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 بيروت: أقام السفير التونسي 
  في لبنـــان حفل اســـتقبال 
الرومي  الكبيرة ماجدة  للفنانة 
تكرميا لها مبناسبة منحها الوسام 
الوطني لالستحقاق الثقافي من 
قبـــل الرئيس التونســـي زين 
العابدين بن علي، وذلك في دار 

السفير باحلازمية.
  وكانـــت ماجـــدة الرومي قد 
أطلت على جمهور تونس بحفل 
افتتـــاح مهرجان قرطاج وغنت 
وأمتعت اجلمهور هناك بأجمل 
أغانيها، وكان جتاوب اجلمهور 
معها هائال، وبعدها أقيم لها حفل 
كبير وتسلمت وسام االستحقاق 

الوطني.
  وقد أهدت الرومي هذا الوسام 
الى كل من وقفـــوا معها طوال 
تاريخها الفني قائلة: «أقدم هذا 
التكرمي إهداء الى من تعبوا معي 
ووقفوا الى جانبي في مسيرتي 
الفنية، السيما أولئك الذين هم 
في الكواليس»، ووجهت الرومي 
خالل تقليدها الوســـام شكرها 
لتونس وللشعب التونسي الذي 
اســـتقبلها، وأوضحـــت ان هذا 
التكرمي شرف كبير لها وتتويج 

ملسيرة عمر بأكمله. 

 غول وزوجته 

 ماجدة الرومي والوسام فوق صدرها  

 اندونيسيون يتلقون األغذية واملعونات 

(أ.پ)   سويدي في الغابة يصطاد اإللكة 

(محمود الطويل)   الرومي وعلى اليمني السفير التونسي في لبنان  

 السفير التونسي في لبنان يكّرم ماجدة الرومي

 إندونيسيا تسارع في توزيع المساعدات على الناجين من تسونامي 
 جاكرتا ـ د.ب.أ: قال مسؤولون إن عمال 
اإلنقاذ في إندونيسيا يكثفون جهود توزيع 
املســـاعدات على املناطـــق النائية في جزر 
مينتاواي امس، والتي ضربها الزلزال، وذلك 
في ظل ارتفاع حصيلة القتلى إلى نحو ٤٥٠ 

قتيال.
  وذكر مسؤولون أن األحوال اجلوية شهدت 
حتسنا، ما سمح لعمال اإلنقاذ بتكثيف عملية 
البحث عن املفقودين ونقل عمال اإلغاثة إلى 
املناطق التي لم حتصل بعد على مساعدات 

بسبب ظروف الطقس السيئة.
  وأوضح املسؤولون أن العواصف واألمواج 
املرتفعة أعاقت عملية توزيع املساعدات على 

الناجني من تسونامي أمس.
  وقال بامباجن سوهارجو، من وكالة إدارة 
الكوارث احمللية فـــي مدينة باداجن عاصمة 
جزيرة «سومطرة الغربية»، إن عدد الوفيات 
املؤكد جراء تسونامي الذي وقع يوم االثنني 
املاضي والزلزال الضخم ثبت عند ٤٤٩ شخصا، 
فيمـــا يعتبر ٩٦ آخرين في عداد املفقودين. 

وأصيب أكثر من ٤٠٠ شخص.
  وأضاف بامباجن أن توزيع املســـاعدات 
مت تكثيفه باستخدام املروحيات والقوارب 

السريعة.
  وذكر الصليب األحمر اإلندونيسي أن بعض 
املناطق اليزال يتعذر الدخول إليها بعد ستة 
أيام من الزلزال القوي وموجات تسونامي 
التي ضربت اجلزر، وأرسلت أربع مروحيات 

للمساهمة في جهود اإلغاثة. 

