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 رام اهللـ  إيالف: حتت شعار »خالف تعرف«، 
ابتكر شـــاب فلســـطيني خدمة جديدة لتوصيل 
النرجيلة »األرجيلـــة« إلى املنازل وأماكن العمل 
واحلفـــالت وذلـــك مبدينـــة رام اهلل بالضفـــة 

الغربية. 
وقرر الشاب ياسر جبريلـ  الذي كان يعمل في 
تقدمي النرجيلة بأحد املقاهيـ  أن يفتتح مشروعه 
اخلاص، حيث جلأ إلى توصيل النرجيلة للمنازل 
بخالف ما جرت عليه العادة على تدخني النرجيلة 

في املقاهي. 
يقول جبريل لـ »رويترز« حيث غلب على حديثه 
اللهجة العامية: »حبيت أكســـب املعرفة وأسوي 
شـــغل إلي. ومبا إنني أفهم بالنرجيلة واشتغلت 
بهذا املجال، قررت أن أتوسع فيه كثيرا وسويتها 
واحلمـــد هلل. حاليا أوصل األرجيلة »النرجيلة« 
إلى البيوت، واحملالت، واحلفالت، والســـهرات، 
واألعراس«. ويقدم جبريل الذي يشـــتهر أيضا 
باسم »زورو« التبغ لزبائنه بكل النكهات املتوافرة، 
عالوة على تبغ بنكهة خاصة من ابتكاره، أطلق 

عليه اسم خلطة »زورو«.
وعن خلطته يقول لـ »رويترز«: »عندي خلطة 

فلسطيني يقوم بخدمة توصيل »النرجيلة« إلى المنازل

خاصة، اسمها خلطة زورو، أنا بعملها من خلطة 
فواكه مع أشـــياء ثانية، نكهتها حلوة، والناس 
بيطلبوها مني بشـــكل خـــاص«. وتالقي خدمة 
توصيـــل النرجيلة إلى املنـــازل إقباال كبيرا من 

الزبائن واملواطنني في مدينة رام اهلل.

اكمل الشيخ

يحيى الكومي

قمر شبيهة هيفاء وهبي 

القاهرةـ  ام.بي.سي: أثار ڤيديو كليب أغنية 
»العتبة قزاز« للمطربة اللبنانية الشابة »قمر« 
ـ الشهيرة بشبيهة هيفاء وهبيـ  استياء أحد 
النقاد الذي رأى فيه ابتذاال كبيرا وإيحاءات 

»طافحة بالعري«.
االغنية بدأ بثها في فضائيات عربية مؤخرا، 
وكتب كلماتها هاني الصغير ومن أحلان محمد 
رحيم، وكان مخرج العمل الفرنسي فابيان 
ديفيس اختـــار التصوير في تركيا، وتنقل 
في بعض املناطق في اسطنبول، خاصة في 

احلمامات التركية.
وقال الناقد عبدالرحمن الناصر في مقال 
له بصحيفة »الرياض« السعودية إن مغنية 
لبنانية مبتدئة تدعى »قمر« خرجت عن النص 
الشـــرف اإلعالمية  واألخالق وكل مواثيق 

واملهنية في كليب أغنيتها اجلديدة »العتبة 
قزاز«، الذي عرض قبل أيام على قناة مفتوحة 

وعبر قمر صناعي عربي شبه رسمي.
وأضاف أن هذا األمـــر يجـــعلنا نتساءل 
عن جــدوى »ميـــثاق الشـــــرف اإلعالمي« 
ما دامت مثل هذه الكليبات ستعرض جهارا 
نهـــارا وفي قنوات مفتوحـــة أمام الصغير 

والكبير.
وأشـــار الناقد العربي إلى أن »قمر« أدت 
في كليبها األخير مشاهد »طافحة« بالعري 
في أحد احلمامات التركية، وقدمت إيحاءات 
خارجة عن حدود الذوق واألدب، لتؤكد بذلك 
أن موجة الفن الهابط لن تتراجع ما لم يتصد 
لها املسؤولون عن الرقابة في اإلعالم العربي، 

بحسب تعبيره. 

