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األميركيون مولعون مبشاهدة األفالم على اإلنترنت

الشاب مشنوقا أسفل كوبري قصر النيل في القاهرة

پاريس هيلتون

آل جور وزوجته قبل االنفصال

عجز عن الزواج بحبيبته.. 
فانتحر شنقًا تحت كوبري قصر النيل!

شهر في أميركا.. بـ 253 ألف عام!

پاريس هيلتون في القاهرة
القاهرةـ  د.ب.أ: وصلت القاهرة أمس فتاة املجتمع 
الشهيرة وجنمة برامج الواقع التلفزيونية پاريس 
هيلتون قادمة من نيويورك في زيارة ملصر تستغرق 
ثالثة أيام حلضور حفل معرض الســـيارات الذي 

تنظمه صحيفة »أخبار اليوم« املصرية.
كمـــا تقوم هيلتون وريثـــة امبراطورية فنادق 
هيلتون بجولة سياحية لزيارة األهرامات واملعالم 

األثرية األخرى في القاهرة.
وصلت هيلتـــون على الطائرة املصرية القادمة 
من نيويورك بصحبة خمسة من احلرس اخلاص 
واملساعدين الذين منعوا محاوالت تصويرها لدى 

وصولها مطار القاهرة.
وجرت استضافتها في صالون مخصوص باملطار 
بعد ان سددت الشركة املضيفة لها 1100 دوالر رسوما 

لدخول صالة اخلدمة املميزة.

لندنـ  إيالف: أظهر تقرير جديد ان األميركيني شاهدوا في ابريل 
املاضي ما طوله 253652 عاما من أشرطة الڤيديو على االنترنت. 
وقـــال التقرير الصادر عن موقع كوم ســـكور الذي يتابع حركة 
التجارة االلكترونية واالعالن واشرطة الڤيديو على االنترنت ان 
178 مليون مســـتخدم في الواليات املتحدة أو 83.5% من اجمالي 
مستخدمي االنترنت االميركيني شاهدوا شكال من اشكال الڤيديو 
على االنترنت خالل شهر ابريل. وتقدم موقع يوتيوب التابع لشركة 
غوغل على منافسيه بفارق بعيد مستحوذا على انظار 135 مليون 
متصفح للشبكة شاهدوا اكثر من 13 مليار ڤيديو على هذه اخلدمة. 
وجاء موقع هولو الذي يبث اشـــرطة ڤيديو من املنافذ االعالمية 
الرئيسية مثل شبكات أي بي سي وفوكس وان بي سي، باملرتبة 
الثانية عارضا 958 مليون شريط ڤيديو في الفترة نفسها، وهو 
فارق شاســـع عما بثه يوتيوب. بثت املنافذ األخرى 644 مليون 
شريط ڤيديو على االنترنت، ومن هذه املنافذ مايكروسوفت التي 
تبث أشرطة ڤيديو من خالل شبكة زون. وعرضت فياكوم التي 
متلك شبكة ام تي ڤي 384 مليون شريط ڤيديو.  وقال التقرير ان 
مجموع ما بث من أشرطة ڤيديو على االنترنت خالل شهر ابريل 
بلغ 30.3 مليار كليب. وكان متوسط طول هذه األشرطة قصيرا 
نســـبيا ال يزيد على 4.4 دقائق وبذلك يكـــون املجموع 253652 

عاما من الڤيديو. وأشـــارت دراسات إلى ان متصفحي الشبكة ال 
يشاهدون األشرطة والتسجيالت ذات االنتاج احملترف فقط، ففي 
فبراير املاضي اظهر استطالع عينة من 4651 أميركيا بالغا ان %36 
شاهدوا أشرطة ڤيديو وضعها آخرون غير محترفني على موقعي 

يوتيوب وفيس بوك.

