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جانيت بجانب امللياردير القطري وسام املانع ويبدو اخلامت األملاس في يدها

بعد ظهور خاتم بيدها

جانيت جاكسون تنفي خطبتها للملياردير القطري
النجمة  إم.بي.سي: نفت 
األميركية السمراء جانيت 
جاكسون خطبتها للملياردير 
القطري وسام املانع، وذلك 
بع���د س���اعات من كش���ف 
برنامج »The Insider« الذي 
يعرض على mbc4 عن صور 
حصرية لنجمة البوب بخامت 
في يدها، عزز من الشائعات 
التي تناقلتها وسائل اإلعالم 

حول أمر خطبتها.
وقالت شقيقة ملك البوب 
الراحل مايكل جاكسون في 
لقاء لها مع برنامج »صباح 
اخلير يا أميركا« على قناة 
ABC NEWS مساء االثنني: 
»اطلقوا الكثير من الشائعات 
حول زواجي، ولن أحتدث 
هنا ع���ن عالقتن���ا، لكنني 
أعلنها بوضوح: »أنا لست 
مخطوب���ة« مؤك���دة انه���ا 
وامللياردي���ر القط���ري في 
»عالقة خاص���ة«. وعرض 
برنامج »The Insider« صورا 
جتمع امللياردير القطري مع 
جانيت جاكسون وهي ترتدي 

تداولتها الصحف ووسائل 
اإلع���الم عن وج���ود عالقة 
عاطفية بينهما. كان برنامج 
»The Insider« تنبأ سابقا بأن 
الظهور املتكرر جلانيت برفقة 
القطري يكشف  امللياردير 
عن عالقة قوية جتمعهما قد 
تأخذ منحنى جديا قد يصل 
الى الزواج. ونشر البرنامج 
العديد من الصور احلصرية 
للثنائي الذي حضر في عدة 
مناسبات عامة، كان آخرها 
في أسبوع املوضة املقام في 
فرنسا مطلع أكتوبر اجلاري 
بعد أن أمضيا وقتا طويال 
يتنقالن بني فرنس���ا وقطر 

والواليات املتحدة.
ونقلت تقارير صحافية 
ان عالقة النجمة الس���مراء 
القطري بدأت  بامللياردي���ر 
قبل 6 أش���هر أثن���اء جولة 
العام املاضي  لها قامت بها 
في منطقة الشرق األوسط، 
انه ساندها في  قيل بعدها 
محنتها النفسية عقب وفاة 
شقيقها النجم الراحل مايكل 

جاكسون العام املاضي.

خامتا من األملاس في إصبعها، 
انه أهداه  أنباء عن  ترددت 
إياها، وأنه يزن 15 قيراطا. 
وأضاف البرنامج ان النجمة 

قضت وقت���ا طويال مؤخرا 
بصحبة وسام املانع أحد أبناء 
رجال األعمال صالح املانع، ما 
أثار العديد من األقاويل التي 

قتلت مواليدها واحتفظت برفاتهم في خزانة!

اإلفراج عن السعودية المسجونة بسبب عصيانها لوالدها

مصر: قانون خاص لمواجهة الجرائم اإللكترونية

سيارة كهربائية تحطم الرقم العالمي في السير ألطول مسافة

.. وسعودي يزوج طفلته لثمانيني  وجدّاها يوقفان الزواج

واشنطن � يو.بي.آي: وجهت السلطات 
في بنسلفانيا تهمة القتل اجلنائي المرأة 
أثبت الطب الشرعي أنها والدة أربعة رضع 
عثر على بقاياهم داخل خزانة في منزلها 
في يوليو املاضي. وذكرت ش����بكة »سي 
إن إن« األميركي����ة انه باإلضافة إلى تهمة 
القتل العمد وجهت السلطات في مقاطعة 
»بيركس« ببنسلفانيا إلى ميشيل كالينا 
التي تعمل ممرضة مس����اعدة، خمس تهم 

باإلساءة إلى جثث.

وقال مدعي عام املقاطعة جون آدامز ان 
السلطات رفضت اإلفراج عن املرأة مبوجب 
كفالة منذ توقيفها في أغسطس املاضي.

واشار إلى ان السلطات تربط ايضا بني 
كالينا وبقايا رضيع خامس عثر عليه مدفونا 
في تلة مجاورة. وقال آدامز لل� »س����ي إن 
إن« ان ابنة كالينا املراهقة أبلغت السلطات 
في أواخر يوليو باكتشاف بقايا إنسانية 
في خزانة مبنزلهم تبني الحقا انها رفات 
ثالثة أطفال رضع. وأضاف »عثرنا على 

الرفات داخل اخلزانة حيث حفظت بقايا كل 
رضيع داخل حاوية بالستيكية«. وأوضح 
ان فحوص احلمض النووي أثبتت »أمومة« 
املرأة ألربعة م����ن الرضع اخلمس وأبوة 
صديقها لثالثة منهم. وأنكر زوج كالينا 
وصديقها علمهم بحملها بأي من املواليد 
الذين أثبت����ت االختبارات أنهم قضوا إما 
خنقا أو تسمما أو بسبب اإلهمال. ورفضت 
محامية الدفاع هولي فيني التعليق على 

املوضوع.

