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 احد الطالب بعد االفراج عنه 

 وطالب يتحدث لوسائل االعالم بعد االفراج عنه 

 أهالي الطلبة قبل االفراج عن ابنائهم 

 كيم كارداشيان 

 املغني الكندي جاسنت بيبر 

 جوليا روبرتس 

 كيم كارداشيان تتفوق على أوباما في اإلنترنت 
 نيويوركـ  د.ب.أ: رمبا يكون الرئيس األميركي 
باراك أوباما هو أقوى شخصية عاملية ولكن مواقع 
البحث االلكتروني على االنترنت لها رأي آخر.

  فقد تصدرت عارضـــة األزياء األميركية كيم 
كارداشيان قائمة أكثر األسماء التي يتم البحث 

عنها في محرك البحث «بينج».
  ولم تذكر شركة مايكروسوفت عدد مرات البحث 
عن العارضة احلسناء ولكنها اكتفت بالقول إنها 
تتفوق على املمثلة ساندرا بولوك بنسبة ٢٠٪. 
وجاء جنم اجلولف تايجر وودز في املركز الثالث 
يليه املغنية املثيرة للجدل ليدي جاجا ثم الرئيس 

األميركي أوباما في املركز اخلامس.
  وكان املغني الشهير مايكل جاكسون قد احتل 

هذه القائمة العام املاضي، عام وفاته.
  الالفت للنظر ان الذين استخدموا موقع بينج 
للبحث عن مصطلحات عام ٢٠٠٩ كان أكبر من 
الذين استخدموه للبحث عن أشخاص بعينهم. 

 .. وتموت في عز شبابها
  

  نيويوركـ  إيالف: صورت جنمة املجتمع، كيم 
كارديشـــيان، إعالنا تظهر فيه ميتة في تابوت، 
وذلك لصالح حملة جديدة رقمية لصالح «جمعية 
املفاتيح اخليريـــة»، للحفاظ على حياة الطفل، 
وسيبدأ عرض اإلعالن يوم االربعاء بالتزامن مع 
اليوم العاملي لإليدز. وشاركت كيم في هذه احلملة 
لتحفيز التابعني لها على موقع «تويتر» والـ «فيس 
بوك» للتبرع، فهي في اإلعالن ستكون ميتة على 
املوقعني االجتماعيني، حتى تصل التبرعات إلى 
مليون دوالر لتعيدها إلى احلياة. وقد انضمت 
ليدي غاغا، وأليشـــيا كيز، وجاستني متبراليك، 
وكلوي كارديشيان، وريان سيركست، وجنيڤير 
هدسون، وغيرهم من املشاهير الى هذه احلملة 

للحفاظ على حياة الطفل. 

 جاستن بيبر معشوق المراهقين يريد دخول الجامعة 

 زارته صديقته في السجن فدفنها في زنزانته!

 تاجر سالح ينجح في تحرير مخطوف سعودي بشمال اليمن 

 .. وكلب وولف يسرق باإلكراه!

 مقابل الظهور في إعالن لقهوة إيطالية:
  جوليا روبرتس تتقاضى ١٫٢ مليون يورو في ٤٥ ثانية 

 ليما ـ أ.ف.پ: اعترف سجني هولندي مسجون 
في البيرو بتهمة االجتار باملخدرات بأنه قتل رفيقته 
البيروفية خالل زيارتها له في ســـجنه املكتظ في 
ليما ودفنها في زنزانته قبل اكثر من ثالثة اشـــهر 
على ما اعلنت الشرطة احمللية. وقد اقر جايسون 
سانفورد ســـتالينغ كونكويت (٣٢ عاما) بفعلته 
عندما استجوبته السلطات بشأن الرائحة الكريهة 
الصادرة عن قســـم من زنزانتـــه حيث اقام جدارا 

اسمنتيا على ما اوضحت الشرطة الوطنية في بيان. 
وقال رئيس مؤسسة السجون البيروفية ويلسون 
هرنانديث ان «الهولندي تلقى زيارة رفيقته ليسلي 
باريديس سيلفا (بيروفية في الثانية والعشرين) 
في اغسطس في تاريخ لم يحدد بعد بالضبط وقد 
وقع شجار بينهما على ما يبدو ما دفع السجني الى 
شنقها». وبعد اعترافات السجني الهولندي نبشت 
القوى االمنية اجلثة التي نقلت الى مشرحة ليما. 

 صنعاء ـ يو.بي.آي: جنح تاجر سالح شهير من 
محافظة صعده شــــمال اليمن في حترير سعودي 
اختطف االثنني من قبل عناصر في تنظيم القاعدة 
كانوا يطالبون السلطات اليمنية والسعودية باإلفراج 
عن عدد من عناصرهم. وقال مصدر محلي ليونايتد 
برس انترناشونال ان تاجر السالح فارس مناع متكن 
من التوســــط لدى قبيلة «عبادة» لالفراج عن مدير 

مستشفى السالم بصعدة ظافر الشهري.
  وسبق ملناع ان سجن في األمن القومي في يوليو 
املاضــــي على ذمة احلرب السادســــة بني احلوثيني 
واحلكومــــة التــــي اتهمته ببيع ســــالح لهم. وكان 
الشــــهري قد اختطف أثناء خروجه من منفذ كتاف 
البقع مبحافظة صعدة شمال اليمن عند توجهه إلى 

مقر عمله مبستشفى السالم السعودي. 