لبنان.. األول عربيًا في عدد المدخنين
دبي ـ العربية: انتقدت صحيفة »السفير« 
اللبنانية ازدياد أعـــداد املدخنني في البالد، 
حيث قالت في مقدمة خبر أوردته: لبنان األول 
بني دول العالم.. ال في البحوث العلمية، وال 
باالبتكارات، بل بعدد مدخنيه. وكانت منظمة 
الصحة العاملية ذكرت أن 58.8% من اللبنانيني 
البالغني من املدخنني، يليهم سكان غينيا %57.6 
وبعدهم أهل نورو 48.2%، وكريباتي 42%، ثم 
بلغاريا 39.7%، وفي املرتبة السادسة، حل سكان 
ليسوتو 39.3%، فتوفالو 37.9%، ثم أوكرانيا 
37.4%، فأندورا 36%، وحلت الوس في املرتبة 
العاشرة 35.7%، وجاءت مدغشقر في املرتبة 

األخيرة بنسبة مدخنني ال تتجاوز %0.1.
 ولفتت املنظمة إلى أنها استندت إلى أرقام 
زودتها بها الدول نفسها، وبعضها قدمي، كما في 
حالة لبنان )إحصاء 2002( وغينيا )إحصاء 

.)1998
 من جهته شـــدد مدير البرنامج الوطني 
ملكافحة التدخني فـــي وزارة الصحة جورج 
ســـعادة على أن الوضع فـــي لبنان أكثر من 
سيئ »ألن نسبة التدخني لدى النساء مرتفعة 
جدا مقارنة بدول اجلوار بحيث يبلغ معدل 
املدخنات اللبنانيات 27% كما أن سرطان الرئة 
هو ثاني أكثر أنواع الســـرطان شيوعا لدى 
النساء في لبنان بعد سرطان الثدي، هذا عدا 
تأثير التدخني السلبي على النساء احلوامل 

ودوره في استفحال أمراض عدة«.
 ولفت إلى أن لبنان هو البلد الوحيد في 

املنطقة الذي يسمح بإعالنات التبغ.

فلبينية تعرض 
صور سرقتها 

على الـ »فيس بوك«
ـ د.ب.أ: تواجه خادمة  تايبيـــه 
فلبينية تهمة السطو بعدما سرقت من 
أسرة تعمل لديها مقتنيات وعرضت 
صورها على موقع الـ »فيس بوك« 
للتواصل االجتماعي عبر االنترنت 

للتباهي بها.
وذكرت صحيفة »ليبيرتي تاميز« 
ان مكتب النائب العام في شـــيهلني 
وجه للخادمـــة فيرير ما نيليا داي 

)44 عاما( تهمة السطو.
موعـــد  بعـــد  يتحـــدد  ولـــم 

حملاكمتها.
وجاء في وثيقة االتهام ان املرأة 
عملـــت خادمة بالقـــرب من تايبيه 
خلمسة أعوام، وخالل هذه الفترة، 
سرقت مقتنيات تصل قيمتها ملليوني 
دوالر تايواني )62500 دوالر( وأرسلت 

أغلبها إلى وطنها الفلبني.
ومن بني املقتنيات املسروقة والتي 
بلغ عددها 118 قطعة، ساعات مرصعة 
باملاس ومجوهرات ولوحات وبساط 
تبتي وزهرية أثرية من البورسلني 

وحقائب يد وأدوات جتميل.
وأفاد التقرير بأن األسرة لم تنتبه 
إلى سرقة هذه املقتنيات إلى أن قام 
أحد أفرادها بزيارة صفحة اخلادمة 
على موقع الـ »فيس بوك« في مارس 
املاضي، حيث تباهت بقدرتها على 
سرقة هذه املقتنيات دون مالحظة 

مخدوميها.
كمـــا نشـــرت اخلادمـــة صورا 
التي سرقتها، وبعضها  للمقتنيات 
استخدم لتزيني منزلها في الفلبني.

وجرى استدعاء الشرطة لتفتيش 
حجرة اخلادمة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على 8 
قطع مسروقة وصور ملسروقات قيمة 

على جهاز الكمبيوتر اخلاص بها.

