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 باريس ـ العربية: أنزلت إيران الى أســــواقها مبناسبة عيد 
األضحى ربطة عنق على شكل سيف مسلول بشفرتني شبيه 
بســــيف «ذي الفقار» الذي كان يستخدمه اخلليفة الرابع علي 

بن أبي طالب ے.
  كما طرحت في األسواق لعبة لألطفال جديدة اسمها «فاطمة»، 
وهي ســــمراء بعينني بنيتني ومحجبة الرأس وبعض اخلدين 
«لتسبب احلرج لباربي»، وفق بيان أصدرته األربعاء املاضي 
الشركة التي صنعتها وهي «حسني هومي سيريشت» صانعة ربطة 

العنق التي نشر موقع «خبري بولنت» اإليراني صورتها.
  كرفات سيف ذي الفقار اإليرانية والربطة ممهورة في وسطها 
بعبارة «ال فتى إال علي وال ســــيف إال ذو الفقار» بالعربية، في 
إشــــارة الى اخلليفة الرابع وسيفه الشــــهير، فهي ذات رأسني 
معكوسني عند أســــفلها حني تتدلى من العنق، ومت تسجيلها 
مع اللعبة في إيران كاختراع من أعمال املخترع اإليراني حمت 
كيميلي «لتكون مقاتلة في املعركة ضد الغزو الثقافي الغربي 

للجمهورية اإلسالمية»، وفق تعبير الشركة في بيانها.
  وقالت الشــــركة عن اللعبة إنها «ستسبب احلرج لباربي، 
وستشعرها باخلجل، ألن فاطمة متحجبة وباربي سافرة الشعر 
ومتعرية أحيانا»، على حد ما ذكرت شــــركة «حســــني هومي 
سيريشت» التي تفاءلت بأن يقبل أطفال ايران عليها وينسون 
باربي التي تتسلل الى أســــواقهم بالتهريب، لذلك يعتبرونها 
قائدة جيش مــــن الغزاة الثقافيني، وأهــــم جنراالته رفيقاتها 
«سبايدرمان» و«بامتان» ومعهما سلسلة ألعاب «هاري بوتر» 

وغيرها الكثير. 

 وليام وكايت ميدلتون وفي اإلطار خامت ديانا 

 تكهنات محمومة في اإلعالم البريطاني

 زفاف وليام وكيت.. عطلة رسمية وخاتم نحس 
 لندن ـ أ.ف.پ: اعـــرب رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون عن تأييده اعالن 
يوم زفـــاف االمير وليام وكايت ميدلتون 
املقرر في صيـــف ٢٠١١ بلندن، يوم عطلة 

رسمية وهو اقتراح رحب به اخلطيبان.
امـــام برملانيني في    واوضح كاميرون 
لندن «اذا كان الزفاف في منتصف االسبوع 
فسيكون من املناسب اعالن يوم عطلة. اظن 
ان هناك ميال كبيرا العتماده كيوم عطلة 
حتـــى لو وقع في عطلة نهاية االســـبوع 

ليكون يوم احتفال وطني».
  وفي بريطانيـــا عندما يقع يوم عطلة 
رســـمية خالل يومي الراحة االسبوعية، 

ينقل الى االثنني.
  واعرب االمير وليام وكايت ميدلتون عن 
«امتنانهما» القتراح رئيس الوزراء. واوضح 
الناطق باسم قصر «سانت جيمس» الذي 
يدير شؤون االمير «انهما (االمير وخطيبته) 
يدعمان فكرة يوم العطلة اال انهما يعتبران 

ان املسألة من صالحيات احلكومة».
  وفي بريطانيا وهو بلد يعتمد ايام عطل 
رسمية اقل من دول اوروبية اخرى، يسمح 
القانون للحكومـــة باعالن ايام عطلة في 

مناسبات خاصة.
  فزواج والدي االمير وليام، االمير تشالز 

واالميـــرة ديانا في العـــام ١٩٨١ والذكرى 
اخلمسون العتالء امللكة اليزابيث الثانية 
العرش في ٢٠٠٢، و٣١ ديسمبر ١٩٩٩ عشية 
ولوج االلفية الثانية كانت كلها مناسبات 

