

براون يعرض خدماته كمتحدث بـ 100 ألف دوالر

ابوالليفعمار الشريعيتامر حسني

)رويترز( لقطات ڤيديو القتحام الثور ملدرجات املتفرجني          

مروىهيفاء وهبي

طوني خليفة

صحتك

فحص دم الكتشاف 
مرض السل

لن���دن � يو.بي.آي: قال 
باحثون إنهم أحرزوا »خطوة 
مهمة« باجت���اه فحص دم 

الكتشاف مرض السل.
وذكرت هيئ���ة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي س���ي( 
أن بصمة للحمض النووي 
في الدم تع���د بتحديد من 
البكتيريا  ممن يحمل���ون 
املسببة للسل ستظهر عليهم 
األعراض وينقلون العدوى. 
وأشارت إلى أن هذا الفحص 
سيسمح بتشخيص هذا الداء 
الرئوي ومعاجلته وبالتالي 
إنقاذ حياة الكثيرين. ويقول 
اخلبراء إن هذا البحث »رائع« 
لكنه بحاجة ملزيد من العمل 

لتأكيده.
ولفتت الطبيبة املسؤولة 
عن البحث في املعهد الدولي 
لبحوث الطب في لندن آن 
أوغ���ارا إلى أن فحص الدم 
هذا واعد لكنه بحاجة إلى 
مزيد من العمل مضيفة »إن 
كان باإلمكان معرفة من ممن 
يدعون بحملة مرض السل 
س���يتطور املرض عندهم 
بش���كل كامل فإنه سيكون 
لذلك نتائج مهمة في إيقاف 

الوباء العاملي«.
وقال���ت »علينا فقط أن 
نبرهنه حالي���ا لكنه واعد 
جدا«. والس���ل هو مرض 
مزم���ن يصي���ب بصورة 
الرئتني ويقتل  رئيس���ية 
حوال���ي مليوني إنس���ان 

سنويا.

عمار الشريعي: تامر حسني ليس مطربًا
وأبوالليف يذكرني بجورج وسوف!

وكاالت: اعترف املوس���يقار 
وامللحن املصري عمار الشريعي 
بأنه أساء تقدير صوت املطربة 
اللبنانية نانس���ي عجرم عندما 
سمعها للمرة األولى، وانه يشعر 

بالندم ألنه لم يعطها الفرصة.
واعتب���ر ان ص���وت املطرب 
الشعبي املصري أبوالليف يذكره 
باملطرب السوري جورج وسوف، 
رافضا في الوقت نفسه تصنيف 
تامر حسني ومحمد حماقي ضمن 

خانة املطربني.
وقال عمار الشريعي � في مقابلة 
مع برنامج »مع نضال األحمدية« 
عل���ى قناة »القاه���رة والناس« 
الثالثاء املاضي -: »غضبت من 
نانس���ي عجرم عندما غنت ألم 
كلثوم، لكني ندمت بعد سنتني 
على ذلك، بعدما سمعتها مرة ثانية 

ووجدت صوتها حلوا«.
وأضاف: »لم أصدق ان صوت 
الدرجة،  الى هذه  نانسي تطور 
وندمت النني لم اعطها الفرصة في 
املرة األولى، خاصة انها أكيد كانت 
متوت���رة، لكن اآلن اصبحت من 
أعز أصحابي وعملت لها مؤخرا 

أغنية ملهرجان القاهرة«.
ونفى املوسيقار املصري وجود 
خالف بينه وبني الفنانة العظيمة 
فيروز، وان قلبه مع فيروز في 
أزمته���ا األخيرة لك���ن عقله مع 
الرحابنة، مشيرا الى ان فيروز 
والرحابنة مجموعة واحدة ناجحة 
مع بعضهما، ويجب ان يأخذ كل 

واحد منهما حقه.
وأشار الشريعي الى انه كانت 
هناك فكرة للتعاون مع املطرب 
املصري الظاهرة نادر أبوالليف 

اال انها فش���لت، الفت���ا الى انه 
يرى ان صوته ليس سيئا، وانه 
يذكره باملطرب اللبناني جورج 

