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التحقيق مع ضابط في الجيش 
ر بزوجته عبر »الفيس بوك« شهَّ

انتحار »فلبينية« يكشف أنها رجل!

تنظيف تمثال طاغور
عامل هندي ينظف متثال الشاعر الهندي الكبير رابندرانات 

طاغور عشية االحتفال مبرور 150 عاما على مولده.
وطاغور هو اول آسيوي ينال جائزة نوبل لآلداب وستشهد 
كل من الهند وبنغالدش احتفاالت بهذه املناسبة    )أ.ف.پ(

مؤمن المصري
تقدم احملامي زيد اخلباز بصفته محاميًا عن مواطنة بش���كوى الى 
االدارة العامة للتحقيقات ض���د طليقها الذي يعمل ضابطا في وزارة 
الدفاع وذلك عل���ى اثر تعرض الضابط لطليقته واس���رتها بالتهديد 
واالساءات والنيل منهم على صفحات ال� »فيس بوك« وذلك بعد صدور 

حكم محكمة االستئناف الذي يقضي بطالقها منه.
فقد استش���اط الضابط غضبا بعد ان اضطر لتطليق زوجته وقام 
بكتابة العديد من الرسائل على صفحته على ال� »فيس بوك« شرح فيها 
حالة طليقته ووصفها باملتردية متضمنة اسمها الرباعي واسماء افراد 
عائلتها بغرض االساءة اليها والى اسرتها عبر صفحات ال� »فيس بوك«. 
واضاف اخلباز في ش���كواه ان الضابط قام بكتابة التهديدات والويل 
والوعود على الصفحة الرئيس���ية للموقع وذكر انه سيقوم بتعذيب 
طليقته امام محكمة التمييز، وبني اخلباز ان الرس���ائل تضمنت طعنا 

في شرف موكلته واسرتها.
وطالب اخلباز املسؤولني بالتحرك حلجب املوقع، خصوصا في القضايا 
املخلة بالشرف او ملن يتعرض خلدش حياء اآلخرين، مؤكدا ان جهات 
االختصاص لن تتوانى ف���ي اتخاذ االجراءات الالزمة جتاه املخطئني، 
واستغرب اخلباز من ان تصدر مثل هذه التصرفات من شخص اقسم 
على احترام قوانني الدولة ودس���تورها، مضيفا انه كان االجدر به ان 

يبادر باالبالغ عما اذا كانت هناك حاالت خلدش اعراض الناس.

كشفت فحوص للطب الشرعي، أجريت لفتاة انتحرت بسبب عالقة 
عاطفية، انها ذكر، بهوية جنسية واضحة، حددها وجود أعضاء تناسلية 
ذكرية، مع ان الهوية القانونية املثبتة في جواز السفر تشير الى ان 
حامله أنثى. وكانت الفتاة )قبل اكتشاف جنسها(، وهي من اجلنسية 
الفلبينية تعمل في إمارة عجمان في اإلمارات العربية املتحدة بإحدى 
املنشآت اخلاصة، انتحرت بحسب جريدة اإلمارات اليوم بسبب خالف 
عاطفي ساد عالقتها مع رجل باكستاني نتيجة رفضه الزواج بها، وحني 
سألته الشرطة عن السبب قال: »لم أستطع الزواج منها ببساطة ألنها 
في األصل رجل«. وقال مدير عام شرطة عجمان العميد علي عبداهلل 
علوان، ان »اإلشكالية ليست في اكتشاف حالة رجل يتشبه بالنساء، 
لكن تكمن املش����كلة في انه دخل الى الدولة باعتباره امرأة، اذ يشير 

جواز سفره الى انه أنثى وليس ذكرا«.
وأضاف ل� »اإلمارات اليوم«، انه »قبل نحو اسبوعني تلقت الشرطة 
بالغا عن انتحار امرأة فلبينية تدعى كريس����تينا، شنقت نفسها في 
مروحة الغرفة التي تقيم فيها«، مشيرا الى انه بعد االنتقال الى موقع 
احلادث »عثر على املرأة معلقة في س����قف الغرفة وبكامل مالبس����ها 
النس����ائية، فتمت إحالتها الى الطب الش����رعي لتحديد سبب الوفاة، 
والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء احلادث«. وشرح ان »فحوص 
الطب الشرعي كشفت ان املنتحرة امرأة في الشكل فقط، ولكنها رجل 

يتمتع بكل مواصفات وأعضاء الذكورة.

األولى من نوعها أمام المحاكم الكويتية

هيفاء وهبي

د.صالح العجيري

مها محمد

أوبرا حتلق شاربي فيل

هيفاء وهبي: كيف أصبح جدة وأنا عمري 34 سنة؟!

العجيري: طقس اليوم صحو والغبار غير مزعج
اس���تبعد اخلبير الفلكي د.صالح العجيري ان 
تتأثر الكويت مبوجة الغبار الكثيفة التي تأثرت 
بها ع���دة مناطق في اململكة العربية الس���عودية 
مرجحا ان يك���ون طقس اليوم صحوا دون رصد 
أي غبار يذكر، ومؤكدا ان األوضاع في الكويت لن 
تكون مزعجة. وقال د.العجيري في اتصال هاتفي 
مع »األنباء« ان الكويت تأثرت أمس برياح شمالية 

غربية بلغت سرعتها نحو 40كم/س وهذه الرياح 
أدت الى رصد غبار محدود، مشيرا الى ان سرعة 

الرياح ستنخفض اعتبارا من فجر اليوم.
يذكر ان عدة مناطق في الكويت خصوصا املناطق 
اجلنوبية شهدت موجة غبار، كما تأثرت املناطق 
الداخلية ورصد غب���ار عالق في طبقات اجلو مع 

رياح تراوحت بني الشديدة واملتوسطة.

