
هاني الظفيري
كاد لقيط حي ألقته والدته 
في حاوية قمامة ان يلقى حتفه 
متأث����را باحلرارة الش����ديدة 
لوال ب����كاؤه الذي لفت انتباه 
املارة وقيام أحدهم بالتقاطه 
الداخلية  واالتصال بعمليات 
لينقل الى مستشفى اجلهراء في 
حالة سيئة للغاية بعد ان فقد 
الكثير من السوائل وأودع غرفة 
العناية الفائقة. وكان مواطن 
قد أبلغ عمليات الداخلية ظهر 

أمس بعثوره على اللقيط ملقى في حاوية القمامة قرب أحد منازل 
منطقة اجلهراء وتوجهت سيارة إسعاف لنقله بعد ان أفاد املواطن 
ب����أن اللقيط بالكاد يتنفس بعد ان أخرجه من احلاوية. وبحس����ب 
مصدر أمني فإن املعاينة األولية تدل على ان اللقيط عمره ساعات 

ومت تسجيل قضية وجار التحقيق للتوصل الى هوية األم.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
 لندن تتحول الى عاصمة لشركات »تبييض السمعة« وأغلب زبائنها

 من الشرق األوسط.
ـ مع انه كان ممكن ان ننشر »غسيلنا« في بالدنا.

»نيويورك تايمز«: هروب الخادمات في الكويت يزداد في رمضان.
ـ مو بس الخدامات حتى الراتب ينحاش في رمضان والسبة الغالء اللي »التجارة« 

أبواللطفواحدحالفة حلف ما تتحرك عنه.

يقبل وق����ت النوم، ليال، 
فنتب����ادل عب����ارة »تصبح 
على خير« وننام لنفيق على 
كابوس مرع����ب ال عالقة له 

باخلير.
وف����ي أول النه����ار نعود 
للخير، ثانية، فنتبادل التحية 
الصباحية »صباح اخلير« 
لنمضي في الدروب منارس 
األمور السيئة ويرتكب بعضنا 

املعاصي والشرور.
نقول ملن استقبل شخصا 
عزيزا »ق����رت عينك« فيرد 
علينا »بوجه نبيك« وبعضنا 
يجهل ان ق����رة العني عبارة 
قرآنية وهي دعوة لالستقرار 
مع العائد بعد غياب، اما »وجه 
نبيك« فإنها دعوة تطلب أن 
تقر العني برؤية النبي ژ.

 يحدث ان نردد عبارات 
جنهل معانيها، فحني يتعرض 
شخص حلادث نبادره بالقول 
الس����و«  الش����عبي »خطاك 
ومعناه تعداك السوء، فيرد 
علينا باللهجة الشعبية ذاتها 
قائال »خط����اك الالش« وهو 
ال يعرف م����اذا تعني كلمة 

»الالش« أو الال شيء.
يس����افر اح����د معارفن����ا 
فنمطره بعبارات الوداع مثل 
»صاحبتك السالمة« لنغرق 
بعدها في تفاصيل احلياة فال 
نعرف ان كان هذا الشخص 
وصل بالسالمة أم أن املصائب 
دهمته في الطريق، وننساه فال 
نتذكره حتى يعود لنستقبله 
باألحضان وعبارات الترحيب 
الفضفاض����ة مثل عبارة »يا 

أخي لك وحشة«.

يا أخي لك وحشة!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

بدرية مرزوق عبدالرحمن الصقر � زوجة سالم جاسم 
عبداهلل اخلليفة � 67 عاما � الرجال: النهضة 
� ق3 � ش306 � م5 � ت: 97929329، النساء: 

العمرية � ق2 � الشارع الثالث � م39.
عماش ذعـذاع عماش الطواله الشـمري � 80 عاما � 
الرقة � ق2 � ش23 � م259 � ت: 99703303 � 