وسوف.
ورأى ان اغاني أبوالليف تندرج 
حتت املونولوج مثل الفنان القدير 
محمود شكوكو، الفتا الى انه في 
حال تعاونه معه كان سيخرج منه 

مطربا جديدا يبهر الناس.
واعتبر ان تامر حسني ومحمد 
حماقي من املغنني املوجودين على 
الساحة حاليا، ولكنه رفض ان 
يصنفهما من املطربني، ألن املطرب 
له مواصفات خاصة غير متوافرة 

فيهما، على حد قوله.
وكشف املوسيقار املصري انه 
حلن أغاني راب ع���ام 1989 من 
التجربة، وقد القت جناحا  باب 
كبيرا وقتها، مشيرا الى ان الراب 

متكن في الفترة األخيرة من غزو 
أوروبا وأميركا واجلمع بني الثقافة 

الشرقية والغربية.
وم���ن ال���راب ال���ى األغنية 
الوطنية، قال الشريعي: لم يعد 
هناك حلم عربي أو قومية عربية 
حتى تك���ون هناك أغنية قومية 
عربية، مش���يرا الى ان اسرائيل 
جنحت في تقس���يم العرب الى 
دويالت، وكل دولة تريد ان تكون 

لها الكلمة العليا.
وشدد الشريعي على ان العرب 
لم يعد لديهم حلم مشترك لكنهم 
من املمكن ان يلتقوا في الش���دة 
فقط، مشيرا الى ان وفاة الزعيم 
جمال عبدالناصر كانت مبثابة 
حزن في الش���ارع العربي، وانه 
وقتها كان في بيروت ورأى حزن 

اللبنانيني والفلسطينيني.

ثور يصيب 40 متفرجاً في حلبة مصارعة بإسبانيا  »الفيس بوك« تطلق خدمة »أماكن«

مصففة شعر تخدع نجوم هوليوود

مؤسس شركة »فيس بوك« ومديرها مارك 
زوكر برغ يتحدث ف���ي مؤمتر صحافي في 
مقر الشركة في بيلو ألتو بوالية كاليفورنيا 

االميركية حيث اعلن عن اطالق »اماكن فيس 
بوك« وهو تطبيق جديد يتيح ملس���تخدمي 

»فيس بوك« توثيق األماكن التي زاروها.

لوس اجنيليس � أ.ف.پ: تعرضت عدة 
جنمات س���ينما وغناء بينهن شير وچنيفر 
أنس���تون وآن هاثاوي لعمليات احتيال من 
قبل مصففة ش���عر في بيڤرلي هيلز كانت 
تس���تخدم أرقام بطاقات اعتمادهن على ما 

ذكر القضاء األميركي.
وأوقفت ماريا غابرييال بيريز )51 عاما( 
من دون أي مقاومة أمام زبونتها في محلها 
»غابرييال ستوديو« في بيڤرلي هيلز وهي 
منطقة فخمة يسكنها الكثير من النجوم غرب 

لوس اجنيليس.
ويبدو ان بيريز متكنت من سرقة حوالي 

300 ألف دوالر من خالل سحب األموال من 
بطاقات اعتمادهن. وتواجه عقوبة بالسجن 

قد تصل الى 25 عاما.
ومن ضحايا مصففة الشعر أيضا املمثلتان 

ليف تايلر وميالني غريفيث.
ويبدو انها سرقت حوالي 241 ألف دوالر 
من ليف تايلر وحدها على ما جاء في مذكرة 

توقيف بيريز.
ولم تكتف املزينة ببطاقات االعتماد، فهي 
متهمة بإصدار شيكات بال رصيد واالحتيال 
على الضمان االجتماعي حيث هي مس���جلة 

حتت 20 اسما مستعارا.

