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سعودي محاواًل االنتحار: إما الموت

أو »كامري« بداخلها فتاة!

.. وسعودية ترمي »تحويشة« عمر زوجها في القمامة

.. وآخر يقبل يد أمه ورأسها..
فتتهمه »الهيئة« بالدعارة! 

الري����اض � يو.بي.آي: أبى ش����اب س����عودي في 
العشرينيات من عمره العدول عن االنتحار بالقفز 
من فوق أحد ابراج االتصاالت ما لم يتم تلبية طلبه 
بإحضار س����يارة له وفي داخلها فتاة لكي يتزوج 
منها فتم له ذلك وإن باحليلة حتى متكنت السلطة 

من التحفظ عليه.
ونقلت صحيفة »احلياة« امس عن مدير شرطة 
محافظة الوجه العقيد صالح املرواني قوله »ان الشاب 
رفض التحدث مع رجال األمن إال بوجود رجال هيئة 
األمر باملعروف«، الفتا إلى »ان الشاب اشترط لنزوله 

من على البرج حتقيق ثالثة مطالب أن يحضروا له 
سيارة من طراز )كامري( وأن تأتي فتاة يرغب في 
الزواج منها للركوب معه وأن يخلوا املكان من رجال 
األمن واملتجمهرين. وأضاف »أنه مت تنفيذ طلباته 
بإحضار السيارة وجعل أحد الشبان يتقمص دور 
الفتاة فيما قام عضو الهيئة بإقناعه بالنزول ليتم 
القبض عليه من رجال األمن ومت التحفظ عليه من 
اجلهات املعنية ملعرفة األسباب والدوافع التي تسببت 
في إقدام����ه على محاولة االنتحار ليحال بعدها إلى 

مستشفى الصحة النفسية«.

الرياض � يو.بي.آي: ألقت سيدة سعودية كانت 
تقوم بتنظيف منزلها ف����ي حاوية النفايات بكيس 
يحتوي على بقايا خبز لتكتشف بعد ذلك انه يحتوي 

على مدخرات زوجها.
وذكرت صحيفة »عكاظ« امس أن الس����يدة التي 
انتهت من تنظيف املنزل وجدت بني »أكوام النفايات 
كيس����ا يحوي خبزا ناش����فا« فألقت به في حاوية 
النفايات. وعندما عاد الزوج إلى املنزل لم يجد كيس 

اخلبز وحني س����أل زوجته عنه أبلغته أنها ألقت به 
في حاوية القمامة. عندها غادر الرجل منزله مذهوال 
وراح ينب����ش في احلاوية بحث����ا عن الكيس. وقال 
لزوجته الت����ي اعترتها الدهش����ة »ان الكيس الذي 
كان يحوي اخلبز الناشف صندوق سري أودع فيه 
حتويشة عمره البالغة 100 ألف ريال« وتوجه الزوج 
إلى اجلهات األمنية طالبا مساعدته في العثور على 

املال املفقود.

الرياض � د.ب.أ: اتهم سعودي ووالدته موظفني 
في هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بإهانتهما 
والتلفظ عليهما بألفاظ تخدش احلياء أمام الناس 

في سوق رميان بحي البديعة )غرب الرياض(.
وقال املوظف في اخلط���وط اجلوية العربية 
السعودية، زيد الرافعي، لصحيفة »احلياة« اللندنية 
امس، إنه سيقدم شكوى رسمية إلى إمارة منطقة 
الرياض وهيئة حقوق اإلنسان لفتح حتقيق في 

الواقعة التي لم يسجلها موظفو »الهيئة«.
وأضاف أن والدته أص���رت على الذهاب معه 
إلى مستشفى امللك سعود الطبي األربعاء املاضي 
لالطمئنان عليه ألنه كان يعاني من متاعب صحية 
وفي طريق عودتهما إلى املنزل أحب أن يشتري 
لوالدته هدية تقديرا لها على تعبها من أجله فتوقف 
عند سوق رميان وقبل أن ينزال من السيارة قبل 

يدها ورأسها.