 حجاب سيدة تركيا األولى  يثير الغضب من جديد

  صيد حيوانات اإللكة هواية سويدية

 ..وتركيا ترفع الحظر عن «يوتيوب»

  كوســــجو (الســــويد) ـ أ.ف.پ: يشــــق ستيفان 
نوردســــتروم طريقه في الغابة بخطى صامتة بني 
الثلوج، حامال بندقية من عيار ثقيل لتعقب حيوانات 
اإللكة، وهي الهدف املفضل آلالف الصيادين في فصل 
اخلريف. انها الســــاعة الثامنــــة صباحا، وقد بزغت 
الشمس لتوها فوق غابات شجر التنوب والبتوال في 
نورالند، على بعد ٢٥٠ كيلومترا الى جنوب الدائرة 
القطبية. كل موسم، بني اوائل سبتمبر ونهاية يناير، 
ينطلق نحو ٢٧٠ الف صياد لتقفي آثار اإللكة. ويقتلون 
اكثــــر مــــن ٨٠ الفا من هذه احليوانات كل ســــنة في 
غابات الســــويد، اي ما بني خمس وربــــع اعداد هذا 
النوع الكبير من االيائل في هذا البلد االسكندينافي، 
وفقا لالحتاد السويدي للصيادين. ويشرح ستيفان 
الذي قتل أول حيوان إلكة عندما كان في العشــــرين 

من عمره «تكفي رصاصة واحدة إن اصابته في املكان 
املناسب، يتابع احليوان سيره عادة حلوالي خمسني 

مترا ثم ينهار».
  هناك طبعا بعض االســــتثناءات التي ال تنسى، 
فصديقه بيتر احتاج الى خمس رصاصات للقضاء على 
احليوان. هذا املتعهد البالغ من العمر ٦١ عاما ومجموعة 
صياديه ال يسمح لهم هذه السنة اال باصطياد ١٠ ايائل 
إلكة بالغة و١٠ ايائل صغيرة على ارض مساحتها ٦٠ 
ألف هكتار حول بحيرة كوسجو بالقرب من فيندلن، 

وهي قرية قليلة السكان تقع شمال السويد.
  وهكذا تبدأ فترة انتظار طويلة وصامتة ال يتخللها 
اال نباح بعض الكالب في البعيد وبعض الكلمات التي 
يتبادلها الصيادون السلكيا، وهم موزعون في نقاط 

استراتيجية مختلفة من الغابة. 

 أنقرة ـ يو.بي.آي: رفعت تركيا امس احلظر الذي 
تفرضه على موقع «يوتيوب» منذ أكثر من ســــنتني 
بسبب نشر أشرطة مصورة اعتبرت مهينة ملؤسس 
الدولة مصطفى كمــــال أتاتورك. ونقلت وكالة أنباء 
األناضول عن مسؤولني أتراك أن رئيس مكتب االدعاء 
في أنقرة وجه رسالة إلى اقسام الشرطة سأل فيها عما 

إذا متت إزالة األشرطة املصورة املسيئة ألتاتورك.
  وبعد تلقيه جوابا إيجابيا أمر برفع احلظر ووجه 

رسالة إلى هيئة االتصاالت التركية طلب منها فيها 
السماح للمستخدمني بالولوج إلى املوقع. وقال موقع 
«يوتيوب» إن «طرفا ثالثا ليس يوتيوب أزال االشرطة 
التي تسببت باحلظر من خالل استخدام إجراءات حقوق 
النشر األوتوماتيكية في املوقع». وأوضح أنه يحقق 

فيما إذا كانت هذه اخلطوة تتوافق مع سياسته.
  وكانت الســــلطات التركية قد أمرت بحظر موقع 

«يوتيوب» في ٥ مايو عام ٢٠٠٨. 