.66183537 � 23942440
منيرة محمود جاسـم املسباح � 93 عاما � الرجال: 
ديوان خالد بن مسباح � الشعب � ق1 � شارع 
املنامة � م8 � ت: 22654448، النساء: السرة 

� ق2 � ش1 � م4 � ت: 25315433.
وسمية راشد محمد الواليتي � 64 عاما � الروضة � ق4 
� شارع الروضة � م7 � مقابل جمعية اإلصالح 

االجتماعي � ت: 55272221 � 99783415.
صافية فهد تومي محمد العجمي � زوجة مبارك سابق 
الشقير � 61 عاما � الرجال: الصباحية � ق2 

� ش10 � م139 � ت: 99999391، النساء: جابر 
العل���ي � ق6 � ش21 � م32 � الدفن بعد صالة 

اجلمعة مبقبرة صبحان.
محسن حسن غريب حمد جابر العجمي � 22 عاما � العدان 

� ق3 � ش28 � م38 � ت: 99677607.
فوزي عيسى علي أحمد الغيص � 40 عاما � العمرية 
� ق1 � ش6 � م33 � ت: 24711829 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
عويـد خليف صطـام الـزارع � 73 عاما � اجلهراء � 
القص���ر � ق1 � ش1 � م79 � ت: 99749497 � 

99999525 � الدفن بعد صالة العصر.
باشـا عيسـى خضير العيسـى � زوجة عبدالرزاق 
س���ليمان الضويح���ي � 80 عام���ا � الرجال: 
الروض���ة � ق2 � ش20 � م1 � ت: 99797161، 
النس���اء: الروضة � ق2 � ش20 � م3 � الدفن 

بعد صالة العصر.

البقاء هلل

الصــالة
3.43الفـجـــر

11.54الظهــــر

3.30العصــــر

6.37المغـــرب

8.01العشـــاء

»زين«: ال نية لوقف خدمة »البالك بيري« ونسبة نموها تصل إلى %70

الشباب السعودي يوّدع »بي بي ماسنجر« بالعويل.. وكبار السن بالزغاريد..
خبراء »آر.آي. إم« في الرياض لبحث الحظر وواشنطن ستعقد محادثات مع اإلمارات

موضحا أنه ش����كل ش����بكة أصدقاء في اجلامعة 
بهدف تبادل الرسائل الفورية املباشرة عن أخبار 

اجلامعة واحملاضرات واالختبارات.
واتفقت جيهان الشهري مع هذا الرأي، وقالت 
إن البالك بي����ري »كان يوفر لي الكثير من املال، 
حيث إن رس����ومه ثابتة ومحددة شهريا وتغني 
عن االش����تراك في أكثر من خدمة«، وأضافت »أنا 
حزينة جدا إليقافه ألنني سأكون مثقلة مبصاريف 
إضافية«، وأوضحت في حديث ل� »العربية.نت« 
أن »البالك بيري بات واقعا كان البد من التعاطي 

معه بدال من الهروب منه«.
في االجتاه املقابل، برزت آراء أخرى اعتبرت 
»البالك بي����ري« مجرد خدمة رفاهية وليس����ت 
أساسية، حيث قالت منيرة سعود إن »هناك فتيات 
كثيرات ليست لهن احتياجات لهذه التقنية وإمنا 
جعلنها مكملة للبرس����تيج الشخصي أو لتأكيد 
 مواكبتهن آلخر التطورات«، وأضافت في حديث
ل����� »العربية.نت« أن »بعضه����ن ال يعرفن حتى 
فوائد اجلهاز ليتضح أنها واكبت املوجة من باب 

التقليد ال أكثر«.
كما رحب محمد العتيبي بخبر إيقاف اخلدمة، 
حيث قال أصبح »البالك بيري مالزما أليدي أصدقائه 
حتى أثناء تناول الطعام«، وأوضح »إن اخلدمة 
أضعفت قيمة التواصل فبعدما كان الناس يهنئون 
بعضهم البعض في املناسبات باالتصال الهاتفي 
أصبح����وا اليوم يقومون بذل����ك من خالل البالك 
بيري«، وتابع »صار التواصل االجتماعي يتجه 
إل����ى مزيد من االضمحالل، لذا أنا س����عيد بزوال 

البالك بيري«.