وتابع »فوجئت عندها بخمس���ة أشخاص ال 
يحملون بطاقات تعريف بهم ميس���كون بي أمام 
الناس ويوجهون لي تهمة »الدعارة في السيارة« 
ورغم أنني حاولت مرارا أن أوضح لهم أنها والدتي 
وأنني كنت أقبل رأسها ويدها ألنني أتعبتها معي 
منذ الصباح الباكر في مجمع امللك سعود الطبي، إال 
أنهم رفضوا اإلصغاء إلي وأدخلوا والدتي السيارة 
وانهالوا علي وعليها باألس���ئلة وبعد أن تأكدوا 
من إثباتاتنا وتطابق إجاباتنا قالوا مع السالمة 

وكأنهم لم يفعلوا شيئا أمام الناس«.
وذكرت أم زيد، ل� »احلياة« أنها شعرت بالهلع 
عندما شاهدت خمسة رجال يتعاملون معها بهذه 
الطريقة املسيئة، متسائلة: »قبل إبني رأسي ويدي 
احتراما لي ألنني رافقته إلى املستشفى فهل تعد 
هذه جرمية؟ وهل يوجد نظام يقضي بعدم تقبيل 

يد ورأس األم في السيارة؟«.

طهران � وكاالت - العربية: قد ال تكون 
جتربة فيلم »ُملك سليمان« األولى في 
تاريخ السينما الدينية اإليرانية، لكنها 
األكثر متيزا من حيث استخدام التقنيات 
احلديثة، لكن طريقه إلى العاملية قد يكون 
شاقا في ضوء ما يلقاه من معارضة في 
بعض ال���دول الغربية، وذلك لتقدميه 
تصورا يفند الرواية اليهودية لتاريخ 

النبي سليمان گ.
وسعى الفيلم، األعلى تكلفة في تاريخ 
الس���ينما اإليرانية )تناه���ز ميزانيته 
خمسة ماليني دوالر( إلى جتاوز أبرز 
نق���اط الضعف املس���جلة على األفالم 
الدينية التي سبقته، فأنتج وفق املعايير 
العاملية من حيث التصوير واملؤثرات 
اخلاصة واس���تخدام كادر فني ضخم 
إيراني وأجنبي، وذلك في مسعى ألن 
يكون قاطرة لتلك األفالم الدينية وسلما 
لذيوعها عامليا. ولقي عرض الفيلم في 
الصاالت اإليرانية إقباال كبيرا، محققا 
بذلك مبيعات مبقدار ثالثة ماليني دوالر 
داخل البالد، وهو ما يعتبر ثاني أعلى 

مبيعات في تاريخ السينما اإليرانية.

بيد أن الفيلم يواجه اليوم في مرحلة 
تسويقه وعرضه خارج البالد معوقات 
كثيرة وحتفظا من بعض الدول الغربية، 
خاصة في الواليات املتحدة، مما يؤدي 
إلى صعوبة عرضه هناك، فضال عن عدم 
قدرته على املشاركة في بعض مسابقات 

مهرجانات السينما العاملية.
ووفق منتج الفيلم مجتبى فراوردة 
فإن أهم األس���باب التي تدفع الواليات 
املتحدة األميركية لعرض الفيلم على 
جمهورها هو »سعيها للسيطرة الثقافية 
على عق���ول الناس وفق التاريخ الذي 

تسوق له في أفالم هوليوود«.
من جهة اخرى يثير مسلسل »مختار 
نامه« � أي )رس���الة املخت���ار( � الذي 
يبثه التلفزيون اإليراني حاليا باللغة 
إيران، ففي  انتقادات داخل  الفارسية، 
الوقت الذي أثار اجلدل بني مراجع الدين 
الشيعة حول تصوير شخصيات إسالمية 
تاريخية معينة رفضته جماعات سنية، 
حيث أصدر إمام جماعة أهل السنة في 
إقليم »سيستان وبلوشستان« مولوي 
عبداحلميد فتوى »حترم مشاهدته«، 

وذلك بعد اجتماعه بكبار ش���خصيات 
الطوائف السنية في اإلقليم.

ويعرض مسلس���ل »مختار نامه« 
اإليراني قصة املختار بن يوسف الثقفي 
وثورته لالنتقام من قتلة احلسني بن 

علي في عاشوراء عام 61 للهجرة.
ونس���ب موقع »زاهدان برس« إلى 
مولوي عبداحلميد انتقاده املراجع العليا 
في إيران قائال »إن املرشد علي خامنئي 
أصدر أخيرا فتوى حترم إهانة رموز 
ومقدس���ات أهل السنة، هذا في الوقت 
الذي جتاهلت هيئة اإلذاعة وتلفزيون 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية التي يعني 
املرشد رئيس���ها، الفتوى الصادرة في 
هذا الشأن، فكيف لنا أن نتوقع تطبيق 
هذه الفتوى والعم���ل بها في األجهزة 