مها محمد: مهووس كاد يخطفني في السالمية

أوبرا وينفري تحلق للدكتور فيل شاربيه!
نيويورك يو.بي.آي: حلق املعالج النفسي 
األميركي الشهير د.فيل ماكغراو شاربيه 
للمرة األولى منذ 40 س����نة وذلك بطلب 
من مقدم����ة البرامج أوبرا وينفري، ونقل 
موقع »رادار أون الين« األميركي عن مصدر 
قوله ان احلالق كارل كووك حلق شاربي 
د.فيل مبساعدة من أوبرا التي كانت حتتفل 

بالذكرى العاشرة ملجلتها في نيويورك.

وق����ال د.في����ل خ����الل برنام����ج أوبرا 
التلفزيوني انه بناء على نصيحته اخلاصة 
»يرغب في إجراء تغيير ما«، ثم وافق على 
إزالة ش����اربيه قائال أمام أكثر من 5 آالف 
شخص احتشدوا في قاعة راديو »سيتي 
ميوزيك« انها »املرة األولى منذ 40 س����نة 
ولدي ولدان لم يس����بق أن شاهداني من 

دون شاربي.

روت املمثلة واملذيعة مها محمد ملجلة »سيدتي« في عددها األخير 
ما أشيع عن محاولة اختطافها قائلة: اتصل بي ذات يوم شخص ادعى 
أنه املنتج عادل املس����يليم وعرض علي دور البطولة في املسلس����ل 
الكوميدي »العقيد شّمة«، وحينما أبديت موافقتي املبدئية على العمل، 
دعاني لزيارة املقر الكائن في احدى الش����قق في منطقة الساملية، اال 
ان الش����كوك ساورتني كثيرا وترددت في الذهاب الى ذلك املكان قبل 
ان أحصل على الرقم احلقيقي لهاتف املس����يليم وأتصل به ليطمئن 
قلبي، وبالفعل، زودني به احد الصحافيني، وحينما أجريت معه املكاملة 
الهاتفية بحجة االستفسار عن موقع التصوير املزعوم، فوجئ املنتج 
املسيليم ونفى بشدة انه اتصل بي او ابلغني بشيء كهذا، فدب الذعر 
في قلبي وأصبت بنوبة من الهلع، فسلكت طريقا آخر غير الذي سلكته 
وانطلقت بس����رعة فائقة خشية ان تلتقطني عني ذلك املهووس الذي 
كان يتربص بي ويحيك لي الكمائن، واحلمد هلل اني عدت الى املنزل 

قبل ان أتعرض ألذى.
وحول اثارتها للمش����اكل قالت مها: لس����ت »غاوية مشاكل« أبدا، 
ولم أسع يوما إلثارتها بالرغم من الطعنات التي سددها »في ظهري« 
أق����رب الناس، فلم أرد الصاع صاعني او احتدث بالس����وء عن هذا او 
ذاك، انا انسانة مساملة وأتعامل مع اجلميع مبنتهى احلب واالحترام، 

وسأبقى كما أنا.

القاهرة � ام.بي.سي: أثار خبر انتظار هيفاء وهبي حلفيد من ابنتها استياء 
الفنانة اللبنانية الكبيرة بالرغم من عدم استغرابها من إطالق شائعات 
 جديدة عليها بني احلني واآلخر، من بعض من سمتهم الفنانة باملغرضني
وحسب ما نشرته جريدة الش����رق االوسط اللندنية أمس كانت هيفاء 
وهب����ي تفضل عدم ال����رد في البداية واإلدالء ب����أي تصريح، مؤكدة أن 
مطلقي الش����ائعات هؤالء يتمتعون بقدر كبير من »الفضاوة« لذلك »ال 
يجدون شيئا مهما ينشغلون به«. وأضافت: »عموما أنا أعرف جيدا من 
وراء هذه الشائعة، )أسرت عن اسم مروجها(، ولكن أفضل عدم إعطائه 

أكبر من حجمه«.
وأكدت هيفاء أن الهدف من وراء هذه األقاويل هو تش����ويه السمعة، 
وقالت ضاحكة »ميكن قصدهم أنني سأكون أما عما قريب«، وأضافت: 
»يعني حصير جدة وأنا عمري 34 عاما، طيب لو صار عمري 44 عاما شو 
بكون«. وهيفاء وهبي تعيش أسعد أيامها خالل الفترة احلالية، »ولكن 
فئة الشر )كما سمتهم( ال يحبون اإلنسان يعيش، ولكن صدقني اخلير 
هو من ينج����ح أخيرا، ويكفي محبة اجلمهور العربي لي حيث تصلني 
رسائل واتصاالت من مختلف بقاع األرض ودائما يقولون لي: ال عليك 

من أحد نحن نحبك.. وهذا شي يدفعني ملواصلة عطائي الفني«.

قالت عن مروجي هذه الشائعة: ناس فاضية.. مش القيين حاجة تشغلهم 

استبعد أن تمتد األجواء المغبرة للكويت