احلدود. ووفقا لقرار هيئة االتصاالت السعودية، 
فإن خدمة »البالك بيري« س����تتوقف نهائيا عن 
مقدمي خدمة االتصاالت الثالثة في اململكة: شركة 
االتصاالت الس����عودية، موبايلي، زين، اجلمعة 
)اليوم( إلى حني استيفاء تلك الشركات للمتطلبات 
التنظيمية لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. 
واختلفت ردود أفعال مستخدمي »البالك بيري« 
حول إيقاف اخلدمة وفراقهم لها، ففي الوقت الذي 
اقترن وداعها لدى مدمني »بي بي ماسنجر« باحلنني 
نظرا ألنها ظلت رمزا للتواصل االجتماعي السريع، 
كان الوداع أقل ش����جنا عند مس����تخدمي انترنت 
البالك بيري، باعتبار أن »بي بي ماس����نجر« كان 

إحدى الشكليات املكملة للخدمة.
وق����ال عبداهلل الغام����دي � طالب جامعي � إن 
استخدامه لتقنية »البالك بيري« كان يوفر عليه 
 الكثي����ر من الوق����ت واجلهد، مش����يرا في حديث

ل� »العربية.نت« إلى أنه امتلك اجلهاز منذ 6 اشهر 
واس����تطاع أن ينظم أوقاته بني اجلامعة وعمله، 
وأضاف »إيقاف اخلدمة سيعطل جميع مهامي«، 

عواصم � وكاالت: اجتمع مسؤولون من شركة 
»ريسيرش إن موشن« )آر.آي.إم( الكندية املنتجة 
لهواتف البالك بيري مع مسؤولني سعوديني امس 
للتوصل إلى تسوية لتفادي حظر مزمع خلدمة 

ال� »بي بي ماسنجر« في السعودية.
والتقى مسؤولون من الشركة الكندية مبسؤولني 
من هيئة االتص����االت وتكنولوجي����ا املعلومات 
السعودية و3 ش����ركات محلية للهاتف احملمول 

قبيل دخول احلظر حيز التنفيذ اليوم اجلمعة.
وقال مسؤول كبير في إحدى شركات االتصاالت 

»أعتقد أنه سيكون اجتماعا طويال«.
من جهتها أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية 
أن واش����نطن س����تعقد محادث����ات فني����ة وعلى 
مس����توى اخلبراء م����ع اإلمارات بش����أن قرارها 
بحظر اخلدمة أكتوبر املقبل. هذا وتباينت ردود 
أفعال الش����ارع الس����عودي حول إيق����اف هيئة 
االتصاالت الس����عودية خلدمة »الب����الك بيري« 
 واملصطلح على تس����ميته بني الشباب والفتيات
 ب� »بي بي ماس����نجر«، فف����ي الوقت الذي رحب 
بعض أولياء األمور بإيق����اف اخلدمة بالزغاريد 
فرحا، اعتبر الشباب السعودي أن األمر تعسفي 
وغير مبرر، معبرين عن حزنهم وأسفهم لفقدان 

»أنيس أوقات فراغهم«. 
وكون����ت خدمة »البالك بي����ري« منذ دخولها 
للسعودية في الربع األول من عام 2009 جمهورا 
عريضا من املس����تخدمني، بل ص����ارت من أدوات 
املوضة واإلكسسوارات املتناقلة السيما بني الشباب 
والفتيات الذين رأوا في التقنية اجلديدة توافقا 
لسطوة وسائط التواصل االجتماعي التي أزالت 

