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مصري يتحدى إعاقته

ويعمل مصمم مواقع إلكترونية ومترجماً

..وأميركي يتحدى مقاطعة أهله..
وينشر اإلسالم بڤيديوهات طريفة

فيلم للممثل الكوميدي تشارلي شابلن
ال يجد مشترياً في مزاد

شفرة حالقة تدوم إلى األبد بـ 100 ألف دوالر!

لص »مهذب«.. دخل منزاًل باخلطأ
لسرقته فاعتذر لصاحبته!

حملة في بريطانيا: »ال تكسروا صيامكم
بالبلح اإلسرائيلي«

وكاالت: معاناة كبيرة عاشها الشاب األميركي بابا 
علي منذ أسلم عام 1995، ففقد كثيرا من أصدقائه، 
وقاطعه أهله بعد اعتناقه الديانة اإلس����امية، ما 

جعله يشعر بالوحدة في البداية.
وذكر بابا علي أنه لو كان الرسول الكرمي ژ 
بينهم، فسينظر إلى حال األمة ويتحدث عن املواضيع 
املتعلقة بها، فأيام قريش كانت هناك مشكلة عبادة 
األصنام، لكن اليوم توج����د برامج فنية متعددة 

تعتبر نوعا آخر من عبادة األصنام.
وأوضح بابا علي ان الدين اإلسامي أكثر دين 
أس���يء فهمه ليس من غير املسلمني فقط، بل من 
املسلمني أيضا، مشيرا إلى أنه لو اتبع الدين بطريقة 
صحيحة فستختفي مشكات عديدة موجودة اليوم، 
ألن الناس يتعذبون بسبب عدم اتباعهم اإلسام.

وأضاف بابا علي أنه ميكن االقتداء بالرس����ول 
ژ بالنظر ومعرف����ة ماذا كان يفعل بصفته قائد 
األمة، وكيف كان أبا وزوجا وجارا، موجها نصيحة 
إلى املسلمني أن عليهم صنع ڤيديوهات ونشرها 
بالطريق����ة التي يحبها الش����باب وتتناس����ب مع 

اهتماماتهم.
وأشار بابا علي إلى أنه لو كان الرسول ژ أمامه 
فسيطلب منه املساعدة ليخبره ماذا بإمكانهم أن 
يفعلوا في حياته����م، ألنه يعرف أكثر مما يعرف 
اجلميع وسيسأله النصيحة وماذا عليهم أن يفعلوا 

ليساعدوا األمة.
وق����دم بابا علي ڤيديوه����ات »أمة« على موقع 
»يوتيوب« ليستمع لها املايني من الشباب بشكل 

فكاهي يوصل بها رسالة مهمة إلى املسلمني.

دبي � العربية: لم يقبل أحد على ش���راء فيلم 
قصير كان منسيا للممثل الكوميدي الراحل تشارلي 
شابلن في مزاد أقيم في لندن، رغم التوقعات ببيعه 

مقابل أكثر من 100 الف جنيه استرليني.
وكانت قيمة رسوم املشاركة اجلدية في املزاد 
الذي أقيم االربعاء املاضي 100 الف جنيه استرليني 
)160 ألف دوالر( في دار مزادات بونهامز لكن يبدو 

ان املبلغ كان كبيرا.
وقد عثر على فيلم تشارلي شابلن داخل علبة 
أفام قدمية اش���تراها أحد جامعي األفام القدمية 
واسمه موراسي بارك مقابل 20.3 جنيه استرليني 
م���ن مزاد عبر اإلنترنت على موقع ebay، ويعتقد 
أن���ه فيلم دعائي صنع في بريطانيا خال احلرب 

العاملية االولى.
ويعرض الفيلم الذي اسمه Zepped، وتستغرق 

مدته سبع دقائق، شابلن وهو يركب طائرة أملانية 
من ط���راز زيبلن وتظهر به بعض من الرس���وم 

