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»الفاروق« ملحمة تاريخية عربية حتى النخاع
الرياضـ  إيالف: تأكدت مشاركة عبداحملسن النمر 
كال من املخرج حامت العلي والفنان الســــوري غسان 

مسعود في مسلسل »الفاروق«.
وأوضح النمر قبال أنه بصدد تقدمي عمل مع املخرج 
حامت العلــــي، الذي لم ير بديال عنــــه ليطل به على 
اجلماهير في شهر رمضان املقبل، وذلك في شخصية 
»أبو حذيفة بن عتبة«، أخو هند زوجة أبو سفيان، 

عم يزيد بن معاوية.
تلك الشــــخصية لفتــــت نظر املمثل الســــعودي 
عبداحملســــن النمر ملا لها من خصوصية متيزت بها 
عن الكثير من الصحابة، وهو العمل الذي أثار ضجة 
منذ بدء الشروع فيه، خصوصا من داخل طاقم العمل 
املمثل في الفنان غســــان مسعود الذي اعترض على 
رفض القائمني على العمل إظهار وجهه »وجه اخلليفة 
الثانــــي«، مؤكدا أن أي ممثل مغطى الوجه قادر على 

التمثيل في العمل.
وظلــــت اجلهتان املنتجتان املتمثلتان في الـ »إم.
بي.ســــي« و»قطر« متمسكتان بإخفاء وجه اخلليفة 

الثاني »الفاروق« بهالة بيضاء.
وحتدث النمر عن هذا املسلسل واعتبره نقلة في 
حياته الفنيــــة وأن العودة مجددا في رمضان املقبل 
للعمل مع حامت العلي داللة على النجاح وعلى الثبات 
في اخلطوات الناجحــــة، فلو لم يكن النجاح ملا عاد 
ثانية إلى كنف املخرج حامت العلي الذي وجد النمر 
بينه »سكة« على حد تعبيره، مؤكدا أن جناح العمل 

نابع من تضافر اجلهود العربية إلجناحه.
إال أنه على الصعيد األخر يعتبر هذا العمل فاحتة 
خيــــر خصوصا بعد ان عرض عليه عمل مع املخرج 
العاملي شوقي املاجري صاحب جائزة اميي العاملية. 
وتقرر تصوير العمل في عدة مناطق كاملغرب، وسورية، 
وتونس، والهند، وتركيا، وسيعرض على قناتي الـ »ام.

بي.سي« و»قطر« باعتبارهما اجلهتني املنتجتني.

يتم تصويره في أكثر من بلد عربي

املمثل السعودي عبداحملسن النمر

قطر تتكفل بطباعة
دواوين الشعراء السودانيين

اعرف صديقك
من خالل الحمض النووي

اخلرطومـ  أ.ش.أ: أعلن وزير الثفاقة السوداني 
السموأل خلف اهلل أن دولة قطر ستتكفل بطباعة 
دواوين الشعراء الســــودانيني، في إطار العالقات 
الثنائية بني البلدين، وسيقوم وفد من الوزارة قريبا 

بزيارة إلى الدوحة لوضع الترتيبات لذلك.
وقال الوزير إن الطباعة ستشمل دواوين الشعراء 
األحياء وبعض الشعراء الذين رحلوا عن الدنيا قبل 

أن ترى دواوينهم النور.
وأشاد باجلهود التي بذلتها قطر لدعم السودان 
في جميع املجاالت خاصة الدعم الثقافي الذي تبنته 

وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية.

كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: ميكن من اآلن اختيار 
األصدقاء من خالل حتليل »دي إن إيه« الذي 
رمبا ســـيتحكم في اختيار الصديق، حسبما 

أفادت دراسة جديدة.
وجاء في الدراسة ـ التي أجراها علماء من 
جامعة كاليفورنيا األميركيةـ  أن األفراد يقيمون 
على األرجح عالقة صداقة حميمة مع آخرين 

تكون جيناتهم الوراثية متوافقة.
 وحـــدد العلمـــاء اثنـــني مـــن االختالفات
اجلينيـــة التي يبـــدو أن لها تأثيـــرا في ذلك 

االختيار.
وكانت األبحاث التي أجراها العالم جيمس 
فولر وفريقه املشارك في الدراسة التي نشرت في 
دورية »بروسيدجنس« الصادرة عن األكادميية 
الوطنيـــة للعلوم، ركزت على 6 جينات تأتي 
على صورة متغيرات مختلفة وغالبا ما تكون 

مشتركة بني األصدقاء.

هل ينقرض »ملك الغابة«؟

أتالنتا ـ سي.ان.ان: حذر مختصون من 
تراجع أعداد األســــود حول العالم فيما قد 
يعد مؤشرا الندثار تلك الفصيلة من القطط 
الكبيرة. ودعا ديريك جوبارت، وهو صانع 
أفالم وثائقية لـ »ناشيونال جيوغرافيك«، 
إلى حترك جماعي، وفي غضون السنوات 
القليلة املاضية، حلماية األســــود، وإال فإن 
األجيال الراهنة ستشــــهد حقبة زوال هذا 
احليوان املفتــــرس. ويرى خبراء أن مقتل 
أســــد واحد له مترتبات فادحة على قطيع 
بأكمله، فتولي أســــد آخر القيادة والهيمنة 
على منطقة قد يعني الفتك بكافة األشبال 

ورمبا اإلناث املدافعة عن صغارها.
ويقدر أن ما بني 20 و30 أسدا تروح ضحية 
مقتل واحد، كما أن اندثار تلك القطط الكبيرة 
له تأثيرات مختلفة على األنظمة اإليكولوجية 
وقد يؤدي النهيــــار كامل للبيئات وصوال 

ألنظمة املياه، مــــع حتول الطرائد أو وقف 
هجرتها أو تنامي تعدادها وتدمير ســــالمة 
النباتات الهامة في املنطقة، خصيصا على 

طول مجرى األنهار.
ولفت املختصون إلى أهمية اقتصادية 
للحفاظ على األسود، ففي أفريقيا حتديدا، 
متثل عائدات قطاع الســــياحة من محميات 
مفتوحة صديقة للبيئة، وشركات الطيران، 
وصناعة التحــــف اليدوية، وتصل إلى 80 
مليار دوالر سنويا، جزءا مهما القتصادات 
القارة. وتراجعــــت أعداد »ملك الغابة« من 
450 ألف أســــد قبيل نصــــف قرن إلى دون 
20 ألف في وقتنا الراهــــن وفق جوبارت. 
األسد حيوان ضخم من فصيلة السنوريات، 
وتعيش معظم األسود البرية املتبقية اليوم 
في أفريقيا إلى جانب أعداد صغيرة مهددة 

باالنقراض في الهند.

األفيون... طعام أطفال أفغانستان

معلمة أميركية لطفل مشاغب: 
اذهب واقتل نفسك!

إعدام قاتل وثالثة رجال
اغتصبوا فتى في إيران

مصرع وإصابة 14 في سقوط سقالة 
بجامعة األميرة نورة بالرياض

..ومقتل مذيع مشهور بانتقاده 
للمسؤولين الفاسدين في الفلبين

.. وألمانية تقتل زوجها رميًا 
بالرصاص أمام أطفالها الخمسة

الصين تحيي الذكرى الـ 455 
ألعنف زلزال في تاريخ البشرية

أفغانستانـ  سي.إن.
إن: أول ما قامت به عزيزة 
هو مد يدها إلى خزانة 
خشــــبية أخرجت منها 
لفافة بالستيكية قامت 
بفتحهــــا وتقطيــــع ما 
بداخلها إلى قطع صغيرة 
كلوح شيكوالته وقدمت 
منها إلى صغيرها البالغ 
من العمر 4 سنوات، فهذا 

