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طبيب عبدالناصر الخاص: »فنجان السادات« بريء من وفاة »الزعيم«

فرقة »ابا« تمنع حزبًا متطرفًا من استخدام أغنية »ماما ميا« الشهيرة
ستوكهولمـ  أ.ف.پ: منعت فرقة ابا السويدية ملوسيقى البوب حزب 
الشعب الدمناركي اليميني املتطرف من استخدام اغنيتها الشهيرة »ماما 
ميا« خالل اجتماعاته، على ما افادت شركة االنتاج التي متتلك حقوق 
االغنية. وقال اوليه رونباك املسؤول في شركة »يونيفرسال ميوزيك« 
في ستوكهولم لوكالة »فرانس برس«: علمنا ان حزب الشعب الدمناركي 

استخدم اغنية »ماما ميا« مع ان »ابا« متنع استخدام موسيقاها الغراض 
سياســــية. واضاف: طلبنا منهم التوقف فورا وقد رد احلزب بأنه لن 

يستخدم االغنية بعد اآلن.
وكان احلزب اليميني املتطرف يستخدم االغنية مستبدال »ماما ميا« 

بـ »ماما بيا« تيمنا بزعيمته بيا كيارسغارد.

أرجعها ألسباب مرضية ووراثية

المنصور: تورطت في فيلم »ذئاب ال تأكل اللحم«
وال عالقة لي بالمشاهد الفاضحة فيه!

يعشقها.
وأعـــرب عن ســـعادته 
لمشـــاركته في مسلســـل 
»زوارة خميـــس« مؤكدا ان 
دوره جاء مكمال لكثير من 
المشاهد في البناء الدرامي 
المتســـارعة في  واألحداث 
المنصور  المسلسل. وعبر 
عن سعادته أيضا بالعودة 
الفنانة  للعمل مجددا مـــع 
القديرة سعاد عبداهلل، حيث 
ان العمل معها متعة كبيرة، 
وقد ســـبق ان عمال معا في 
اكثر من عمل فني فتكونت 

بينهما كيمياء فنية.
وأشـــار الى انه يأمل في 
التعـــاون قريبـــا ايضا مع 
الفنانة حياة الفهد، خاصة 
انهمـــا زميالن ورفيقا درب 
طوال الســـنوات الماضية، 
التي حفلت بكثير من العطاء 
لخدمة الفـــن على مختلف 
انه بدأ  الى  األصعدة، الفتا 
مع حياة وسعاد التمثيل منذ 
البداية، حتى وصلوا الى ما 

هم فيه اآلن.

برنامج »تـــو الليل« كانت 
جميلة ويعتز بها.

وكشف المنصور عن ان 
زوجته أهم شـــخصية في 
البداية  حياته، وانها فـــي 
كانت تغار عليه للغاية وال 
تتحمل أي موقف، إال انه شدد 
على انها بدأت تتفهم طبيعة 
عمله في الفن، وتعودت على 
موضوع المعجبات، ولم يعد 
يزعجها هـــذا األمر كما كان 

يحدث في البداية.
وأعـــرب عن ســـعادته 
بالعمل مجـــددا مع الفنانة 
سعاد عبداهلل في مسلسل 
»زوارة خميس« الذي عرض 
في شهر رمضان المبارك، كما 
تمنى ان يجمعه عمل قريبا 

بالفنانة حياة الفهد.
وأرجع سبب ابتعاده عن 
الدراما السعودية في الفترة 
األخير الى عـــدم تلقيه أي 
عـــروض مناســـبة، مؤكدا 
انه عندمـــا يتلقى العرض 
المناسب لن يمانع من العمل 
التي  الدراما السعودية  في 

به لخشبة المسرح.
وانتقد المنصور الدراما 
التي تظهر دائما  المصرية 
الشخص الخليجي على انه 
تافـــه، وانه يزور مصر من 
أجل الذهاب الى الكباريهات 
وإنفاق أمواله على الراقصات، 
مشـــيرا الى ان هناك أمثلة 

جيدة في دول الخليج.
وفيما يتعلق بشـــائعة 
وفاته قال المنصور: »شائعة 
وفاتي غير حقيقية وسخيفة 
وتافهـــة للغاية، وال أعرف 
الغرض من نشر هذا الخبر، 
وال أعرف كيف يفكر الشخص 
الذي أشـــاع هذا األمر، وال 
اعتقد ان عنده مسؤولية«.