ظهرت في »العتبة قزاز« وهي تستحم في حمام تركي

اتهام شبيهة هيفاء بترويج
إيحاءات فّجة في كليبها الجديد

دبيـ  العربية: يتوقع أن تعود إميان أسامة بن الدن إلى السعودية 
خالل أيام قليلة، بعدما حصلت على »بطاقة مرور« من الســـفارة 
السعودية في طهران لتسهيل سفرها إلى اململكة. ووفقا ملعلومات 
نقلتها صحيفة »الشـــرق األوســـط« اللندنية امس، فقد تقدمت 
السفارة السعودية في طهران ببطاقة املرور إلى السلطات اإليرانية 
املعنيـــة، لكن االحتفاالت االيرانية بذكرى عاشـــوراء حالت دون 

تسريع إجراءات املغادرة.
وكشـــفت مجلة »املجلة« عن وساطة ســـورية أجرتها قيادات 
ســـورية رفيعة، كانت وراء موافقة طهران على مغادرة إميان بن 
الدن طهـــران، على أن تلتحق بوالدتها جنوى غامن في ســـورية، 
وذلك في تســـوية تضمن السماح لباقي أفراد األسرة املوجودين 

في طهران مبغادرتها، رمبا إلى السعودية.
وأكـــد مصدر أمني إيراني مطلع للمجلة أن إيران حتتجز، منذ 
غزو أفغانستان، عددا من قيادات الصف الثالث لتنظيم القاعدة مع 
أسرهم، لكنه أوضح أن وزارة االستخبارات لم تتمكن من معرفة 
تفاصيل كاملة عن أســـمائهم وهوياتهـــم احلقيقية. وقال املصدر 
إن الســـلطات اإليرانية نقلت هؤالء من فندق »مرمر« إلى مجمع 
خاص، وسمحت لهم باملغادرة كل 6 أشهر للتسوق، حيث متكنت 
ابنة ألسامة بن الدن من اإلفالت واللجوء إلى السفارة السعودية. 
وأوضح أن حتقيقات السلطات اإليرانية تشير إلى أن 6 من أبناء 
بن الدن بينهم ابنته إميـــان و11 من أحفاده موجودون في إيران، 
وأنهم لم يكونوا يعترفون بأسمائهم احلقيقية منذ دخولهم األراضي 
اإليرانية قادمني من أفغانســـتان. وذكر املصدر للمجلة أنه وبعد 
الكشف عن وجود إميان، حتققت السلطات من وجود 25 من أسرة 
بن الدن في األراضي اإليرانية هم أبناؤه محمد وســـعد )29 عاما( 
وعثمـــان )25 عاما( وفاطمة )22 عاما( وحمزة )20 عاما( وإميان 
)17 عامـــا( وبكر )15 عاما(، وبعضهـــم متزوج، ولديهم جميعا 11 

طفال، كما توجد نساء ورجال من أقارب الزوجات.
عمـــانـ  يو.بي.آي: أعلن مصدر قضائي أردني امس أن محكمة 
اجلنايات الكبرى قضت بوضع متهم باألشغال الشاقة ملدة 15 سنة 
بعد جترميه بجناية القتل القصد لقتله ابنته يوم زفافها بدعوى 

الدفاع عن الشرف.
وقال املصدر ليونايتد برس إنترناشونال ان القتيلة تبلغ من 
العمر 25 عاما وكانت تعمل في أحد املصانع حيث نشـــأت عالقة 
غرامية بينها وبني شـــاب يعمل سائق تاكسي فحملت منه فأبلغ 
الشاب أشقاءه الذين اتصلوا بوالد الفتاة وطلبوا منه إمتام الزواج 

بشكل سريع ومت إبرام عقد الزواج في احملكمة الشرعية.
وبعدهـــا طلب والد الفتاة مـــن ابنته التخلص من اجلنني لكن 
الشاب رفض ذلك وبعدما أجنبت ابنته مولودها بحضور والدتها 
استمر والدها مبطالبتها بالتخلص من املولود وأخذ يخطط جلرميته 

دون أن يالحظ أحد ذلك.
وتابع املصدر أن والد الفتاة قتل ابنته قبل إمتام حفل الزفاف 
وسلم نفسه للمركز األمني معترفا بقتل ابنته بدعوى الدفاع عن 

الشرف.
ويعتبر هذا احلكم مؤشـــرا على بدء القضاء األردني التشـــدد 
فـــي األحكام الصادرة بحق مرتكبي جرائـــم القتل بدعوى الدفاع 

عن الشرف.