العالن عطل رسمية.
  وثارت تكهنات محمومة وسط اإلعالم 
البريطاني تشير الى أن كنيسة ويستمنستر 
آبيـ  حيث عقد قداس دايانا اجلنائزيـ  هي 
التي ستشهد عقد القران. وقد أقامت اثنتان 
على األقل من صحف التابلويد الشعبية 
افتراضهما هذا على أساس أن كيت زارتها 
«سرا» ليلة األربعاء مبعية أقرب مساعدي 

األمير وليام ورجال أمنه.
  وقالت إن السبب الوحيد الذي منع األمير 
من اصطحابها هو اضطراره للعودة الى 
قاعدته التابعة لسالح اجلو امللكي في شمال 
ويلز حيث سيقيم االثنان بعد زواجهما. 
وثمة همس يدور أيضا عن ان كيت ال تريد 
عقده في كاتدرائية سنت بول التي شهدت 

زواج دايانا وتشالز خوف النحس.
  أمـــا املوعد الذي أدلـــى فيه «اخلبراء» 
بدلوهم فيدخل فـــي باب متنيات اجلهات 
السياحية والتجار. وقال هؤالء إن االقتصاد 
نفسه سينتفع في حال كان الزواج في أوائل 
الربيع وليس في أوج الصيف. وهذا ألن 

شهري يوليو وأغسطس هما قمة املوسم 
الســـياحي بزواج ملكي أو بغيره. وقالوا 
إن األمثـــل، من وجهة النظر التجارية، ان 
يكون في مارس أو بريل على أكثر تقدير، 
لكن هذا غير مرجح فقط بســـبب الطقس 

البارد وغير املواتي حلدث كهذا. 

  الخاتم النحس 

  وقـــال البعض علنـــا إن خامت خطوبة 
األميرة دايانـــا الذي قدمه ابنها خلطيبته 
«منحوس» وكان حريا به ان يشتري غيره. 
وهذا ألنه يتمنى لنفسه وكيتـ  بدون وعي 
منهـ  مصيرا مشـــابها ملصير زيجة أبويه 

الفاشلة ومصير والدته املأساوي.
  اخلامت (النحس) نفســـه من الياقوت 
األزرق احملاط بـ ١٤ أملاســـة ســـوليتير، 
واختارتـــه دايانا فـــي ١٩٨١ من مجموعة 
عرضتها عليها «اجلواهري امللكي» وقتها 
جيرارد اوف ماي فير، وكان ســـعره ٢٨ 
ألف جنيـــه و٥٠٠ جنيه (حوالي ٤٥ ألف 
دوالر) وارتفعت قيمته الى أكثر من ٢٥٠ 
ألف جنيه (حوالي ٤٠٠ ألف دوالر) فقط 
بسبب الصبغة امللكية التي اكتسبها. وقيل 
إن دايانا اختارته ألنه يشبه خامت خطوبة 

والدتها. 

 منع إعالن لبيونسيه خوفًا من إثارة األطفال
 لندنـ  أ.ش.أ: قررت هيئة الرقابة 
على املصنفات الفنية في بريطانيا 
إيقـــاف إعالن عن عطـــر (بارفان) 
تقوم بالترويج له املغنية األميركية 

بيونسيه يحمل اسم «سخونة».
  وذكرت مجلة «لوبوان» الفرنسية 
أن الهيئـــة البريطانية قررت منع 
إذاعة اإلعالن الذي يستغرق دقيقة 
واحدة على القنـــوات التلفزيونية 
البريطانية بعد أن تلقت شـــكاوى 
من العديد مـــن أولياء أمور أطفال 
ومراهقني يستنكرون فيها ما يحمله 
إثارة ســـواء بســـبب  اإلعالن من 
أو  اإليحاءات اجلنسية لبينوسيه 

بسبب مالبسها.
  يشار إلى أن بينوسيه التي تعد 
من أهـــم املغنيات في أميركا قررت 
خوض مجال صناعة العطور بطرح 

عطر «هيت». 