وأضاف فـــي مقابلة مع 
برنامج »هال وغال« على قناة 
»أبوظبي اإلمارات« بثت يوم 
الخميـــس الماضي »الموت 
حق علينا، ولكـــن البد ان 
يكون هناك احترام لهذا األمر 
ألنه بيد اهلل وحده، ويجب 
اال يتدخل اي شـــخص في 
أمر كهذا مهما كانت األسباب 

والمبررات«.
المنصور بقرب  وتفاءل 
اإلفـــراج عـــن مسلســـله 
التاريخي »أســـد الجزيرة« 
الـــذي يتناول فتـــرة حكم 
الشيخ مبارك الصباح األول، 
ويجسد فيه شخصية الشيخ 
المسلسل قد  مبارك، وكان 

منع من العرض.
وعـــن عودتـــه لتقديم 
البرامـــج مـــن جديـــد قال 
المنصور: ان عودته للبرامج 
ستكون في تلفزيون الكويت 
مـــن خالل برنامـــج جديد، 
مشـــيرا الى ان تجربته في 

إم.بي.ســـي: نفى الفنان 
محمـــد المنصور شـــائعة 
وفاتـــه التي ترددت مؤخرا 
على االنترنت، ووصفها بأنها 
»ســـخيفة«، كاشفا عن انه 
شارك في فيلم مصري فاضح 
في بداية حياته الفنية دون 

ان يعلم.
وأوضح المنصور انه في 
بداية مشواره الفني شارك 
في فيلم »ذئاب ال تأكل اللحم« 
الفنان عـــزت العاليلي  مع 
والفنانة ناهد شريف، إال ان 
هذا الفيلم منع من العرض، 
ألنه احتوى على مشـــاهد 
فاضحة، مشيرا الى انه يتبرأ 

من هذا الفيلم.
الفتا الى ان المخرجـ  الذي 
لم يذكر اسمهـ  صور مشاهد 
لفنانيـــن في العمل، وركب 
عليها مشاهد أخرى لتظهر 

»فاضحة«.
المنصور ان  وأوضـــح 
مشاهده في الفيلم لم يكن 
فيها أي شيء فاضح، حيث 
الممثلين  انه لم يكن مـــن 
الذين تم تركيب مشاهد لهم 

في الفيلم.
وكشـــف عن انـــه تلقى 
عروضا مـــن اكثر من عمل 
درامـــي، منها عمـــل درامي 
مصري رفض الكشـــف عن 
تفاصيلـــه، إال انه ألمح ان 
الفنانة صابرين قد تشاركه 
فيه، كما انه يقرأ عمال عمانيا 
حاليا بعنوان »الوهم«، إضافة 
الى انه يجهز حاليا للعودة 
الى المســـرح من جديد من 
خالل عمل بعنوان »إخوان 
منصور« ووصفه بأنه عمل 
جيد، وسيكون خير ما يعود 

صورة ارشيفية جتمع الرئيسني الراحلني انور السادات وجمال عبدالناصر

الطبيب الصاوي حبيب بصحبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في آخر ايامه

