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الفهد بعد القبض عليه

الشاب أثناء البرنامج التلفزيوني حني ارتطم مبقدمة السيارة

السيارة التي اهدتها لزوجهابيونسي وجاي زي 

األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة

بيونسي تهدي زوجها السيارة األسرع  في العالم.. وثمنها مليونا دوالر

لندنـ  يو.بي.آي: عبرت املغنية األميركية بيونسي عن 
حبها الكبير لزوجها النجم األميركي جاي زي فاختارت 
له هدية مميزة هي سيارة »بوغاتي« األسرع في العالم 

والتي يقدر ثمنها مبليوني دوالر.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية ان املغنية البالغة 
من العمـــر 29 عاما أهدت جاي زي املولع بالســـيارات 

ســـيارة من طراز »بوغاني فيرون« الرياضية مبناسبة 
عيد ميالد ميالده الـ 41.

وأوضحت الصحيفة ان بيونسي انتظرت سنة كاملة 
قبل تســـلم الســـيارة التي ميكن أن تسير بسرعة 410 
كيلومترات في الســـاعة وأن تنتقل من سرعة صفر إلى 

100 خالل 2.5 ثانية.

ونقلت عن مصدر مقرب من بيونسي قولها ان »جاي 
زي ميتلك مجموعة سيارات يحسدها عليها الكثيرون 
ولكن حتى بالنســـبة إليه تعتبر ســـيارة بوغاتي أمرا 
مميزا«. واضاف املصدر ان جاي زي ال يهتم بثمن الهدية 
ولكنه سيقدر ان زوجته اختارت شيئا سيعتبره مبثابة 

كنز طوال سنوات.

»فهد تائه« يتنزه في شوارع الشارقة

جمجمة من األلماس.. التحفة األغلى بالعالم

قرينة عاهل البحرين تشارك في مؤتمر 
األقصر الدولي .. »أوقفوا االتجار بالبشر اآلن«

أسنانها تعود للقرن الثامن عشر وسطحها مغطى بالبالتين

يوم الزواج في طهران أصبح يوم »منع الطالق«
تناولت صحيفة نيويورك تاميز قضية ارتفاع 
نسبة الطالق في إيران، مما يهدد االستقرار العائلي 
الذي تنادي به السلطات في البالد، اقتداء بزواج 
اإلمام علـــي من فاطمة الزهراء قبـــل 1400 عام، 
وهو اليوم الذي اطلق عليه في ايران اسم »يوم 
الزواج«. وذكرت الصحيفة انه مع تزايد حاالت 
الطالق يوميا، لم يعد هذا اليوم يحمل ذلك االسم، 

بل اصبح يعرف بيـــوم »منع الطالق« اي اليوم 
الذي ال تقبل فيه احملاكم طلبات للتفريق او الطالق 

بني الزوجني.
وحول اسباب هذه الظاهرة، يؤكد خبراء بأن 
التغيرات التي طـــرأت على واقع املرأة اإليرانية 
جعلها تسعى لتغيير النظرة االجتماعية التقليدية 

جتاه الزواج، والعالقات، والوظيفة.

السجن عامين المرأة ضربت
 ليوناردو دي كابريو بكأس زجاجية

مصر تدعو الشركات لتقديم عطاءات 
المحطة النووية األولى خالل أيام

أكثرية الروس تأسف لتفتت االتحاد 
السوفييتي وأقلية تريد عودته

القاهرةـ  يو.بي.آي: قالت صحيفة مصرية امس 
ان وزارة الطاقة املصرية ستدعو عبر هيئة احملطات 
النووية لتوليد الكهرباء الشركات العاملية خالل 
ايام الى تقدمي عطاءاتها لتصميم وبناء وتشغيل 

احملطة النووية االولى.
واشـــارت صحيفة »املصري اليوم« اليومية 
املســـتقلة الى ان املسودة االولى للمناقصة التي 
سيجري اعالنها كشـــفت عن ان الشركة الفائزة 
ستكون مسؤولة عن احملطة الى حني تسليمها الى 

احلكومة حسب اجلدول الزمني املتفق عليه.
واضافت نقال عن مصادر في وزارة الكهرباء ان 
الشركة الفائزة ستسلم احملطة للحكومة بعد اجراء 

اختبارات التشغيل املتعارف عليها دوليا، وتدريب 
الكوادر املصرية عامني كاملني في اخلارج.