واملنظمات احلكومية؟«.
وطالب عبداحلميد باإليقاف الفوري 
للمسلسل على القناة األولى وقناة القرآن 
الكرمي من التلفزيون اإليراني ملا يتضمنه 
من اهانات لصحابة الرسول من بينهم 

عبداهلل بن الزبير.
ومسلس���ل »مختار نامه« للمخرج 

املعروف داود مير باقري يس���تعرض 
سيرة وثورة املختار الثقفي املعروف 
بأبي إسحاق الذي طالب بالثأر الستشهاد 
اإلمام احلس���ني گ في كربالء عام 61 
للهجرة، ومتكن م���ن قتل جميع قتلة 

اإلمام احلسني.
ويبلغ عدد حلقات املسلسل 40 حلقة، 
واستغرق إنتاجه مبراحل البحث فيه 
وكتابة السيناريو والتصوير لسنوات، 
حيث مت بناء ديكورات أربع مدن إسالمية 

هي: مكة والكوفة واملدائن وكربالء.
وقام بتمثيل األدوار األصلية فيه أكثر 
من 100 ممث���ل، بينهم العديد من كبار 
املمثلني مثل فريبرز عرب نيا وفرهاد 
أصالني ومه���دي فخي���م زاده وداود 
رشيدي وأكبر زجنانبور ورضا رويكري 
ونسرين مقانلو وماه تشهره خليلي 
وحبيب دهقان  نس���ب وفريبا كوثري 

وإلهام حميدي جوهر خيرانديش.
وكلف املسلسل أكثر من 20 مليون 
دوالر، ما يجعله أكثر مسلسالت الدراما 
التلفزيونية  تكلفة في تاريخ األعمال 

اإليرانية.

»رسالة المختار« يثير حفيظة أهل السنة في إيران
ويناقض فتوى المرشد الداعية لعدم اإلساءة للرموز

»مُلك سليمان« فيلم إيراني يفند الرواية اليهودية 

.. ومشهد من املسلسلمشهد من الفيلم

برج خليفة بدبي

عضو في المافيا يبلغ عن نفسه
إلحساسه بالوحدة في أعياد الميالد

روما � د.ب.أ: طلب عضو ف���ي املافيا اإليطالية 
الى لشرطة أن تلقي القبض عليه قبيل أعياد امليالد 
مبررا ذلك بأنه فر منها فترة طويلة، وانه شعر خالل 
فترة الهروب بالوحدة التي سلبته الراحة النفسية، 

على حد وصفه.
وقالت الش���رطة إن املتهم له سوابق عديدة في 
السلب والسرقة باإلكراه والسطو واالبتزاز والتواطؤ 
سابقا مع منظمة ندراجنيتا اإلجرامية، وانه اتصل 
بشرطة مدينة لوكا في إقليم توسكانا وطلب منها 

إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن.
وطلب املتهم باولو أنفوس���ي رئيس مجموعة 
القوات اخلاصة واش���ترط أن يقوم األخير بنفسه 

بوضعه في القيود التي اقتيد بها إلى السجن.
أوشك أنفوسي لدى القبض عليه، على احتضان 
رجال الشرطة وذلك بعد أن أبدى الندم على حياة 
اإلجرام التي عاشها. وصف فيرجينيو روسو، رئيس 
القوة اخلاص���ة التي ألقت القبض على أنفوس���ي 
املالبسات التي يرجح أنها دفعت أنفوسي )56 عاما( 

لإلبالغ عن نفس���ه قائال: »شعر بضرورة التحدث 
مع شخص آخر، كان وحيدا، عاش فترة طويلة في 
السجن، إنه يشعر بشكل ما بالدفء واألمان عندما 
يكون موجودا في السجن«. ورجح رئيس املجموعة 
اخلاصة أن يكون لألجواء التي سبقت أعياد امليالد 
دور في اإلبالغ عن نفس���ه وقال ان باولو أنفوسي 
اتصل بالش���رطة قبل يومني م���ن ليلة عيد امليالد 

ليضمن قضاء عيد امليالد داخل السجن.
وقال أنفوسي خالل اتصاله بأحد رجال الشرطة 
إنه لن يش���عر بالوحدة في السجن كما يشعر بها 
خارجه وإنه س���ئم العيش كمجرم، وس���ئم إيذاء 
اآلخري���ن وإنه أراد االعتراف بسلس���لة من حاالت 
الس���طو التي ارتكبها في املاضي القريب، وهو ما 
فعله حقا حيث أقر بس���رقة خمسة آالف يورو من 
أحد البنوك االدخارية قبل أن تفشل محاولة السطو 
على فرع آخر لبنك مبدينة شيفاري ثم حاول جتربة 
حظه في س���رقة كازينو مبدينة نيس على احلدود 

اإليطالية الفرنسية.

