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 أسقف بريطاني يعتذر عن توقعه عدم استمرار زواج األمير وليام أكثر من ٧ سنوات 

 رسمياً: زفاف األمير وليام وكيت  ٢٩ أبريل المقبل 

للتعبير عن نفسي بهذه اللغة، واقبل بأن 
ذلك كان خطأ كبيرا وامتنى لالمير وليام 

وكيت زواجا سعيدا مدى احلياة.
  وكان بردوبنت توقع اال يدوم زواج 
وليام وكيت اكثر من ســـبع سنوات 
البريطانية  امللكيـــة  العائلة  ووصف 
في صفحته على موقع فيسبوك بأن 
افرادها مثل زير النساء وانتهت غالبية 

عالقاتهم الزوجية بالفشل.
  وقال اسقف ويلسدن «احتاج لتحديد 
موعد في الربيع او الصيف املقبل لزيارة 
فرنسا» في اشارة الى املوعد املقترح 

لزواج وليام وكيت. 

بيت برودبنت اعتبر ان التصريحات 
التي نشـــرها في صفحته على موقع 
فيسبوك «مســـيئة جدا» واعتذر عن 

االزعاج الذي سببته.
  وقال برودبنت فـــي بيان انه نقل 
اسفه الصادق الى االمير وليام وولده 
ولي العهد االمير تشالز وخطيبته كيت 
بعد ان ادرك ان اللهجة التي استخدمها 

كانت مسيئة جدا.
  واضاف: اعتذر بـــدون حتفظ عن 
االزعاج الذي سببته النه لم يكن من 
احلكمة علـــي االنخراط في نقاش مع 
اآلخريـــن في منتدى علـــى االنترنت 

االمير وليام سينخرط بشكل اكبر في 
املهام امللكية بعد انهاء تدريبه في سالح 
اجلو امللكي وبالتالي فلن يكون لديه 

الكثير من الوقت لزوجة املستقبل.
  في ســـياق متصل قدم اسقف في 
كنيسة اجنلترا اعتذارا من دون حتفظ 
اول من امس عقب تصريحات كان ادلى 
بها وتوقع فيها أال يدوم زواج االمير 
وليام وكيت ميدلتون اكثر من ســـبع 

سنوات.
البريطانية  االذاعة    واشارت هيئة 
(بي بي ســـي) الى ان اســـقف منطقة 
الواقعة شـــمال غرب لندن  ويلسدن 

 لندنـ  وكاالت: أعلن قصر كالرنس 
امس أن األمير وليام سيعقد قرانه على 
صديقته كيت ميدلتون في التاســـع
والعشـــرين مـــن ابريل مـــن العام 

املقبل.
  وقال قصر كالرنس املقر الرسمي 
لولي عهد بريطانيا األمير تشـــالز 
وولديـــه األميرين وليام وهاري في 
بيان «إن العائلة امللكية ستدفع تكاليف 
حفل الزفاف» الذي سيقام في كنيسة 

وستمنستر وسط لندن.
  وأعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون أن زفاف األمير وليام 
وكيـــت في ٢٩ ابريـــل املقبل والذي 
يصادف يوم جمعة «سيكون مناسبة 

سعيدة وسيعتبر عطلة عامة».
  هذا ويقدم خبراء في الطب النفسي 
الدعم للشابة البريطانية كيت ميدلتون 
خطيبـــة االميـــر وليـــام (٢٨ عاما) 
حفيـــد امللكة اليزابيـــث الثانية ملكة 

بريطانيا.
  وذكرت تقارير اخبارية بريطانية ان 
الفترة املتبقية حتى موعد الزفاف العام 
املقبل لن تكون سهلة بالنسبة لكيت 
(٢٨ عاما) التي تلقى الدعم النفسي على 
يد خبراء العدادها لدورها املستقبلي 

في القصر امللكي.
  ونقلت صحيفـــة «ديلي ميل» عن 
صديـــق مقرب من كيت ووليام قوله: 
يرغب القصر فـــي التأكد من ان كيت 
قادرة على حتمل ضغط احلياة اليومية 

بشكل افضل من االميرة ديانا.
  ويخشى القصر امللكي من ان تسقط 
كيت فريســـة االكتئاب مثـــل االميرة 

الراحلة ديانا، والدة االمير وليام.
  ومما يزيد من مخاطر هذا االمر ان 

 وليام وكيت 

 رميا فقيه بني أحضان اجلنود االمريكيني 

 ريما فقيه في أحضان الجنود األميركان! 
 أثارت صـــور رميا فقيـــه اللبنانية األصل 
في أحضان جنود أميركيني جدال واســـعا في 
الصحف العربية والغربية، حيث نشرت املواقع 
اإللكترونية صورة لرميا مع اجلنود األميركان 

مع خبر ان رميا ترفه عن اجلنود.

  يذكـــر ان «فقيـــه» صرحـــت للصحافيني 
املوجودين في حفلة انتخاب ملكة اجلمال بان 
فوزهـــا بلقب ملكة اجلمـــال تهديه الى وطنها

لبنـــان والى كل العـــرب، والى أميـــركا والى 
أهلها. 

