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لندن ـ إيالف: بعد ستة أشهر 
من شراء العائلة احلاكمة في قطر 
متاجر »هارودز« التي كان ميتلكها 
املصري محمــــد الفايد، غاب قبل 
ايام قليلة متثال من الشــــمع كان 
الفايد نصبه لنفســــه في الطبقة 
األرضية مــــن املتاجر. وفي مكان 
التمثال أصبح هناك موقع صغير 
تابع للشركة التي تروج ملنتجات 

حتت تسمية »بورشي ديزاين«.
وتســــتفيد هذه املنتجات من 
تسمية »بورشي«، الشركة االملانية 
التي تصنع سيارات رياضية تعتبر 
بني األفضل في العالم. وتتراوح 
املنتجات بني سترات مصنعة من 
اجللد ونظارات شمسية واحذية 
رياضيــــة وحقائب ســــفر عليها 
ختم »بورشــــي ديزاين«. وقبل 
إزالة متثــــال الفايد لم يعد العلم 
املصري موجودا، وهو الذي كان 
يرفرف فوق املتجر الشهير، ليحل 
محله علم قطــــر املالكة اجلديدة 
ألشهر معالم لندن، وأكثرها ربحية. 
وكانت األسرة احلاكمة في قطر قد 
اشترت مجموعة »هارودز« مبا فيها 
املتاجر الفخمة والشهيرة الواقعة 
في وســــط لندن مــــن امللياردير 
املصري محمــــد الفايد مقابل 2.2 

مليار دوالر. ولدى ســــؤال الفتاة 
التي تشرف على موقع  اجلميلة 
»بورشــــي ديزاين« عن االسباب 
التي ادت الى اختفاء متثال الشمع، 
الذي كان يشير الى الوجود الطاغي 
حملمد الفايد على »هارودز«، اجابت 
بكل بســــاطة: »هناك مالك جديد 
للمتاجــــر، ألم تأخذ علما بذلك؟« 
وبدا واضحا من التحسينات التي 
تشهدها متاجر »هارودز« هذه االيام 
الفايد طويت  ان صفحة محمــــد 
نهائيا. ومن بني هذه التحسينات 
تطوير اجلناح املخصص للنبيذ في 
الطبقة التي حتت الطبقة االرضية 
وحتويل املطعم االسباني الذي كان 
مالصقا جلناح النبيذ واملشروبات 

الكحولية الى مطعم ايطالي.
اضافة الى ذلــــك، افتتح يوم 
األربعاء أول ديسمبر قسم خاص 
بالعطور الرجالية مع تركيز خاص 
التجميــــل املخصصة  على مواد 
الفتاة: من قال  للرجال. وتابعت 
انه ال حياة لـ »هارودز« من دون 
محمد الفايد الذي باع املتاجر قبل 
ان يعرف الناس العاديون بشكل 
واضح مصدر االموال التي سمحت 
له في يوم مــــن االيام بان يكون 

مالكا لـ »هارودز«؟!

أوباما وميشيل.. أبرز المدعوين إلى زفاف األمير وليام
سنوب دوغ يطلق أغنية لحفل وداع العزوبية

وليام وكيت أوباما وميشيل

سنوب دوغ

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: كشفت مجلة »يو 
اس ماغازين« األميركية عن أسماء بعض املدعوين 
الى زفاف األمير البريطاني وليام وحبيبته كيت 
ميدلتـــون في 29 أبريل املقبل وذكرت ان الرئيس 
األميركي باراك اوباما وزوجته ميشيل على رأس 

القائمة.
وذكرت املجلة انه فيما يؤكد املتحدث باسم 
قصر سانت جيمس ان الدعوات لن تكون جاهزة 
قبـــل بداية العـــام 2010 إال ان مصـــدرا مطلعا 
على التحضيرات للزفاف امللكي في كاتدرائية 
ويستمينستر كشف عن بعض األسماء املدعوة 

وغير املدعوة.
وقال املصدر »ميكنكم توقع باراك وميشـــيل 
أوباما«، مضيفا ان أسماء النجوم ديڤيد وفيكتوريا 
بيكام والســـير بول مكارتنـــي واردة على الئحة 

املدعوين.