الرياض � أ.ف.پ: افرج عن سعودية )32عاما( 
كانت قد سجنت بسبب عصيانها والدها، وذلك 
بعد ان امضت ستة اشهر في السجن، على ما 

اوردت صحف سعودية امس.
واضافت املصادر ذاتها ان س���مر بدوي، 
التي س���جنت من دون محاكمة او ادانة من 

قبل قاض اعتبر انها عصت امر والدها وولي 
امرها، افرج عنها بأمر من امير مكة املكرمة 
االمير خالد الفيصل. وكانت هذه االم املطلقة 
جلأت ال���ى القضاء طالبة رفع والية والدها 
الذي يعاملها بشكل سيئ منذ طفولتها، وذلك 
بحسبما جاء على موقع االنترنت الذي دعا 

الى االفراج عنها. ورفض القاضي طلبها وامر 
بسجنها في الرابع من ابريل. ويأتي االفراج 
عنها بعد حملة قامت بها منظمات الدفاع عن 
حقوق االنسان احمللية والدولية التي دعت 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز الى التدخل في القضية.

القاهرة � أ.ش.أ: كش���ف مس���اعد وزير 
إدارة املعلومات  الداخلية املصري ومدي���ر 
اللواء محمود الرش���يدي، أنه سيتم قريبا 
االنتهاء من صياغ���ة قانون خاص ملواجهة 
اجلرائم االلكترونية بالتنسيق بني وزارات 
العدل والداخلية واالتصاالت واخلبراء في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.. 

وحذر من أن معظم مرتكبي جرائم املعلومات 
اإللكترونية هم من فئة الشباب الذين تتراوح 

أعمارهم بني 14 و25 عاما.
وقال »الرش���يدي« في تصريحات على 
هامش »ندوة حول اإلحصاء واجلرمية« نظمها 
معهد االحصاء مبناسبة اليوم العاملي لالحصاء 
ان جرائم السب والقذف والتشهير تستحوذ 

على نصيب األسد من تلك اجلرائم اإللكترونية 
ف���ي مصر حيث يبلغ معدلها حوالي %48.5 
في الشهر الواحد، تليها بالغات سرقة البريد 
اإللكتروني وانتحال الصفة بنحو 32.2%، وفي 
املرتبة الثالثة بالغات النصب واالحتيال عبر 
الشبكة بحوالي 19.3% في الشهر الواحد، في 

بعض األحيان.

برلني � د.ب.أ: حطمت سيارة كهربائية 
أملانية الرقم القياس���ي العاملي في السير 
ألطول مسافة، دون احلاجة إلعادة شحن 
انتجت  التي  السيارة  البطاريات. وصلت 
على نطاق جتاري صباح امس إلى العاصمة 
برلني بعد أن قطعت مسافة 605 كلم قادمة 

من مدينة ميونيخ، جنوبي أملانيا.
كان وزي���ر االقتصاد األملان���ي، راينر 

برودرليه، في استقبال السيارة الكهربائية 
طراز »أودي ايه 2« والتي سارت مبتوسط 

سرعة 130 كلم/ساعة.
أش���رف عل���ى تنفيذ التجربة ش���ركة 
التكنولوجيا )دي.بي.إم( في برلني وشركة 
الطاقة )ليكر( وأكد متحدث باسمهما اليوم أن 
جتربة السير مرت دون أي مشاكل تذكر.

ومن املنتظر أن يقيم كالوس فوفريت، 

عمدة برل���ني، ظهر اليوم حفل اس���تقبال 
مبناس���بة وصول الس���يارة أم���ام بوابة 
براندنب���ورج التاريخية الت���ي ترمز إلى 
الوحدة األملانية. وجتاوزت التجربة أهداف 
احلكومة األملانية لعام 2015 بإنتاج سيارة 
كهربائية على نطاق واس���ع تسير ملسافة 
أكثر من 300 كلم دون حاجة إلعادة شحن 

أثناء السير.

