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 تاكسي المثقفين ينطلق في شوارع القاهرة:
  اقرأ بدال من الرغي مع «السواق»!

 زاك يدخن ماريغوانا خالل برنامج تلفزيوني 

 القاهرةـ  وكاالت: حرصا منهم على تشجيع 
املصريني على القراءة، أطلقت سلسلة مكتبات 
«ألف مشروع» اقرأ على الطريق، الذي يعتمد 
على وضع مكتبات صغيرة في تاكسيات القاهرة، 
لتشــــجيع الركاب على متضية األوقات التي 
يقضونهــــا في املواصالت فــــي القراءة، وذلك 
بتوفير ما بني ٣ و٥ كتب في كل تاكسي سمته 
املكتبة «تاكســــي املعرفة»، الــــذي مت اختياره 
بعد ٣ أشــــهر من البحث عن السائقني املنتمني 
إلى مســــتويات تعليمية تسمح لهم بتشجيع 
الركاب على القراءة. وفي مؤمتر صحافي شهد 

حضور املطرب أبوالليف وفاتن احللو وسامح 
يســــري ونادية مصطفى وحامت فهمي، وغاب 
عنه املثقفون، مت عــــرض ڤيديو مصور حول 
آراء عدد من املثقفني والشخصيات العامة في 
مشروع «تاكسي املعرفة» على رأسهم خيري 
شلبي وإبراهيم أصالن وعالء األسواني ورسام 
الكاريكاتير عمرو سليم والفنان حمزة منرة.

  انطلقت خدمة التاكســــي التي يشارك فيها 
٥٠ تاكسي أبيض، وتستهدف الوصول إلى ٥ 
آالف، وهي تعتمد في األساس على وضع كتب 
مســــلية وصغيرة لكتاب تنتمي كتاباتهم إلى 

األدب الساخر كبالل فضل وعمر طاهر.
  وحســــب «املصري اليوم» امس قال وائل 
عبداهللا، مدير العالقات العامة في سلسلة مكتبات 
«ألف مشــــروع»، إن اختيار السائقني استمر 
أكثر من ٤ أشهر، قابل خاللها عددا من سائقي 
التاكســــي األبيض الختيار أفضلهم، ليكونوا 

أول املشاركني في املشروع.
  وأضاف: «اختيار التاكسي األبيض يرجع إلى 
أنه األكثر راحة واستخداما من طبقات الشعب 
املصري املختلفة، بعكس تاكسي لندن اجلديد 

وتاكسي العاصمة». 

 ام بي ســـي: كرم األمني العام لـــألمم املتحدة بان كي مون ثالثة 
ممثلني سوريني، هم جمال سليمان ومنى واصف ومصطفى اخلاني 
جنوم مسلسل «باب احلارة» لنشاطاتهم املتميزة على الصعيدين 

الفني واالنساني.
  وقدم بان كي مون دروعا تكرميية للممثلني في مبنى األمم املتحدة 
بنيويورك لتأثيرهم الكبير في املجتمع، واعلن الفنانون املكرمون 
من نيويورك اطالق جمعية «أســـما» اخليرية كجمعية ســـوريةـ  
اميركية ثقافية. ونقع موقع «France ٢٤» عن وكالة «فرانس برس» 
انه حضر التكرمي عماد مصطفى ـ السفير السوري في واشنطن ـ 
والسفير بشار اجلعفري ـ مندوب سورية الدائم لدى األمم املتحدة 
ـ وعدد من الســـفراء واملندوبني الدائمني في األمم املتحدة. ويعتبر 
جمال ســـليمان واحدا من اشـــهر الفنانني السوريني كما قدم عددا 
من االدوار باللهجة املصرية، آخرها مسلســـل «قصة حب»، وهو 
حاصل على املاجستير في عام ١٩٨٨ في الدراسات املسرحية قسم 
االخراج املســـرحي من جامعة ليدز. وتقلدت منى واصف منصب 
سفيرة النوايا احلســـنة من األمم املتحدة عام ٢٠٠٢ وهي سورية 
من اصل عراقـــي لقبت بنجمة العرب، كما كانـــت من ابرز ابطال 
مسلســـل «باب احلارة» الذي عرض على «mbc١» وقامت بدور ام 
جوزيف. وكان مصطفى اخلاني احد ابطال مسلسل «باب احلارة» 
في جزأيه الرابع واخلامس وقام بدور النمس كما في مسلسل «ما 

ملكت اميانكم» املثير للجدل. 

