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سيوارى الثرى في قرية الشجرة أو قرب مرقد الشاعر الراحل محمود درويش

مبادرة الستعادة رفات ناجي العلي من بريطانيا 

سيارة كهربائية أميركية سرعتها 500 كيلومتر في الساعة
واشنطنـ  يو.بي.آي: صمم عدد من 
طالب اجلامعات في الواليات املتحدة 
ــت من بلوغ  ــيارة كهربائية متكن س
سرعة قاربت 500 كيلومتر في الساعة 
خالل جتارب أجريت في مسطحات 

»بونفيل« األميركية.
ــي.إن.إن«  ــبكة »س ــرت ش وذك
ــم  ــيارة حتمل اس األميركية ان الس
ــبب  ــوري بوكاي بوليت« بس »فنت

سرعتها التي ميكن مقارنتها بسرعة 
ــجلت أجهزة قياس  الرصاصة، وس
ــرعة لدى املصممني وهم طالب  الس
بجامعة أوهايو وصول السيارة إلى 
سرعة 495 كيلومترا بالساعة ملرتني 

خالل التجارب.
وبدأت التجارب يوم االثنني املاضي 
ــائق احملترف روجر  بعدما قاد الس
ــيارة لتصل إلى سرعة  شراور الس

468 كيلومترا في الساعة قبل أن يعود 
ويحطم الرقم اخلميس املاضي.

واعتمد التصميم اخلارجي للسيارة 
ــوكاي«  ــوذج »فنتوري ب ــى من عل
ــريعة الذي فشل في  للسيارات الس
العام 2004 في حتطيم الرقم القياسي 
للسرعة مستخدما خاليا الهيدروجني 

للحصول على الطاقة.
واستغرق الطالب 11 شهرا لتبديل 

األنظمة الكهربائية في السيارة، حيث 
ــام الهيدروجني ووضعوا  أزالوا نظ
ــوم بتقنية خاصة  ــات الليثي بطاري

طوروها بشكل سري.
يشار إلى ان الرقم احلالي رغم أنه 
ــجال لدى الطالب لن يدخل  بات مس
ــية الرسمية إال  ــوعات القياس املوس
بعد جتربة إضافية جترى بإشراف 

دولي.

نبيلة عبيد

بسمة

مارون كرم

ناجي العلي

طهرانـ  أ.ف.پ: أكدت وزارة 
اخلارجية اإليرانية مجددا امس 
انه لم يتخذ اي قرار نهائي بعد 
بشأن احلكم بالرجم حتى املوت 
ضد سكينة محمدي اشتياني 
املتهمة بالزنا والقتل، مشيرة الى 
»تعليق« تنفيذ العقوبة والى ان 

احلكم »اليزال قيد الدرس«.

وقال املتحدث باسم الوزارة 
رامني مهمنبراست لوكالة فرانس 
العقوبات  الى  برس »بالنسبة 
القاســـية، هناك اجراء خاص 
وطويـــل. وهـــذا احلكـــم قيد 
الـــدرس وعندما يصل القضاء 
الى خالصة نهائية فسيعلنه«. 
واحلكم بالرجم حتى املوت ضد 

سكينة محمدي اشتياني، وهي 
ام في الثالثـــة واألربعني، بعد 
ادانتها بالزنى والتآمر في قتل 
زوجها، بحسب طهران، آثار منذ 
شهرين موجة استياء عارمة في 
الدول الغربية. وطلبت فرنسا 
اجلمعة من دول االحتاد األوروبي 
التفكير بالتهديد بفرض عقوبات 

على ايران لدفع طهران الى العفو 
عن هـــذه األم التي حكم عليها 
في 2006 ثم مجددا في محكمة 

االستئناف في 2007.
وكانت ايران اعلنت في بداية 
يوليـــو ان القضاء قرر تعليق 
تنفيذ احلكم بانتظار اعادة النظر 

في القضية.