وقالت املصادر انه لم يجر حتديد قدرة احملطة 
في كراسة شروط املناقصة، حتى تستوعب املناقصة 
العديد من مصنعي مفاعالت املاء املضغوط على 
مستوى العالم، وال تقتصر على تكنولوجيا بعينها. 
واشارت مسودة املناقصة الى انه يجب تقدمي جميع 
العطاءات في مظروفني فني ومالي، وان تخضع 
اجراءات املناقصة للقانـــون رقم 89 لعام 1998، 
واشـــترطت على الشركات العاملية تقدمي خطاب 
ضمان مؤقت تصـــل قيمته الى 75 مليون دوالر 

وسيجري فتحه في تاريخ بدء املناقصة.

افـــاد  موســـكو ـ ا.ف.پ: 
استطالع للرأي اعده معهد ليفادا 
املستقل ونشر نتائجه الثالثاء 
املاضي ان اكثر من نصف الروس 
)55%( يعربون عن اسفهم لتفتت 
االحتاد السوفييتي اواخر 1991 
لكن 15% فقط يتمنون عودته.

وقال 30% من الروس انهم 
ال يأســـفون لـــزوال االحتـــاد 
الســـوفييتي، كما كشف ايضا 
هذا االستطالع الذي اجري في 

اواخر نوفمبر املاضي على عينة 
من 1593 شخصا في 127 مدينة 

روسية.
الســـاحقة  لكـــن االكثرية 
من االشـــخاص الذين شملهم 
االستطالع ال يتمنون مع ذلك 
عـــودة االحتاد الســـوفييتي، 
ويريد ربع الروس )26%( في 
املقابل احتـــادا »اكثر تالحما« 
بني اجلمهوريات السوفييتية 
السابقة ويأمل 19% في نشوء 

جتمع مساو لالحتاد االوروبي 
في املنطقة.

وكان االحتاد الســـوفييتي 
الســـابق )1922 ـ 1991( يتألف 
مـــن 15 جمهورية اشـــتراكية 
سوفييتية باتت مستقلة جميعا 
اليوم. واجتمعت احدى عشرة 
منها فـــي اطار مجموعة الدول 
املستقلة وهي منظمة اقليمية 
مستقلة ال تتمتع بصالحيات 

فعلية.

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: قضت محكمة أميركية بســــجن 
امرأة ملدة عامني بتهمة التعدي بالضرب على املمثل األميركي 
ليوناردو دي كابريو وإصابته بجروح. وذكر موقع »تي ام 

زي« اإللكتروني املعني بأخبار املشــــاهير ان املرأة 
واسمها اريثا ويلسون )40 عاما( ضربت دي كابريو 
)36 عاما( بكأس زجاجية خالل حفل قبل 5 أعوام. 
ومن املقرر ترحيل املتهمة وهي كندية اجلنسية الى 
بالدها بعد انتهاء فترة العقوبة. واعترفت ويلسون 
وهي عارضة أزياء ســــابقة بالتهمة املنسوبة إليها 
أمام احملكمة فــــي لوس أجنيليس. ولم يعرف بعد 
السبب الذي دفع املرأة لضرب دي كابريو في هذه 
الواقعة الى تعود لعام 2005. وأصيب دي كابريو 
وقتها بجروح قطعية في الوجه والرقبة وتطلبت 
خياطة اجلروح 17 غرزة. وقال املتحدث باسم دي 
كابريو وقتها كني صنشاين ان املتهمة ضربت النجم 

السينمائي الشهير دون إنذار او خالف بينهما، مشيرا الى انه 
طلب من املرأة قبل هذه الواقعة اكثر من مرة مغادرة احلفل 

اريثا ويلسون وفي االطار دي كابريوالذي كان مقاما بإحدى الڤيالت في هوليوود.

