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»غوانتانامو السعودية« تطلب الطالق!46
دبيـ  العربية.نت: طلبت سعودية الطالق 
بعد ان اكتشفت ان اسمها على جوال زوجها 
هو »غوانتانامو«، حسبما افادت صحيفة 

الوطن السعودية امس.
وبحسب الصحيفة، اكتشفت الزوجة ان 
اسمها »غوانتانامو« في ذاكرة هاتف زوجها 
اجلوال عن طريق املصادفة، بعدما نسي 
زوجها جواله في املنزل وحاولت االتصال 
به فعثـــرت عليه يرن في املجلس وكانت 

»املفاجأة والصدمة«.
عندها، سارعت الزوجة »أم أحمد« لطلب 
الطالق، معتبرة ان وصفها بهذا اللقب »يدل 
على تســـلطها ووصفها بالشرسة التي ال 
تعاشر«، معتبرة أن ما قام به زوجها بعد 
17 عاما من احلياة الزوجية »هو تقليل من 
مكانتها« ولذلك تصر على االنفصال »او 
دفع مبلغ من املال كترضية لها حتى يكون 
رد اعتبار لها ودرسا يتعلم منه« زوجها.

اما الزوج فيقول انه اعتمد هذه التسمية 
من بـــاب احلفاظ على اخلصوصية وعدم 
معرفة من هم بجانبه ان املتصلة هي زوجته 

على حد قول الصحيفة.
من جهتها، عبرت أم هيثم )معلمة( عن 
اســـتيائها من قيام بعض األزواج بوضع 
أسماء لزوجاتهم بألفاظ غير مناسبة تثير 
الضحك أو الغضب. وعن أغرب اسم سمعته 
من صديقة لها يطلق عليها زوجها في جواله 
قالت: أغرب اســـم هو »شوكة في احللق« 
مـــع ذلك كانت الزوجة غير مســـتاءة من 
ذلك، وتقابل ذلك بسعة صدر، وتعتبرها 

من باب الدعابة.

في حـــن اختار خالد املالكي مســـمى 
»اجلنائية« ويرى هذا املسمى يليق بزوجته 
التي تسبب له التوتر والقلق في اتصاالتها 
وســـؤالها عنه باستمرار، مع ذلك يرى أن 
هذا املسمى من باب احليطة واحلذر، ألن 
جواله كثيرا ما يقع في أيدي أصدقائه، فهذا 
املسمى يجعله يشعر براحة في عدم انتقال 

رقم زوجته للغير ولو باخلطأ.
أما خالد عمر )موظف( فيرى أن أفضل 
مسمى لزوجته بجواله »الراتب« ألنها ال 
تتردد في صرف الراتب آخر الشهر بطلبات 
مختلفة لألطفال والبيـــت دون رحمة أو 

مراعاة.
فيما يطلق أبو سلطان على زوجته في 
اجلوال مسمى »سعيد الهندي«، العتباره 
االسم محيرا ملن يراه على شاشة اجلوال، 
لكن ال يعرف أنه للزوجة، وأيضا للحفاظ 

على اخلصوصية.
في املقابل، نقلت الصحيفة عن أستاذ علم 
النفس املشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية محمد املطوع أن »هذه املسميات 
غير الالئقة أو املستفزة للزوجات ليست من 
اخلصوصية التي يدعيها بعض األزواج أو 

الرمزية، بل تدل على العالقة بينهما«.
وحذر من املسميات التي يطلقها بعض 
األزواج علـــى زوجاتهم داخـــل البيت، 
»فهذا أمر خطير ويكون مبنزلة الطلقات 
النارية التي توجه لقلب الزوجة يسمعها 
األبناء حينما يتلفـــظ بها األب أمامهم، 
وتنعكس بشكل سلبي على األبناء في 

املستقبل«.

عمرو دياب »أفضل مطرب في أفريقيا«
القاهرةـ  د.ب.أ: تسلم املطرب 
املصري عمرو دياب مساء السبت 
بالعاصمة البريطانية لندن جائزة 
أفضل مطرب فــــي أفريقيا التي 
يتم منحها من خالل مســــابقة 
»أفريقيــــا ميــــوزك أوارد« التي 
تنافس عليها ألفا مطرب من أكثر 

من 50 بلدا.
وأعلن في وقت ســــابق من 
الشهر اجلاري فوز دياب باجلائزة 
وعدد من اجلوائز األخرى التي 
لم يتم الكشف عنها إال في حفل 
تسليم اجلوائز أمس وهما جائزتا 
أفضل أغنية وأفضل مطرب رجال 
حيث غنى قبل تسلمها أغنيته 
»وياه« التي صدرت في ألبومه 
الغنائي األخير الذي حمل نفس 

االسم.