 چنيفر لوپيز وزوجها مارك أنطوني 

 ربطة العنق اإلسالمية  فاطمة اإليرانية  ميكا 

 بيونسيه 

 أميركي يبيع نسخة من كتاب باتمان بـ ٤٩٠ ألف دوالر 

 ميكا.. األميركي اللبناني في متحف الشمع بباريس

 داالس، (يو بي آي): بيعت 
نسخة من كتاب كوميدي عن 
شـــخصية »بامتان» (الرجل 
الوطواط) الشهيرة بسعر فاق 
الـ ٤٩٠ ألف دوالر. وأفادت دار 
العلنية  «هيريتاج» للمزادات 
بان الكتاب اشـــتراه رجل من 
كاليفورنيا بسعر زهيد يوم كان 
في الـ ١٣ من العمر في العام ١٩٣٩ 
بيع بـ ٤٩٢ ألفا و٩٣٧ دوالرا. 
وأشـــارت إلى ان السعر الذي 
حتقق فاق التوقعات بحوالي 
٢٠٪. وقال مالك الكتاب روبرت 
إيروين «أشعر بالسعادة وبعد 
أن أعود إلى املنزل ميكنني أن 
أجلس ورمبا أســـتريح وأنا 
ممنت لـــدار هيريتاج فلم أكن 
أعلم كم تقدر قيمة الكتاب وفي 
عمري ال يتوقع املرء مقابالت 
صحافية وتلفزيونية». وطلب 
الشاري عدم الكشف عن هويته. 
واشترى إيروين الكتاب يوم 
كان طفال مقابل ١٠ سنتات فقط 
ولم يتنبه إلى انه مازال بحوزته 
إال قبل ٦ سنوات ورفض بيعه 

مقابل ١٠٠ ألف دوالر حينها.

 باريس ـ أ.ف.پ: يدشــــن املغني 
األميركي ـ اللبناني ميكا الذي عرف 
الشهرة عام ٢٠٠٧ من خالل ألبومه 
األول «اليف ان كارتون موشن» في 
السادس من ديسمبر متثال الشمع 
الذي ميثله، في متحف غريفان في 
باريس على مــــا قالت ادارة متحف 

املشاهير لوكالة فرانس برس.
  واعتبرت أكادميية متحف غريفان 
التي يرأسها الصحافي برنار بيفو 
ان «ميكا جنــــم بوب متفجر الطاقة 
ومشرق حتول في غضون ٤ سنوات 
الــــى فنان عاملي ال ميكــــن االلتفاف 
عليه». وأضافت املؤسسة ان «أسلوبه 
الطفولي وامللــــيء باأللوان وعامله 
الرائع  الالمحدود وصوته  اخليالي 

تسمح باكتشاف عالم فريد».
  وباع ميــــكا (٢٧ عاما) صاحب 
الصوت املميز، ٥ ماليني نسخة في 
العالم من ألبومــــه األول «اليف ان 

كارتون موشن».
  أما ألبومه الثاني «ذي بوي هو 
نيو تو ماتش» وهو عودة الى بوب 
ثمانينيات القرن املاضي، فصدر في 
العام ٢٠٠٩. وســــيكون متثال ميكا 
موضوعا الى جانب التماثيل اخلاصة 
بالتون جون وجورج كلوني ومونيكا 

بيلوتشي في متحف غريفان. 

 اشتراه بـ ١٠ سنتات قبل أكثر من ٧٠ عاما

 إنسان آلي يستأصل حنجرة من الفم

 أميركي يستفتي مستخدمي اإلتنرنت: 
  هل ُأجهض زوجتي؟!

 چنيفر لوپيز وزوجها.. مصمما أزياء 

 مينومونيـ  يو.بي.آي: يصمم النجمان األميركيان 
چنيفر لوپيز وزوجها مارك أنطوني مالبس وحليا 

لسلسلة متاجر «كوهل» األميركية.
  وأعلنت سلســـلة املتاجر ان لوپيز وأنطوني 
سيكونان أول جنمني يصممان معا وفي وقت واحد 

مجموعات أزياء لبائع جتزئة واحد.

  وأكدت «كوهل» انها ستكون املسوق احلصري 
لكل منتجات مارك أنطوني وچنيفر لوپيز التي 
ســـتتوفر في متاجرها ابتداء من فصل اخلريف 
املقبل. وســـتتضمن مجموعـــة لوپيز وأنطوني 
مالبس وحليا للنســـاء والرجال لكن من املمكن 

أن تتطور مع الوقت. 