مع تكهنات البعض بوقف خدمات »البالك 
بي���ري« في الكوي���ت، عقب قي���ام االمارات 
والس���عودية باتخاذ قرارات من شأنها وقف 
اخلدم���ة في االجل القصير، حس���م الرئيس 
التنفيذي في شركة »زين« خالد العمر صحة 
اخلبر او نفيه من خالل تأكيده بأنه ال توجد 
نية لوق���ف خدمات البالك بيري في الكويت 
 CNBC« �حت���ى اآلن. وقال العمر في حديث ل
عربية« ان خدمات البالك بيري تش���هد منوا 

مطردا واقباال متزايدا في الكويت وتصل نسبة 
النمو الى 70% وه���و اقبال كبير مقارنة مبا 
هو موجود على املستويني العاملي واالقليمي. 
وأعرب العمر عن ثقته من ان القرارات التي 
اتخذتها الس���عودية واالمارات لن يكون لها 
تأثير على الكويت، مشيرا الى ان هناك بعض 
احللول املطروحة والت���ي تقضي على هذه 

املعضلة.
وأوضح ان���ه ال خوف مطلقا على انتهاك 

حرية االفراد في الكويت فهي اشياء يحكمها 
القانون وقال ان هناك حقوقا ملستهلكي خدمات 
االتصاالت سواء في خدمات البالك بيري او 
غيرها من اخلدمات وهذه احلقوق محفوظة 

متاما من شركة زين.
وحول عدم وج���ود هيئة لالتصاالت في 
الكويت قال العمر ان هذا يرفع من سعر املكاملات 
الدولية فهي مح���ددة من قبل الوزارة اما اذا 
كان هناك هيئة مستقلة لالتصاالت فستكون 

هناك مقاسم دولية لكل شركة وتترك املسألة 
للمنافسة وبالتالي االسعار االحسن واالجود 
بالنسبة للمس���تهلكني، كما ان وجود هيئة 
اتصاالت يسرع من االستجابة لطلبات مجلس 
التعاون حول توحيد اسعار املكاملات في دول 
اخلليج وهي خطوة مهمة من خطوات االندماج 
اخلليجي في املس���تقبل وسيعطي الشركات 
العاملة في الكويت افضلية اكبر في التعامل 

مع الشركات االخرى في املنطقة.

العمر: قرار السعودية واإلمارات لن يؤثر على الكويت

خالد العمر

كارولني جولياني مع والدتها في طريقهما إلى قسم الشرطة أمس       )أ.پ(

إندونيسيا تنفي سعيها 
لحجب خدمات 

هواتف »البالك بيري«
جاكرتا ـ د.ب.أ: نفت احلكومة 
ــعى  انها تس ــية أمس  االندونيس
ــائل النصية  حلجب خدمات الرس
عن مستخدمي هواتف بالك بيري 
احملمولة. وجاءت تقارير حول تلك 
ــد ان أوقفت اإلمارات  اخلطوة بع
والسعودية خدمات البريد االلكتروني 
النصية والتصفح عبر  والرسائل 
االنترنت على هذه الهواتف الذكية 
وهي اخلدمات التي ترسل معلومات 
عبر االنترنت من خالل خوادم في 
اخلارج. وقالت وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في بيان ان 
ــية طلبت ان  احلكومة االندونيس
تبني الشركة املصنعة لهذه الهواتف 
مركز بيانات في اندونيسيا لكنها 
ــد »أي رغبة في  ــة( لم تب )احلكوم
ــى خدمات البالك  فرض قيود عل

بيري«.
ــف  ــت هوات ــت: »جلب وأضاف
ــن املنافع  ــري الكثير م ــالك بي ب

للمستخدمني«.
ــر اعالمية عن  ــارت تقاري وأث
ــائل النصية  ــات الرس حظر خدم
ردود فعل قوية على االنترنت بني 
ــيني من محبي هواتف  االندونيس
البالك بيري احملمولة التي تنتجها 
ان  ــركة »ريسيرش  وتطورها ش

موشن« ومقرها كندا.