  لندنـ  د.ب.أ: أصاب الممثل 
الكوميدي زاك جاليفاكنس بطل 
الفيلم الشهير «ذا هانج أوفر» 
المشاهدين األميركيين بالدهشة 
عندما أشعل سيجارة ماريغوانا 
خالل مشـــاركته فـــي برنامج 

سياسي على الهواء.
  وذكـــرت صحيفـــة «ديلى 
إن  البريطانيـــة امس  ميـــل» 
أراد أن يوضح  جاليفاكنـــس 
وجهـــة نظـــره بخصـــوص 

التصويت المقبل حول وضع 
تشريع بشأن الماريغوانا وذلك 
خالل برنامج «ريال تايم» مع 
االعالمي بيل ماير حيث أخرج 
سيجارة ووالعة من جيبه أثناء 

البرنامج.
  وقال «من الصعب سياسيا 
أن أفعل هذا األمر الشائع النني 
أعتقد أنه ربما مازال كثير من 
الناس يعتبرونه أمرا محظورا»، 
وبـــدأ جاليفاكنس في تدخين 

ســـيجارته كما عـــرض على 
مارغريـــت هوفير المراســـلة 
التي  المحافظـــة  الصحافيـــة 
كانت في البرنامج التدخين معه 
ولكنها شمت رائحتها و أدركت 

أنها بالفعل ماريغوانا.
الذي    واستمر جاليفاكنس 
شـــارك في البرنامج للترويج 
لفيلمه الجديد «دو دايت» في 
التدخين أثناء استمرار المناقشة 

السياسية. 

 لبنان يحطم الرقم القياسي  ألكبر لوحة 
مرسومة باأليدي تأييدًا لـ «الصليب األحمر»

 .. وسيدات سلطنة عمان يطلقن أطول رسالة في العالم 
 سلطنة عمانـ  وكاالت: تسعى سيدات سلطنة عمان لدخول موسوعة 
«غينيس» من خالل إطالقهن حملة «رسالتي»، التي تهدف جلمع أكبر عدد 
من التواقيع في رســـالة واحدة، موجهة إلى السلطان قابوس مبناسبة 

العيد الوطني األربعني.
  احلملة تطوف مختلف املدن واملناطق في السلطنة، ويعتبر القيمون 
عليها أنها تشكل في مضمونها رسالة شكر وعرفان تقدم للسلطان الذي 
كان قد أعلن يوم الســـابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام يوما للمرأة 
العمانية، حتتفل فيه من جهة، ويتم خالله بحث ســـبل متكني وتعزيز 

وضعها ودورها في املجتمع، من جهة ثانية.
  وحتتوي الرســـالة على ثمانية وأربعـــني ألف مربع، ميكن أن تكتب 
فيـــه ما بني ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف امرأة إذا ما احتوى املربع الواحد على أكثر 
من توقيع. وقد مت وضع املقاســـات لهذه الرســـالة، لتمكنها من دخول 
موســـوعة «غينيس»، وتشرف جلنة متخصصة على إدارة هذه احلملة 
وتنظيمهـــا. ويقول حمد العامري، عضو اللجنة املنظمة، إنه ســـتكون 
لهذه الرسالة أهمية عاملية، من حيث دخولها موسوعة «غينيس»، حيث 
سيتطلع عليها الكثير من الشـــخصيات املهتمة باألرقام القياسية. كما 
أنها ستكون رسالة للنساء في مختلف أنحاء العالم عن املرأة العمانية، 
وما حققته من إســـهامات كبرى في تطوير مجتمعها. أما على املستوى 
احمللي، فتطمح النســـوة في أن يصل صوتهن إلى السلطان الذي أصدر 
الكثير من التشـــريعات واملراسيم، التي أسهمت في تعزيز مكانة ودور 

املرأة وحقوقها.
  وكان قد مت تدشني هذه الرسالة في الثامن من شهر أكتوبر في مدينة 
صاللة، ويبلغ طولها ألفي متر، وعرضها ١٫٢٥ متر، وهي مصنوعة من الورق 

املقاوم للقطع والتلف ومبواصفات وطريقة التفاف عالية اجلودة. 

