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دبيـ  العربية: أيد املجلس األعلى للقضاء اإليراني 
حكم القصاص بقلع عني املتهم مجيد موحدي، الذي 
أدين في احملكمة البدائية في طهران بتهمة رش مادة 
حارقة على وجه عشيقته السابقة آمنه بهرامي قبل 
ســــبعة أعوام، مما تسبب في تشويه وجهها وحرق 
إحــــدى عينيها. ونقلت الصحف اإليرانية امس خبر 
قرب تنفيذ حكم القصاص بحق مجيد موحدي، الذي 
اعترف برش حامض الكبريت على وجه آمنه بهرامي، 

التي فقدت أحدى عينيها وتشوه وجهها إثر ذلك.
ويعد هذا احلكم األول من نوعه في النظام القضائي 
إليران، لكن املثير هو أن احلكم نص على إنزال القصاص 
باملتهم بنفس الطريقة التي اعتدى بها على املتهمة، من 
خالل رش املادة احلارقة إلى أن تطفئ عينه، مما أثار 

 دبيـ  أ.ڤ.پ: أعلن املدير العام ملؤسسة اإلمارات 
للعلوم والتقنية املتقدمة )اياست( احمد املنصوري 
ان املؤسسة ستقوم بإطالق قمرها الصناعي الثاني 
»دبي سات 2« أواخر العام املقبل ليكون ثاني قمر 
صناعـــي تطلقه هذه املؤسســـة التابعة حلكومة 

دبي.
وقال املنصـــوري في مؤمتر صحافي ان »ابرز 
ما ميكن احلديث عنه حـــول هذا القمر الصناعي 
هو ان مساهمة مهندسينا اإلماراتيني في التصميم 

والتصنيع تصل إلى %50«.
واضاف ان »هذا القمر سيكون مبواصفات أكثر 
تقدما من »دبي سات1« الذي أطلقته املؤسسة عام 
2009 من حيث دقة الصور والســـرعة«، واشـــار 
املنصوري الى ان »كلفة هذا القمر الصناعي جاءت 
اقل من كلفة القمر االول »دبي سات1« الذي اطلقته 

املؤسسة عام 2009« وبلغت 50 مليون دوالر.
واوضح ان انخفاض الكلفة »يعود الى ان مساهمة 

 غزة ـ أ.ف.پ: رســــمت فدوى ـ مصففة الشــــعر 
الفلسطينية ـ تسريحة شــــعر جديدة، مزجت فيها 
اللونني األصفر واألخضــــر اللذين يرمزان حلركتي 
فتح وحماس، على شكل لوحة فنية للمصاحلة التي 

تأمل أن تراها واقعا على األرض.
على مدى أكثر من ساعتني، انشغلت فدوى اللولو 
في مزج ألوان العلم الفلســــطيني على واجهة شعر 
مركب، وهي متني النفس املشاركة في مسابقة ألجمل 
تســــريحة شــــعر أقيمت أخيرا في رام اهلل بالضفة 
الغربية إلى جانب فلســــطينيني آخرين بعضهم من 
عرب 48، إال أنها لم حتصل على تصريح من السلطات 

اإلسرائيلية للتوجه إلى رام اهلل.
العلم الفلسطيني مصنوع من الشعر املركب فوق 
اجلبهة تعلوه قطعتان على شــــكل اصبعني ملونني 
باألصفر الذهبي واألخضر البراق كرمز لعالمة النصر، 

احتجاجات واسعة لدى األطباء تؤكد احتمال تعرضه 
ملخاطر وأضرار أكثر من املتهمة. وبعد احتجاج احملامي 
على احلكم أصــــدر القضاء تعليمات إلنزال العقوبة 

في املستشفى وحتت إشراف األطباء.
وكان مــــن املقرر تنفيذ احلكم اول من أمس، لكن 
رئيس السلطة القضائية صادق الريجاني أمر بتجميد 
احلكم ملنح املتهم فرصة أخيرة لكسب رضا الشاكية 
آمنة بهرامــــي، لتغيير احلكم من القصاص إلى منح 

الشاكية دية مقابل ما فقدته.
لكن آمنة بهرامي، التي تابع اإلعالم اإليراني طوال 
السنوات املاضية معاناتها بعد اعتداء موحدي عليها، 
أكدت أنها لن تتنازل عن القصاص وتريد إقالع عني 

مجيد موحدي ليصبح أعمى مثلها. 