الرئيس الليبي معمر القذافي خالل خطابه في األمم املتحدة العام املاضي

الكوميدي جو ليباري

مطار روبن هود

محمد املنصور

ملصق فيلم »ذئاب ال تأكل اللحم«

العربية: اســـتبعد الطبيب 
اخلاص للرئيس املصري األسبق 
جمـــال عبدالناصـــر اي احتمال 
لوفاته مسموما، كما تردد أخيرا، 
وأكد أنه توفي متأثرا بأزمة قلبية، 
ومضاعفات مرض السكري، مشيرا 
الى حدوث عدة وفيات في العمر 
نفسه تقريبا وباألسباب نفسها 
الزعيـــم املصري  داخل أســـرة 
الراحل، وروى د.الصاوي حبيب، 
أحد أفراد الطاقم الطبي اخلاص 
لعبدالناصـــر، والذي كان يتابع 
حالتـــه الطبية منذ يوليو 1967 
وحتى وفاته في ســـبتمبر عام 
1970، تفاصيل األيام األخيرة في 
حياة عبدالناصر. وأيد الصاوي 
في حديثه الى برنامج »استديو 
الذي بثته »العربية«  القاهرة«، 
التي  الواقعة  املاضـــي،  اجلمعة 
رواها الصحافي املصري محمد 
حسنني هيكل عن قيام الرئيس 
املصري الراحل أنور الســـادات، 
والذي كان يشغل منصب نائب 
الرئيس آنذاك، بإعداد فنجان من 
القهوة لعبدالناصر بعد انفعاله 
خالل احد االجتماعات قبل وفاته بـ 
3 أيام. إال انه استبعد ان يكون قد 
مت دس السم لعبدالناصر في هذا 
الفنجان، وأشار الى انه كطبيب ال 
يعرف نوعا من السم يبدأ مفعوله 
بعد مدة طويلة من تناوله، وأن 
عبدالناصر لم يعان من اي اعراض 
غير عادية بعد تناول تلك القهوة. 
وكشف حبيب ان عبدالناصر كان 
قد تعرض ألزمة قلبية حادة قبل 
وفاته بعـــام، فضال عن انه كان 
يعاني من تصلب في الشـــرايني 
ودوالي الرئتني، ومضاعفات مرض 
الســـكري، ونفى ان يكون هناك 
اي تقصير او إهمال طبي تسبب 
في وفاته، ألن عبدالناصر أصيب 
بصدمة قلبية، أوقفت بشكل فوري 
عمل اكثر من 40% من عمل عضلة 
القلب. وأرجع طبيب عبدالناصر 
الكثيرة حول ظروف  التكهنات 
وفـــاة »الزعيم« ومـــا اذا كانت 
طبيعية ام ال، الى اسباب عدة، منها 

السن املبكرة التي توفي فيها )52 
عاما( واملوت املفاجئ، حيث انه لم 
ميرض طويال، وللظروف التي كانت 
متر بها مصر في ذلك الوقت، حيث 
كانت في حالة حرب مع إسرائيل، 
باالضافة الى عدم معرفة الرأي العام 
اي شيء عن احلالة الصحية للرئيس 
حتى فوجئـــوا بوفاته، فضال عن 
كثرة أعداء عبدالناصر وأصدقائه 
على السواء الذين يريدون معرفة 
احلقيقة. وملح حبيب الى ان العوامل 
الوراثية قد يكون لها دور، مشيرا 
الى ان تاريخ عائلة عبدالناصر يحفل 
بعدة وفيات مشابهة، حيث توفي 
بعده بعام واحد شقيقه في السن 
نفسه تقريبا وباملرض نفسه، ومن 
بعدهما بفترة وجيزة توفي شقيقه 
الثاني وباملرض نفسه ايضا، كما 
ان والدة عبدالناصر توفيت بصورة 
فجائية في سن الـ 30، وتوفي خاله 
ايضا في نفـــس عمر عبدالناصر، 
بأزمة قلبية ومضاعفات السكري.

مدرسة كاثوليكية تتحول إلى إسالمية في بريطانيا

تدنيس 36 قبرًا لمسلمين في شرق فرنسا

لألسبوع السابع على التوالي

دراما منجم شيلي تتواصل.. من يخرج أواًل؟

ذكرت صحيفة »انديبيندنت« ان مدرسة للروم 
الكاثوليك في قلب مجتمع آسيوي في منطقة النكشاير 
ستصبح اولى املدارس الدينية التي تتحول الى اعتناق 
الدين االســــالمي في البالد. واضافت الصحيفة انه 
قبل عقد من الزمن، كانت مدرســــة »القلب املقدس« 
االبتدائية في بالكبيرن مجتمعا مزدهرا للكاثوليكية، 
مع 91% من تالميذها من الذين يعتنقون املسيحية، 

لكن اآلن هذا العدد تقلص الى ما ال يتجاوز 3 %.
وتابعت الصحيفة، نتيجة لذلك، فإن اربشــــية 
سالفورد املســــؤولة عن املدرسة، توصلت لنتيجة 
انه لم يعد مناسبا للكنيسة الكاثوليكية البقاء في 
املسؤولية، وبدال من ذلك، فإن مستقبل املدرسة هو 
موضوع تشاور، مع مسجد محلي من ابرز املنافسني 

لتولي مهام تشغيل املدرسة.

ستراسبورغـ  أ.ف.پ: تعرض 36 قبرا ملسلمني 
الى التدنيس ليـــل اخلميس ـ اجلمعة في مقبرة 
بستراسبورغ )شرق فرنســـا( ما اثار استنكارا 
شديدا لدى مســـؤولي هذه اجلالية الذين اتهموا 

اليمني املتطرف.
وابلغ حارس مقبرة مينو جنوب املدينة صباح 
اجلمعة عن عملية التدنيس كما اعلن مساعد عمدة 
املدينة املكلف بســـالمة الديانات اوليفيه بيتز، 
وحتدث في اول االمر عن تدنيس ما بني عشرين 

الى ثالثني قبرا.
ورســـمت على القبور ثالثة صلبان معقوفة 
واحدها في مدخل القسم املخصص للمسلمني في 

املقبرة، كما افاد مراسل فرانس برس.