مدريد � )د.ب.أ(: ذكر مسؤولون محليون امس 
اخلمي����س أن ثورا قفز إلى املدرجات في حلبة 
ملصارعة الثيران بشمال اسبانيا واندفع في حالة 
هياج، ما تسبب في إصابة 40 متفرجا. ووقع 
احلادث في بلدة تافاال يوم األربعاء املاضي في 
حلبة ملصارعي الثيران الشبان حيث يحاولون 
فيها مراوغة الثيران أثناء عدوها في احللبة. 
وضرب ثور صغير اس����مه كويسيرو يزن 
أكثر من 500 كيلوجرام رأسه في حائط وأصاب 

قرنه مما أدى إلى تعرضه لنزيف شديد. وكان 
على وشك اقتياده من الساحة عندما قفز على 
املدرجات ما أثار حالة من الفزع بني املتفرجني. 
ومتكن مصارع ثيران سابق من االمساك بالثور 
من ذيله وشل عدة رجال حركته. وبعد ذلك قتل 
الثور بخنجر يستخدمه مصارعو الثيران في 

الضربة القاضية في مصارعة الثيران.
ومازال ثالثة من الضحايا في املستشفى. 
وتعرض واحد منهم جلراح بسبب قرن الثور 

بينما أصيب االثنان اآلخ����ران خالل التدافع. 
وتردد أن أحد املصابني في التدافع وهو صبي 
)عش����ر س����نوات( في حالة خطيرة. ووصف 

منظمو السباق احلادث بأنه نادر جدا.
ووقع احلادث بعد أن قررت منطقة قطالونيا 
شمال شرق البالد حظر مصارعة الثيران في 
يولي����و املاضي. وأثار القرار جدال في مختلف 
أنحاء البالد بش����أن إمكانية اس����تمرار تقليد 

مصارعة الثيران في اسبانيا.

وزير التعليم السعودي يشارك التالميذ 
تنظيف مدارسهم

البريطانيات سينتظرن عقودًا
قبل الحصول على رواتب مساوية للرجال

محكمة سعودية تسأل: هل يمكن قطع 
الحبل الشوكي كقصاص؟

مصريون يحاولون خطف طفل وذبحه 
قربانًا لكنز فرعوني

كش����ف برنامج »خواطر 6« لإلعالمي أحمد الشقيري عن مشاركة 
وزير التربية والتعليم السعودي األمير فيصل بن عبداهلل التالميذ في 
تنظيف الفصول مبدارس جدة ألول مرة، في تطبيق عملي للتجربة 
اليابانية التي كان البرنامج قد عرضها العام املاضي. في الوقت نفسه 
أطلق الش����قيري عبر برنامجه حملة »فينا خير« لتنظيف املدارس، 

حتت شعار مدرستي مسؤوليتي بعد رمضان.
وق����ال مقدم »خواطر 6« ان الوزير ش����ارك الطلب����ة بكل أريحية 
وتواضع، وحفزهم على مبادرة »تنظيف الفصول«، مش����يرا الى ان 
األمير ذكر انه يريد ان يبدأ بتطبيق تلك التجربة في السعودية، بعد 
ان عرض »خواطر« - العام املاضي – جتربة تنظيف الطالب اليابانيني 

فصولهم بأنفسهم.
وأضاف انها كانت فرصة نادرة ان يجتمع اإلعالم والدولة، متمثلة 
في وزارة التربية والتعليم، والقطاع اخلاص، ممثال في شركة ألبيك، 
في تنفيذ املبادرة، وقال الشقيري: احتجنا 3 أشهر للتخطيط وعمل 
جتارب كاملة، وطبقنا املشروع في مدرستني، هما مجمع النور ومدارس 
الفكر في جدة. واضاف انه في مرحلة التحضير مت تقس����يم الفصول 
الى 5 مجموعات، وقام تالميذها بتنظيف الفصول يوميا ملدة شهرين 
بعد تقسيم املهمات، ومت االتفاق مع األمير فيصل على زيارة الفصول، 
واالطالع على التجربة، كما مت تخصيص جوائز للمجموعات الفائزة 

لتحفيز التالميذ.

