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39 لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: تصدر فيلم اإلثارة اجلديد 
»انسبشـــن« الذي يقوم ببطولته املمثل ليوناردو دي 
كابريو قائمة إيرادات دور السينما في أميركا الشمالية 
حيث حقق إيرادات بلغت 60.4 مليون دوالر في أول 3 
أيام من عرضه، وفقا لتقديرات استوديوهات السينما 

اول من أمس االحد.
ويجســـد دي كابريو في فيلم التشـــويق واخليال 

العلمـــي دور قائد فريق يدخل في أحالم أفراد ســـعيا 
لتغيير أحداث حقيقية.

وجاء في املركز الثاني فيلم الرسوم املتحركة ثالثي 
األبعاد »ديســـبيكابل مي« الذي يقوم باألداء الصوتي 
فيه املمثل الكوميدي ستيف كاريل بإيرادات بلغت 32.7 
مليون دوالر ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية 

عرضه إلى 118.4 مليون دوالر.

فيلم »انسبشن« يتصدر قائمة إيرادات السينما األميركية

ايالف ـ الرياض: تعكف الكاتبة الدرامية السورية راما حيمور على 
كتابة عمل عبارة عن ڤيديو كليب درامي مؤلف من 100 حلقة مستوحاة 

من اغاني الفنان السعودي محمد عبده.
وقالت راما في بداية حديثها لـ »ايالف« ان عشقها اغاني فنان العرب 
قادها الى كتابة مسلسل على طريقة الفيديو كليب الدرامي، وكل حلقة 

من حلقات املسلسل مستوحاة من احدى اغاني محمد عبده.
وعن قصتها مع عبـــده ولقــــائها به تقول: قبل مدة وبعد اجناز ما 
يقارب 40 حلقة من املسلــسل قمـــت باالتصال مبحـــمد عبده الحدثه 
عن العمل وامكانية انتاجه وابدى اعجابه بالفكرة، وطلب لقائي الكمال 

كتابة املسلسل املكون من 100 حلقة.
وتكمل حديثهـــا قائلة: التقيت محمد عبده فـــي بيروت منذ فترة 
قصيرة للحديـــث معه بخصوص العمل وتفاصيله، وعلى حد قولها، 
ابـــدى فنان العرب اعجابه بالعمل الدرامي وموافقته النتاج العمل من 
قبل روتانا، حيث طلب من الكاتبة التواصل مع طوني ســـمعان مدير 
الشؤون الفنية في شركة روتانا في بيروت وارسال النص له لالطالع 

والبت النهائي النتاج املسلسل.
وعند التعمق والدخول في تفاصيل العمل اعلنت الكاتبة راما حيمور، 
ان املسلسل هو عبارة عن ڤيديو كليب درامي الغاني محمد عبده، يتألف 
من 100 حلقة وكل حلقة متتد لساعة كاملة، ولكل اغنية حلقة وقصة 
درامية جديدة، وتضيف قائلة العمل سيكون من انتاج شركة روتانا، 

وتتوقع أنه سيرى النور في غضون سبعة اشهر.

)أ.ف.پ( حشود ضخمة جتمعت في موقع تصادم قطاري الركاب بوالية غرب البنغال شرق الهند 
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راما حيمور بجانب فنان العرب محمد عبده

أغاني محمد عبده تتحول إلى مسلسل من 100 حلقة

لبناني يتسلم رأس ابنته مقطوعًا بمنشار بعد 7 سنوات من مقتلها
والشرطة السويدية التزال تبحث عن جثتها الكاملة حتى اآلن

العربية: منذ 7 سنوات اختفت مراهقة 
لبنانية كانــــت تقيم مع عائلتها في مدينة 
ماملو الشهيرة مبرفئها األكبر في السويد، 
ولم يظهر لها أي أثر طوال 11 شهرا، نشطت 
شرطة املدينة خاللها بحثا عنها وسط قلق 
عميق أنهك أعصاب عائلتها، حتى عثروا على 
رأسها مقطوعا مبنشار، ومرميا بني أشجار 

غابة تبعد 15 كيلومترا عن منزلها.
بقي الرأس منــــذ أواخر 2003 في عهدة 
الشرطة والهيئات القضائية، ومدفونا في 
موضــــع حتى اســــتكمال التحقيق، إلى أن 
اتصلت شرطة املدينة قبل أسبوع بوالديها، 
محمد العجوز وغــــادة العانوتي، األبوين 
لعبد احلفيظ وآدم، البالغني 24 و22 سنة، 
لتخبرهما بأنها قامــــت بجميع التحريات 
والتحقيقات طوال تلك املدة، ولم تعثر على 
ما يكشــــف عن قاتليها، لذلك قررت إقفال 