لكن املصدر أشار إلى ان أحد أفراد العائلة املالكة 
الســـابقة لن يتلقى دعوة إلى الزفاف موضحا ان 
زوجة األمير اندرو الســـابقة »سارة فيرغوسون 

لن تكون مدعوة«.
وتوقع أال تلقى دعوة النجم البريطاني ساميون 
كويل ألن تغني سوزان بويل في احلفل آذانا صاغية 
مضيفا »ال يريـــدون أن يتحول األمر إلى برنامج 

إكس فاكتور« التلفزيوني.
من جهة اخرى أطلق جنم الراب األميركي سنوب 
دوغ أغنيـــة جديدة خصصها حلفل وداع عزوبية 

األمير ويليام.
ونقل موقع »بيبول« عن سنوب دوغ ان أغنيته 
اجلديـــدة »ويت« مخصصة حلفل وداع العزوبية 
امللكي وكل حفـــالت وداع العزوبية حول العالم، 
وأشـــار إلى أن األغنية هي النشـــيد األمثل حلفل 

ويليام.

لعبة »City Vill« على »الفيس بوك«

سان فرانسيسكوـ  أ.ف.پ: اعلنت شركة 
األلعاب االجتماعية على شبكة االنترنت 
»زينغا« عن اطالق لعبة جديدة بخمس 
لغات تدعى »سيتي ڤيل« تدعو مستخدمي 

االنترنت الى بناء املدينة املثلى.
اللعبة التي اطلقت على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« تتمتع باخلصائص 
نفســـها التي ادت الى جناح العاب اخرى 
من »زينغا« مثل »فرونتيير فيل« و»فارم 

فيل«.

»زينغـــا«، التي يعتمـــد جناحها على 
امكانية دعوة االصدقاء من »فيس بوك« 
الـــى اللعب معا ومقارنة ادائهم، تؤكد ان 
اكثر من 215 مليون شخص يشاركون في 

العابها كل شهر.
»سيتي ڤيل« هي اول لعبة من »زينغا« 
يتـــم اطالقها على نطـــاق دولي باللغات 
اإلجنليزية والفرنسية وااليطالية واألملانية 

واالسبانية.
وتدعو لعبة »ســـيتي ڤيل« الالعبني 

الـــى بناء مـــدن ذات متاجر ونشـــاطات 
الســـكان،  وخدمـــات تلبـــي حاجـــات 
واحلرص علـــى التفاهم مع بلديات املدن 

املجاورة.
»زينغا« هي حاليا احدى ابرز الشركات 
في ســـيليكون فالي، واعلنت االســـبوع 
املاضي عـــن اتفاقية تضع حدا لنزاع مع 
منافستها »باليدوم« التي اشترتها »ديزني« 
هذه السنة والتي تتهمها »زينغا« بسرقة 

اسرارها املهنية.

بحريني وزوجته يحبسان خادمتين 
آسيويتين 6 أيام في الحمام

المنامة - العربية 
أعلن أسامة العصفور رئيس نيابة احملافظة الوسطى 
في البحرين أن النيابــــة أمرت أمس بحبس بحريني 
وبحرينية ملدة 7 أيام وأخلت سبيل زوجة األول بضمان 
مالــــي، على خلفية اتهامهم باالعتــــداء بالضرب على 
خادمتني آسيويتني واحتجازهما في حمام منزل املتهم 
األول ملدة 6 أيام. وتشير التحقيقات إلى أن اخلادمتني 
هربتا من أسرتني بحرينيتني تربطهما صداقة عائلية، 
وقام املتهــــم األول بالبحث عنهما في كل مكان، وعلم 
أنهما تخرجان بصحبة آســــيوي من جنسية أخرى، 
وأنهما ذاهبتان إلى متنزه عمومي فتوجه إلى املتنزه 
وعند رؤيتهما حاول إدخالهما إلى ســــيارته للتوجه 
بهما إلى مركز الشرطة، فانصاعت األولى لطلبه وقامت 
الثانيــــة مبقاومته واالعتداء عليه، ممــــا أدى لقيامه 