املتحركة االولى في تاريخ السينما.
وقال بارك في البداية لم أعرف ما حصلت عليه. 
زرت خبراء أفام في أوروبا والواليات املتحدة وكان 
هناك رد مشترك: »لم ير أحد منهم هذا النوع من 

االفام من قبل«.
وقال ديڤيد روبنسون الناقد السينمائي واملؤرخ 
لسيرة حياة ش���ابلن إن شابلن رمبا لم يعلم قط 

بوجود هذا الفيلم.
وقال إن الصانع املجهول للفيلم جمع مشاهد 
من ثاثة أفام سابقة لشابلن وضم مقاطع رسوم 
متحركة ومؤثرات أخرى. جتدر اإلش���ارة إلى أن 
الفيل���م مت تصنيفه من قبل هيئة تصنيف الفيلم 

البريطانية عام 1917.

وكاالت: ماذا ميكنك أن تفعل مبائة ألف دوالر؟ 
تشتري سيارة رياضية أو قاربا أو متضي عطلة 

فخمة للغاية، أو.. تشتري شفرة حاقة؟
إذا كان لدي���ك بالفعل أودي جديدة ويخت في 
مارينا، وعدت للتو من رحلة في جميع أنحاء العالم. 
 Iridium Zafirro إذن، ما رأيك في شراء شفرة حاقة
شفراتها مصنوعة من الياقوت األزرق ومقبضها 
مصنوع من اإلريديوم وهو واحد من أندر املعادن 
وأصلبها في الكون. لذلك فهذه الشفرة تدوم لعقد 

كامل من الزمن.
ومن األفضل أن تسرع ألنه لم يصنع منها إال 99 
عينة، السبب وراء محدودية هذا املنتج هو معدن 

اإلريديوم األكثر ندرة حتى من الباتينيوم والذي 
يستخدم في صناعة محركات الصواريخ والسفن 
الفضائية والتي تتطلب الدميومة. هذا باإلضافة إلى 
الشفرات احلادة من الياقوت األزرق الثمني. وقد مت 
التوصل الى هذه الشفرة بعد ثاث سنوات ونصف 
السنة من البحث والتطوير، حيث متت االستعانة 
بخب���راء تكنولوجيا النان���و ومصنعي محركات 
الصواريخ باإلضافة الى فيزيائيي اجلسيمات من 
جميع أنحاء العالم. ويقول الرئيس التنفيذي لزافيرو 
»كان هدف مؤسسي زافيرو عمل قفزة نوعية في 
عالم تكنولوجيا شفرات احلاقة، ولصنع الشفرة 

األكثر حدة على اإلطاق وتدوم لألبد«.

واشنطن � يو.بي.آي: قالت الشرطة في والية 
نيوجرسي األميركية ان سيدة اكتشفت وجود 
دخيل في منزلها فتبني أنه لص كان يفترض أن 
يدخل إلى منزل آخ���ر إال أنه كان مهذبا واعتذر 

إليها.
ونقلت صحيفة »ذا برس أوف أتانتك سيتي« 
ع���ن ماريا كادونا انها عادت إلى املنزل ووجدت 
رجا دخ���ل منزلها بعد أن اخترق احلاجز وراء 

الباب اخللفي.
وأضافت ماريا ان الرجل قال لها انه يبحث عن 

رجل يدعى غي، وتبني ان األخير يعيش بش���قة 
حتمل الرقم 1021 وهي تقطن الش���قة رقم 1022 

مبنطقة فايناند.
واعتذر اللص إلى السيدة حني عرف أنه دخل 
املنزل اخلطأ وقال لها »أنا آس���ف.. أردت دخول 
املنزل 1021«، وأشارت إلى أنه عرض أن يصلح 

لها الباب لكنها رفضت وطلبت منه املغادرة.
وقالت ماريا »كان مهذبا جدا غير أنه أخافني 
فطلبت منه املغادرة«، وتقوم الشرطة اآلن بالبحث 

عن املشتبه به.