مهندسينا في التصميم والتصنيع خفض الكلفة 
إضافة الى ان القمر االول واحملطة وكل البنية التحتية 

للمشروع كانت تتطلب كلفة تأسيسيه«.
واضاف ان مجاالت االستفادة من القمر الصناعي 
اجلديد ستشـــمل »البيئـــة والتخطيط احلضري 
والكوارث الطبيعية« مشيرا الى ان املؤسسة »قامت 
بتزويد اليابان بصور ملنطقة فوكوشيما واملناطق 
االخرى املتضررة من الزلـــزال الذي ضربها قبل 
شهور« كما »زودت باكستان أيضا بصور مماثلة« 

من خالل قمرها االول.
ومت الكشـــف خالل املؤمتر عـــن منوذج للقمر 
الصناعي اجلديد الذي ســـيتم اطالقه من محطة 
»يزني« في جنوب روسيا حتت اشراف مهندسي 

املؤسسة وفق ما قاله املنصوري.
وكانت شركة اياســـت التابعة حلكومة امارة 
ابوظبي اطلقت الشهر املاضي قمرها الصناعي االول 

من غويانا الفرنسية في اميركا اجلنوبية. 

وفي خلفية الشعر خصل ملونة باألصفر واألخضر 
على شــــكل عبارة »ال لالنقسام«، وتتدلى خصل من 
الشعر بلون بنفسجي على وجه العروس، وقد عبرت 
عروسان حتى اآلن عن اهتمامهما بالتسريحة مع إدخال 
بعض التعديالت عليها. فدوى التي ارتدت فستانا أسود 
مطرزا بألوان مستوحاة من التراث الفلسطيني، أحاطت 
بها مساعدتا التجميل في صالونها للتجميل »حور 
العني« املجاور ملستشفى »القدس« الذي يخضع ألعمال 
ترميم بعد تعرضه لقصف إســــرائيلي خالل احلرب 
على غزة، في منطقة تل الهوى في غرب غزة، تريد 
أن تعبر من خالل تسريحة الشعر هذه عن مساندتها 
للمصاحلة. واســــتوحت فــــدوى فكرتها من الصور 
التلفزيونية ملصافحة الرئيس محمود عباس ورئيس 
املكتب السياسي حلماس خالد مشعل، أثناء توقيع 

اتفاق املصاحلة في القاهرة قبل عدة أسابيع. 

املنصوري أثناء املؤمتر الصحافيآمنه بهرامي قبل وبعد احلادث

فدوى أثناء جتهيزها عروسا في غزة

احلكم ينفذ في املستشفى وحتت إشراف األطباء

احلجوزات غطت شهري يونيو ويوليو

القضاء اإليراني يصدر حكمًا بقلع عني متهم 
رش مادة حارقة على امرأة 

 الثورات العربية حتول اخلليجيات
إلى أوروبا سعيًا وراء التجميل

دبي تطلق قمرها الصناعي
»دبي سات 2«  العام املقبل

املصاحلة الفلسطينية« على تسريحة شعر عروس 
و»املصممة فدوى تأمل حتويل رسالتها إلى واقع

 لنــــدن ـ العربية: أثرت الثورات الشــــعبية التي 
تشــــهدها دول عربية في تغيير وجهة اخلليجيات 
الراغبــــات في إجراء عمليــــات جتميلية، فاضطررن 
لتحويل ميهن شــــطر الدول األوروبية، حيث مراكز 
التجميل والعيــــادات املتخصصة تتحدث عن البدء، 

بالفعل، في استقبال أعداد كبيرة من اخلليجيات.
وتقول اجلراحة التجميليــــة ميس زكيوفيتش، 
التي تشــــرف على مركز جتميلــــي كبير في منطقة 
تشيلسي بوســــط العاصمة البريطانية لندن، إنها 
فوجئت باحلجــــوزات واملواعيد »التي غطت تقريبا 