 منزل هيث ليدجر للبيع
  بـ ٥ ماليين دوالر  

 باريس ـ أ.ش.أ: جنح فريق من اجلراحني الفرنســـيني في املستشفى 
األوروبي «جورج بومبيدو» في اســـتخدام االنسان اآللي في استئصال 
احلنجرة من الفم بدال من اجلراحة التقليدية إلزالة الورم السرطاني، وهي 
العملية الرابعة في العالم التي جترى مبساعدة االنسان اآللي اوالروبوت. 
وهذه التقنية اجلديدة في عالج ســـرطان احلنجرة لها العديد من املزايا 
للمريـــض، حيث ان احلنجرة عضو مهم يتحكـــم في الصوت والتنفس 
والبلع، كما أن املريض ميكث في املستشفى من خمس إلى ستة أيام بدال 
من أسبوعني او ثالثة أسابيع. ويساعد هذا الروبوت الذي أطلق عليه اسم 
«دافنـــش اجلراح» في اجراء العملية عن بعد بفضل ذراعيه التي تتحكم 
في العملية، وهو حاليا يوجد في ٢٠ مستشفى في فرنسا، وكان يستخدم 
فيما قبل في استئصال البروستاتا. يذكر أن أول عملية أجراها الروبوت 

كانت في عام ٢٠٠٩ وبعد ذلك توالت حتى وصلت الى مائة عملية. 

 شيكاغوـ  أ.ف.پ: قرر زوجان 
أميركيان في، والية مينيسوتا 
استفتاء مســـتخدمي االنترنت 
على موقع الكتروني أنشئ لهذا 
الغرض، قبل ان يقررا ما إذا كانت 
الزوجة احلامل منذ ١٦ أسبوعا 

ستقوم بعملية إجهاض أم ال.
  والزوجان هما بيت واليشا 
ارنولد، ويبلغان من العمر ٣٠ 
عاما، وقد أطلقا هذا االستفتاء 
على موقـــع الكتروني يعرض 
صورة صوتية للجنني، مؤكدين 

ان االمر ليس مزحة.

  وقال بيت ارنولد «نحن نأخذ 
االمر على محمل اجلد»، مشيرا 
الى ان االستفتاء بالنسبة اليه 
وزوجته يحمل صفة استشارية 

وليست إلزامية.
  وحتى مساء اخلميس كانت 
نتيجة االستفتاء تظهر ان ٨١٪ 
من املصوتني يعارضون القرار، 

في مقابل ١٩٪ يؤيدونه.
التصويت على    ولم يخـــل 
االســـتفتاء من تعليقات الذعة 
كتبت علـــى املوقع. فكتب احد 
املعلقني البالغ عددهم ٥٤٥ شخصا 

«أي حيلة بشـــعة هذه لكسب 
الشـــهرة لفترة وجيزة»، فيما 
كتب آخر «أال تعرفان كم شخصا 
في العالم يريدون اإلجناب فال 
يقدرون؟» أما اليشـــا، الزوجة 
احلامل، فعبرت على املوقع عن 
مخاوفها من عجزها عن القيام 
بواجباتها كأم مع احملافظة على 

عملها في آن واحد.
  وينتهي االســـتفتاء هذا في 
السابع من ديســـمبر، اي قبل 
انتهاء املهلة التـــي يجيز فيها 

القانون اإلجهاض. 

 نيويورك ـ د.ب.أ: يعرض حاليا مسكن املمثل األسترالي الراحل 
هيث ليدجر للبيع، وذكر موقع «إي أونالين» املعني بأخبار املشاهير 
أن مسكن املمثل الراحل في منطقة سوهو الراقية في مانهاتن معروض 

حاليا للبيع مقابل خمسة ماليني دوالر.
  وهذا هو املسكن الذي توفي فيه املمثل (٢٨ عاما) الشهير بشكل 

مفاجئ قبل عامني إثر تعاطيه جرعة زائدة من األدوية.
  ولم يكن ليدجر ميتلك هذا املسكن بل كان يعيش فيه مقابل إيجار، 

ويقع املسكن في بناية سكنية عتيقة يعود تاريخها لعام ١٩٢٠. 

 «فاطمة».. لعبة تتحدى باربي في إيران
   وربطة عنق إسالمية مستوحاة من «سيف ذي الفقار» 

 منزل هيث ليدجر 