امللف.
ثم طلبت منهما االستعداد هذا األسبوع 
لتسلم رأس ابنتهما مروة، والتي قضت في 

عمر 18 سنة.
ووصف محمد ابنته القتيلة قائال: انها 
كانت جميلة وواعدة وجتيد 4 لغات وتبشر 
باخلير الكثير لألسرة، لكنها قضت بجرمية 
غامضة ومن أبشع ما يكون في بالد لم تعرف 
في تاريخها احلديث هذا النوع الوحشي من 
القتل واالنتقام، إال رمبا في زمن »الفايكينغ« 

املغامرين في البحار.
روى محمد ما حدث، فقال إن ابنته غادرت 

ماملو في أوائل 2002 لتقيم مع أقارب لها في 
بيروت، وهناك خطبها 6 شــــبان بالتتابع، 
الواحــــد تلــــو اآلخر، حتى اســــتقرت آخر 
خطبة لها، فتزوجت من شــــاب متخصص 

بالكمبيوتر.
لكن الزواج استمر فقط شهرين، عادت 
بعدهما حزينة إلى ماملو »فوكلت أخي في 
بيروت وطلقها من زوجها. ثم أرادت السكن 
مبفردها، على عادة بنات السويد حني تبلغ 
الواحدة منهن 18 سنة من عمرها، فاستأجرت 
لها شقة قرب البيت وأقامت فيها مع صديقات 

من عمرها تقريبا«.
 ومتضي رواية محمد، املشرف في بلدية 
ماملو عن مالعب كرة القدم وصيانتها، فيذكر 
أن مروة »دخلت في شجار في إحدى املرات 

مع زمرة شــــبان في مقهى باملدينة. وبعد 
أســــبوع، وكان ذلك في 20 ديسمبر 2002، 
اختفت متاما. ومضت أيام وأسابيع وشهور، 
كنا جميعا نظن خاللها مثل الشــــرطة أن 
الختفائها عالقة بزواجها الفاشل في بيروت، 
إلى أن عثروا على رأسها مفصوال عن جسدها 
بني األشــــجار، ومذبوحا بشراسة مبنشار 
يستخدمه النجار عادة لألخشاب الكبيرة. 

لكن اجلثة لم تكن قرب الرأس«.
 وذكر محمد أنه اكتشــــف مــــن بعدها 
مؤشرات أوضحت له هوية قاتليها، وكانوا 
من تشاجروا معها في املقهى الليلي »وهم 4 
أو 5 شبان يتعاطون املخدرات، وعلم أنها 
كانت ملمة ببعض أسرارهم، لذلك خطفوها 
وطعنوها بالسكاكني في مكان ما، ثم نقلوها 
منه إلى الغابة وفصلوا رأســــها هناك عن 

جسدها ورموه كيفما كان«.
أما اجلثة فيعتقد محمد بأنهم دفنوها في 
مكان آخر، وقال: »حني أبلغت الشرطة عنهم 
اعتقلت أحدهم، ثم سعت وراء اآلخرين، لكن 
اجلميع خرجوا أبرياء بعد التحقيق معهم 
لعدم توافر األدلة ضدهم، ثم بقينا ننتظر 
أي جديد ملدة 7 ســــنوات ولكن بال نتيجة، 

حتى طرأ جديد قبل أسبوع«.
واعتــــرف محمد، البالغ مــــن العمر 51 
سنة، بأن حبه الالمحدود البنته كان يدفعه 
للمبالغة بتدليلها أكثر مما ينبغي، إلى درجة 
أنه سمح لها بالعيش على طريقة السويديني، 

أي حرة تقريبا من أي قيود.