مدڤيديڤ ضمن ألمع 10
من صانعي أخبار العالم 2010

موسكو � أ.ش.أ: اختارت 
صحيفة »ج���واجن مينج 
ريباو« الصينية الرئيس 
الروسي دميتري مدڤيديڤ 
من أملع 10 صانعي أخبار 

في العالم عام 2010.
وت���رى الصحيفة ان 
الروسي قد قام  الرئيس 
في ش���هر نوفمبر 2010 
بزيارة إحدى جزر الكوريل 
التي تدعي اليابان ملكيتها 
لها، مشددا بذلك على ان 
مسألة سيادة البالد ال تعد 
موضوعا للمناقشة، مؤكدا 

ان الرئيس مدڤيديڤ هو اول رئيس روسي يزور جزر الكوريل. 
كما اختارت الصحيفة رئيس ال���وزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون، ورئيسة احلكومة االس���ترالية جوليا جيالرد، 
ورئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما، ومؤسس 
موق���ع »ويكيليكس« جوليان أس���اجن ضمن ال� 10 األوائل 

في العالم.

دب���ي � د.ب.أ: تس���تقبل مدينة دبي 
اإلماراتي���ة الع���ام اجلدي���د 2011 بحفل 
ضخ���م يقام في منطق���ة »برج خليفة« 
أطول ناطحة سحاب في العالم، وذلك في 
تقليد لالحتفاالت الكبرى التي تشهدها دار 
األوبرا في سيدني وبرج ايفل في باريس 
وساحة »تاميز سكوير« في نيويورك.

وقال احمد املطروشي، العضو املنتدب 
لشركة »إعمار العقارية« اإلماراتية املنفذة 
للبرج االثنني املاضي »تتزامن احتفاالت 
رأس السنة مع الذكرى السنوية األولى 
لتدشني برج خليفة«، الذي يبلغ ارتفاعه 

282 مترا.
ومن املقرر نش���ر زينة االحتفاالت 
على مس���احة 500 فدان حول البرج 
وتنطلق االحتفاالت مع العد التنازلي 
للسنة اجلديدة مبرافقة عروض األضواء 
والليزر واأللعاب النارية. كما ستطلق 
»دبي فاون���ن«، وهي أعل���ى نافورة 
استعراضية في العالم، حيث يتم تقدمي 

عروض مائية ونارية.
وأشار املطروشي الى انه سيتم نصب 
شاش���ات تلفزيونية في مواقع مختلفة 
حول البرج لنقل احتفاالت رأس السنة 

التي تقام في جميع أنحاء العالم.

جهاز »كيندل« لقراءة الكتب اإللكترونية
يحقق أكبر نسبة مبيعات في تاريخ »أمازون«

البريطانيون يعارضون سيطرة مردوخ
على المزيد من وسائل اإلعالم في بلدهم

ف����إن هذا اجله����از يتميز بتقنية 
الذي  احلبر اإللكتروني )بورل( 
يش����به الورق فيخفف من حدة 
إجهاد العني وال يؤثر سلبا على 
النوم في املس����اء. وميكن أيضا 
اس����تخدامه خارجا في الشمس، 
وهو أمر مهم بالنسبة إلى القراءات 

خالل العطل«.
وأش����ار بيزوس إلى أن ثمن 
»كيندل« )الذي يبدأ ب� 139 دوالرا 
مقابل 499 دوالرا للوحة »آيباد« 
من »آبل«( يشكل »عامال أساسيا« 

في شعبيته.