لندن � وكاالت: »ال تكس����روا صيامكم بالبلح 
اإلسرائيلي«.. عنوان حملة جديدة ضد إسرائيل في 
اململكة املتحدة. يقود هذه احلملة نشطاء »حملة 
التضامن مع الشعب الفلسطيني« في بريطانيا، بدعم 

من منظمتي »أصدقاء األقصى« و»الزيتون«. 
وينصح هؤالء املسلمني بأن يتأكدوا، قبل الشراء، 
من أن بلح رمضان غير منتج في املستوطنات التي 
تقيمها إس���رائيل على األراضي العربية احملتلة، 
وقالت احلملة، هي األكبر من نوعها املؤيدة للقضية 
الفلس���طينية في أوروبا، في بيان أن إس���رائيل 
تصدر إلى الس���وق البريطانية بلحا يحمل اسم 

»ميدجول«. 
وقال البيان إنه من املس���يء إلى املسلمني أن 
يكسر بعضهم صيامه في الشهر الكرمي، الذي يحل 

علينا بعد شهر من اآلن، على بلح إسرائيلي.
وتنتج الشركات اإلس���رائيلية هذا البلح في 
مزارع أنشأها االحتال في أراضيها أو في الضفة 

الغربية ووادي األردن. 
ووفقا لتقديرات احلملة، فإن صادرات البلح 

اإلسرائيلي املنتج في األراضي احملتلة ميثل %15 
من صادرات إسرائيل إلى أسواق االحتاد األوروبي، 
وتنتج إس���رائيل أكثر من 10 آالف طن من البلح 
س���نويا ويبلغ دخلها منه نحو 80 مليون جنيه 
استرليني س���نويا، ويباع معظم هذا البلح في 

شهر رمضان. 
وتتبنى حملة التضامن من الشعب الفلسطينية 
حملة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية في السوق 
البريطاني���ة، كما مت���ارس ضغوطا على النواب 
وأعضاء بريطانيا في البرملان األوروبي للمطالبة 
بإع���ادة النظر ف���ي اتفاق الش���راكة األوروبية � 
اإلس���رائيلية، بس���بب انتهاك إس���رائيل حقوق 

الفلسطينيني. 
وقال البيان إن »شراء البلح اإلسرائيلي يعني 
أنك تساعد بالفعل املستوطنني اإلسرائيليني في 
سرقة أراضي فلس���طني«، ونبه البيان املسلمني 
وغير املس���لمني في بريطانيا إلى أن إس���رائيل 
تستغل األطفال الفلسطينيني في العمل في مزارعها 

باملستوطنات في األراضي احملتلة.

محكمة جدة تتسلم قضية اخلادمة العارية
ج���دة � وكاالت: تس���لمت محكمة جدة ملف 
قضية خادمة إندونيس���ية تدعى س���ولي )37 
عاما( موقوفة في س���جون جدة مبوجب نظام 
اإلجراءات اجلزائية، على ذمة القضية حيث قدم 
االدعاء العام الئحة اتهام ضدها مع آخرين بتهمة 
تصوير نفسها عارية وتوزيع ونشر صورها على 
جواالت سائقني ومن ثم استضافتهم في منزل 
كفيلها وممارسة الفاحشة معهم، ويطالب االدعاء 
العام بإقامة حد الزنى عليها وعلى آخرين معها 
وتعزيرها على القوادة ونشر الرذيلة وخيانة 

األمانة املمنوحة لها من كفيلها.
ووف���ق التفاصيل التي تابعتها »عكاظ« فإن 
اخلادمة أقامت عاقة محرمة مع سائق هندي يدعى 