نيودلهي ـ د.ب.أ: لقي ما ال يقل عن 60 شخصا حتفهم وأصيب أكثر 
مــــن 100 آخرين إثر اصطدام قطاري ركاب بوالية غرب البنغال شــــرق 

الهند صباح امس.
ووقع احلادث عندما اصطدم قطار أوتار باجنا السريع مبؤخرة قطار 
فانانشال السريع الذي كان متوقفا في محطة السكك احلديدية في مقاطعة 

بيربوم على بعد نحو 200 كيلومتر شمال عاصمة الوالية كولكاتا.
وقال أرهاد عباس، وهو مسؤول بارز في الشرطة باملقاطعة هاتفيا: 
»لقد لقي 60 شخصا، هم 57 راكبا وثالثة من العاملني بالسكك احلديدية، 

حتفهم في احلادث«.
وقالت الشــــرطة إن معظم الضحايا كانوا من ركاب قطار فانانشال 

السريع ومن بينهم ثماني سيدات وطفالن.
وأضاف عباس أن »أعداد القتلى مرشحة للزيادة ولكن ليس بصورة 
كبيرة حيث أكملت فرق اإلنقاذ عمليات اإلغاثة النتشال اجلثث وإنقاذ 

املصابني احملاصرين حتت احلطام«.
وقال سمير جوسوامي، املتحدث باسم السكك احلديدية، إن التأثير 

الشديد للحادث أدى لتحول عدة عربات لكومة من الركام.
وقال شهود عيان إن وقع احلادث كان قويا لدرجة أنه أطاح بسقف 

إحدى العربات ليستقر فوق جسر قريب.
ووفقا ألطبــــاء في مستشــــفيات قريبة، هنــــاك 25 مصابا حالتهم 

خطيرة.

بعد فرنسا.. إسبانيا قد تحظر ارتداء النقاب
ووزيرة بريطانية تدافع عن حق المنتقبات

وكاالت: بينمـــا تتصاعـــد احلملة في 
اوروبـــا، ينتظر ان يبدأ نـــواب البرملان 
االســـباني مبناقشة مقترح قانون حلظر 
ارتداء النقاب فـــي االماكن العمومية في 
اسبانيا، ويأتي ذلك بعد ايام فقط من اقرار 
اجلمعية الوطنية بالفرنسية في قراءة اولى 
الذي  القانون  وباغلبية ساحقة مشروع 
يحظر ارتـــداء النقاب في االماكن العامة، 
على الرغـــم من وجود حتفظات قانونية 
على هذا النص الذي يثير شعورا باالستياء 

لدى املسلمني.
وكان عدد من كبار املسؤولني في احلزب 
االشتراكي احلاكم في اسبانيا قد اشاروا الى 
انهم سيدعمون مقترح قانون تقدم به احلزب 
الشعبي املعارض حلظر ارتداء البرقع في 
االماكن العمومية في اسبانيا. وحدد احلزب 
الشــــعبي يومي الثالثاء او االربعاء موعدا 

ملناقشة املقترح في مجلس النواب، حسبما 
نقلت وكالة »االسوشييتد برس« وال يتوقع 

اجراء تصويت بعد املناقشة.
هذا وعــــرض نائب بريطانــــي محافظ 
مشــــروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب في 
االماكن العامة لكن وزيــــر الهجرة دمييان 
غرين استبعد تبنيه على الرغم من التأييد 
الواسع خلطوة من هذا النوع، وقدم فيليب 
هولوبون الي مجلــــس العموم البريطاني 
نصا يرمي الى تنظيم مسألة ارتداء النقاب 

بهدف فتح نقاش بني النواب.
وســــيطرح النص للنقاش في ديسمبر 
وتبدو فرص اقرار النص شبه معدومة بسبب 
حتفظ غالبيــــة اعضاء البرملان على اصدار 
قوانني حول النقــــاب، ورأى وزير الهجرة 
انه من غير احملتمل ان يتم تبني مشــــروع 
القانون وقال لصحيفة »صنداي تلغراف« 

االحد املاضي ان نقــــول للناس ما ميكنهم 
ارتداؤه وهم يسيرون في الشارع ليس اسلوبا 

يتماشى مع طريقة العيش البريطانية.
من جهتها دافعــــت وزيرة في احلكومة 
البريطانية عن حق املرأة في ارتداء النقاب 
مشددة على ان متكني املرأة يأتي من خالل 

حرية ارتداء اغطية الوجه.
وتتوافق تصريحات وزيرة البيئة كارولني 
سبيلمان التي أدلت بها في وقت متأخر من 
الليلة املاضية مع موقف زميلها وزير الهجرة 
داميان غرين الذي رفض مطالب من داخل 
حزب احملافظني حلظــــر النقاب الذي يزعم 

منتقدون بانه رمز الضطهاد املرأة.
وقال غرين ان فرض حظر ارتداء النقاب 
سيكون منافيا للتقاليد واالعراف التي تدعو 
الى التسامح واالحترام املتبادل داخل املجتمع 

البريطاني.

آخر صورة التقطت لالبنة املقتولة

مقتل العشرات في تصادم قطارين شرق الهند 