بجرها بالقوة، وتوجه بهما إلى البيت، حيث قام هو 
وزوجتــــه واملتهمة الثالثة باالعتداء عليهما بالضرب 
املبرح، واكتشفوا بعد هدوء انفعالهما أن الضرب قد 
ترك جروحا وآثارا على وجهيهما وأجزاء من جسميهما، 
مما يحول دون تسليمهما إلى الشرطة على هذه احلالة، 
فهداهم تفكيرهم إلى احتجاز اخلادمتني في حمام شقة 
املتهم األول لعدة أيام حتى يتم عالجهما وتختفي آثار 
اجلروح الناجتة عن االعتداء ويقوموا بتسليمهم إلى 
مركز الشــــرطة. وبعد مرور 6 أيــــام على الواقعة لم 
تندمل اجلروح بشكل كامل، ما شكل ضغطا على أفراد 
األسرة وحركتها في البيت طوال هذه الفترة، فقرروا 
أن يستعينوا بشقيق املتهمة الثالثة »صديقة العائلة« 
وطلبا منه أخذ اخلادمتني بسيارته مع أحد أصدقائه 

وانزالهما بالقرب من ساحل جزر أمواج.

جورج بوش

دبـــي ـ العربية: تناول برنامج »عالم الكتب« الذي بثته قناة »العربية« 
مســـاء اول من امس مذكرات الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن 
التي صدرت أخيرا حتت عنوان »قرارات مفصلية«، وبهذا الكتاب يعود بوش 
لألضواء بعدما ما توارى عن األنظار منذ انتهاء واليته الرئاسية قبل عامني 
تقريبا. ويقول الرئيس األميركي السابق إن اإلقالع عن شرب الكحول كان 
من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته، مضيفا: »الكثير من شخصيتي 
وقناعاتي تشـــكلت في السنوات األربعني األولى، ولم يكن بإمكاني أن أقلع 
عن الشـــرب من دون إمياني، وأعتقد أن اهلل ســـاعدني على أن أفتح عيني 
اللتني كانتا مغلقتني بســـبب السكر«. ومنذ وقوع اعتداءات 11 سبتمبر عام 
2001 حتى منتصف عام 2003، يوضح بوش أن املخابرات املركزية األميركية 
)CIA( أبلغته بوجود حوالي 400 تهديد محدد في كل شـــهر، وتابع: »بلغت 
الـ CIA عن أكثر من 20 مؤامرة مزعومة واسعة النطاق، تتدرج من عمليات 
بأســـلحة كيماوية وبيولوجية في أوروبـــا إلى عمليات هجوم محتملة في 
أميركا تنفذها خاليا نائمة. بعض التقارير ذكرت أهدافا معينة مبا في ذلك 
معالم مهمة وقواعد عسكرية وجامعات ومراكز تسوق. بقيت لشهور عديدة 

بعد 11 سبتمبر استيقظ في منتصف الليل قلقا مما قرأت«.

غرف الدردشة عالم مفتوح لكن له قواعد
وينصح فيث شالميان من فيسر 
رينج وهي منظمة أملانية تعمل على 
مساعدة ضحايا اجلرمية، بتنشيط 

هذه اإلعدادات.
من املمكن دائمــــا صد اتصال 
او اعاقته، عندما تعوق اتصاالت 
أشــــخاص، فإن رسائلهم ال تصل 
مطلقا للشــــخص الذي صدها من 
قبل، كما ال ميكنهم معرفة ما إذا كان 
الشخص الذي يريدون االتصال به 
متاح عبر الشبكة أم ال. ينصح أيضا 
بعدم استخدام الصورة الشخصية 
احلقيقية بل استخدم صورة تعتقد 

أنها تعبر عنك.
 هييل هنيياك فوارق بيين غرف 

الدردشة املختلفة؟
 نعم، هنــــاك الكثير من غرف 
الدردشة التي تخضع إلشراف دائم، 
وهناك أيضا غرف ثرثرة مخصصة 
الدردشة هذه  لألطفال، في غرف 
يستطيع األطفال واآلباء ان يضمنوا 
أن هناك قواعد معينة تتبع عند 

إجراء احملادثة.
بعض غرف الدردشة املخصصة 
لألطفال يكون بها وسطاء يطلعون 
على إســــهامات االطفــــال لضمان 
القواعــــد واتباعها،  احلفاظ على 
وال تنشــــر االســــهامات إال بعــــد 

مراجعتها.
 ما الذي ينبغي فعله عندما يظهر 

شيء غريب أثناء احملادثة؟
 أبلغ عما تراه على الفور، الكثير 
من غرف الدردشة بها خيار »زر« 
إنذار،  ميكن الضغط عليه، عالوة 
على ذلك يستطيع األطفال والصغار 
اللجوء إلى الوسيط، وإذا ما شعر 
الطفل باإلزعاج فعليه أن يقول ذلك، 

ومن املهم أيضا إبالغ األبوين.