دبيـ  العربية: جنحت فرق من شرطة الشارقة 
بالتعاون مـــع هيئة البيئة واحملميات الطبيعية 
في الشـــارقة من إلقاء القبض على فهد متوسط 
احلجـــم، كان يتجول في مواقف الســـيارات في 
منطقة شـــيص في اجلزء الواقع ما بني مســـجد 
املغفرة وفندق راديسون بلو وتسليمه إلى هيئة 

احملميات الطبيعية في الشارقة.
ونقلت صحيفة »البيان« اإلماراتية، امس عن 
رئيس قسم الدوريات في شرطة الشارقة املقدم 
أحمد بن درويش أنه بعد ظهر الثالثاء تلقت غرفة 

العمليات املركزية بشرطة الشارقة بالغا من أحد 
املارة في املنطقة املجاورة ملسجد املغفرة بالشارقة، 
يفيد بوجود فهد صغير يتجول في مواقف السيارات 

في هذه املنطقة مما أثار رعب اجلمهور.
فهرعت فرق دوريات النجدة وقوة الطوارئ 
ورجال البحث اجلنائي إلى املوقع، حيث طوقت 
املكان منعا لهرب الفهد والسيطرة عليه، حيث مت 
إبالغ هيئة احملميات الطبيعية بالشارقة والتي 
قامت بدورها بنقل الفهد إلى محمياتها بالشارقة 

للكشف الطبي عليه.

لنــــدن ـ ســــي.ان.ان: قضت 
اجلمجمة التــــي صممها الفنان 
البريطانــــي داميان هيرســــت 
قرابة العامــــني في ظلمة خزنة 
أحد البنــــوك، إال أن الوقت قد 
حان مجددا لظهورها في العلن 

وملعانها من جديد.
وحتمل هذه اجلمجمة الفنية 
اسم »في حب اإلله«، وتتكون من 
أسنان تعود للقرن الثامن عشر، 
أما سطحها فهو مغطى بالبالتني 
املزين باألملاس. يقول هيرست: 
»أعتقد أن الفن هو العملة األقوى 
في العالــــم، ولذلــــك بقاء هذه 
اجلمجمة مخبأة أمر فظيع، ألن 
من األفضل أن يستمتع الناس 
برؤيتها«. وخالل األشهر اخلمسة 
املقبلة ستعرض هذه اجلمجمة 
في فلورانس اإليطالية. ولطاملا 
عرف هيرســــت بتحفه الغالية 
الثمن، ففي عام 2008 صمم الفنان 
البريطاني ثورا قرونه وحوافره 
من الذهب، وبيــــع بالنهاية في 
املزاد العلني. وهيرست، الذي لم 
يعرف الفقر في حياته، أصبح 
أكثر غنى من وراء بيع مثل هذه 
التحف النفيسة، ولعله الفنان 
األكثر ثراء على ســــطح الكرة 

األرضية.

املنامة ـ أ.ش.أ: تشارك األميرة سبيكة 
بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين 
في اعمال مؤمتر األقصر الدولي »اوقفوا 
االجتار بالبشر اآلن: تطبيق بروتوكول األمم 
املتحدة« الذي يقام حتت رعاية ورئاسة 
ســـوزان مبارك قرينة رئيس جمهورية 
مصر العربية خالل الفترة من 10 الى 13 

ديسمبر اجلاري.
وذكرت وكالة أنباء دولة البحرين )بنا( 
امـــس ان املؤمتر يهدف الى التعرف على 
االبعاد املختلفة لالجتار بالبشر وضرورة 
مكافحتـــه كظاهرة تســـيء الية مجتمع، 
واهمية العمل على تنمية قدرات الشباب 
ملكافحة قضية االجتار بالبشر، باالضافة 
الى العمل على اشـــراك شخصيات بارزة 
للقيام بالـــدور املطلوب في مواجهة هذه 

القضية.
وسيتم خالل املؤمتر مناقشة التحديات 
املتبعة  الواردة للبروتوكول واالساليب 
في تخطي هذه التحديات، باالضافة الى 
التعريفات املختلفة لالجتار بالبشر، كما 
سيتم عقد جلسات موضوعية حول الوقوف 
على القضايا املهمة وبيان دور املساندة 

السياسية في مكافحة هذه القضية.