شون كونري يعتزل التمثيل 

راقصات بريطانيا مؤهالت جامعية! 
لنـــدنـ  يو.بي.آي: تبني أن واحـــدة من كل أربع بريطانيات 

يعملن راقصات تعر متلك مؤهالت جامعية.
ووجدت دراسة نشرتها صحيفة اندبندانت أن السبب الرئيسي 
وراء توجه خريجات اجلامعات إلى رقص التعري هو املال الذي 
يدر على الفتاة العاملة في هذا املجال 200 جنيه استرليني على 

األقل يوميا بعد دفع العموالت والرسوم للنادي. 
وقالت إن بعض الشـــابات البريطانيات الالتي يقدمن على 
العمل راقصات تعـــر بعد تخرجهن في اجلامعات وملدة عامني 
على أبعد تقدير لعدم توافر فرص عمل ولكســـب املال وتعمل 
غالبيتهن يومني في األسبوع ويدر العمل عليهن دخال سنويا 

ميكن أن يصل إلى نحو 30 ألف جنيه استرليني.

200 إسترليني في الليلة الواحدة

أدنبـــرة ـ يو.بي.آي: 
الســـينمائي  النجم  قال 
االســـكوتلندي شـــون 
كونري البالغ من العمر 
80 سنة انه اعتزل التمثيل 
وبات يخصـــص وقته 

للقيام بأمور أخرى.
وقال كونري لصحيفة 
إيفننغ نيوز«:  »أدنبرة 
»ال أظن انني سأمثل من 
جديد فلـــدي الكثير من 
الذكريات الرائعة لكن تلك 
األيام انتهت فأنا أسبح 
أن  يوميا وحتى أحاول 
الغولف  أمارس رياضة 
من جديـــد لكن األمر قد 

يتطلب بعض الوقت وخالل فصل الصيف لم أكن أشـــعر بأنني 
في أفضل حال«.

يشار إلى ان أبرز أدوار كونري هو »العميل 007« في أفالم جيمس 
بوند في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن املاضي وآخر 
أدواره الكبرى كان في فيلم احلركة »رابطة الرجال االستثنائيني« 

في العام 2003.

حبس تايوانية إلجبارها عامالت 
مسلمات على أكل لحم الخنزير

تايبيه ـ أ.ف.پ: اصدر القضاء التايواني حكما بالســـجن ســـتة 
أشهر على مديرة مؤسسة الجبارها ثالث عامالت مسلمات على أكل 
حلـــم اخلنزير، اال انها تفادت العقوبة من خالل دفع غرامة، على ما 

افادت به مصادر قضائية.
وأقرت شـــانغ وين لي أمام محكمة في بانشـــايو بانها اجبرت 
ثالث عامالت اندونيســـيات على أكل حلم اخلنزير، وهو ما يناقض 

الشريعة االسالمية.
وقال متحدث باسم احملكمة انه بسبب اعترافات املرأة اضافة الى 
نيتهـــا دفع تعويضات للعامالت الثالث، قررت احملكمة وقف تنفيذ 

احلكم مقابل غرامة بقيمة 1875 دوالرا أميركيا.
وفي وقت سابق حاولت املرأة الدفاع عن نفسها من خالل القول 
انها كانت تظن ان أكل حلم اخلنزير سيمنح العامالت الطاقة، لكنها 
وافقت بعد ذلك على تعويض كل من العامالت مببلغ 150 الف دوالر 

تايواني.
وأثـــارت القضية ضجة كبيرة في تايوان واخلارج، وذلك بعدما 
تقدمت العامالت االندونيســـيات الثالث بشكوى أمام القضاء بهذا 

اخلصوص.
ويعمـــل في تايوان 350 الف عامل اجنبي، معظمهم من الفليبني 

واندونيسيا وڤيتنام.