»حقوق اإلنسان« الكويتية 
تحّذر من إيقاف أو تقييد 

خدمة البالك بيري
الكويتية  ــة  الجمعي ــذرت  ح
لحقوق االنسان من محاولة تقييد 
خدمات البالك بيري، مطالبة النواب 
بالتصدي ألي محاولة إليقاف أو 

تقييد الخدمة.
وقالت الجمعية في بيان لها: بعد 
أن اتخذت دولة االمارات العربية 
ــرارا بوقف عدد من  المتحدة ق
خدمات نظام البالك بيري وبعد 
السعودية  العربية  المملكة  قرار 

بوقف الخدمة.
 فقد طرح احد اعضاء مجلس 
ــا حكوميا  ــة ان هناك توجه االم
في الكويت لبحث هذا االمر، بما 
ــف الخدمة، أو  قد يؤدي الى وق
ــك ان  على االقل تقييدها، وال ش
ــة الجارية في  ــورات التقني التط
مجال االتصاالت لم توفر امكانيات 
للرقابة الحكومية، خصوصا في 
ــي تريد  الت ــمولية  االنظمة الش
التعرف على كل شــاردة وواردة 

في أذهان مواطنيها.
الجمعية  ــي  ــا يهمنــا ف وم
ــان ان  ــة لحقوق االنس الكويتي
الحرية ال تتجزأ وال يمكن الدفع 
بالخصوصية المجتمعية أو األمن 
ــي لتقييد حرية الناس في  الوطن
التواصل من خالل هذه الخدمات 

المتقدمة.

مواطن يلجأ إلى رجال مخفر جليب الشيوخ ببالغ من نوع خاص:
أربعينية محجبة اختطفت والدي السبعيني من المطار بواسطة »السحر«

أمير زكي
تقدم مواطن ثالثين���ي لرجال مخفر 
جليب الش���يوخ امس بب���الغ يتهم فيه 
مواطنة اربعينية باختطاف والده املسن 
)72 عاما( من مطار الكويت، وقال املواطن 
في بالغه: املواطنة االربعينية وهي طليقة 
والدي قامت باستخدام السحر الختطافه 
م���ن املطار حال وصوله الي���ه قادما من 

القاهرة.
وحول تفاصيل البالغ، قال مصدر امني 
ان املواطن ابلغ رجال االمن انه توجه وافراد 
عائلته صباح امس الستقبال والده املسن 
قادما من القاهرة وانهم انتظروا الكثر من 
ساعة في صالة استقبال القادمني دون ان 
يخرج وال���ده اليهم، وعليه توجهوا الى 
مكتب االستعالم وابلغهم موظفوه ان والده 

وصل وانهى اجراءات سفره وخرج.

واوضح املواطن في بالغه انه هو وافراد 
عائلته حاولوا ايجاد والده املس���ن، بل 
خشوا ان يكون قد تعرض الذى او مكروه 
داخل املطار ما دعاهم لالستعانة برجال 
االمن للبحث عن والدهم، بل واالستعانة 
ايضا باالذاعة الداخلية للمطار للنداء على 

والده.
ومض���ى املواطن يروي وقائع حكاية 
اختفاء والده حملقق مخفر اجلليب: بعد 
بحث طويل توصلن���ا الحد رجال االمن 
الذي ابلغنا انه شاهد والدي بعد ان قمنا 
بوصف���ه له وقال لنا انه ش���اهده يرحل 
بصحبة ش���ابة محجبة، وبعد ان وصف 
لنا رجال االمن الش���اب احملجبة علمت 

انها طليقته.
وقال املواطن: والدي كان قد تزوج من 
تلك الشابة العربية قبل اعوام ومنحت 

اجلنسية الكويتية لزواجها من والدي، 
غير انه طلقها قبل عام وانهى كل عالقة 
له بها، اال انها كانت تصر على ان حتصل 
على تعويض، بل انها قامت برفع عدة 
قضايا على والدي ألنه ميلك ماال كثيرا، 
وما أس����تغربه هو كيفية رحيل والدي 
معها مبحض ارادته رغم انه قطع عالقته 
بها، واجزم انها قامت بسحر والدي ما 