الرياض ـ د.ب.أ: تنظر محكمة ســـعودية في دعوى قدمها أحد 
املوظفني ضد رئيسه في العمل بعد أن تلفظ عليه بكلمات خارجة 

عن السلوك االجتماعي بينها وصفه للموظف بأنه »حمار«.
وقالت صحيفة »احلياة« السعودية امس إن رئيس هيئة الرقابة 
والتحقيـــق في فرع مكة املكرمة مثل أمـــام احملكمة اجلزئية، في 
جلسة عقدت لنظر دعوى قدمها ضده أحد موظفي الهيئة، مدعيا 
أنه تلفظ عليه بكلمات خارجة عن السلوك االجتماعي منها وصفه 

بأنه »حمار« أثناء ممارسة املوظف ملهماته الوظيفية اليومية.
وأوضحت أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق املطلوب للمحاكمة 
دفع مبحام للترافع نيابـــة عنه، لكن القاضي أصر على حضوره 

أوال قبل توكيل محام للترافع عنه.

قيادات سورية رفيعة المستوى تدخلت إلنهاء المشكلة

إيمان بن الدن تعود للسعودية قريبًا

15 عامًا ألردني قتل ابنته يوم زفافها

محاكمة مسؤول سعودي
وصف أحد موظفيه بـ »الحمار«

براون يلتمس الرحمة من الصين
قبل إعدام مهرب المخدرات البريطاني

بكـــني ـ د.ب.أ: قالت جماعة 
حقوقيـــة إن أفـــرادا من عائلة 
مواطن بريطاني سيتم إعدامه 
بتهمة تهريب املخدرات وصلوا 
إلى الصني لتوجيه مناشـــدة 
أخيرة للســـلطات باستخدام 

الرأفة معه.
ومن املقرر إعدام أكمل الشيخ 
)53 عاما( صباح اليوم في بكني 
بعد أن أديـــن بتهمة تهريب 4 
كيلوغرامات من الهيروين إلى 
مدينة أورومتشى عاصمة إقليم 

شينغيانغ في غرب الصني.
وقالت مؤسسة »ريبريف« 
املعنية بحقوق اإلنسان وتتخذ 
من لندن مقرا لها نقال عن ابن 
عمه ســـهيل شيخ قوله »نحن 
نلتمس اإلبقـــاء على حياته«، 
وذلك في التماس مت تسليمه إلى 
احملكمة في أورومتشى وكذلك 
إلى الرئيس الصينى هو جينتاو 
ومؤمتر الشعب الوطني الصيني 

ومحكمة الشعب العليا.

وقالت أسرة شيخ إنه مختل 
عقليـــا وانه مصـــاب مبرض 
االضطراب ثنائي القطبية وانه 
ُغرر به حلمل املخدرات من قبل 

عصابة إجرامية.
الوزراء  وقد طلب رئيـــس 
البريطانـــي غـــوردن بـــراون 
والسفارة البريطانية من الصني 

إبداء الرحمة.

أملانيـــا ـ د.ب.أ: ليس من الغريب أن يشـــكو 
نزالء الفنادق من بعض األمور واملشكالت التي قد 
تواجههم ولكن البعض يبالغ إلى حد كبير ويذهب 

بعيدا برغباته التي ال ميكن تلبيتها.
ونشـــر موقع »إتش آر إس« حلجز الرحالت 
عبر االنترنت في مدينة كولونيا األملانية مجموعة 
ألغرب شكاوى الزبائن الذين يتقدمون بها للفنادق 

التي يتعامل معها املوقع. ومن أطرف هذه املواقف 
محاولة امرأة تقليل سعر الغرفة بسبب »الشكوى 
من الضوضاء« حيث قالت ان زوجها كان يشخر 

بصوت مرتفع وأزعجها طوال الليل.
ووفقا للموقع الســـياحي فقد حدث أكثر من 
مرة أن ادعت بعـــض النزيالت أنهن حملن أثناء 

االستحمام في حمام السباحة.