كرمي )31 سنة وموقوف في سجن برميان( حيث 
أرسلت له صورا لها وهي عارية متاما وفي أكثر 
من موقع عبر وسائط اجلوال، واتخذت من منزل 
كفيلها مقرا ملمارسة الرذيلة مستغلة خروجه 
وأسرته في الفترة الصباحية للعمل، وأعقب ذلك 
إقامة نفس اخلادمة عاقة غير شرعية مع سائق 

آخر بعثت له صورا لها وهي عارية.
وقد أقرت اخلادمة بأنها درجت على إرسال 
صوره���ا العارية على أرقام جواالت بش���ك��ل 
عشوائي، فضا ع��ن إرساله���ا ألكثر من سائق 
تواصلت معهم، كما أق��رت بالذه��اب إلى غرف��ة 
س���ائ��ق في احلي وممارس�����ة الرذيل���ة مع��ه 

ع��دة م��رات.

القاهرة � ام بي سي: تسبب خطأ طبي أثناء والدة 
شريف ياسني في إصابته بإعاقة بجسده جعلته 
يعاني صعوبة النطق والس���ير على قدميه، لكن 
شريف حتدى إعاقته وتزوج وأجنب طفلة وأصبح 
مبرمجا ومصمما للمواقع اإللكترونية كما يعمل 

مترجما في مستشفى سرطان األطفال.
 وذك���ر تقرير أن إهمال طبي���ب الوالدة ألبس 
الشاب شريف رداء اإلعاقة لكنه متكن من حتدي 
إعاقته وحول العجز إل���ى معجزة ليعمل مصمم 

برامج ومواقع إلكترونية.
وكشفت زوجة ش���ريف عن أن الطبيب جذب 
زوجها خطأ أثناء والدته، ما تسبب في صدمة في 
دماغ���ه والتأثير على مراكز احلركة وصعوبة في 

النطق والكام، مش���يرة إلى أنه بعد فترة أرسله 
والداه إلى مراكز التأهيل الكتش���اف ما حدث معه 

ليكتشف األطباء أنه ال يعاني إعاقة ذهنية.
وأضافت زوجة شريف أنه نقل زوجها إلى مركز 
للمعاقني للتدريب على الكمبيوتر، ليكتشفوا أنه 
أنهى البرنامج بنجاح، وأكدت اختبارات الذكاء أن 

نسبة ذكائه %100.
 وأوضحت زوجة شريف ان زوجها كان يرغب 
في االلتحاق بكلية اإلعام لكنهم رفضوا إلعاقته، 
ما دفعه إلى االلتحاق بكلية التجارة وتخرج منها 
بتقدير »جيد«، ثم تلقى دورات تدريبية للكمبيوتر 
واللغة، وانتقل إلى دراسة الدبلوم للحاسب اآللي 

في جامعة عني شمس.

شريف ياسني متحديا إعاقته

جون كي في حديث مع املمثلة الهندية اجلميلة بيباشا

جيمس بانت

رئيس وزراء نيوزيلندا يقع
في سحر الهندية بيباشا

هل كان شكسبير يتعاطى املخدرات؟
باريس � أ.ش.أ: طالب البروفس���ير فرانس���يس 
ثاكيراي، استاذ العلوم اإلنسانية بأحد أكبر املعاهد في 
جنوب أفريقيا من الكنيسة الكاثوليكية البريطانية 
السماح له باستخراج جثة الكاتب البريطاني الشهير 
وليام شكسبير إلثبات أن الكاتب والشاعر العظيم 

كان يتعاطى املخدرات.
وذكرت صحيف���ة »لوباريزيان »الفرنس���ية أن 
البروفيسير ثاكيراي أعرب عن أمله أن تقبل الكنيسة 
الكاثوليكية البريطانية السماح له بإجراء االختبارات 
الازمة على أسنان شكسبير إلثبات أنه كان يتعاطى 
املخدرات من منطلق أن األسنان هي التي تثبت تعاطي 
اإلنس���ان للمخدرات من عدم���ه حتى لو مضى على 
موت املتعاطي مئات السنني. ويستند البروفسير في 
طلبه على أنه وجد في عام 2001 في غليون ميتلكه 

شكسبير اثر للكوكايني واملاريغوانا.