جعله حتت سيطرتها.
الذي نستغرب له  املواطن:  واضاف 
ايضا هو كيفي����ة خروجها بوالدي من 
بوابة القادمني دون ان امتكن انا او اي من 
افراد عائلتي من مشاهدته، وانا اجزم بل 
متيقن انها مارست عليه نوعا من انواع 
الس����حر، وانا اتهمها رسميا باختطاف 
والدي املسن واخشى ان تقوم بتوقيعه 
على اوراق توكيل عام تتمكن بواسطته من 

االستيالء على ثروته، واطالبكم بالبحث 
عن والدي املخطوف.

وكشف مصدر امني ل� »األنباء« انه 
وبعد استماع رجال امن مخفر اجلليب 
واحملقق الفادات املواطن وبعد التأكد من 
ان من رحل معها والده هي طليقته وال 
متت له بأي صلة مت تسجيل قضية خطف، 
ومت تعمي����م اوصاف املواطن املخطوف 
وبيانات طليقت����ه احملجبة االربعينية، 
ومت تس����ليم القضية الى رجال مباحث 
اجلليب من اجل سرعة ضبطها، موضحا 
انه وبالتدقيق على بيانات سكنها الذي 
قدمه املواطن لرجال االمن تبني انها قامت 
بتغييره، كما قام املواطن بتقدمي ارقام 
هواتفها وهوات����ف اقربائها في الكويت 
وج����ار ضبطها ومحاولة معرفة مصير 

املواطن املسن.

يخشى أن تقوم بتوقيع والده على وكالة عامة لتستولي بها على أمواله

أطباق طائرة تهبط في العبدلي!

قصر مايكل جاكسون للبيع بـ 28 مليون دوالر

ابنة رئيس بلدية نيويورك حرامية

نجاة لقيط من الموت.. َحّرًا
 هاني الظفيري

»ألو عمليات.. ألو عمليات.. أنا قاعد أش���وف 
أطب���اق طائرة هبطت في العبدلي قرب مزرعتي« 
كانت هذه اجلملة هي فحوى البالغ الذي تقدم به 
مواطن الى غرفة عمليات الداخلية صباح أمس، وقال 
مص���در أمني انه وعلى الرغم من غرابة البالغ اال 

انه وكما اتضح ملأمور البدالة الذي 
تلقاه ان املواطن الذي تقدم 

به كان ج���ادا ولم يكن 
ميزح، خاصة انه كرر 

على مسامع مأمور 
البدالة جملة »أنا 
مو قاعد أتغشمر 
أمامي  األطباق 
وت���ت�ح����رك 
وأخ���ش������ى 

االقتراب«.
وأض�����اف 

املص���در ان�ه مت 
توجي���ه دوري���ة 

ش���رطة تابعة ألمن 
ال���ى حيث  اجله���راء 

املوقع ال���ذي أبلغ املواطن 
عن مش���اهدته األطباق الطائرة 

فيه ومت ربط رجال الدورية بهاتف املواطن 
ليصف لهم مكانه حتدي���دا، وقال املواطن لرجال 
األمن أثناء اجتاههم ل���ه »ليس طبقا واحدا بل 3 
أطباق طائرة وش���كلها غريب وتتحرك بشكل لم 

أر له مثيال في حياتي«.
وأشار املصدر الى ان رجال أمن دورية األمن 

وصلت ال���ى املوقع في أقل م���ن 30 دقيقة من 
البالغ حيث مت رصد سيارة املواطن املبلغ الذي 
كان بجانب إح���دى احلفريات املوازية للطريق 
الرئيسي للعبدلي قرب املزارع، وترجل املواطن 
من سيارته حال رؤيته لرجال األمن وأشار اليهم 
الى 3 كتل حديدية دائرية خلف احلفريات قائال: 
»هذه األطباق الطائرة التي شاهدتها 