صحتكامرأة تطلب تقليل سعر غرفة الفندق بسبب »شخير زوجها«
التدخين يصيب الرجال بالروماتيد

نيويورك ـ أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية حديثة من أن 
إصرار الكثير من الرجال على عادة التدخني املدمرة تزيد 

من فرص إصابتهم بالروماتيد.
وأكدت األبحاث أن العالقة قوية بني التدخني وزيادة 
فرص اإلصابة بالروماتيد بني الرجال من املدخنني والذي 
يصيب ما يقرب من 80% من املدخنني وينجم عن مهاجمة 

خاليا اجلهاز املناعي لبعضها البعض.
وأوضح الباحثون أن املدخنني الســـابقني معرضون 
مبعـــدل الضعفني لالصابة بالروماتيـــد باملقارنة بغير 
املدخنني لتتضاعف هذه النسبة لتصل إلى أربعة أضعاف 

بني املدخنني الذين لم يقلعوا عن هذه العادة املدمرة.

البريطانيات ينفقن أكثر من مليار إسترليني
على مالبس ال يرتدينها!

لندنـ  د.ب.أ: كشف استطالع 
بريطاني للرأي أن النساء سوف 
ينفقـــن أكثر مـــن مليار جنيه 
استرليني لشـــراء مالبس في 
موسم االوكازيون لن يرتدينها 
أبدا. وينفـــق البريطانيون في 
االجمالى أكثر من 4.1 مليارات 
جنيه اســـترليني على شـــراء 
منتجات ال يستخدمونها وذلك 
مبعدل 85.60 جنيه استرليني 

للشخص.
وتعـــد النســـاء مـــن أكثر 
املسرفني حيث تتكون 10% من 

خزانات مالبســـهن من مالبس 
واكسسوارات قمن بشرائها في 
موسم االوكازيون ولكنهن لم 
يرتدينها أبـــدا كما أن أكثر من 
نصف تلك املنتجات مازالت عليها 

بطاقة السعر اخلاصة بها.
وذكرت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية في عددها الصادر 
امس )االثنني( أن أكثر من ثلث 
الالتي مت اســـتطالع  النســـاء 
رأيهن من قبل شـــركة شيالس 
ويلز للتأمني قلن أنهن ميتلكن 
أربع قطع مالبس على االقل لم 

يرتدينها مطلقا.
وقـــال نصـــف الالتـــي مت 
استطالع آرائهن أنهن يشعرن 
بالذنب بعد شراء منتجات في 
موسم االوكازيون دون احلاجة 
لها. ولكن هذا لم يعمل على احلد 
من حماســـهن جتاه الشراء في 

موسم االوكازيون.
ووفقا لالستطالع الذي شمل 
أكثر من 1000 شخص فإن %54 
البريطانيـــني أي نحو 24  من 
مليون شخص يعتزمون الشراء 

خالل موسم االوكازيون.

استغل جتار لعب األطفال زيارة أوباما وأسرته الى هاواي لالحتفال 
بأعياد امليالد فصمموا )دمى( للرئيس األميركي يعزف فيها على اجليتار 
لبيعها على شاطئ وايكيكي في هونولولو، وقد القت هذه الدمى رواجا 
كبيرا من املشترين.                                                   )رويترز(

الموسيقار 
أوباما

..والتزال قضية رجل األعمال المصري والسيدة السعودية مشتعلة

الكومي: »خ.ع«خدعتني بمظهرها وثرائها الفاحش
وبعائلتها المرموقة وضربتني في مقتل

كنيتها ومهما كانت عائلتها، 
وعاجـــال او آجال سأســـترد 
أموالي، مؤكدا كذب ادعائها بأنه 
تزوج منها عرفيا، موضحا انه 
لم يتعرض لها بأي اذى ولم 
يهددها بالقتـــل على طريقة 
ســـوزان متيم مثلمـــا ادعت 
وصرحت جلريدة »املصري 

اليوم«.
من جهـــة اخـــرى وعلى 
الطرف النقيض، اكدت السيدة 
الســـعودية امام النيابة انها 
كانت متزوجـــة من الكومي 
عرفيا وانها اشترطت ان تكون 
العصمة بيدها وفوجئت بأنه 
»مفلس« وانها اعطته حقيبة 
مجوهرات بها مايساوي ثمن 
الڤلـــل اخلمســـة، واتهمته 
باالساءة الى سمعتها بترديده 
كالما غير حقيقي بأنها كانت 

تذهب اليه وتبيت عنده.
وأكد محاميهـــا املصري 
ســـمير صبري فـــي برنامج 
»العاشـــرة مساء« على قناة 
»درمي« ان الكومـــي ليس له 
مليم واحد لدى موكلته وانها 
كانت متزوجة منه وشهد على 
هذا الـــزواج اثنان، غير انها 
وبعد مشاجرة بينهما قامت 
بتمزيق ورقة الزواج العرفي، 
موضحا ان موكلته لن يوجه 
اليها اي اتهام، نافيا ما ردده 
محامي الكومـــي بأن النيابة 
احتجزت جواز سفرها خوفا 

من هروبها.
والتزال القضية منظورة 
في انتظار ما ستحمله االيام 

املقبلة من مفاجآت.