 القاهرة: الحظ مدير شركة أن كلبه «الوولف» قد 
اختفى، فتوقع أن لصا يعرف قيمة الكلب قد سرقه 
من عوامته املوجودة مبنطقة الزمالك فاستسلم لألمر، 
وبعد شهور استدعاه قسم شرطة العجوزة الذي سبق 
وأن حرر محضرا باختفاء الكلب فيه، ففوجئ ان كلبه 
قد ســــرقه مسجالن خطر، باســــتخدام أحد القوارب 
النيلية ليــــال، من عوامة مدير الشــــركة بعدما قاما 

بتسلق نافذة العوامة اخللفية وخدرا الكلب وسرقاه، 
ثم استخدما الكلب في سرقة املارة وأعمال البلطجة 
بشــــوارع العجوزة والدقي حتى مت القبض عليهما 
أثناء محاولتهما سرقة احدى السيدات التي استغاثت 
برجال أمن احدى الشركات اخلاصة، فقبضوا عليهما، 
وسلموهما إلى الشرطة وبتفتيشهما عثرت الشرطة 

معهما على ٦ آالف جنيه حصيلة السرقة. 

  مياميـ  أ.ف.پ: قام لصوص 
بســـرقة املاس واملجوهرات 
وعدة أجهزة كمبيوتر وأجهزة 
الكترونية بـــآالف الدوالرات 
من منزل في منطقة أورالندو 
(فلوريدا) إال ان أصحاب املنزل 
ال يريدون إال شيئا واحدا وهو 

استعادة كلبهم.
  وقـــال ميغيـــل تافيراس 
املنـــزل للموقـــع  صاحـــب 
االلكتروني «كليك اورالندو»، 
«الشـــيء الوحيد الذي يهمنا 
هو كلبنا برونكس، هذا جل 

ما نريد استعادته».
  وقد وزع في املنطقة برمتها 
صور كلبه واعدا مبكافأة مالية، 
وجتري شرطة اورالندو حتقيقا 
حول عملية السرقة وحتاول 

العثور على الكلب. 

  مياميـ  أ.ف.پ: قام لصوص 

 الكلب «برونكس» .. أهم 
  من كل مجوهرات العالم!

 مدريدـ  أ.ف.پ: اكد املغني الكندي جاسنت بيبر معبود 
املراهقني الذي باع اكثر من مليون ألبوم وهو اليزال في 
سن السادسة عشرة، انه ينوي دخول اجلامعة. واوضح 
في مدريد «اسافر دائما مع مدرس خاص اجلس معه خمس 
جلســـات من ثالث ساعات اسبوعيا. اريد ان انتهي من 
املرحلة الثانوية ودخول اجلامعة ايضا ومن ثم انتقل الى 
حيث تقودني املوسيقى». وكان جاسنت بيبر في مدريد 
للترويج اللبومه الثالث «ماي ورلدز: ذي كوليكشكن». 
واضاف «ارغب ايضا في خوض غمار الســـينما حتى 
لو انني ســـأكتفي اآلن بالتركيز على املوسيقى». وقد 
جتمع اكثر من خمســـة آالف شخص رغم البرد واملطر 
مبناسبة توقيع جاســـنت بيبر اللبومه في متجر لبيع 
االسطوانات في وسط مدريد. وقد فاز املغني االسبوع 
املاضي باجلوائز االربع التي كان مرشـــحا لها في اطار 
حفل «اميركان ميوزيك اواردز». وقد بدأت مسيرة جاسنت 
بيبر عندما عرضت والدته على موقع «يوتيوب» ألفالم 
الڤيديو شـــريطا البنها وهو يغني اغاني لفنانني امثال 
آشر وجاسنت متبراليك وســـتيفي ووندر امام عائلته 

واالصدقاء. واثار اداؤه اهتماما واسعا بسرعة. 

 لندنـ  د.ب.ا: احتفظت 
النجمة األميركية الشهيرة 
جوليـــا روبرتس لفترة 
طويلـــة بلقـــب النجمة 
األعلى أجرا في هوليوود 
ولكـــن مؤخرا جتاوزتها 
ممثالت مثل ساندار بولوك 

وكاميرون دياز.
  ولكن يبدو أن روبرتس 
عازمـــة على اســـتعادة 
لقبها مجددا حيث ذكرت 
صحيفـــة «ديلـــى ميل» 
امـــس أن  البريطانيـــة 
روبرتس شاركت في إعالن 
لقهوة الفازا اإليطاليــة 
مقابل تقاضي ١٫٢ مليــون 
يورو (١٫١٤ مليــون جنيــه 

استرلينــي).
  ويبدو أن مديري شركة 
الفـــازا على ثقة مبوهبة 
روبرتس حيث انها مثلت 
الذي استمر ٤٥  اإلعالن 
التحدث بأي  ثانية دون 

كلمة.
  ومن املقرر أن يعرض 
اإلعالن في إيطاليا خالل 

فترة الكريسماس. 