هو إفطاره.. قطعة من األفيون.
وبــــررت فعلتها قائلة: »إن لم أقــــدم له األفيون فلن ينام ما يعني 

أنني لن أمتكن من العمل«.
تلجأ العديد من العائالت األفغانية في إقليم »بلخ«، شمالي أفغانستان 
لألفيون كخيار متوافر ومتاح للعالج ما أدى الى تفاقم ظاهرة اإلدمان 
بني األجيال في املناطق الريفية لتعذر احلصول على اخلدمات الصحية 

بسبب القيود الثقافية أو ندرة املراكز الصحية.
وعزيــــزة، التي تنحدر من عائلة جتمــــع قوتها بالعمل في حياكة 
الســــجاد، مثل غيرها من العائالت الفقيــــرة جتهل املخاطر الصحية 

الناجتة عن إدمان املخدرات.
أضافت قائلة: نقدم األفيــــون لألطفال كذلك كلما أصابهم املرض، 
فاالفتقار للخدمات الصحية بتلك املناطق النائية في أفغانستان إلى 
جانب تكلفتها الباهظة، إن توافرت، يضعان العائالت أمام خيار األفيون، 
حيث تدور حلقة اإلدمان على مر األجيال، فالبالغون يتعاطون املخدر 
لتسكني اآلالم ومدهم بالطاقة للعمل لساعات طويلة، وتقدمه األمهات 

للصغار كعالج ومهدئ لألطفال ليتمكن من العمل.

ميتشغانـ  سي.إن.إن: قالت مصادر تربوية إن معلمة محبطة في 
مدرسة »لوتون املتوسطة في مقاطعة فان بورين بوالية ميتشغان 
األميركية دأبت على الطلب من تلميذ في الصف السادس أن »يطلق 

النار على نفسه«.
وقال جوزيف ترميبولي مشرف املدرسة إن »املعلمة املخضرمة 
)32 عاما( والتي لديها سجل تربوي ناصع أصيبت باإلحباط وكانت 

حتاول السيطرة على الصف«.
وأضاف »املعلمة أســـرت لي أنها كانت تعاني فترة من اإلحباط، 
وكانت على وشك أن تشتم الطالب إال أنها تداركت نفسها، ولم جتد 
الكلمات املناســـبة إلخبار الطالب بأن عليـــه التزام الهدوء، فخانها 

التعبير وقالت ما قالت«.
وأشار ترميبولي إلى أن ما قالته املعلمة للطالب حرفيا هو »عليك 
أن تطلق النار على نفسك خيرا لك«. مضيفا ان املعلمة »هددت بحبس 

الطالب في غرفة االحتجاز، وأغلقت عليهم الباب بغضب شديد«.
وأضاف مشرف املدرسة »انها بالتأكيد لم تكن تقصد أن يقوم الطالب 
بالفعل بإطالق النار على نفسه«، مشيرا إلى أن إدارة املنطقة التعليمية 

اكتفت بتوجيه »اللوم« للمعلمة، دون إيقافها عن العمل.

طهران ـ أ.ف.پ: أعلـــن التلفزيون اإليراني امس ان رجال قتل 
عددا من النســـاء، وثالثة آخرين أدينـــوا باغتصاب فتى، اعدموا 

شنقا في إيران.
كما أعلن التلفزيون الرسمي ان حكم االعدام شنقا نفذ في اثنني من 
ناشطي حركة مجاهدي خلق كانا اعتقال خالل التظاهرات املناهضة 

إلعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد في 2009.
وبذلك يرتفع عدد الذين اعدموا في إيران منذ بداية العام احلالي 
الى 52 بحســـب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس اســـتنادا الى 

معلومات نشرتها الصحف احمللية.
وقال التلفزيون احلكومي على موقعه االلكتروني ان رجال يدعى 
اوميد باراك )24 عاما( اعدم شنقا في ساحة بكرج املدينة القريبة 

من طهران اثر إدانته بقتل واغتصاب وسرقة عشر نساء.
وأضاف ان الرجال الثالثة اآلخرين الذين اعدموا هم قوام عطاكش 

زاده ومصطفى كرميي خانقاه ورضا دهقان.