بيروت: توفي أمس شاعر االغنية اللبنانية مارون 
كرم الذي أعطى الفن اللبناني لوحات شـــعرية رائعة 

حملتها حناجر كبار املغنني في لبنان.
وفي حديث اذاعي من »صـــوت لبنان« قبل ثالثة 
أسابيع، قال: لقد مررت مبراحل صعبة للغاية، حتى 
يئست من املرض، االطباء ال يعرفون ما بي، سوى ان 
علتي ال دواء لها.. كنت موظفا وأنا اآلن متقاعد، كنت 
طماعـــا مع احلياة، أريد منها أكثر، احلياة لم تخذلني 
لكنها لم تعطني كل ما أريد. وقد غنى له عمالقة الغناء 
قرابة الـ 500 أغنية أبرزها: زرعنا تاللك يا بالدي، يا 
ساكن أفكاري، عم يســـألوني عليك الناس، مطرحك 
بقلبي، يا نبع احملبة، لو شـــباكك ع شـــباكي، الكتب 
العتيقة، رح طيـــر حمام، دبنا ع غيابك، خطرنا على 

بالك، يابوعقال وكفية.

وفاة شاعر األغنية اللبناني
مارون كرم

نبيلة عبيد: رفضت اإلنجاب خوفًا على جسدي

بسمة: ال أخجل من أصولي اليهودية

القاهـــرة ـ إيـــالف: أكدت 
الفنانة نبيلـــة عبيد أنها لم 
متانع في االشتراك في برنامج 
»بلســـان معارضيك« عندما 
علمـــت أن مقدمه هو طوني 
خليفة، مشـــيرة إلى أنها ال 
متانع في لقائه وهو ما اعتبره 
مقدم البرنامج مخالفا ملواقف 

عدد كبير من الفنانني.
وقالت نبيلة في حوارها 
أن ضحكتها ســـيتم وضعها 
كنغمة للهواتف اجلوالة حيث 
اتفقت مع املنتج محسن جابر 
على ذلك لكنهم لم يتفقوا على 

األجر حتى اآلن.
وكتبت نبيلة أن لها بعض 
املعارضني من أبرزهم طارق 
الـــذي يهاجمها،  الشـــناوي 
مشيرة إلى أنها كانت تتصل 
به بعـــد كل مقال يكتبه لكن 
املوضـــوع زاد عن حده، كما 
أنه كانت لها خالفات سابقة 
مع الفنان حسني فهمي بسبب 
فيلم »قصاقيص العشـــاق« 

لكنها انتهت اآلن.

أكدت الفنانة الشابة بسمة 
أنها تفتخر بجدها املنحدر من 
أصول يهودية، مشددة على 
أنها ال تخجل منه ألن تاريخه 
مشرف، الفتة إلى أن موضوع 
نشر مذكراته في يد والدتها 
بصفتها ابنته. وقالت بسمة 
في حوارها مع اإلعالمية دينا 
رامـــز في برنامج »اســـمع 
كالمك« أنها بعد أن نشرت 
صحافية في جريدة األهرام 
موضوع بعنوان »إذا بليتم 
بجد يهودي فاستتروا«، دافع 
عدد كبير عنه من أصدقاء 
يوســـف درويـــش ومنهم 
املخرج يســـري نصر اهلل، 
واإلعالمية كرميـــة كمال، 
الكثيـــرون نظرا  وغيرهم 
لســـيرته العطرة موجهة 

الشكر لهم جميعا.

عصابة في لبنان تزّور الشهادات الرسمية
وتؤدي االمتحانات بدال من آخرين

بيروتـ  يو.بي.آي: أعلن وزير التربية في لبنان حسن منيمنة انه مت 
اكتشاف عصابة تزوير مستندات تتيح ملتقدمني الى الشهادات الرسمية 

انتحال صفة اشخاص آخرين يجرون االمتحانات بدال عنها.
وقال منيمنة في مؤمتر صحافي »لقد استطعنا من خالل التنظيم 
اجليد لالمتحانات اكتشاف شـــبكة تزوير كبيرة يديرها شخصان 

فاران من وجه العدالة«.
واضاف »أستطيع أن أكشف أن هناك طالبا اعترفوا مبشاركتهم 
في هذه العملية )املشـــاركة في االمتحانات( بدال عن آخرين وصلنا 
إلـــى بعضهم والبعض اآلخر نعمل للوصول إليه ومت حتويلهم إلى 
النيابة العامة بتهمة انتحال شخصية وتزوير مستندات رسمية«.