عن سيطرته على نفسه، ولكنهم 
يعترفـــون بصعوبة إثبات ذلك، 
ألن احملكمة ال تأخـــذ إال باألدلة 
والبراهـــني وهي أمـــور يصعب 

توفيرها.
  وصـــرح احملامـــي د.إبراهيم 
البلوي بأنه «إذا ثبت أن اجلاني 
مســـكون باجلن فعـــال ميكن أن 
يأخذ القاضي مبا يقول، ولكن من 
الصعب إثبات ذلك حقا»، ويتابع 
«هناك علماء متخصصون في مثل 
هذا األمر، وإن إثبات إصابة اجلاني 
مبس من اجلن، وأنه قام مبا قام 
به حتت هذا التأثير، قد يؤخذ به 
كدفوع». إال أن د.البلوي شدد على 
أنه يجب على القاضي أن يتأكد من 
هذا األمر، ويقول «ولكنها قضية 
جديدة في هذا الشـــأن، وال نعلم 
أن هناك قضية مماثلة لها حصلت 

من قبل». 

الرأي اآلخــــر». يأتي هذا احلدث 
في خضم ازمة سياســــية حادة 
تشهدها البالد تثير مخاوف من 

توترات امنية محتملة. 

فــــي بيان اصــــدره ان الهدف من 
النشاط «نشر املعايير االنسانية 
ومفاهيمها»، والتأكيد على «نبذ 
العنف وتعزيــــز التفاهم وتقبل 

٤٦٠٠ متــــر مربــــع فــــي املدينة 
الرياضية في بيروت.

  ووضع في وسط اللوحة شعار 
الصليــــب االحمر الــــذي اوضح 

 بيروت ـ أ.ف.پ: حطم لبنان 
الرقم القياسي الكبر لوحة مرسومة 
بااليدي في العالم بلغت مساحتها 
٤٦٠٠ متــــر مربــــع، واســــتغرق 
العمل فيهــــا يومني حتت عنوان 
نشر املعايير االنسانية للصليب 
االحمر، ومت بواســــطتها تخطي 
الرقم القياسي السابق املسجل في 

موسوعة غينيس في الصني.
  وحتت عنــــوان «ايدك معنا»، 
نظم قسم الناشئني والشباب في 
الصليب االحمر اللبناني النشاط 
الذي ضم متطوعني من كل مناطق 
لبنان جتمعوا في مراكز محددة 
للبصم بأيديهــــم كاملة وبألوان 
مختلفة علــــى ثماني لوحات من 
القماش جمعت االحد املاضي في 
لوحة واحدة امتدت على مساحة 

كالم غير مقبول».
  على الطرف اآلخر يرى بعض 
القانونيني أنه من املمكن أن تأخذ 
احملكمـــة بدفـــوع الوقوع حتت 
طائلة السحر لكون املتهم خرج 

«إثبات مثل هـــذه األمور صعب 
جدا، والشرع ال يأخذ إال باألدلة 
والقرائن فقط، وال يوجد ما سيثبت 
هذا االدعاء من األساس حتى لو 
أحضروا فتوى شرعية بذلك، ألنه 

املتهم أنه مســـحور ولم يكن في 
وعيه، وحتى ولو حضر عدد من 
العلماء واقعة القراءة، فهي ليست 
مبررا حتى ولـــو ثبت صحة ما 
يقول، ألن اإلنسان متى ما كلف فهو 

محاسب عن كل ما يقوم به».
  ويشدد احملامي محمد العصيب 
علـــى أن مثل هـــذه الدفوع غير 
منطقية، وال ميكن القبول بها، بل 
يراها مجرد «كالم فاضي»ـ  بحسب 
تعبيـــره ـ وحجة بليدة للهروب 
من العقاب، ويقول لـ «العربية.
نت»: «هـــذا الكالم غير مقبول ال 
شرعا وال قانونيا وال يؤخذ به. 
القانون السعودي جزء من الشرع، 
ومستمد منه، ومتوافق معه، ومثل 