الملكة تمنح باتريك لقب »سير«
ملكة بريطانيا تضفي لقب فارس »سير« على املمثل باتريك ستيوارت 
الذي امتدت حياته املهنية في الســـينما والتلفزيون واملســـرح إلى 50 
عاما.             )أ.پ(

انفصال آل جور وزوجته

واشـــنطن ـ رويترز: أعلن نائب الرئيس 
األميركي السابق آل جور وزوجته تيبر أمس 
انهمـــا قررا االنفصال بعد زواج اســـتمر 40 

عاما.
وقال آل جور وزوجتهـ  في رسالة بالبريد 
اإللكتروني أكدهـــا مكتبهما ـ ان القرار اتخذ 

»بعد تفكير ونقاش عميقني«.
وقاال: »هذا قرار بيننا نحن االثنني ويدعمه 
كالنـــا واتخذناه معـــا بعد عملية دراســـة 
طويلة ومتأنية، نطلب احترام خصوصيتنا 
وخصوصية عائلتنا، وال ننوي التعليق أكثر 

من ذلك«.
وخسر آل جورـ  املنتمي للحزب الدميوقراطي 
والذي شغل منصب نائب الرئيس بيل كلينتون 
لـ 8 سنوات ـ ســـباق الرئاسة بفارق ضئيل 
أمام املرشح اجلمهوري جورج بوش في 2000 
وفاز بجائزة نوبل للسالم في 2007 عن عمله 

في مجال مكافحة تغير املناخ العاملي.
يذكر أنه خالل املؤمتـــر الوطني للحزب 
الدميوقراطي في 2000 تبادل آل جور وزوجته 
قبلة طويلة وعاطفية على املسرح أصبحت 

شهيرة.

بعد زواج استمر 40 عامًا

وصفت »المسيار« بالمحرم وقالت ان حرية المرأة أهم من قيادة السيارة 

سهيلة زين العابدين: المرأة السعودية 
تُعامل كقاصر.. ولو بلغت الستين

القاهرةـ  العربية: أكدت الكاتبة واألديبة السعودية د. سهيلة 
زين العابدين حماد أن املرأة السعودية تعامل معاملة القاصر، 
وقبل أن حتصل على حقها في قيادة السيارة عليها أن حتصل 
على حريتها، وتؤكد أن األدب النسائي يتفوق على األدب الرجالي 
في السعودية، ورفضت كذلك امتهان املرأة لنفسها في زواج 

املسيار كونها تعرض نفسها لشراء رجل بأموالها
وقالت زين العابدين عند سؤالها عن حصول املرأة السعودية 
على جزء كبير من حرياتها في اآلونة االخيرة، بأنها ال تتفق 
أبـــدا مع هذا الطرح، وقالت ســـاخرة: أي حرية وهي إلى اآلن 
تعامل معاملة القاصر، فال يحق لها استخراج هويتها، أو جواز 
ســـفرها، أو جتديدهما إال بإذن ولي أمرها، حتى لو كانت في 
سن الستني من عمرها، وال تستطيع القيام بأي إجراء قضائي 
إال بحضور معرفني يشترط أن يكونا من أقاربها، وال تستطيع 
العمل أو الدراسة إال بإذن من ولي أمرها، وال تستطيع قيادة 
السيارة إال مبوافقة ولي أمرها حتى لو سمحت الدولة بذلك، 
فقبل أن تقود املرأة السيارة ينبغي منح املرأة السعودية حق 

األهلية الكاملة التي منحها إياها اخلالق جل شأنه في آيات كثيرة.
وتابعت بقولها: املرأة إنسان مكلف مثلها مثل الرجل متاما متساوية معه في 
احلدود والقصاص والعقوبات والتعزيرات التي تســـقط عن الصغير واملعتوه 
واملجنون، فلم تظل حتت الوالية والوصاية مهما بلغت من العمر واملكانة والعلم؟ 
في حني أن الرجل يعامل معاملة كاملي األهلية فيتنقل ويتعلم ويعمل مبجرد أن 
يبلغ سن الرشد طبقا ألنظمة وقوانني الدولة، ويقود السيارة، ويستخرج بطاقة 