الريــــاضـ  وكاالت: أكد الدفاع املدني بالرياض وفاة 3 أشــــخاص 
وإصابة 11 آخرين في حادثة ســــقوط ســــقالة ضخمة تتبع لشركة 

»سعودي أوجيه« بجامعة األميرة نورة.
وذكر الدفاع املدني خالل توضيحاته بخصوص احلادثة ان اجلهات 
املختصة فتحت التحقيقات مع مهندسي املشروع، وذكرت املعلومات ان 
احلاالت مت استقبالها مبستشفى احلرس الوطني، وشهد املوقع تواجدا 

للدوريات األمنية وسيارات وطائرات االسعاف والدفاع املدني.
من جانبه، أشــــاد مدير ادارة الشؤون الفنية بهيئة الهالل األحمر 
مازن الغامدي بالتعاون الســــريع الذي مت بني الهالل األحمر والدفاع 
املدني، حيث ساهم ذلك في سرعة نقل املصابني وإخالئهم من مكان 

احلادث في وقت قياسي.

مانيالـ  أ.ش.أ: لقي مذيع بإحدى الشـــبكات اإلذاعية في الفلبني 
حتفه رميا بالرصاص أمس، فيما متكنت الشرطة مبساعدة املارة 

من اعتقال اجلاني.
وذكرت شبكة »سي بي إس« األميركية ان املذيع جيري أورتيجا 
مشهور بنقده الالذع للمسؤولني الفاسدين، وقد أعلن مؤخرا معارضته 
ألنشطة شركات التعدين في منطقة »باالوين« الغنية باملوارد والتي 

تبعد مسافة 350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مانيال.
وكشف صديق ألورتيجا النقاب عن تلقي األخير تهديدات بالقتل 

من جهات غير معروفة قبل وقت قصير من وقوع الهجوم.
من جانبه، اعلن االحتاد الوطني للصحافيني في الفلبني ان أورتيجا 
يعد الصحافي رقم 142 الذي يقتل منذ استعادة الدميوقراطية في 

البالد عام 1986.

أملانياـ  د.ب.أ: أطلقت أملانية في احلادية واألربعني من عمرها النار 
على زوجها في مشهد مأساوي عاشه أطفالها اخلمسة في والية بادن 

فيرمتبيرج جنوب غرب أملانيا.
ورأى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سبعة أشهر واثني عشر 
عاما كيف قامت األم بإطالق نار املسدس الذي كان بحوزتها على الزوج 

الذي يكبرها بستة أعوام.
قالت شرطة املدينة إن األم سافرت إلى منزل أبويها بأطفالها بعد 
وقوع احلادث مباشــــرة، حيث مت إبالغ الشــــرطة بالواقعة من منزل 
الوالدين. وكان رجال الشــــرطة عثروا قبــــل ظهر االحد املاضي على 
جثة الزوج البالغ من العمر 47 عاما، وأضافت الشــــرطة ان الزوجة 
كانت حتمل عضوية احتاد الرمايــــة باملدينة ما يخولها قانونا حمل 
الســــالح، ويخضع األطفال حاليا لرعاية نفســــية بعد تعرضهم لهذا 
املشــــهد املروع. وقال املتحدث باسم الشرطة األملانية إن احلادث البد 
أنه مثل صدمة لألطفال، إال أنه لم يكشــــف عن املكان الذي يوجدون 

به أو دوافع اجلرمية.