وبدأت أنشطة احلفل بعرض 
مجموعــــة من أغنيــــات املطرب 
العاملي الراحل مايكل جاكسون 
قبل بدء حفل تسليم اجلوائز الذي 
مت بثه على الهواء مباشرة ملالين 
املشاهدين في أنحاء العالم عبر 12 
قناة تلفزيونية موجهة ألوروبا 
وأفريقيــــا والواليــــات املتحدة 

األميركية ومنطقة الكاريبي.
وشارك في احلفل الكثير من 
املشاهير بينهم فنانون ورياضيون 
ومصممــــو أزياء وشــــخصيات 
عامة، ويجهــــز عمرو دياب بعد 
عودته للبدء في تفاصيل تصوير 
مسلسله التلفزيوني اجلديد الذي 
وقع عقد بطولته مع شركة جود 
نيوز ويكتبه عمرو سمير عاطف 

ويخرجه شريف عرفة.

خالة هيفاء المزعومة تتهمها بمحاولة قتلها
المحامي تقدم ببالغ للنائب العام في مصر

القاهرةـ  إم.بي.سي: تقدمت خميسة عبدالعزيز 
ـ خالة الفنانة اللبنانيـــة هيفاء وهبي ـ ببالغ 
ضد هيفاء وزوجها أحمد أبو هشيمة، تتهمهما 
فيه بتهديدها بالقتـــل، بعد أن رفضت التنازل 
عن البـــالغ الذي قدمته ضد هيفـــاء، واتهمتها 
فيه بســـرقة مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 200 

ألف جنيه.
وأكـــد نبيه الوحشـ  محامـــي خالة هيفاءـ  
»أنه تقدم ببالغ للنائب العام، يحمل رقم 17077 
تتهم فيه خميســـة عبدالعزيز هيفاء وزوجها 

بتهديدها بالقتل وتشـــويهها، في حال متسكها 
بالبالغ، ومت إحالته إلى نيابة شـــرق القاهرة، 
التخاذ اإلجراءات الالزمة، بحسب صحيفة أخبار 

اخلليج البحرينية امس.
وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد أعربت 
عن دهشتها البالغة، من اتهامها بسرقة بعض 
املصوغات الذهبية، في بالغ رسمي تقدمت به 
سيدة مصرية ادعت أنها خالتها، مشيرة إلى أنها 
ال تعرف صاحبة البالغ على اإلطالق، وليست 

لها خاالت مبصر من األساس.

تنافس عليها 2000 مطرب من 50 دولة

عمرو دياب

 هيفاء وهبي

 الطفل الذي أربك أميركا
شاكيرا

صحتك

عرس جماعي
في بيروت

بيروت: شهدت كنيسة سيدة لبنان في »حريصا« عصر اجلمعة عرسا 
جماعيا لتسعة ازواج بحضور البطريرك املاروني نصراهلل صفير الذي 
ركز في عظته على أهميــــة العائلة. وكان صفير قد رعى أول من امس 
)محمود الطويل( عرسا جماعيا آخر في بكركي.   

شاكيرا تنكرت في زي صبي لتجنب األنظار

جائزة الفائز.. قنبلة وكالشينكوف! مريض نفسي يقتل والدته
القاهرةـ  أ.ش.أ: قتل مريض نفسي والدته، حيث 
قام بذبحها بسكن مستغال فرصة وجودهما منفردين 

باملنزل مبحافظة الشرقية.
كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا بالعثور 
على جثة أمينة عبدالرحمن عيداروس )56 عاما(، 
مصابــــة بجرح ذبحي بالرقبــــة داخل حمام منزلها 

بشارع احلناوي بقسم أول الزقازيق.