 وفاة الممثلة والمنتجة ليزا بلوانت 

 فضيحة «روبي» تهدد بيرلسكوني
  ومعارضون يطالبون باستقالته 

 أركنساسـ  أ.ش.أ: أعلن عن وفاة ليزا بلوانت 
املمثلة واملنتجة عن عمر يناهز ٥٣ عاما. غير أن 

بيانا بهذا الشأن لم يوضح سبب الوفاة.
  وذكرت شرطة «ليتل روك» أن بلوانت وجدت 
في منزلها ظهيرة األربعاء املاضي، وطبقا لتقرير 
الشرطة فإن والدتها قالت انها كانت تعاني من 
حالة صحية شـــبيهة بالتصلـــب املتعدد، كما 

اشتكت مؤخرا من آالم العنق والظهر.
  وقد ولـــدت بلوانت في والية اركنســـاس 
وكانت تعيش في ليتل روك مع زوجها املمثل 
راي مكينون. ونالت جائزة أوســـكار كمنتجة 
عام ٢٠٠١ عن فيلم احلركة القصير «احملاسب» 
والذي أخرجه مكينون وقام فيه بدور البطولة 

أيضا.
  يذكر أن ليزا بلوانت رشحت جلائزة جولدن 
جلوب ألدائها شخصية أفضل صديقة لـ «ديبرا 
فاجنر» في فيلم «ضابط وجنتلمان» الذي أنتج 

في ١٩٨٢. 

 روماـ  رويترز: طالب نواب معارضون بالبرملان 
االيطالي باستقالة رئيس الوزراء سلڤيو بيرلسكوني 
بعد ان نشرت احدى الصحف يوم السبت املاضي ما 
قالت انها تفاصيل عن مطالبته الشرطة بإطالق سراح 
فتاة مغربية عمرها ١٧ عاما اعتقلت بتهمة السرقة. 
وفجرت قصة الفتاة وهي راقصة تشــــتهر باســــم 
«روبي» وعالقتها مع رئيس الوزراء املنتمي ليمني 
الوسط والبالغ من العمر ٧٤ عاما احدث فضيحة 
بشأن احلياة اخلاصة لبيرلسكوني. وتعج الصحف 
بتفاصيل عن حفــــالت زعمت روبي انها حضرتها 
في مقر اقامة قطب االعالم اإليطالي بيرلسكوني. 
ونقل عنها وصفها للحفالت املاجنة بأنها «بونغا 
ـ بونغا» في اشارة واضحة ملزحة بذيئة تقال عند 
االشارة الى بعض اشكال االنشطة اجلنسية، وهو 
مصطلح بات معروفا بالفعل في الثرثرة اليومية 
العامة. ويقول بيرلسكوني الذي جنا من فضائح 
اخرى متعلقة بقضاء حفالت مع مرافقات وقضية 
فتاة قاصر اخرى خالل العام املاضي انه ساعد روبي 
عندما كانت تواجه مشكالت مع الشرطة لكنه نفى 

التدخل في سير جهاز العدالة. 

 أنقرة ـ وكاالت: رفض اجليش 
التركي املشــــاركة مساء اجلمعة 
املاضية في حفل اســــتقبال اقيم 
في القصر الرئاسي بسبب احلجاب 
الذي كانت ترتديه السيدة األولى، 
الوزراء  انتقــــده رئيس  في قرار 
رجب طيب اردوغان الذي ترتدي 
زوجته احلجاب ايضا. وكان كبار 
ابــــرز املتغيبني  مندوبي اجليش 
عن حفل االســــتقبال الذي أقامه 
الرئيس عبداهللا غول مبناسبة عيد 
اجلمهورية لالحتفال بذكرى إنشاء 
تركيا احلديثة والعلمانية في ١٩٢٣. 
وقد اقام اجليش احتفاال منفصال في 
املوعد احملدد لالحتفال في القصر 
الرئاسي، فتوافرت للجنراالت ذريعة 
حتى ال يلبوا دعوة رئيس الدولة. 
وذكرت الصحف ان حزب الشعب 
اجلمهوري (اجتماعي دميوقراطي) 
ابرز احزاب املعارضة العلمانية، لم 

يلب ايضا دعوة الرئيس.
  وترتدي غــــول احلجاب الذي 
يغطي الرأس والعنق منذ مراهقتها. 
ويعتبر العلمانيون ومنهم اجليش 
ان احلجــــاب حتــــد للعلمانيــــة 
ويتخوفون من اي تدبير قد يضعف 

حظره في اإلدارات واملدارس.