متخطيا )هاري بوتر 7(«.
 ولفت بيزوس أيضا إلى نوع 
من التكامل ب����ني جهاز »كيندل« 
واللوحات اإللكترونية من نوع »آي 
باد«، حيث يرى كثيرون منافسة 

محتملة ما بني أجهزة للقراءة.
العمالء  وقال مضيفا »يشير 
إلى أنهم يس����تخدمون لوحاتهم 
لأللعاب ومشاهدة األفالم وتصفح 
اإلنترنت، في حني يس����تخدمون 
)كيندل( للقراءة. وهم يفضلون 
)كيندل( ألنه أخف وزنا وال يشكل 
مصدر قلق بشأن بطاريته. كذلك 

نيوي����ورك � أ.ف.پ: أعلن����ت 
ش����ركة »أمازون« للتوزيع على 
شبكة اإلنترنت أن نسخة جهاز 
»كين����دل« األخيرة لقراءة الكتب 
اإللكترونية حققت أرقاما أطاحت 
مببيعاته جميعها، السيما اجلزء 
األخير من سلس����لة كتب »هاري 

بوتر«.
املدير  فش����دد جيف بيزوس 
العام املؤسس في بيان له »نحن 
ممتن����ون ملاليني العم����الء الذين 
جعلوا من جهاز )كيندل( املنتج 
األكثر مبيعا في تاريخ )أمازون(، 

لندن � يو.بي.آي: أظهر استطالع جديد للرأي أن 
الغالبية العظمى من اجلمهور البريطاني تعارض 
س���يطرة روبرت مرودخ على املزيد من وسائل 

اإلعالم في بريطانيا.
وقال االستطالع الذي أجرته مؤسسة »آي سي 
إم« ونشرت نتائجه صحيفة ديلي ميل الصادرة 
اول م���ن امس إن 84% من البريطانيني يرفضون 
متتع أي مؤسس���ة إعالمية واحدة بنفوذ واسع 

النطاق.
وجاءت نتائج االستطالع ردا على احملاوالت 
التي يبذلها قطب اإلع���الم مردوخ للهيمنة على 
شبكة »بي سكاي بي« التلفزيونية بعد أن عرضت 
مؤسس���ته اإلعالمية »نيوز كوربوريشن« شراء 
حصة مقدارها 61% من األسهم التي ال متلكها في 

الشبكة التلفزيونية.
واضاف االس���تطالع أن 63%من البريطانيني 
يدعمون اجراء حتقيق مستقل في عرض مردوخ 
شراء »بي سكاي بي« فيما يعارض 44% منهم بشدة 

عقد أي اتفاق بينه وبني الشبكة التلفزيونية.
وأش���ار إلى أن ناخبي ح���زب الدميوقراطيني 

األحرار كانوا األكثر رفضا لصفقة »بي سكاي بي« 
بني ناخبي شريكي احلكومة االئتالفية وعارضها 
53% منه���م باملقارنة م���ع 43% من ناخبي حزب 

احملافظني.

روبرت مردوخ

دبي تستقبل رأس السنة باحتفاالت ضخمة
في أطول برج بالعالم

»عالم ديزني« تستضيف 
عمال منجم تشيلي

س����انتياغو � أ.ش.أ: بع����د أن 
حوصروا في منجم سان خوسيه 
بتشيلي ألكثر من شهرين، وجهت 
مدينة ديزني األميركية للترفيه 
الدعوة لعمال ذلك املنجم لينضموا 
بذلك إلى مش����اهير العالم الذين 

يعتادون زيارة املدينة.
ونقلت ش����بكة »س����ي.إن.إن« 
األميركية عن رئيس مدينة ديزني 
بوب إيغر قوله إن القصة املثيرة 
لهؤالء العمال جذبت انتباه العالم 
بأس����ره نحو إبراز حج����م القوة 
البشرية ومدى  احلقيقية للروح 
قدرتها على املرونة، مضيفا »اننا 
فخ����ورون بالترحيب في منتجع 
»عال����م وال����ت ديزن����ي« بهؤالء 
الشجعان وعوائلهم. وتقوم ديزني 
اآلن بإع����داد برنامج الزيارة التي 
تستمر 6 ليال اعتبارا من 27 يناير 
وحت����ى 2 فبراير لعم����ال املنجم 
وأسرهم إضافة إلى عمال اإلنقاذ، 
حيث ستمنح بطاقة هدايا بقيمة 
500 دوالر لكل عائلة باإلضافة إلى 
تنظيم موكب شرفي رفيع املستوى 
لهم. وكانت أنظار العالم قد توجهت 
إلى محنة هؤالء العمال 33 عامال 
الذين حوصروا داخل املنجم ملدة 
69 يوما وعلى عمق يبلغ نصف 

ميل حتت األرض.

دميتري مدڤيديڤ