أطفال غزة يدخلون موسوعة 
غينيس مبظالت الباراشوت

أول هاتف ذكي يستغني عن األزرار

رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي في حديث هامس 
وش���فاف مع املمثلة الهندية اجلميلة بيباشا باسو 
خال زيارته الى مواقع تصوير فيلم »الاعبون« في 
بوليود في مدينة مومباي، جون كي يزور الهند حاليا 
به���دف إبرام اتفاقية جتارة حرة مع رئيس الوزراء 
الهندي مامنوهان سنغ، وهكذا تترسخ العاقات بني 
الدول عندما يتكامل اجلمال واالبداع مع السياس���ة 

والعاقات بني الدول.

غزة � كونا: جنح أكثر من 3500 طفل فلسطيني من 
مخيمات العاب الصيف التابعة لوكالة غوث وتشغيل 
الاجئني الفلس���طينيني )االونروا( في تسجيل رقم 
قياس���ي عاملي جديد في موسوعة غينيس باللعب 
بأكبر عدد من مظات الهبوط )الباراشوت( في قطاع 
غزة. وجتمع اآلالف من طاب مدارس »االونروا« من 
أنحاء القطاع في ملعب مدينة خان يونس الرياضي 
مساء امس للمحاولة األولى لتحطيم الرقم العاملي 
األول ضمن أربع محاوالت تقام في غزة هذا الصيف 

من قبل وكالة الغوث.
وقام نحو 3520 طالبا وطالبة باللعب ب� 176 مظلة 
باراشوت على مدار ساعة تقريبا بحضور مسؤولني 
من »االونروا« وشهود عيان دوليني مبن فيهم اثنان 
من احلكام املسؤولني عن توقيع التصريح الرسمي 

نيابة عن موسوعة »غينيس«.

وكاالت: أعلنت »نوكيا« عن هاتفها الذكي اجلديد 
»إن 9« الذي مت تصميمه إلرضاء أذواق املستخدمني 
الذي���ن يقدرون املزيج املذهل ب���ني التصميم املميز 

وأحدث التقنيات الذكية.
ويتسم الهاتف اجلديد مبيزة فريدة وهي التحكم 
بجميع وظائفه باللمس واملس���ح، مع التركيز على 
الوظائف األكثر ش���يوعا بني الن���اس، مبا في ذلك 
تطبيقات االستخدام اليومي والتواصل االجتماعي 
واملهام املتعددة. ويأتي »إن 9« مزودا كذلك بأحدث 
تقنيات الص���وت وحتديد املواقع والتصوير إلثراء 
جتربة املستخدم وجعلها كاملة بكل ما حتمله هذه 

الكلمة من معنى.
ويشكل تصميم جهاز »إن 9« ثورة في عالم االجهزة 
الذكية حيث مت صنع هيكل اجلهاز من قطعة بولي 
كربون واحدة تتكامل مع شاش���ة منحنية بتصميم 
انيق وعصري. وتتسم الشاشة املنحنية غير املزودة 
بلوح���ة مفاتيح أو زر واجهة تطبيقات رئيس���ية، 
مبجموعة من االيقونات العائمة التي تتيح التحكم 
الدقيق بواس���طة األصابع، مما يس���مح للمستخدم 

بالقفز مباشرة إلى احملتوى الذي يريده.