  وترتــــدي خير النســــاء غول 
اردوغــــان وزوجات عدد  وأمينة 
من قياديي حزب العدالة والتنمية 
احلجاب. وانتقــــد اردوغان الذي 
يترأس حكومة إسالمية محافظة 
منذ ٢٠٠٢ اجلنــــراالت، مؤكدا ان 
«القوات املسلحة كان يجب ان تكون 

حاضرة هنا» في القصر الرئاسي. 
وكان اجلنراالت يشــــاركون في 
السابق في احتفال عيد اجلمهورية، 
لكن الرئيس وجه هذه السنة دعوة 
لزوجــــات املشــــاركني، مما يعني 
انه كان في اســــتطاعة احملجبات 

املشاركة في االحتفال. 

 طائرة إيرانية خفيفة ُتطلق باليد 
  والجنود يحملونها في حقائبهم!

 مصري يحاول تهريب ٤٥٠ ألف جنيه 
داخل فانيالت داخلية!

 الفوز بـ ٢٤٨ مليون دوالر 
  في مسابقة اليانصيب اإليطالية

 طهرانـ  يو.بي.آي: أعلن باحثون إيرانيون امس أنهم متكنوا من صنع 
طائرة استطالع من دون طيار ال حتتاج إلى مدرج وُتطلق باليد.

  ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية «إســــنا» عن سعيد شادرافانان 
مدير الشركة اإليرانية املصنعة للطائرة قوله «ميكن أن يحمل اجلنود 
أجزاء الطائرة اخلفيفة في حقائبهم ويتم جتميعها في وقت قصير» ال 
يتجاوز الدقيقتني وهي تعمل على تفادي الرادار وحتمل كمية قليلة من 
املعادن. وشدد على أن الطائرة محلية الصنع متاما وال يحتاج مصنعوها 
إلى اســــتيراد أي مادة من اخلــــارج. وأوضح أنه ميكن لهذه الطائرة أن 
تقوم مبناورات في كل الظروف املناخية كما ميكن تطويرها وحتديثها 

و«تغيير شكلها في حال تعرضها خلطر شديد خالل العمليات».
  وأوضح ان الطائرة من نوع استراتيجي وميكن إطالقها من قارب أو 
سقف منزل بفضل وزنها اخلفيف. وتشحن الطائرة بواسطة البطاريات 

ما مينحها القدرة على التحليق ٤٥ دقيقة متواصلة. 

 القاهـــرةـ  د.ب.أ: ضبطت جمارك مطار القاهرة امس راكبا أخفى 
٤٥٠ الف جنيه (٧٨ الف دوالر تقريبا) داخل أطقم فانيالت داخلية 
بحقائبه لدى ســـفره الى االمارات. وكان رئيس قســـم اجلمارك قد 
اشـــتبه في الراكب لدى ســـفره على الطائرة املصرية املتجهة الى 
دبي وبفتح حقائبه عثر على االمـــوال داخل أطقم فانيالت داخلية 
بعد تغليفها بورق املونيوم حتى ال تظهر على جهاز الكشـــف على 
احلقائب باالشعة. ووافق الراكب على التنازل عن املبلغ مقابل عدم 

حتريك الدعوى اجلنائية ضده. 

 روماـ  د.ب.أ: اصبحت اخيرا جائزة اليانصيب االيطالية «اجلائزة 
الكبرى» والبالغة قيمتها ١٧٨ مليون يورو (٢٤٨ مليون دوالر) من 
نصيب أحدهم، بعد تسعة اشهر و١٢٩ سحبا لم يستطع احد خاللها 
الفوز باجلائزة. واالرقـــام الفائزة بأكبر جائزة يانصيب في العالم 

حسب وسائل االعالم االيطالية هي: ٤ و٢٦ و٤٠ و٥٤ و٥٥ و٦٧.
  واشارت وكالة (أنسا) اإليطالية الى أنه اليزال من غير الواضح 

من أين اشترى الفائز التذكرة احملظوظة.
  ونادرا ما يتم اعالن اسماء الفائزين باليانصيب في ايطاليا. 

 بيرلسكوني 

 ليزا بلوانت 