أفالم مصورة لهم. وحتذر كيرتشمر 
أيضــــا من أنه ال ينبغي مطلقا أن 
يلتقي األطفال أو الصغار بشركاء 
احملادثة الذين ال يعرفونهم بالفعل 

بصورة شخصية.
 هييل ميكن رفع درجيية التأمن 
واحلماية في غرف الدردشة أو في 
موقع للتواصل االجتماعي بوسائل 

فنية؟
 في كل غرف الدردشــــة هناك 
إعدادات معينة ميكن ضبطها لرفع 
مســــتوى األمان عند إجراء تلك 
احملادثات. فاملســــتخدم يستطيع 
على سبيل املثال أن يشترط إعالم 
أصدقائه فقط عــــن عندما يكتب 
تعليقا، وانهــــم وحدهم ميكنهم 

االتصال به.
هناك إعــــدادات اخرى تضمن 
للمستخدم ضرورة موافقته على 
أي اتصال قبل ضم اسمه لقائمة 

اتصاالت أحدهم كصديق.

يجلس األطفال مع آبائهم ليشرحوا 
لهم أصول وقواعد احملادثة عبر 

اإلنترنت.
فكما ال يسمح لألطفال باخلروج 
من املنزل في أي وقت يريدونه،  ال 
ينبغي أن يسمح لهم بدخول غرف 
الثرثرة في أي وقت يشاءون، بل 
في أوقات محددة. كما ينبغي على 
اآلبــــاء أن يوضحوا ألبنائهم أنهم 

موجودون دائما حلمايتهم.
كيف تبدو قواعد الدردشة؟

األطفال على وجه اخلصوص 
ينبغي أن يحمــــوا بياناتهم. هذا 
يعني عدم البوح أبدا بأســــمائهم 
احلقيقية، بل عليهم استخدام أسماء 
فكاهية مستعارة. كما ينبغي أيضا 
أال يذكــــروا عناوينهم أو عناوين 
أصدقائهــــم أو أرقــــام هواتفهــــم 
املنزلية أو اســــم املدرســــة التي 
يدرسون فيها مطلقا. كما ينبغي 
أال يرسلوا صورهم الشخصية أو 

شخص أو سبه غير قانوني.
واســــتخدام ألفاظ نابية أيضا 
من احملظورات وكذلك التحريض 
على استخدام العنف ضد مجموعة 
عرقية أو ضد فرد، إرسال صور 
أو أفالم إباحية أو صور او رسائل 
متتدح أعمال العنف وتثني عليها، 
محظور أيضا شأنه في ذلك شأن 
التحرش اجلنسي بالقصر أو حتى 

النية لفعل ذلك.
مهم أيضا أن تعرف أن اجلميع 
لهــــم حق حصري في اســــتخدام 
صورهم، ذلك يعني أنه إذا التقط 
شخص ما صورة ولو لصديق، ال 
ميكنه نشرها دون موافقة صاحب 

الصورة.
 ما الذي ينبغي أن يفعله الصغار 

قبل الدردشة؟
 تقول كريســــتني كيرتشيمر، 
وهي مســــؤولة باحدى شــــركات 
اإلنترنت في أملانيا، إنه ينبغي أن 

برلنيـ  د.ب.أ: بات عسيرا على 
معظم الشباب أن مير يومهم دون 
تصفح اإلنترنت، وبخاصة غرف 
الدردشــــة، التي يعشقونها، فهم 
يحبون التفاعل مع أناس في مثل 
أعمارهم وجتمعهم بهم اهتمامات 

مشتركة.
مــــا يريدون  األقــــل هذا  على 
تصوره عما تقوم به تلك الغرف 
لكن الكثير من املخاطر تكمن في تلك 
الغرف، غرف احملادثة والدردشة 
ويجب على أولئك الشباب حماية 