انها هناك«.
وذك���ر املص���در ان���ه 
اقتراب رجال  ومبجرد 
الدوري���ة من  أم���ن 
احلفريات تبني ان 
املوقع الذي توقف 
بجانبه املواطن ما 
هو سوى موقع 
مش���روع نفطي، 
وعليه قام رجال 
األم���ن باالتصال 
على املسؤولني عن 
املوقع الذين أبلغوهم 
الكتل احلديدية ما  ان 
هي سوى مضخات رصد 
تستخدم للتنقيب عن النفط 
وتعمل آلي���ا، موضحا املصدر ان 
رجال األمن وجدوا ان املواطن غير مالم في 
بالغه فأشكال الكتل احلديدية الدائرية وطريقة 
حركتها تبدو للناظر م���ن بعيد وكأنها أطباق 
طائ���رة هبطت على األرض وعليه اكتفى رجال 
األمن بتحذير شفوي للمواطن وتسجيل اثبات 

حالة وابالغ العمليات عن حالة بالغ كاذب.

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: عرض القصر الذي 
توفي فيه ملك البوب األميركي مايكل جاكسون في 
يونيو 2009 للبيع بسعر يصل الى 28 مليون دوالر. 
وذكر موقع »تي ام زي« األميركي ان قصر »هوملبي 
هيل����ز« الذي أخذ فيه جاكس����ون جرعة مفرطة من 
مخدر البروبوفول أدت إلى وفاته في 25 يونيو 2010 
مطروح للبيع مقاب����ل 28 مليون دوالر أي أقل ب� 10 
ماليني دوالر من املبلغ الذي طلبه مالكوه قبل رحيل 
ملك البوب. وأشار املوقع إلى ان القصر يضم 7 غرف 
نوم و7 مرائب سيارات و13 حماما والسعر املطلوب 

حتديدا هو 28 مليونا و995 ألف دوالر.
ونقل عن مصادر مطلعة على املوضوع قولها ان 
بعض محبي جاكسون عبروا عن رغبتهم في شراء 
القص����ر لكن مالكيه يفضلون االنتظار ملعرفة كل ما 

سيطرحه الشارون.
يشار إلى انه في عام 2008 حاول مالك القصر إيد 
ه����اردي بيعه مقابل 38 مليون دوالر لكنه لم ينجح 
في ذلك. ووافق على السماح جلاكسون بالسكن فيه 
وإجراء متارين جولته املوسيقية التي كان اجلميع في 

انتظارها لوال وفاته املفاجئة في 25 يونيو 2009.

املدينة بع���د انهيار برجي مركز 
التجارة العاملي اثناء الهجمات التي 
شنت بطائرات ركاب مخطوفة في 

11 سبتمبر 2001.

آنذاك ليصبح مرش���ح الرئاسة 
اجلمهوري. وبزغ جنم جولياني 
الدولية كرئيس  الس���احة  على 
لبلدية نيويورك لطريقته في قيادة 

 نيويورك � رويترز: رمبا كان 
رئيس بلدية نيويورك الس���ابق 
رودي جوليان���ي متش���ددا مع 
اجلرمية لكن ابنته القي القبض 
عليها في املدينة األربعاء لقيامها 
بسرقة معروضات من متجر فاخر 

ألدوات التجميل.
وقالت الش���رطة انه���ا ألقت 
القبض عل���ى كارولني جولياني 
)20 عام���ا( وهي طالبة بجامعة 
هارفارد � في حي أبر ايست سايد 
اتهامها بسرقة  في مانهاتن بعد 
معروضات من متجر س���يفورا 

ألدوات التجميل.
وتصدرت كارولني جولياني 
عناوين االخبار في 2007 بعدما 
ذك���رت تقارير انه���ا رمبا تدعم 
املرشح الدميوقراطي باراك اوباما 
في انتخابات الرئاسة في 2008 
وليس والدها الذي كان يس���عى 

اللقيط بعد نقله إلى مستشفى اجلهراء