شهري يونيو ويوليو«.
وقالت: إنه يتردد على املركز »الكثير من النساء 
اخلليجيات، إال أنها لم تتوقع هذا الكم، مشــــيرة إلى 
أن غالبية املواعيد إما استشــــارات أو مواعيد للقيام 
بعمليات جتميلية لألنف وشــــد الوجه أو الترهالت 

أو حقن البوتوكس«.
وقالت زكيوفيتش إنها كانت تقوم بعمليات جراحية 
في عدد من الدول العربية ســــابقا، لكن الوضع في 
تلك البلدان غير مستقر، مشيرة إلى أن إجراء عملية 
جتميلية في لندن أكثر تكلفة من القيام بها في عواصم 

عربية.

وبينت أن عمليات التجميل واحلقن تبدأ بأسعار 
من 300 جنيه إســــترليني، وتنتهي بآالف اجلنيهات 

وهو أمر مرتبط مبدى التجميل.
لكنها اعترفت بأن الكثير من العيادات ال تســــدي 
النصيحــــة للكثير من الســــيدات، فهنالك البعض ال 
يحتجن إلى عمليات، وأنصحهن بعدم تشويه أنوفهن 
أو وجوههن. ولم تخف زكيوفيتش من أنه زاد عدد 
الرجال أيضا في اآلونة األخيرة، سواء أكانوا عربا أو 
أجانب، خصوصا في عمليات جتميل األنف وشفط 
الدهــــون. وبينما رفضت بعــــض العيادات أو مراكز 
التجميل احلديث عن التكاليف الباهظة التي يدفعها 
بعض الزبائن، أشارت العديد من املراكز إلى أن غالبية 
العمليــــات تتمثل في حقن البوتكس وشــــد الوجه 
ورفــــع احلاجبني وإخفــــاء التجاعيد وجتميل األنف 

وشفط الدهون.
من جانبها، تقول الكويتية أمل املطيري إنها أجرت 
عملية جتميل ألنفها العام املاضي في بيروت، لكنها 
لم تنجح بشكل كامل، وستحتاج إلى عملية جديدة 
لتعديل االنحراف، إال أن األوضاع العربية غير املستقرة 
»فرفضت أســــرتي توجهي إلى بيروت فجاءت فكرة 

املجيء إلى لندن«.

سيدنيـ  د.ب.أ: أعلن مسؤولون امس أن احدى صغار 
الدب »كواال« صارت مستعدة للعودة إلى احلياة البرية 
بعدما كان األطباء البيطريون قد أعلنوا أن فرصة جناتها 
من هجوم شرس تعرضت له، ضئيلة للغاية. تعافت 
الدبة »فرودو« مبعجزة بعدما عثر عليها قبل ستة أشهر 
بجانب أمها النافقة ونقلها 
إلى مستشفى للحيوانات 
البرية تابع حلديقة حيوان 
اســــتراليا مبنطقة »صن 
شاين كوست« في والية 
كوينزالند. كانت فرودو قد 
تلقت 15 طلقة في جسدها، 
البيطري  وقام اجلــــراح 
أمبير جيليت باستخراج 
الطلقات على دفعات حتى 
اليتسبب في إجهاد كبير 
البالغ  للحيوان الصغير 
وزنه 2 كيلوغرام، وقال 
الطبيب »إنني فخور للغاية النني وصلت بها الى هذه 
النتيجة، لقد تواصلت مع البشر بقدر أقل خالل الشهور 
املاضية، تعرفت إلى حد ما على العناصر، ونظرا لعلمها 
بكيفية احلصــــول على الغذاء، فإننا علــــى ثقة بأنها 
ستتأقلم بشكل جيد«. وأضاف أن فراق فرودو سيؤمله، 
وان »وداعها سيكون حلوا، ومرا في نفس الوقت، نأمل 
فقط أن تنجب فرودو الكثير من الصغار«، لم يتهم أحد 

بعد بارتكاب الهجوم ضد االم وصغيرتها. 