وقلبت شواهد بعض القبور ودمرت ومن بينهما 
قبور اطفال، بينما حضرت بعض العائالت عصرا 
ملعاينة االنتهاك. وحتدث عبدالعزيز شكري املندوب 
العام للمسجد احمللي عن هجوم متعمد على مكان 
»رمزي« للجالية االســـالمية النه يقع مباشـــرة 
بجوار ارض ستبنى عليها سنة 2011 اول مقبرة 

مخصصة للمسلمني فقط.
واعرب عمدة ستراسبورغ روالند ريس الذي 
التقى مسؤولي اجلالية االسالمية عن اسفه مؤكدا 
«اننا في ظرف مثيـــر للقلق مرت به مجموعات 

صغيرة للفعل«.
وهذه رابع عملية تدنيس مقابر مسلمني ويهود 

في منطقة ستراسبورغ منذ بداية السنة.

لوحة حتوي صور عمال املنجم العالقني حتت األرض

ســـانتياغو ـ د.ب.أ: تـزايدت حدة القلق إزاء 
موعد وكيفية خروج عمال المناجم الشـــيليين 
العالقين تحت األرض من سجنهم العرضي بعد 
أن أعيت المســـؤولين الحيل بحثا عن وسيلة 

إلنقاذهم.
وبدأ المســـؤولون اول من امس يتساءلون 
وســـط هدير ثالث حفارات تحاول فتح ممرات 
إنقاذ في منجم صحراء أتاكاما حيث وقع االنهيار 
في الخامس من أغسطس الماضي، عمن سيكون 

أول الناجين.
ومن المتوقع ان تتواصل جهود انقاذ العمال 
حتى أوائل نوفمبر قبل أن تتمكن الحفارات من 
فتح ممر بطول 700 متر وقطر 70 ســـنتيمترا 

يكفي لمرور شخص بالغ.
ويبحث مسؤولو االنقاذ حاليا أفضل طريقة 
لتقســـيم عمال التنقيب عـــن الذهب والنحاس 
العالقين تحت االرض، والبالغ عددهم 33 عامال، 
إلى ثالث مجموعات، ألســـباب تتعلق بطريقة 

توصيل اإلمدادات لهم وكذلك ألسباب صحية.
ويتوقع المسؤولون أن تستغرق عملية إنقاذ 

كل عامل ساعة ونصف الساعة.

طوابع بريدية تحمل عبارات
من خطاب القذافي باألمم المتحدة

طرابلس ـ أ.ش.أ: أصدرت الهيئة العامة لالتصاالت في ليبيا 
باقة من الطوابع البريدية بمناسبة مرور عام على خطاب القائد 
معمر القذافي في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة بنيويورك.
ونقلت وكالـــة أنباء الجماهيرية عن الهيئـــة الليبية العامة 
لالتصاالت قولها إن هذه الطوابع تبرز عددا من القضايا المهمة 
التي تناولهـــا القائد في خطابه باللغـــات العربية واالنجليزية 

والفرنسية.
مشـــيرة إلى أن هذا الخطاب لم يكشـــف فقط عن عجز األمم 
المتحدة عن تحقيق ما تنتظره األمم منها، وفشلها في حل أخطر 
المشكالت التي تهدد أمن وسالم العالم، وإنما أيضا كشف أسباب 

هذا العجز، وهذا الفشل.
وحملت كل الطوابع البريدية الصادرة بهذه المناسبة بعضا 
مـــن عبارات القائد من الخطاب منها »لكي ال يتكرر االســـتعمار 
يجب أن يحاسب االستعمار، ويجرم، ويعوض الذي تضرر من 
فعل االستعمار«، و»محكمة العدل الدولية هذه مؤسسة قضائية 
دولية،  قراراتها تطبـــق على الصغار وعلى دول العالم الثالث، 
وترفض تطبيقها الدول الكبرى«،  و»وكالة الطاقة الذرية الدولية 
مؤسســـة هامة في األمم المتحدة، ال تخضع لها الدول الكبيرة، 