هذا األمر ال يندرج فيه».
  ويستغرب العصيب موافقة 
البعض ملثل هذه احلجج، ويؤكد 
على أن إثباتها غير ممكن، ويقول 

فيه صعبة ورمبا مستحيلة، وهو 
ما يقلل فرص جناة املتهم، وهم 
يرون أن األمـــر حتى وإن اعتبر 
شرعا بشهادة شهود عدول ال لبس 
فيهم، فسيظل غير موثوق إلمكانية 
دخول الكذب والتدليس في األمر، 
خاصة أن املدعـــي قد ينجح في 

خداع الشهود.
القانوني    ويؤكد املستشـــار 
صالـــح اخلضـــر أن مثـــل هذه 
االدعـــاءات ال تعفـــي املتهم من 
لـ «العربية. املسؤولية، ويقول 
نـــت»: «قانونيـــا ال يعفي ادعاء 
التلبس باجلن من املسؤولية ألنه 
قد يكون مجرد ادعاء، فاإلنسان 
مسؤول عن كل ما يقوم به، ومثل 
هذه األمور ليست مبررات للتنصل 

من املسؤولية».
  ويتابع «يجب على القاضي أن 
يتجاهل هـــذا األمر حتى لو زعم 

 الرياض ـ العربية: فتح ادعاء 
قاض ســـعودي باملدينة املنورة 
متهم بسرقة أكثر من ١٠٠ مليون 
ريال أنه ارتكب جرميته بالتعاون 
مع شـــركائه وهو حتـــت تأثير 
الســـحر جدال واسعا حول مدى 
إمكانية قبول هذه احلجة قانونيا 

وشرعيا.
  واختلف قانونيون ومحامون 
ســـعوديون حول قبول احملاكم 
بدفـــوع املتهمني أنهـــم ارتكبوا 
جرائمهـــم حتت تأثير الســـحر، 
لكنهـــم اتفقوا على أن إثبات هذا 
األمر ســـيكون صعبا، مما يقلل 

من فرص جناة املدعني.
  وفي وقت اعتبر فيه محامون 
أن مثل هذه االدعاءات ســـخيفة 
وال ميكن قبولها، اعتبر آخرون 
أنها ممكنة وجائزة شـــرعا، لكن 
تظل فرضية إثباتها بشكل ال لبس 

 قانونيون سعوديون: ادعاء السحر «كالم فاضي» وإثباته مستحيل 
 بعد قضية استنطاق «جني» بالمدينة المنورة في واقعة القاضي المرتشي 

(أ.ف.پ)   اللوحة اللبنانية حتطم الرقم القياسي 

 سيدات من سلطنة عمان يكتنب الرسالة 

 زاك أثناء التدخني 

 منس باب احلارة 

 زعيمة حزب دنماركي تدعو
  إلى حظر قناتي «العربية» و«الجزيرة» 

 رويترز: دعت زعيمة حزب الشــــعب الدمناركي الذي تعتمد عليه 
احلكومة في احلصول على التأييد بالبرملان لوقف بث قناتي اجلزيرة 
والعربية التلفزيونيتني بالدمنارك، حيث اتهمت بيا كيارسجارد زعيمة 
ثالث اكبر االحزاب في البرملان الدمناركي القناتني ببث الكراهية بني 
جتمعات املهاجرين ضد املجتمع الغربي، وقالت حكومة ميني الوسط 

االئتالفية إنها ال تؤيد موقف بيا بخصوص القناتني.
  وستكون الهجرة التي متثل موضوعا مثيرا للجدل في عدد من دول 
أوروبا الغربية موضوعا محوريا في الدعاية االنتخابية لالنتخابات 
املقــــررة بحلول منتصف نوفمبر ٢٠١١، واقرت حكومة االقلية قوانني 
مشــــددة بخصوص الهجرة مقابل احلصول على دعم حزب الشعب 