توصلت التحريات إلــــى أن مرتكب الواقعة هو 
جنلها السيد فاروق )35 عاما( الذي ترك عمله كمفتش 
لألغذية منذ سنوات الضطرابه نفسيا ويجري عالجه 
لدى العديد من أطباء األمراض النفسية، وأنه اعتاد 
االعتداء على والدته وقام منذ شهر تقريبا بإشعال 
النار في منزل األسرة وحاول االنتحار بإلقاء نفسه 

من الطابق الثالث لكن مت إنقاذه.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: كشفت 
النجمــــة الالتينيــــة املنحدرة من 
أصول لبنانية شاكيرا )32 عاما( 
أنها اعتــــادت التنكر في زي فتى 
بينما كانت تدرس في اجلامعة حتى 

تتجنب التفات االنظار إليها.
وذكر تقرير إخباري امس أن 
النجمة الشــــهيرة حرصت أثناء 
دراستها في »جامعة كاليفورنيا« 
مبدينة لوس اجنيليس األميركية، 
على التنكر في زي فتى وتغيير 
اســــمها حتى تتجنب أن يتعرف 
بهــــا علــــى هويتها  احمليطــــون 

احلقيقية.
ونقل التقريــــر االخباري عن 
املغنيــــة املولودة فــــي كولومبيا 
قولها: »كنت أحتاج إلى فترة راحة 
من نفسي. فالعالم كبير جدا وال 
ميكن أن أكون محط االنظار فيه. 
لــــذا قررت الذهــــاب إلى اجلامعة 
ودراســــة التاريخ لتذوق احلياة 

الطالبية«.
وأضافت املغنية احلســــناء: 
»كنت أضع قبعة على رأسي وأحمل 
حقيبــــة كبيرة على ظهري. كنت 
أتشــــبه بفتى. لم أكن ملحوظة، 
كان بعض النــــاس ينظرون إلّي 
بتشكك وسألني بعضهم )من أنا( 
ولكنني كنت أخبرهم بأن اسمي 
إيزابيل«. يذكر أن شــــاكيرا التي 
تشــــغل منصب ســــفيرة للنوايا 
احلســــنة في اليونيســــيف منذ 
أكتوبر عــــام 2003، مرتبطة منذ 
عام 2000 بأنتونيو ديل روا )36 
الرئيس االرجنتيني  عاما( جنل 

السابق فرناندو ديل روا.

ـ د.ب.أ: يحصل  نيروبــــي 
الفائزون في مســــابقة حملطة 
إســــالمية باإلذاعة الصومالية 
مــــدى املعرفة  تختبر خاللها 
بالقــــرآن علــــى جوائــــز من 
بينهــــا قنابل يدويــــة وبنادق 
كالشــــينكوف وذخيرة. وذكر 
تقرير حملطــــة »راديو جارو« 

اإلذاعية املستقلة أن اجلوائز 
التي تقدمها محطة إســــالمية 
في ميناء كيسمايو خصصت 
»لتشجيع الشعب على القتال«. 
ونقلت احملطة ذلك عن الشيخ 
عبد الولي محمد عدن املدير املالي 
مليليشيا »الشباب« اإلسالمية 
الراديكالية التي تسعى لإلطاحة 

بحكومة الرئيس شيخ شريف 
أحمد اإلسالمية املعتدلة املؤقتة. 
وتسيطر على ميناء كيسمايو 
ميليشيا »الشباب« التي أدرجتها 
الواليات املتحدة ودول أخرى 
عديدة على قوائمها الســــوداء 
املرتبطة  للمنظمات اإلرهابية 

بتنظيم القاعدة.

اختبأ في البيت وظنوا أنه طار بالبالون

الطفل الذي حبس أنفاس أميركا 
يعرض أسرته للمحاكمة

ڤيتامين »د« وراء ارتفاع ضغط الدم 
واشنطنـ  أ.ش.أ: أظهرت 
النساء  ان  دراســـة طبية 
الشـــابات ذوات البشـــرة 
البيضاء الالتي يعانن نقصا 
في ڤيتامن »د« عرضة اكثر 
ثالث مرات لالصابة بارتفاع 
ضغط الـــدم في منتصف 
العمر مقارنة باولئك الالئي 
ينعمن مبستويات طبيعية 