أنفسهم.
فدعــــوات اإلباحيــــة وجنس 
األطفال ودعايــــة النازيني اجلدد، 
مــــا هي إال أمثلة للمــــواد التي قد 
يواجهها االطفال والشباب في غرفة 

دردشة.
وقد تتحول املسألة الى مشكلة 
عندما ال يكــــون اآلباء على دراية 
مبا قد يواجهــــه أطفالهم نتيجة 
خبرة كهذه. هناك أسس وقواعد 
للمحادثات والثرثرة اآلمنة ينبغي 
أن يعرفها االطفال واآلباء على حد 

سواء.
وفيمــــا يلي بعض األســــئلة 

وأجوبتها حول هذا املوضوع
معينيية  قواعييد  هنيياك  هييل   

للدردشة؟
 نعــــم، القواعــــد املطبقة على 
خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت 
هي نفس القواعد املتبعة في احلياة 
الواقعيــــة. وهذا يعني أن قوانني 
األحداث والقوانني اجلزائية كلها 
الواقعية  تطبق كما في احليــــاة 

متاما.
 ما الذي يعنيه هذا؟

 ذلك يعني أن التشــــهير بأي 

بوش: اإلقالع عن الخمر.. أصعب القرارات في حياتي

مصدر عراقي: تسجيل أكثر من 11 
ألف إصابة  بأمراض منقولة جنسياً

.. وجماعة تتوعد باعة الخمور بالقتل
الناصريـــةـ  د.ب.أ: هددت جماعة أصحاب محال بيع اخلمور وبيوت 
الدعارة بالقتل في حال اســـتمرارهم بالعمل في مدينة ســـوق الشيوخ 
مبدينة الناصرية )375 كم جنوبي بغداد(. وتوعدت اجلماعة، التي تطلق 
على نفسها »سرايا صرخة احلق« في منشورات وزعت في مدينة سوق 
الشيوخ، مجموعة من أصحاب محال بيع اخلمور وبيوت الدعارة  بإنزال 
أقصى العقاب او رمبا يصل الى القتل في حال اســـتمرار تلك األصناف 
مبمارسة الرذيلة. وذكرت املنشورات أن اجلماعة »قامت بجمع املعلومات 
موثقة وشهادات الشهود واألدلة ضد مرتكبي الرذيلة من أصناف اللواط 
والزانيات وبيوت الدعارة ومحال بيع اخلمور واحلبوب املخدرة وبعد 
ان أخذت اإلذن الشـــرعي من مراجـــع الدين في احلوزة العلمية حملاربة 

تلك األصناف والقضاء عليها«.

العراق ـ د.ب.أ: أفادت مصادر طبية عراقية أن 11 ألفا و700 اصابة 
باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس سجلت في مدينة الناصرية )375 
كم جنوبي بغداد(. وقالت فرات عودة حمادي مديرة شعبة السيطرة 
في دائرة الصحة، في تصريح صحافي، إن »الشعبة سجلت ومن خالل 
االحصائيات والتقارير املسجلة في مركز الرعاية الصحية واملستشفيات 

أكثر من 11ألف و700 اصابة بأمراض منقولة جنسيا«.
وأضافت »االصابات كانت بواقع 759حالة من الذكور و10886 من 
اإلناث من املصابني باألمراض املنقولة جنســــيا حســــب التشخيص 
السببي والتشــــخيص باملتالزمات«. وتابعت »أجرت الشعبة خالل 
األشهر املاضية فحوصات طبية للوافدين للعراق من العرب واألجانب 

والعراقيني للتأكد من عدم إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية«.
وأردفــــت »مت اجراء فحوصات لـ 2688 وافدا ومنح 1430 شــــهادة 
صحية للوافدين العرب واألجانب و175 شهادة صحية دولية للعراقيني 

الراغبني بإكمال دراستهم العليا أو املوفدين من قبل دوائر الدولة«.

محالت هارودز وفي االطار التمثال الشمعي للفايد

»هارودز« القطرية تطوي صفحة الفايد
 وتزيل تمثاله الشمعي من متاجره الشهيرة في لندن