بكني ـ أ.ش.أ: أحيت الصني امس الذكرى الســـنوية الـ 455 
ألعنف زلزال في تاريخ البشرية، والذي وقع في مثل هذا اليوم 
من عام 1556 وضرب مقاطعة شانسي شمال غرب الصني وأسفر 

عن مصرع 830 ألف قتيل.
يذكر أن الصني تقع عند ملتقى حزامي زلزال كبيرين في العالم 
حزام الزلزال حول احمليط الهادي وحزام الزلزال األورآسيـ  األمر 
الذي يعرضها على مدار العام لشتى أنواع الكوارث الطبيعية 
املدمرة )باستثناء البراكني(، وهو ما يكبدها خسائر اقتصادية 
تعادل في قيمتها نحو 7% من إجمالي ناجتها الوطني ســـنويا 

ويجعلها إحدى أكثر دول العالم تضررا بالكوارث الطبيعية.
وشهد العالم خالل القرن العشرين زلزالني مدمرين أسفر كالهما 
عن مقتل أكثر من نصف مليون مواطن، وهذان الزلزاالن حدثا 
في الصني وحدها، أحدهما وقع في هاييوان مبنطقة نينغشيا 
ذاتية احلكم شمال غرب الصني عام 1920 وأدى إلى مصرع أكثر 
من 230 ألف شخص، واآلخر وقع في مدينة تانغشان مبقاطعة 
خبي بشـــمال الصني عام 1976 وأسفر عن مقتل أكثر من 240 
ألف شخص، بخالف الزلزال الذي عصف بجزيرة تايوان خالل 
سبتمبر 1999 وأودى بحياة أكثر من 2400 شخص وأحلق دمارا 
هائال بحوالي 50 ألف مبنى وكان األســـوأ في تاريخ اجلزيرة 

منذ تأسيسها عام 1949.

أم تطعم طفلها األفيون

ألمانيا تحتفل بالذكرى 125 ألول سيارة ترى النور

ليبيا تعتزم بناء مستشفى مكان سفارة إسرائيل بنواكشوط
نواكشوطـ  أ.ش.أ: صرح رافع علي املدني 
العام للمنظمات  التنفيذي للملتقى  األمني 
األهلية العربية واألفريقية، املوفد الرسمي 
لقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي 
امس االثنني بأن بالده تعتزم بناء مستشفى 
في املقر السابق للسفارة اإلسرائيلية في 

نواكشوط.
وقــــال املدني، عقب لقاء جمعه مع قادة 
املجتمع املدنــــي التابعني للمكتب اإلقليمي 
للملتقــــى فــــي موريتانيا، »إن الســــفارة 

اإلســــرائيلية كانت تنشر السموم في هذا 
البلد.. وبالتالي وجب محو أثرها من خالل 
مشــــروع صحي يترجم رمزيــــة تواجدها 

السابق غير املرغوب فيه«.
وأشــــاد املســــؤول الليبي ـ الذي يزور 
موريتانيــــا حاليا ـ بالرئيــــس املوريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز حيث جنح في طرد 
السفارة اإلسرائيلية من نواكشوط، وقال 
»إنها خطوة حقيقية في إطار تطبيق إرادة 

الشعب«.

وطالب املســــؤول الليبي قادة املجتمع 
امللتقى  إلى  املدني املوريتانيني، املنضمني 
الذي يرأســــه، مبقاطعة االنتخابات كنظام 
سياسي واملطالبة بحكم الشعب الذي هو 

اخليار األمثل للشعوب األفريقية.
وكان املدني قد وصل مساء أمس األحد 
إلى نواكشوط في زيارة تهدف إلى تعزيز 
العالقات املوريتانية الليبية، ووضع اللمسات 
األخيرة على املشــــاريع التــــي أمر القذافي 

بإجنازها في موريتانيا، بحسب قوله.