 عالم أزهري يدافع عن نشر
  تامر حسني لصوره بمالبس اإلحرام 

 أوبرا تهدي ٢٧٥ سيارة فولكس واجن
  للجمهور المشارك في برنامجها التلفزيوني 

 مالبس داخلية مضادة ألشعة أجهزة المسح في المطارات 
 نيويورك ـ أ.ف.پ: من اآلن فصاعدا يســــتطيع 
املسافرون الذين يهتمون باحملافظة على خصوصيتهم 
خالل مسح جسمهم بجهاز «سكانر»، إخفاء اعضائهم 
احلميمة بواسطة مالبس داخلية مضادة لالشعاعات 

صممتها شركة أميركية صغيرة.
  فالســــراويل القصيرة النسائية والرجالية على 
حد سواء باإلضافة إلى حماالت الصدر التي تبيعها 
مؤسسة «روكي فالتس غير» التي تتخذ من كولورادو 
(الغرب) مقرا لها، تأتي مصنعة من مواد «حتجب 
اإلشــــعاعات» بحســــب املوقع اإللكتروني اخلاص 

باملؤسسة.
  كذلك تأتي هذه املالبس الداخلية مزينة برسوم 
على شكل أوراق كرمة أو أيد متشابكة، وجاء على 
املوقع اإللكتروني للشركة «أوقفوا األشعة السينية 

املزعجة واخلطيرة في املطارات».

  ويعرض املتجر اإللكتروني مناذج عدة ذات أسماء 
إيحائيــــة مثل «باتريوت باك ٣» للرجال الذي يباع 
بـــــ ٤٩ دوالرا و«فالينغ بانتي» للنســــاء ويباع بـ 

١٩٫٨٥ دوالرا.
  وتؤمن الشركة حسومات للعائالت وللمسافرين 
الدائمني، كما تقوم بتوصيل البضائع مجانا، وجتهيز 
٦٥ مطــــارا أميركيا بـ ٣١٥ جهاز مســــح «ســــكانر» 
لألشخاص، بحســــب إدارة سالمة وســــائل النقل، 
وكانــــت الوكالة قد بدأت بتركيــــز هذه األجهزة في 
العام ٢٠٠٧، وهي تعــــزز اليوم عملية تركيبها مع 

شرائها ٤٥٠ جهازا إضافيا.
  ويتم اختيار الركاب وأفراد الطواقم عشــــوائيا 
للخضوع إلى هذا املسح، وإذا ما رفض هؤالء األمر، 
فهم يخضعون إلى تفتيش يدوي دقيق مبا في ذلك 

ألعضائهم احلميمة. 

 لـــوس أجنيليسـ  د.ب.أ: أثبتت مذيعة البرامج 
احلوارية األميركية الشـــهيرة أوبرا وينفري انها 
بالفعل فاعلة خير سخية، حيث أهدت أمس األول 
االثنـــني هدايا فاخرة للمئات مـــن جمهورها خالل 
تســـجيل برنامجها «أوبرا وينفري شو» من بينها 
٢٧٥ سيارة جديدة من نوع «فولكس واجن بيتل» 

من موديل ٢٠١٢ لكل شخص من احلاضرين.
  واعتادت املذيعة صاحبة الشعبية الطاغية توزيع 
هدايا سنوية خالل حلقات برنامجها بعنوان «وينفريز 
فيفوريت ثينجس» وبدأ موســـم الهدايا هذا العام 
بإعالنهـــا ان هاتف «آي باد» من انتاج شـــركة آبل 

سيكون «هديته األولى املفضلة».
  ومنحت أيضا وينفـــري هدايا أخرى من بينها 
مالبس وحقائب ذات تصميمات حديثة وأدوات مطبخ 

رائعة باالضافة الى مجوهرات من األملاس. 

 القاهرةـ  إم.بي.سي: رفض 
عالم أزهري اجلدل املثار على 
موقع «الفيس بوك» واملنتديات 
حول شرعية الرسالة الصوتية 
التي بعثها املطرب تامر حسني 
لعشاقه عبر موقعه الرسمي 
قبل أدائه فريضة احلج، وكذلك 
التي نشرت له وهو  الصور 

يرتدي مالبس اإلحرام.
  وشـــدد علـــى أن هـــذه 
الســـلوكيات مقبولة شرعا، 
طاملا اقترنت بالنية الصادقة، 
مشيرا إلى أنه ليس من املقبول 

أبدا التشكيك في نية املطرب الذي أدى فريضة 
احلج واتهامه بـ «الرياء».

  وتعجب د.سعد هاللي (األستاذ بجامعة األزهر) 
من هذا اجلدل، وقال: «إذا كنا نقبل أن نرى صورا 
عليها مآخذ شرعية من أعمال الفنان، فهل نلومه 

عندما ينشر صورا مبالبس احلج».

  ويرى د.هاللـــي في هذه 
الصور حتفيـــزا حملبي تامر 
ممن لم يؤدوا الفريضة على 
أدائها، كما أنها حتفيز لغيره 
من الفنانني الذين قد يجدون 

حرجا في أدائها.
  وأضـــاف: «لذلـــك فـــإن 
الفنان  الواجب أن نطالـــب 
بنشـــر الصور، ال أن نلومه 

على نشرها».
البعض في    وعن تشكيك 
الشاب، استنكر  نية املطرب 
د.هاللي ترويج مثل هذا الكالم، 
وقـــال: «هذا أمر ال يعلمـــه إال اهللا، وليس ألي 

شخص احلق في أن يتحدث فيه».
  من جانبه، قال الداعية اإلســـالمي الشـــاب 
مصطفى حسني: «أرى في هذه الصور تعبيرا 
عن الفرحة بأداء مناسك احلج، وهو أمر ال يالم 

عليه أي شخص». 

 بعد اتهامه بـ «الرياء» عبر «الفيس بوك» 

 أوبرا وينفري أثناء تقدمي برنامجها 

 تامر حسني في مكة املكرمة مع مجموعة من معجبيه 

 خبراء يعدّون كيـت لدورها حتى ال تتكرر معها أزمة األميـرة الراحلة ديانا 

 .. وأثناء تواجده في احلرم املكي 