وقال »نحن في صدد درس قانون ينزع منهم شهادة الثانوية العامة 
ليكون العقاب في حجم اجلرم الذي ارتكبوه بحق التربية«.

لوس أجنيليسـ  رويترز: حصل النجم السينمائي ليوناردو 
دي كابريــــو على أمر قضائي يقضي بتقييد حركة امرأة تعتقد 

أنها زوجته وأنها حتمل في احشائها طفال له يدعى يسوع.
وقال بطل فيلمي »تايتانيك« و»بداية« في وثائق قدمت حملكمة 
لوس اجنيليس العليا هذا االسبوع إن الفزع من املرأة »املوهومة« 

سيطر عليه وإنه شعر بأن سالمته الشخصية في خطر.
وسلم محاميه احملكمة عددا من اخلطابات املكتوبة بخط اليد 

ارسلتها املرأة التي تدعى ليفيا بستريسيانو الى كابريو.
وجاء في واحد مــــن تلك اخلطابات حصل عليه موقع »تي.

إم.زد.كوم« املعني بأخبار املشاهير ونشره يوم اجلمعة املاضي 
»هل تريد ان تكون معي حقا وان تكون والد يسوع، شرحت لك 
انني ال أســــتطيع ان اكون مع أي احد افتراضيا، البد ان احصل 

على أب ليسوع في احلقيقة وليس بهذه احلال«.
وامرت احملكمة بستريسيانو بالبقاء على بعد نحو 100 متر 
علــــى االقل من دي كابريو اينمــــا كان. واليزال دي كابريو )35 
عاما( واحــــدا من اكثر جنوم هوليوود جاذبية برغم احملاوالت 
للتحول عن الدراما الرومانسية في افالمه منذ جناح »تايتانيك« 

عام 1997.

دي كابريو يحصل على أمر قضائي
يبعد عنه امرأة تتوهم أنها زوجته

منذ ان ُهّجر من فلســـطني في العام 1948، ظل 
ناجي العلي يحلـــم بالعودة إليها. واآلن، تتبلور 
مبادرة الستعادة جثمانه من مقبرة »بروك وود« 
في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية لندن، لكي 
يوارى الثرى في قرية الشجرة، حيث ولد، أو في 
مدينة رام اهلل، حيث يرقد الشاعر الراحل محمود 

درويش، أو في مكان ما قريب في فلسطني. 
حيث أطلقت نقابة الصحافيني الفلسطينيني، 
بالتعاون مع مركز »بلدنا« الثقافي في مدينة رام 
اهلل، ووزارة الثقافة الفلسطينية، ومجموعة من 
الشبان الفلسطينيني في أراضي العام 1948، مبادرة 
الستعادة جثمان العلي من حيث اغتيل في لندن، 
حيث تقرر العمل إلعادته إلى منزله في قرية الشجرة 
املهجرة قرب حيفا، أو على األقل إلى الضفة الغربية 
لدفنه بجوار محمود درويش، أو في أسوأ الظروف 

إلى مكان ما في سورية أو لبنان أو األردن. 
وقال عمر نزال، أحد أعضاء األمانة العامة لنقابة 
الصحافيني، جلريدة »السفير« اللبنانية التي نقلت 
اخلبر إن »هذه الفكرة أتت عندما قام احد الزمالء 

ببحث مطول عن ناجي العلي، فســـأل نفسه عن 
سبب وجود جثمانه في العاصمة البريطانية، وملاذا 
ال يكون في فلســـطني، أو على األقل في األردن أو 