هويته، أو جواز سفره ويجددهما دون إذن ولي األمر.
وأكدت د. سهيلة زين العابدين أنه ال يوجد نص من القرآن 
والسنة يحرمان ذلك، وكما قال فضيلة الشيخ قيس املبارك، 
عضـــو هيئة كبار العلماء، إن كان اإلســـالم يحرم على املرأة 
ركوب الدابة يحرم عليها قيادة الســـيارة، فاملسألة في رفض 
قيادة املرأة للســـيارة تكمن في رغبة الرافضني في أن تكون 
املرأة منقادة من قبل الرجل وال تكون قائدة لنفســـها، ليظل 

ميارس سطوته عليها.
وأكدت الكاتبة السعودية رفضها لزواج املسيار وأنه ليس 
بزواج شرعي، فال تنطبق عليه أحكام الزواج والطالق والتعدد 
واخللع واألســـرة في اإلســـالم، فهو يعطل الكثير من اآليات 
القرآنية القطعية الداللة، ولـــو كان مباحا حلدث في العصر 
النبوي، وقـــد حرمه بعض العلماء، حتى الذين أباحوه منهم 
من عـــاد وحرمه بعدما تبني لهم ما متخض عنه من مفاســـد 
وأضرار، وسيصدر لي قريبا كتاب عن زواج املسيار أبني فيه 
عـــدم تطابق هذا الزواج مع أحـــكام الزواج والطالق والتعدد 

واخللع واألسرة في اإلسالم.
وأكدت أن املســـيار فيـــه امتهان للمرأة وكرامتها، وتعجبت أن تأتي ســـيدة 
مليونيرة إلى مجلة ما ومعها صكوك ملكيتها لتثبت أنها مليونيرة بحثا عن زوج 
لتتزوجه مسيارا، وكأنها تريد شراء زوج مبا متلكه من أموال، فهذا يدل على أنه 
امتهان للزواج الذي أطلق عليه اهلل عز وجل »امليثاق الغليظ«، وفيه أيضا امتهان 

للكيان األسري، أما املرأة فقد امتهنت نفسها أميا امتهان بفعلتها هذه.

د. سهيلة زين العابدين

القاهرةـ  العربية:  انتحر شاب 
مصري في حادث مأساوي مؤثر، 
امس بشنق نفســــه على كوبري 
قصر النيل بوسط القاهرة، بسبب 
مشاكله املادية وعجزه عن تدبير 
نفقات الزواج. فلم يجد الشــــاب 
عمرو محمد موسى حال ملشاكله 
املادية وعجــــزه عن إمتام زواجه 
بخطيبته بســــبب الفقر وارتفاع 
تكاليف الزواج ســــوى االنتحار، 
ولكن فيما يبدو أن الشاب أراد أن 
يترك للمســــؤولني مبصر رسالة 
عن معاناة الشــــباب، حيث ربط 
الشــــاب عنقه بحبل وعلق نفسه 
بسور كوبري قصر النيل ثم ألقى 
بنفسه فاختنق ولقي مصرعه على 
الفور، وظلت جثة الشاب معلقة 
ما بني سور الكوبري ومياه النيل 
ملدة ساعة، ما أدى الى جتمع املارة 
وازدحمت املنطقة إلى أن وصلت 
قوات الشرطة. وبعد رفع اجلثة 
التي أجرتها مباحث  والتحريات 
العاصمة املصرية اكتشف خطاب 
في جيب الشاب وجهه إلى خطيبته 
أكد فيه أنه أقدم على االنتحار بسبب 
عدم قدرته على الزواج منها، وأنه 

يحتمل املوت وال يحتمل فراقها.