لندن � رويترز: أظهر مسح ملعهد تشارترد لالدارة امس ان رواتب 
املديرين الرج����ال في بريطانيا تفوق رواتب نظيراتهم من النس����اء 
بعشرة آالف جنيه استرليني في السنة وانه قد متر 60 عاما تقريبا 

قبل ان يتم جسر هذه الهوة.
وأشار املس����ح الى ان رواتب املديرات سجلت زيادة بشكل أسرع 
قليال من رواتب املديرين الرجال، مع ارتفاعها بنسبة 2.8% على مدى 
االثني عشر شهرا املاضية، لكن بعض الرجال من ذوي املناصب األعلى 

دخال يتقاضون رواتب تزيد بنسبة 25% عن اجلنس اآلخر.
وقالت بترا ويلتون رئيسة قسم السياسة باملعهد »البنات املولودات 
هذا العام س����يواجهن احتمال العمل ملدة 40 عاما في ظل عدم تكافؤ 

األجور، احتمال استمرار عدم املساواة في الراتب لعقود.

الرياض � د.ب.أ: وجهت محكمة س����عودية عدة خطابات رس����مية 
لعدد من املستشفيات تسأل أطباءها عن إمكانية إجراء عملية جراحية 
ل�»تعطيل« احلبل الش����وكي ل� »متهم« تسبب في شلل كامل للمجني 
عليه أثناء شجار بعد أن تعرض املجني عليه لطعنة بساطور في ظهره 
أثناء شجار وقع بينه وبني آخر قبل عامني ونصف العام، ونتج عنه 
جرح في احلبل الش����وكي اصابه بالشلل. وقال رئيس محاكم منطقة 
تبوك سعود بن سليمان اليوسف لصحيفة »عكاظ« ان سبب تأخير 
القضية هو مطالبة املجني عليه بالقصاص من خصمه بعد تعرضه 
إلصابة دائمة متمثلة بالشلل الكامل نتيجة للعراك الذي نشب بينهما 
قب����ل نحو عامني ونصف العام. ونقل����ت الصحيفة عن املجني عليه 
عبدالعزيز املطيري )22 عاما( قوله انه تعرض لطعنة بس����اطور في 
ظهره أثناء شجار وقع بينه وبني آخر قبل عامني ونصف العام نتج عنه 
جرح في احلبل الشوكي تسبب له بالشلل. وقال املطيري إن »خصمه 
اعترف بجرميته أمام احملققني في مركز الشرطة ما دعا قاضي احملكمة 
للحكم بس����جنه سبعة أشهر كحق عام، فيما التزال جلسات احملاكمة 

بشأن احلق اخلاص لم تنته طيلة الفترة املاضية«.

القاهرة � د.ب.أ: قررت نيابة مركز األقصر حبس املتهمني باختطاف 
طفل لتقدميه قربانا لكشف كنز فرعوني باألقصر )721 كم جنوب 
القاهرة(. كان املتهمون وهم: صبري فؤاد حسني سليمان، رمضان 
عبداهلل فكري، فكري عبداهلل فكري، حمادة عبداهلل فكري وكرم 
محمود محمد اختطفوا الطف���ل محمد عباس محمد احمد محمود 
)10 أعوام( لتقدميه قربانا للكش���ف عن كنز أثري بقرية العشي، 

وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وق���ال الطفل محمد، في حتقيقات النيابة التي يش���رف عليها 
املستشار حسن كامل احملامي العام لنيابات األقصر، انه كان يقف 
خارج منزله في قرية العشي، عندما طلب منه اثنان من املتهمني 
ان يساعدهما في جمع مجموعة من صناديق الكرتون الستخدامها 
في تخزين »بس���كويت العيد« من مخ���زن تابع حملل بقالة املتهم 
األول، وبعد ان اس���تدرجاه بعيدا ع���ن منزله اختطفاه على ظهر 
دراجة بخارية وفرا به الى املنزل الذي كانوا يقومون باحلفر فيه 

بحثا عن اآلثار.

مروى: هيفاء وهبي تغار مني ورفعت بيع تذاكرها من 20 إلى 500 في حفلة بالقاهرة