الدب »كواال«

الدب »كواال« الصغيرة تعود 
للحياة بعد النجاة مبعجزة

الطلة األخيرة ألوبرا وينفري 
بعد ربع قرن من التتويج

 دبــــي ـ العربية: تختتم أوبرا وينفري بعد غد ربع 
قرن من التتويج على عرش البرامج احلوارية، باحللقة 
األخيرة من برنامجها. وبهذه املناسبة نشرت صحيفة 
»نيويورك ديلي نيوز« امس مجموعة صور مللكة احلوار 
العاملية توضح كيف تغيرت على مدى ربع قرن من حيث 

املظهر والوزن والشعر واملالبس ومفاتيح اجلمال.
أوبرا إحدى أهم رموز القرن الواحد والعشــــرين، 
وتربعت على عرش قائمة »فوربس« كأكبر شخصيات 
العالــــم نفوذا ومن أكثرها ثراء، وقــــدرت ثروتها بـ 2 
مليار دوالر، ومتكنت أيضا من كسر الصورة النمطية 
السائدة للمرأة الناجحة، لتطيح بكل املقاييس املتبعة 
وتؤكد على أنه ليس مــــن الضروري للمرأة الناجحة 
أن تتســــم بالنحافة أو باجلمال، فاملهم هو تقبل املرأة 
لنفسها وثقتها بذاتها. قامت وينفري بدعم احلملة التي 
قامت بها شركة »دوف« لتحفيز املراهقات على زيادة 
الثقة بأنفســــهن وعدم االلتفات للصور النمطية التي 
يقوم اإلعالم في مختلف أنحاء العالم بنشرها عن املرأة 

الناجحة أو السعيدة.
واتسمت بالعديد من امليزات، لعل أهمها هي شفافيتها 
وصدقها، والتي ساهمت في وصولها ملثل هذه املكانة، 
حيث صارعت أوبرا الســــمنة بشكل علني أمام العالم 
أجمع، لتظهر في إحدى احللقات باكية ومعترفة بغضب 
شديد عن وصولها لوزن عال، مصطحبة الكاميرات معها 

إلى قاعات الرياضة، حتفيزا ملشاهديها لفعل املثل.

أوبرا في بداياتها

أوبرا اآلن

أغرب تسريحات غاغا غاغا تبلع الورقة

يو.بي.آي: فاجأت نجمة البوب 
األميركية الليدي غاغا مجددا 

مشاهديها حين وضعت ورقة عليها 
مالحظات اإلعالمي ديڤيد ليترمان في 
فمها حين ضغط عليها لتوضح بعض 
الشائعات الغريبة عنها خالل برنامجه 

»اليت شو«.
فبعد سلسلة من األسئلة الخاصة 

من ليترمان خالل مقابلة معها ضمن 
برنامج »اليت شو« )العرض األخير( 
ما كان من الليدي غاغا إال أن مزقت 

ورقة المالحظات التي كانت أمام 
مضيفها قبل أن تضع نصفها في 

فمها.
وأكملت المغنية الحديث وهي 

تمضغ الورقة وسط ضحك الجمهور 
الحاضر في االستديو، وحين حاول 
ليترمان إقناعها بأن تبصق الورقة 

ألن بها موادا كيميائية قد تسممها، ما 
كان منها إال أن بصقتها وراء كرسيه.

وكان ليترمان يسأل الليدي غاغا عن 
سبب بعض تصرفاتها الغريبة مثل 
دخولها حفل توزيع جوائز غرامي 

داخل بيضة وأكلها رأس لعبة باربي 
خالل إحدى الحفالت وكانت تكذبه 
ولما ضاقت ذرعا منه مزقت ورقة 

المالحظات.
وقـد اشـتـهرت غـاغـا بطـالتها 

غـير المألوفة واكسسواراتها 
الجريئة، التي تذهب فيها ألبعد 

حد بهدف طبع صورتها في ذاكرة 
الجماهير.

وكانت غاغا أثارت أكثر من زوبعة 
في وسائل اإلعالم، آخرها كتابتها 
أغنية عن حبها لـ »يهوذا«، الذي 

وشى بالمسيح گ ـ وفق الرواية 
اإلنجيلية ـ ما أثار غضب عدد كبير 

من رجال الكنيسة الذين هاجموا 
تطرقها لشخصيات دينية في 

أغانـيها. 

غاغا تأكل ورقة األسئلة وتستعرض أغرب تسريحاتها وأزيائها