غاغا تغني بالروسية

موســـكو ـ يو.بي.آي: اعلن رالف ســـيمون مروج اعمال النجمة 
االميركية ليدي غاغا انها قد تسجل اغنية باللغة الروسية.

وقال سيمون في حديث لوكالة االنباء الروسية »نوفوستي« ان 
مثل هذه اخلطوة ستجذب املزيد من املعجبني الروس.

واضـــاف: احاول اقناع ليدي غاغا بتســـجيل بعض االغاني في 
ألبومها العام املقبل باللغة الروســـية. قلت لها انك ان غنيتي احدى 
اغنياتك الضاربة السنة املقبلة باللغة الروسية فإن شريحة كبيرة 
في روسيا ستكون سعيدة النها ستتمكن من سماع ليدي غاغا تغني 

بالروسية! هل ميكنك ان تتصور ذلك؟!
وقال ان اجلمهور الروســـي قد يتمكن في مايو املقبل من سماع 

ليدي غاغا تغني بلغتهم األم.

سنتان خدمة اجتماعية المرأة احتفظت 
بجثث أطفالها الثالثة 20 عاما في خزانتها!

لنـــدن ـ يو.بي.آي: أصدرت محكمة بريطانيـــة حكما على امرأة 
احتفظت بجثث ثالثة من أطفالها ملدة 20 عاما في خزانة مالبســـها 

بخدمة املجتمع ملدة سنتني.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( إن برناديت كويرك 
البالغة من العمر 55 عاما ولدت أربعة أطفال خالل الفترة من 1985 

إلى 1995 لكنهم توفوا بعد الوالدة.
واستمعت محكمة التاج في مدينة ليڤربول إلى ان برناديت لفت 
جثث ثالثة من األطفال بقماش ووضعتهم بصندوق بالستيكي في 

خزانة مالبسها وقامت بدفن جثة الطفل الرابع في مقبرة.
وأمرت احملكمة بأن تخدم املرأة املجتمع ملدة عامني حتت اإلشراف 
والتي كانت اعترفت في جلسة ســـابقة أنها اخفت جميع الوالدات 

عن السجالت العامة.
واضافت بي بي سي أن بقايا جثث األطفال الثالثة اكتشفت في يوليو 

2009 من قبل جوان لي ابنة برناديت والتي أبلغت الشرطة.
وأبلـــغ االدعاء العام احملكمة أن برناديت التي لديها ثالثة أطفال 
بدأت اإلفراط في شرب اخلمر والعيش في منط حياة فوضوية وغير 
فعالة بعد انهيار زواجهـــا الثاني في منتصف الثمانينيات وأقامت 

عدة عالقات جنسية خالل هذه الفترة.

ليدي غاغا

نسخة ثالثية األبعاد من اجلمجمة

مخاوف من تعرض ألماني للشلل 
بعدما أصيب في استعراض رياضي

دوســـلدورفـ  د.ب.أ: اليزال الغموض يكتنف مصير احلالة 
الصحية للشـــاب صامويل كوخ الذي أصيب خالل استعراض 
رياضـــي كان يؤديه بالتعاون مع والده فـــي أحد برامج القناة 

الثانية بالتلفزيون األملاني.
وقال األطباء املعاجلون إن من غير املقطوع به بعد ما إذا كان 
الشـــاب املصاب )23 عاما( ميكنه استعادة عافيته بشكل كامل 

على الرغم من أنه أفاق من غيبوبته.
من جانبه، قال اجلراح هانز ياكوب شـــتايجر مبستشـــفى 
دوســـلدورف اجلامعي أول من امس )الثالثاء( إن ســـاقي كوخ 
مصابتان حاليا بالشلل وكذلك ذراعاه مصابتان بالشلل بشكل 

جزئي.
غير أن شتايجر قال إن اخلبر السار أن كوخ يستطيع احلديث 
والتعبير عن نفسه وليس هناك دالئل على حدوث اضطرابات 
كبيرة في املخ. وكان رأس الشـــاب كوخ ارتطم بالسيارة التي 
يقودها والده بسرعة كبيرة أثناء محاولته القفز من فوقها مساء 

السبت املاضي في استعراض ألحد برامج التلفزيون.