الرياض � يو.بي.أي: أفس���د جدا طفلة 
س���عودية تبلغ من العمر14 عاما صفقة 
تزويجها برجل في العقد الثامن من العمر 
بعدما دفع لوالدها 17 ألف ريال )نحو 4500 

دوالر( ليشتري سيارة وأغناما.
وذكرت صحيفة »عكاظ« امس أن تدخل 
اجل���د واجلدة جاء ملنع دخول الثمانيني 

بالطفل���ة نورة ش���وعان حينم���ا تقدما 
بش���كوى إلى مركز الشرطة في محافظة 
صبيا )جنوب( اململكة جاء فيها: أن والد 
الطفلة زوجه���ا باإلك���راه وحصل على 
مال اشترى به سي���ارة وقطي��ع��ا م��ن 

الغن��م.
وأكد رئيس املركز فيصل بن لبدة أن 

الطفلة س���لمت إلى جدها حلني استكمال 
اإلج���راءات مع أخذ تعهد على األب بعدم 

ممارسة أي ضغوط على الفتاة. 
من جانبه أكد املدير العام لإلدارة العامة 
ملأذوني األنكحة محمد البابطني أنه يجب 
على املأذون الشرعي التحقق من موافقة 

الفتاة على الزواج واستالمها املهر.

مواقيت الصالة

4.37الفجر
5.57الشروق

11.32الظهر
2.42العصر

5.07المغرب
6.24العشاء

     

البقاء هلل

محمد حمد حسني البغلي � 10 سنوات � الرجال: حسينية الياسني 
� الدائري الثاني � ت: 66404040 � النساء: اجلابرية � ق7 

� ش5 � م8 � ت: 60609060.
ب�زة ناصر النصف، أرملة عبدالعزيز عبداهلل املعجل � 90 عاما 
� الرجال: ديوان النصف � ضاحية عبداهلل الس���الم � ت: 

99164243 � النساء: كيفان � ق4 � ش عرفات � م5.
فريهة حس�ني جويعد، أرملة صخى عذافة العنزي � 76 عاما � 
الرجال: ساحة غرناطة � خلف بنك التسليف � ت: 65698889 

� النساء: الدوحة � ق1 � ش الثاني � م15.
خالد هديبان مس�عود العازمي � 34 عاما � الفردوس � ق4 � ش1 � 

ج11 � م1 � ت: 66658928.
مب�ارك صال�ح عب�داهلل العنزي � 20 عام���ا � الواحة � ق1 � ش4 � 

م8/1294 � ت: 67676672 � 99052983.
مرمي بدر ناصر املعيلي، أرملة سند عيسى راشد املطر � 75 عاما 

� الرجال: النزهة � ق2 � ش قريش � م45 � ت: 22524999 
� النس���اء: ضاحية مبارك العبداهلل � غرب مشرف � ق1 � 
ش101 � م 368 � ت: 25397976 � الدفن التاسعة صباحا.

مرمي عبداهلل ناصر حسن اإلبراهيم، زوجة فواز محمد احمد العيسى � 
27 عاما � الرجال: القادسية � ق7 � ش بدر � ديوان االبراهيم 
� ت: 22547625 � 99702059 - النساء: القادسية � ق7 � 

ش بدر � ج79 � م6 � ت: 22561264 � 22561265.
غزيل غازي محسن الديحاني، أرملة صالح جرار راجي الديحاني 
� 65 عام���ا � الرجال: الفردوس � ق2 � ش1 � ج7 � م1 � ت: 
99589181 � النس���اء: العارضي���ة � ق9 � ش3 � ج2 � م4 � 

ت: 65177744.
محمد عبدالرسول محمد القالف � 73 عاما � الرجال: مسجد البحارنة 
� الدعية � ت: 99616747 � النساء: الروضة � ق5 � ش52 � 

م6 � ت: 22526594 � الدفن التاسعة صباحا.

صحن طائر في سماء.. إنجلترا
لندن � يو.بي.آي: ذهل سكان 
بل����دة بريطاني����ة برؤية صور 
التقطتها فتاة لصحن طائر مثلث 

الشكل فوق منازلهم.
ونقل����ت صحيف����ة »صن« 
البريطانية عن سكان روتردام 
قولهم ان الش����يء املثلث الذي 
صورته آني كامنغز )18 سنة( 
في السماء يشبه مركبة التقطت 
صورها في بلجي����كا في العام 

.1990
وقال أحد أصدقاء الفتاة »حترك 
)الصحن الطائر( ببطء وإمنا كان 
يرجتف من وقت آلخر وكان كل 

شيء صامتا بالكامل«.
من جهته استبعد نيك بوب 
م����ن وحدة الصح����ون الطائرة 
ب����وزارة الدف����اع البريطاني����ة 
أن يكون الش����يء الذي شوهد 
طائرة عس����كرية جتريبية ألن 
هذه التجارب تت����م في مناطق 

الصورة التي التقطتها الفتاة البريطانية »نقال عن الصن«عسكرية محددة.