لهذا الڤيتامن.
وتضيف الدراسة التي 
عرضـــت خـــالل اجتماع 
لرابطة القلب األميركية في 
الشابات  النساء  شيكاغو 
الـــى قائمـــة متزايدة من 
الرجال  االشخاص تشمل 
الذين رمبا يصابون بارتفاع 
في ضغط الـــدم ولو كان 
جزئيا بســـبب انخفاض 

مستوى ڤيتامن »د«.
الباحثون في  ووجـــد 
الذين فحصوا  ميتشيغان 
بيانات 559 امرأة بدءا من 
1992 ان هؤالء الالتي لديهن 

مســـتويات منخفصة من 
ڤيتامن »د« كن أكثر عرضة 
لالصابة بارتفاع ضغط الدم 

بعد مرور 15 عاما.
وتشـــير نتائـــج هذه 
الدراســـة الـــى ان النقص 
املبكر لڤيتامن »دي« رمبا 
يزيد على املـــدى الطويل 
خطـــر االصابـــة بارتفاع 
النســـاء  الدم لدى  ضغط 

في منتصف العمر.
ويعرف منذ زمن طويل 
عن ڤيتامن »د« الذي ميكن 
للجسم ان يستمده من ضوء 
الشمس والذي يوجد في 
االسماك الدهنية ومنتجات 
األلبان واملكمالت الغذائية 
انه يساعد في احلصول على 

عظام وأسنان صحية.
ولكـــن النقص في هذا 
الڤيتامن وهو امر منتشر 
بن النساء يرتبط بالسرطان 
املناعي  ومشـــاكل اجلهاز 

وامراض االلتهابات.

دنفرـ  رويترز: قال مسؤولون أميركيون السبت ان اتهامات جنائية 
ســــتوجه قريبا في قضية صبي عمره ســــتة أعوام اثار عملية بحث 
محمومة خشية ان يكون داخل بالون انفك من مربطه لكن عثر على 
الصبي ســــاملا في املنزل فيما بعد. وتعد ادارة قائد شــــرطة مقاطعة 
الرمير لتوجيه اتهامات بشــــأن احلادث الذي حظي بتغطية اعالمية 
كبيــــرة، ونفى والد الصبي ريتشــــارد هيني وهو عالم هاو ومخترع 
تكهنات ان حادث اخلميس كان يهدف الى احداث ضجة اعالمية. وكانت 
عملية بحث وانقــــاذ كبيرة واهتمام اعالمي محموم قد تبعت انفكاك 
بالون الهيليوم الذي صنعه هيني بنفســــه واجنرف الى آالف االقدام 

فوق كولورادو ملدة ساعات.
وقال قائد الشــــرطة جيم الديردن في مؤمتر صحافي بثته شبكة 
»سي ان ان« االخبارية »نتوقع توجيه بعض االتهامات اجلنائية فيما 

يتعلق بهذا احلادث«.

 هدى عبد املنعم في جلسة أمس

انقضاء الدعاوى الجنائية ضد المرأة الحديدية 
القاهرةـ  وكاالت: قضت محكمة 
جنح مصر اجلديدة امس بانقضاء 
الدعاوى اجلنائية الـ 6 املقامة ضد 
هدى عبد املنعم املعروفة باملرأة 
احلديدية في األحــــكام الصادرة 
ضدها في قضايا الشيكات بدون 
رصيد. وحســــب اليوم الســــابع 
حضرت املتهمة في العاشرة صباحا 
وسط حراسة أمنية مشددة ومت 
إيداعها في حجــــز احملكمة بينما 
منعت من دخول اجللســــة أثناء 
نظر القضية. فى بداية اجللســــة 
املتهمــــة بانقضاء  طالب دفــــاع 
الدعاوى بالتقــــادم لعدم إعالنها 
باحلكم الغيابى منذ تاريخ صدوره 
وحتى قيامها باملعارضة وذلك ثابت 
بالشهادات املقدمة التي تثبت عدم 

إعالنها باألحكام الغيابية.
 وأكد محامي املتهمة أن احلكم 

الدعاوى  الذي صدر بانقضــــاء 
قانوني طبقا لنص املادة 15 من 
قانون اإلجراءات اجلنائية الذي 
ينص علــــى أن الدعاوى مبضي 

3 ســــنوات من تاريــــخ صدور 
األحــــكام الغيابية تنقضي لعدم 
إعالن املتهمة باألحكام الصادرة 

ضدها.