 عمره ١٥ عامًا ومسلح بمسدسين

 طالب أميركي يحتجز ٢٣ طالبًا كرهائن ويطلق النار على نفسه

 شيكاغوـ  ا.ف.پ: اعلن مصدر رسمي 
امس ان طالبا في اخلامسة عشرة من 
العمر مسلحا مبسدسني، احتجز مدرسا 
و٢٣ طالبا في مدرســــة في ويسكنسن 
شــــمال الواليات املتحدة قبل ان يفرج 
عنهم ســــاملني ويطلق النار على نفسه 

مما تسبب في جرحه.
  وقال قائد الشرطة في املدينة جيفري 
سكوريك خالل مؤمتر صحافي ان الشاب 
اطلق عليه النار بعدما قامت الشرطة 
بدخــــول قاعة الصف الذي احتجز فيه 
رهائنه اثر سماعهم ثالثة عيارات نارية 

في مدينة مارنيت الصغيرة.
  واضاف ان محتجــــز الرهائن الذي 
لم تكشــــف هويته نقل الى املستشفى 

اثر اصابته بجروح بالرصاص لكن كل 
الرهائن ساملني. وكان الطالب دخل الصف 
في نهاية الدروس وهو يحمل سالحني 
يدويني هما رشاش نصف آلي عيار ٢٢ 
ملم ومسدس من عيار ٩ ملم، حسبما 

ذكر سكوريك.
  واضاف ان الذخائر التي عثر عليها في 

املكان تثبت انه استخدم السالحني.
  واكد قائد الشرطة ان عناصر الشرطة 
الذين كانوا علــــى اتصال بالهاتف مع 
املدرس، قاموا بعد ســــماعهم العيارات 
النارية «بخلع بــــاب الصف واقتحامه 
(...) عندهــــا اطلق الشــــاب النار على 

نفسه وجرح».
  وكان الطالب قد افرج قبل ذلك عن 

خمسة رهائن.
  وكان اريك بورمايستر مدير احلاالت 
الطارئة في مدينة مارينيت الصغيرة 

اعلن انه «متت معاجلة احلادث».
  واضاف «مت االفراج عن جميع التالميذ 

ساملني، وهم االن مع عائالتهم».
  من جهة اخرى، نفى قائد الشــــرطة 
معلومات مفادها ان اشخاصا جرحوا 
خالل عملية االحتجاز وقال للصحافيني 
«قيل ان هناك اصابات بالغة على موقع 
فيــــس بوك، نعلم ان هــــذه املعلومات 

خاطئة».
  وتضم مدرســــة مارينيت الثانوية 
الواقعة شمال مدينة غرين باي، نحو 

٧٠٠ طالب. 

 مادونا تفتتح أولى قاعاتها الرياضية في مكسيكو 
افتتحت  ـ أ.ف.پ:   مكسيكو 
املغنية األميركيـــة مادونا في 
مكسيكو أولى قاعاتها في إطار 
سلسلة نواديها الرياضية العاملية 
التي حتمل اســـم «هارد كاندي 

فيتنيس».
  وجتمع محبو النجمة العاملية 
أمام مبنى أنيق من طابقني في 
حي راق من العاصمة املكسيكية، 
حيث ميتد النادي على مساحة 

٣٢٠٠ متر مربع.
  وكانت مادونـــا قد اختارت 
بنفســـها ٧٠٠ «ضيف خاص»، 
على ما أوضـــح كريس ديديك 

مدير أعمالها وشريكها.
  وفـــي النادي صـــور كبيرة 
ملصـــق  إحداهـــا  للنجمـــة، 
ضخـــم ألســـطوانتها األخيرة 
«سيليبريشن» اضافة الى لوحة 
زجاجية ملونـــة حيث يتكرر 
وجهها، على طراز أعمال أندي 

وارهول الشهيرة.
  وتعتـــزم مادونا إلى جانب 
شـــركائها مـــن مجموعة «نيو 
إيفوليوشن فينتشرز» (نيف) 
نـــواد رياضية مماثلة  افتتاح 
باســـم «هارد كاندي فيتنيس» 
في «عشر مدن أخرى في روسيا 
والبرازيل واألرجنتني وكذلك في 
أوروبا وآسيا»، على ما أعلنوا 

في بيان.
  وتصل كلفة االشتراك السنوي 
في النادي في مكسيكو إلى ١٠ 
آالف بيـــزوس أي حوالي ٨٠٠ 

 مادونا لدى قصها شريط االفتتاح دوالر. 