الدمناركي منذ عام ٢٠٠١.
  وقالت كيارسجارد، في مقابلة صحافية نشرت األحد املاضي، إنها 
ستنظر في ابالغ سلطات تنظيم البث الدمناركية عن القناتني بهدف 
وقف بثهما، وأضافت «هدفي ببساطة هو تعزيز االندماج هنا والذي 
سار باجتاه خاطئ متاما في بعض املناطق السكنية وهذا إلى حد كبير 
بسبب حصول السكان على أخبارهم من هاتني احملطتني التلفزيونتني 
فحســــب»، وأضافت «تغطياتهما التلفزيونية مفعمة بالكراهية. هما 

تسهمان في غرس الكراهية ضد املجتمع الغربي».
  وقال ناصر الصرامي مدير االعالم في قناة العربية اململوكة لسعوديني 
إن تلك االتهامات عارية متاما عن الصحة وإنه مسرور ألن بقية االحزاب 

في الدمنارك ال تشارك هذا احلزب وجهة نظره. 

 لوحة سيارة رقم «٤» بـ ١٠ ماليين درهم 

 وقائع مثيرة بقضية ٣ تالميذ تحرشوا بزميلهم في مدرسة  .. وتوقف إنتاج سيارات «بونتياك» األميركية نهائيًا

 أبوظبيـ  د.ب.أ: اعلنت شرطة ابوظبي مساء 
االحد املاضي ان لوحة سيارة حتمل رقما مميزا 

بيعت في مزاد بـ ١٠ ماليني درهم.
  وقال العميد سالم علي الشامسي مدير إدارة 
اخلصخصة وتنمية املوارد في الشــــرطة ان 
لوحة حتمل الرقم ٤ حققت أعلى سعر باملزاد 

الذي اقيم على لوحات مميزة، اذ بيعت مببلغ 
١٠ ماليني و١٥٠ ألف درهم. واشار الى ان لوحة 
حتمل الرقم ٤٤ حققت مبلغ ثالثة ماليني درهم 
وبيع الرقم ٩٠ مبليــــون درهم. ولفت الى ان 
املزاد شــــهد اقباال كبيرا وحقق مبيعات زادت 
على ٢٥ مليون درهم. ولم تعلن الشرطة اسماء 

مشتري لوحات السيارات لكنها اعلنت أن ريع 
املزاد سيخصص لدعم مشاريع خيرية وضحايا 
حوادث الطرق. يشار الى ان ادارات الشرطة 
في االمارات تقيم مــــزادات دورية لبيع ارقام 
مميزة للسيارات، وكان الرقم «٥ أبوظبي» بيع 

مببلغ ٢٥ مليون درهم عام ٢٠٠٧. 

 وكاالت: أخيرا توقف انتاج أشهر السيارات 
األميركية وهي السيارة من طراز بونتياك، 
وجاء هذا بعد عام إعالن شركة جنرال موتورز 
املنتجة لهذه الســـيارة عن اعتزامها وقف 

انتاج السيارة األميركية الشهيرة.
  وكان انتاج بونتياك قد بدأ في عام ١٩٢٦ 
وأصبحت منوذجا على قوة صناعة السيارات 

األميركية وقدرتهـــا على تقدمي تصميمات 
متميزة. وقد ظهرات السيارة بونتياك في عدد 
من األفالم األميركية الشهيرة التي صورت 
في هوليوود خالل اخلمسينيات والستينيات 
وصول إلى السبعينيات، إال أن مبيعاتها بدأت 

في االنخفاض منذ الثمانينيات.
  وكانـــت مبيعات الســـيارة بونتياك قد 

وصلت إلى رقم املليون في الستينيات.
  وأخيرا أدت األزمة املالية التي تواجهها 
شـــركة جنـــرال موتورز إلى وقـــف انتاج 

السيارة.
  وقد اضطرت الشركة الى اتخاذ هذا القرار 
في اطار التدابير التي اتخذتها لتفادي اإلعالن 

عن إفالسها.  