واشنطن ـ يو.بي.آي: تسبب جدل دائر حول سيارة إسعاف قيل 
ان الرئيس األميركي الراحل جون كينيدي نقل فيها إثر اغتياله في 

بيعها في مزاد علني أقيم في أريزونا مقابل 132 ألف دوالر فقط.
ونقلت شـــبكة »سي إن إن« األميركية عن مايكل هاغرتي رئيس 
شـــركة »هاغرتي إنشـــورنس« املتخصصة في جمع السيارات، ان 
الســـيارة كانت لتباع بسعر فاق الـ 132 ألف دوالر لو مت التأكد من 

انها بالفعل هي السيارة األصلية التي نقلت كينيدي.
وأشـــارت الشـــبكة إلى ان عددا من اخلبراء وأصحاب املنتديات 
اإللكترونية شـــككوا في أن تكون هذه بالفعل سيارة اإلسعاف التي 

نقلت كينيدي.
وقال هاغرتي »لو تخطينا الشـــكوك لكانـــوا دفعوا مئات آالف 

الدوالرات اإلضافية«.

شتوتغارتـ  د.ب.أ: ليست األجمل أو األندر 
أو حتى األسرع، لكنها تتمتع مبيزة خاصة 
جدا، تلك املركبة الواهنة ذات احملرك والثالث 
عجالت، والتي ظهرت للوجود في أملانيا قبل 

125 عاما تعد أول سيارة عرفها العالم.
نسخ من املركبة النادرة الرائدة ذات الثالث 
عجالت التي قدمت ملكتب براءات االختراعات 
اإلمبراطوري في التاسع والعشرين من يناير 
1886، بيعت مقابل 65 ألف يورو تقريبا)86800 

دوالر(.
كان م.كارل بنز قدم النموذج األولي لتلك 
»اآللة« ذات احملرك الغازي األفقي واالسطوانة 
الواحدة واملزودة بوحدة تبريد، ليحصل على 

براءة اختراع رقم 37435.
وسلم بنز املستندات برسوم تفصيلية 
قبل عدة أسابيع من حترك زميله جوتليب 

داميلـــر في اجتاه مماثل لنيل براءة اختراع 
عن عربة تسير من دون حصان، واختصرت 
الكلمة بعد ذلك لـ »سيارة« حتى ذلك احلني 
لـــم يكن هناك ما يربط بـــني أفكار الرجلني 
وصوال لوسيلة النقل الثورية التي نركبها 
اليوم، والتي ال ترى الكثير يربط بينها وبني 

منوذجها األول.
كان الســـائق يجلس على نضد خشبي 
مبطن ولم يكن يتمتع بحماية من أي نوع، 
وألنها لم تكن تتمتع بســـقف، فقد كان ذلك 
النمـــوذج البدائي للغاية هو أول ســـيارة 

مكشوفة يعرفها العالم.
كانت املركبة تسير على عجالت خشبية 
دائريـــة مبحرك يزن 100 كيلوغرام، احملرك 
كان يدور بسرعة 400 لفة في الدقيقة، فيما 
تبلغ سرعة دوران محركات سيارات السباق 

احلديثة عشرين ضعف هذا املعدل.
كان احملـــرك يعمـــل بـ »حدافـــة« ـ أداة 
ميكانيكية لها عزم قصور ذاتي معني تستخدم 
كمخـــزن للطاقة الدورانيةـ  تنتج قدرة أقل 
من حصان واحد، وكانت سرعتها القصوى 

16 كيلومترا / ساعة.
أجرى بنز أولى جتاربه السرية للسيارة 
األعجوبة في كانهامي عـــام 1885، ولتجنب 
نظرات الفضول من املنافسني احملتملني كان 

يتحرك بها في الطرق بعد حلول الليل.
في أولى جوالتها، حتركت العربة الثالثية 
عدة مئات من األمتار فحســـب لكن التطور 
كان ســـريعا، وكتب املختـــرع العبقري في 
مذكراتـــه: »كل رحلة )قطعتها آنذاك( زادت 
ثقتي وفي كل رحلة كنت أتعرف على مزيد 

من الثغرات في احملرك«.

جدل حول سيارة إسعاف كينيدي
يخّفض سعرها إلى 132 ألف دوالر

سيارة االسعاف التي نقلت جثمان كينيدي