جيمس بالنت نسي أنه في لبنان.. 
فسقط أرضاً

أثناء احلفل اخليري الذي احياه في بيروت الفنان 
العاملي جيمس بانت ويعود ريعه لاطفال املصابني 
بالسرطان، وفيما كانت املعجبات يصفقن له ويتفاعلن 
رقصا وقفزا على وقع اغنياته، رمى االخير نفس���ه 
كما يفعل عادة بني ذراعي املعجبات، ولكن فاته انه 
في لبنان والصبايا لس���ن متعودات على مثل هذه 
احلركة ولم يستطعن حمله على االكف والتنقل به 
فسقط ارضا، حسب مجلة قمر، اما من يشاهده عبر 
الشاش���ات فقد الحظ انه اختفى ولم يعد باالمكان 
تتبع خطواته ليظهر بعدها فجأة على املسرح ويتابع 

الغناء من دون ارتباك وكأن شيئا لم يكن.

في أول رحلة لألميرين.. أنظار الكنديني 
تنصب على كيت ميدلتون

كن���دا � أ.ف.پ: بعفوية، اعت���رف العديد من 
الكنديني الذين احتشدوا اخلميس الستقبال األمير 
ولي���ام في اوتاوا، بأنهم ج���اءوا لرؤية زوجته 
الش���ابة كيت، أكثر منه لرؤية مل���ك بريطانيا 

املستقبلي.
وبا أي تكلف قالت كارميل وهي س���تينية 
جاءت من ويستبورت في اونتاريو قد اعتمرت 
قبعة اس���تثنائية من الدانتيل األحمر واألبيض 
اشترتها خصيصا للمناس���بة »انا هنا ألشاهد 

كيت.. وأثوابها«.
وقالت مجموعة شابات من اوتاوا لم يتذمرن 
من االنتظار بني 4 آالف ش���خص وراء القضبان 
احلديدية ألس���وار مقر احلاكم العام الذي ميثل 
امللكة اليزابيث في كندا »ال بأس بوليام. لكن كيت 

هي من يفتننا، إنها قصة خيالية حقيقية«.
وقد نظم حفل استقبال األميرين اللذين وصا 
للت���و الى كندا في اول زيارة رس���مية لهما الى 

اخلارج منذ زواجها في نهاية ابريل، عشية العيد 
الوطني.

وكدليل رمبا على عدم التمس���ك بالرسميات 
الذي أراده منظمو الرحلة، التقى األمير وزوجته 
باحلشود ملدة أطول من املتوقع، وذلك على مقربة 
من مقبرة اجلندي املجهول، هنا راح الناس يهتفون 

»نحن نحبك يا كيت«.
فهل انستهما حفاوة االستقبال الدقة امللكية 
املقدسة؟ ايا يكن، فبعد تأخير دام نصف ساعة، 
التقى الزوجان باحلاكم العام ديڤيد جونستون 

ورئيس الوزراء ستيفن هاربر.
وبدت الشابة املمشوقة غير متكلفة الى جانب 
األمي���ر، وقد ارتدت ثوبا كحل���ي اللون تتخلله 
رسومات باألبيض، وقد رحب املراهقون بالثنائي 
أو بدوقة كامبريدج حصرا )ويس���تحيل تبيان 
احلقيقة(، بالهتاف.. وهو أمر ش���ائع عادة لدى 

استقبال جنوم الروك.

كيت ميدلتون ووليام

كامبل تخرج 
مخالبها إلعالنات 

جيفانشي
نعومي كامبل معروفة بطباعها 

الصعبة واملزاجية انطالقا 
من تخريبها ليخت حبيبها 

السابق الى مواجهتها الكثير 
من املشاكل وضربها خادمتها، 

اال ان نعومي كامبل تظهر 
مخالبها من جديد لكن هذه 
املرة لصالح اعالن مصور 

لشركة جيفانشي في عرض 
ملجموعتها األخيرة ملوسم 

خريف 2011.
وقد ارتدت العارضة في 

الصور املميزة التي التقطت 
لها لصالح الشركة الفرنسية 
حزاما ضيقا على كل مخالب 

الهرة وبدلة ضيقة على اجلسم 
من املخمـــل االســود 

واملوسلــني.