  القاهرة ـ وكاالت: كشف «تلميذ مدرسة 
مصر اجلديدة» الذي اعتدى عليه ٣ من زمالئه 
جنسيا داخل املدرسة عن وقائع مثيرة، حيث 
قال إن زميله طلب منه الذهاب إلى احلمام 
لشرب املياه، وهناك فوجئ بالتالميذ الثالثة 
يستدرجونه إلى بدروم أسفل غرفة التأمني 
الصحي، ويطلبون منه ممارســــة اجلنس، 
وعندما رفض، طرحه أحدهم على األرض، 
ونزع مالبسه، واعتدى عليه جنسيا، بينما 
اكتفى الثاني بالضحك، وظل الثالث يصور 

الواقعة باملوبايل.
اليوم» قال    وبحسب صحيفة «املصري 
التلميذ البالــــغ من العمر «١٤ عاما»: «أنا ال 
أريد الذهاب إلى املدرسة مرة أخرى، زمالئي 
يسخرون مني، وينادون علي باسم املتهم 
«الفولي»، ال توجــــد أي خالفات معهم، أنا 
أعرفهم جيــــدا، هم طالب في الصف الثالث 
اإلعدادي، وكنت في احلصة اخلامسة فوجئت 
بزميل لي يطلب مني النزول معه لشــــرب 
املياه، والذهاب للحمام، نزلت معه، ومبجرد 
االقتراب من احلمام فوجئت بالطالب الثالثة 

يستدرجونني إلى بدروم أسفل غرفة التأمني 
الصحي».

  وأضاف التلميذ: «هددوني، وطلبوا منى 
ممارسة اجلنس، إال أنني رفضت فقام أحدهم 
بطرحي على األرض، وقاموا بنزع مالبسي، 
واعتدى أحدهم علّي جنســــيا، بينما اكتفى 
الثالثة يصورون  الثاني بالضحك، وظــــل 
الواقعة عن طريق جهاز موبايل»، وأكد أنه 

خالل هذه الواقعة لم تتوقف صرخاته.
  وأشــــار التلميذ إلى أنه توجه إلى مدير 
املدرســــة وأخبره بالواقعة، إال أنه اعتدى 
عليه بالضرب، واســــتدعى الطالب الثالثة 
وسحب منهم املوبايل الذي صور الواقعة، 
وقام مبسح الڤيديو، وطلب مني العودة إلى 
املنزل وأخبرت والدتي بالواقعة. من جانبه، 
قال نورالديــــن عبدالفتاح «والد الضحية» 
إن ما حدث البنه جرمية من مدير املدرسة، 
الذي حاول تضليل العدالة. ووصف ما حدث 
لنجله داخل املدرسة بـ «الكارثة»، وتساءل 
األب: ملاذا لم يبلغ مدير املدرسة بالواقعة، 
وقام بالتســــتر على الواقعة، ورفض طلب 

معاون مباحث مصــــر اجلديدة باصطحاب 
الطالب إلى قسم الشرطة بحجة أن الطالب 
لديهم امتحان؟ إال أن النيابة أمرت بضبط 

وإحضار الطالب الثالثة.
  وأضاف األب: أنا أريد حق ابني بالقانون، 
أعلم أن ما حدث البني اختبار من عند اهللا، أثق 
في القضاء ثقة كاملة، لكن أريد القصاص من 
مدير املدرسة، الذي يريد ضياع حق ابني.

  على صعيد آخر، كشفت حتقيقات النيابة 
العامة فــــي الواقعة تفاصيل جديدة، حيث 
أفادت التحقيقات بأن النيابة أخلت سبيل 
املتهمني وأنهم صوروا واقعة االعتداء على 
«موبايل»، وأن مدير املدرسة مسح الڤيديو 
الذي يصور الواقعــــة، وقام باالعتداء على 
الطالب األربعة بالضرب، ولم يخطر مسؤولي 
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالواقعة. 
وطلبت النيابة العامة عرض املجني عليه على 
الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، كما 
طلبت حتريات املباحث حول الواقعة، بعد 
أن اســــتمعت النيابة إلى أقوال والد املجني 

عليه. 

 األمم المتحدة تكّرم أم جوزيف
  ونمس «باب الحارة» وجمال سليمان