لبنان أو سورية، حيث عاش الشهيد«.
وأوضـــح نزال أنه، خالل افتتاح معرض إلرث 
ناجي العلي في الذكرى الثالثة والعشرين الستشهاده 
في رام اهلل، تقرر إطالق مبادرة الستعادة جثمانه. 
وأضاف »سنســـعى إلى إعادة ناجي إلى بيته في 
قرية الشجرة، أو إلى جوار محمود درويش )في رام 
اهلل(، أو إلى سورية أو األردن أو لبنان«، مشيرا 
إلى أن خالد، االبن األكبر لناجي العلي، ســـيتصل 
به خالل يومني لتحديد موقف العائلة من مسألة 
نقل الرفات، الفتا إلى أن »أهل ناجي مستاؤون من 
وجود قبره في لندن وهم يريدون نقله إلى مكان 
آخر«. من جهتها، قالت وزيرة الثقافة الفلسطينية 
ســـهام البرغوثي إن »أقل املطلوب هو اســـترداد 
جثمان العلي إلى أرض وطنه. وهذه مناسبة مهمة 
لنســـتذكر مدى غزارة اإلنتاج الذي قدمه الشهيد، 

عبر رسومات وطنية«.

صادق امرأة على 
»فيسبوك«.. ليسرقها!

ــي.آي:  ــاون ـ يو.ب ــون ت جيفرس
اكتشفت الشرطة في مدينة جيفرسون 
ــاون األميركية ان رجال صادق امرأة  ت
عبر موقع »فيسبوك« االجتماعي ليطلع 
ــرقة منزلها ما  على أخبارها ويقرر س
ــيقي مع  أن تغادر حلضور حفل موس

خطيبها.
ــونفيل  وأفادت صحيفة »جيفرس
ــاون  ــغ نيوز« األميركية بأن ش إيفنن
ــنة( أوقف ووجهت إليه  ساوث )31 س
تهمة السرقة بعدما تبني انه شارك في 
سرقة منزل كيري ماكلولن التي صادقها 
ــهر قبل  ــبوك« طوال 6 أش عبر »فيس
اإلقدام على فعلته. ونقلت عن الشرطة 
ــرت على املوقع  قولها ان ماكلولن نش
االجتماعي خبر حضورها مع خطيبها 
كورت بندلتون حفال موسيقيا وما حصل 
هو ان رجلني اقتحما بيتها وسرقا التلفاز 
واجهزة الكمبيوتر وجتهيزات كهربائية 

أخرى.

الخارجية اإليرانية تؤكد: 
ال قرار نهائيًا بعد بشأن 

الحكم بالرجم ضد اشتياني

توديع خاطف حافلة السائحين في مانيال.. بالدموع!
مانيالـ  د.ب.أ: شارك أكثر من مائة شخص 
امس في تشييع جنازة ضابط شرطة حائز 
على أوسمة اختطف حافلة في حادث دموي 
أسفر عن مقتل ثمانية سائحني من هونغ 

كونغ في وقت سابق هذا األسبوع.
وبكى بعض املشـــيعيني بصوت خافت 

أثناء ســـيرهم خلف نعش كبير مفتشـــي 
الشـــرطة املفصول من عمله رونالدو ديل 
روساريو ميندوزا في مدينة تاناوان سيتي 
في إقليم باتاجنـــاس 85 كيلومترا جنوب 
مانيال. وقتل ميندوزا يوم االثنني املاضي 
في عملية إنقاذ دموية قامت بها الشـــرطة 

أنهت أزمة استمرت 11 ساعة في مرآب على 
جانب البحر في وسط مانيال.

واستولى ميندوزا، الذي طرد من عمله 
بسبب عملية ابتزاز مزعومة، على حافلة تقل 
سائحني من هونغ كونغ للمطالبة بإعادته 

مرة أخرى ملنصبه.