وإذا بنا اكتشفنا أنها مسلطة علينا نحن فقط«.
كما تضمنت أيضا العبـــارات التالية: »أنتم ترون يا إخواننا 
في حياتنا السياســـية هذه أنهم إذا كانوا يريدون أن يستخدموا 
مجلس األمن ضدنا يلتجئون إليه، وإذا لم تكن عندهم حاجة إلى 
استخدامه ضدنا يتجاهلونه«، »إذا الحل هو تحقيق الديموقراطية 
على مستوى كونغرس العالم الذي هو الجمعية العامة، وهو نقل 
صالحيات مجلس األمن للجمعية العامة، ويصبح مجلس األمن 
أداة تنفيذ قـــرارات الجمعية العامة فقط«، و»إن إفريقيا تحتاج 
اعتبـــارا من اآلن لمقعد دائم بـــكل الصالحيات في مجلس األمن 
كاســـتحقاق عن الماضي، حتى لو لم يكن إصالح األمم المتحدة 

مطروحا«.

محاكمة ممثل أميركي بتهمة اإلرهاب
لمزاحه على الـ »فيس بوك«

لندن ـ وكاالت: متـــت إحالة املمثل الكوميدي 
األميركي جو ليبـــاري للمحاكمة بتهمة التهديد 
باإلرهاب، بعدما كتـــب على موقعه على الفيس 
بوك عبارة مازحة هدد فيها مبهاجمة أحد املتاجر، 
وذلك في واقعة تضع دوال أوروبية تأخذ النكات 
التي تنشر على املواقع االجتماعية الشهيرة على 

محمل اجلد.
وتصدت صحيفة اجلارديان البريطانية لهذا 
امللف في صفحة كاملة حتت عنوان »تهديد إرهابي 
أم نكتة بريئة«، أوردت فيه بعض الوقائع املماثلة 
التي اعتبرتها تثير النقاش حول الوضع القانوني 
للتعامل مع املزاح على هذه املواقع باعتباره أدلة 

إدانة.
وسردت الصحيفة واقعة اتهام املمثل الكوميدي 
ليباري باإلرهاب، وذكرتـ  أمس السبت 25 سبتمبر 
2010ـ  أن املمثل أصيب بخيبة األمل بعد أن تعطل 
جهاز اآلي فون اخلاص بـــه، ورفض مخزن أبل 
استبداله بجهاز صالح بعد أن عجز عن إصالحه، 
فما كان منه إال أن كتب على »فيس بوك« عبارة 
اســـتقاها من فيلم كان يشاهده، وتتضمن نيته 

مهاجمة املتجر بسالح أوتوماتيكي.
ولم يكن املمثل الكوميدي يعني ما يقول، إال 
أنه ما كاد ينشر العبارة على »فيس بوك« حتى 
اقتحم منزله رجال شـــرطة مسلحون ويرتدون 

املالبس املدنية.
ومت تقدمي املمثل الكوميدي إلى احملاكمة، ومت 
تأجيل النظر في القضية، ولكن الصحيفة نقلت 
عن بعض املصـــادر القانونية أن احملكمة تتجه 

إلسقاط التهمة ضد ليباري.
وفي واقعة مماثلة ذكرت اجلارديان أن محاسبا 
بريطانيا يدعى بول تشامبرز قال مازحا على موقع 
تويتر: »إنني سأفجر مطار روبن هود في املساء 
إذا لم تســـتأنف فيه حركة الطائرات ألســـتطيع 

الطيران لرؤية صديقتي«.
وكان مطار روبن هود بالقرب من دونكاستر قد 

أغلق بسبب الثلوج في شهر يناير املاضي.
وخالل أســـبوع كان تشامبرز رهن االعتقال، 
وقد صودرت أجهزة الكمبيوتر اخلاصة به، وكذلك 

هواتفه اخللوية.
أثناء محاكمة تشامبرز التي انتهت بالتأجيل، أثار 
الدفاع قضية استخدام نظام التواصل االجتماعي 
»التويتر«، وإن كان هناك أساس قانوني ألخذ ما 
يدور من خالله على سبيل املزاح على محمل اجلد. 
وحديث الدفاع فتح باب اجلدل في بريطانيا، وهو 
كيفية التعامل مع التصريحات والكلمات وحتى 
النكات واملزاح على املواقع االجتماعية الشهيرة، 

وكأنها أدلة أو قرائن إدانة ضد أصحابها.

نكتة تفجير مطار روبن هود تثير جداًل قانونيًا في بريطانيا