اليوم التالي فوجئت باختفاء 
حقيبتني من القصر، االولى بها 
مالبس خاصة بي، والثانية 
بها مجوهرات ثمينة مباليني 
انني  اجلنيهـــات، واحلقيقة 
شككت في اخلادمة االثيوبية 
التي تعمل عندي لكنهاـ  اقصد 
اخلادمةـ  اخبرتني بأن السيدة 
التي اخذت  الســـعودية هي 

احلقيبتني.
الشديد،  شـــعرت بالغدر 
وعلى رأي املثل »خيرا تعمل.. 
شرا تلقى« فاجتهت مباشرة 
الى مركز الشـــرطة وحررت 
بالغا بالسرقة متهما السيدة 

السعودية اتهاما مباشرا.
واضاف الكومي: انا مصري 
وفالح وبدأت حياتي من الصفر 
حتى اصبحت واحدا من اكبر 
رجال االعمـــال وال ميكن ان 
تضحك علي امرأة مهما كانت 

واتفقنا على مبلغ 65 مليون 
جنيه، ومن خـــالل مظهرها 
ومســـتواها االجتماعي الذي 
يوحي بالثراء الفاحش، حيث 
انها من عائلة سعودية مرموقة 
وكانت زوجة لواحد من اكبر 
رجال االعمال السعوديني قبل 
طالقها منه، اعطيتها االمان 
الكامل، فهذا املبلغ ال يساوي 
شيئا عندها على حد قولها، 
ووعدتني بأن تقوم بتحويل 
املبلـــغ املتفق عليه خالل 72 
ســـاعة، فقمت بحســـن نية 
بالتنازل عـــن الڤلل اخلمس 
دون ان اتســـلم منها جنيها 

واحدا.
ونشأت بيننا عالقة صداقة 
قويـــة بعد ذلـــك حتى انني 
دعوتها وحاشيتها في القصر 
الذي املكه على طريق مصرـ  
االسكندرية الصحراوي، وفي 

أحمد عفيفي
التزال قضية رجل االعمال 
يحيـــى الكومـــي والســـيدة 
الســـعودية تشـــغل الشارع 
املصـــري وحتتل مســـاحات 
كبيرة من اهتمام الفضائيات 
املصرية، حيث يتسابق معدو 
البرامج في االنفراد بكل جديد 
حول هـــذه القضيـــة، وكان 
برنامج »90 دقيقة« على قناة 
»احملور« هو صاحب السبق 
الكومي  في استضافة يحيى 
مبداخلة استمرت حوالي 20 
دقيقة، حتدث خاللها عن املكيدة 
التـــي مت تدبيرها له على يد 
السيدة السعودية »خ.ع« التي 
على حد قوله خدعته وسرقت 
منه قرابة الـ 100 مليون جنيه، 
منها شنطة مجوهرات تقــدر 
بـ 35 مليونا الى جانب اسعار 
الڤلل الى باعاها لها وقيمتها 

65 مليونا.
الكومـــي ملعتـــز  وقـــال 
الدمرداش مقدم البرنامج: لقد 
تعرضت خلدعة كبيرة من تلك 
السيدة التي اغرتني بثرائها 
الفاحش حيث تقيم في واحد 
من افخم الفنادق بالقاهرة في 
جناحـــني عمالقني، االول لها 
وحدها والثاني للبودي غارد 
أزال  واخلدم، فقد مررت وال 
بتعثر مالي شأني شأن معظم 
رجال االعمال الذين ضربتهم 
االزمة املالية العاملية في مقتل، 
فعرضت للبيـــع خمس ڤلل 
املكها في مارينا بالســـاحل 
الشمالي، فاتصلت بي السيدة 
الســـعودية تطلب شراءها، 


