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بي.بي.سي: ثمن اجلاسوسية 
ليس دائم����ا القت����ل او النفي او 
الس����جن، كم����ا تترجم����ه االفالم 
والروايات، وحتى بعض الوقائع 

التاريخية.
آنا  الروس����ية  واجلاسوس����ة 
تشامبان، التي طردت من الواليات 
املتحدة في وقت س����ابق من هذا 
العام، هي من����وذج لهذا التحول 

االيجابي.
إذ علمت »بي.بي.سي« ان احلزب 
احلاكم رشحها لكي تكون املسؤولة 

عن جناح الشباب فيه.
فقد رشحت تشامبان لتكون عضوة في مجلس »مولودايا غفارديا« 
او احلراس الش����باب، والذي اختار قيادته في اجتماع عقد في موسكو 

االربعاء.
وكانت تش����امبان، الش����قراء اجلميلة، ضمن خلية جتسس روسية 

كشفت عنها السلطات األميركية في يونيو املاضي.
وقد طرد اعضاء اخللية العش����رة من الواليات املتحدة الى روسيا، 

مقابل افراج موسكو عن اربعة جواسيس لواشنطن في روسيا.
كما علمت »بي.بي.سي« ان تشامبان امضت وقتا قصيرا في االجتماع 

املوسع لهيئة الشباب في احلزب املنعقد في موسكو.
ودعت تش����امبان، في كلمة امام التجمع نقلها التلفزيون الروسي، 

اجلميع الى تبني نظرة ايجابية متفائلة للحياة.
وقالت اجلاسوسة السابقة: »علينا ان نغير مستقبلنا، وعلينا ان نبدأ 
أوال بأنفس����نا، فلو كان كل واحد منا مبتهجا وفرحا فسيكون باالمكان 

فعل شيء مفيد وجديد«.
وآنا تش����امبان، التي تعرف ايضا باس����م آنا كوش����جنكو، هي ابنة 
ديبلوماس����ي روسي، وصعد جنمها في وسائل االعالم منذ عودتها الى 

روسيا.

طوكي����و � يو.بي.آي: احتفل إمبراطور الياب����ان أكيهيتو امس بعيد 
ميالده السابع والسبعني.

وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية انه قبل مراسم االحتفال 
بعيد ميالده ال� 77 حتدث اإلمبراطور أكيهيتو عن العام املاضي معترفا 
بالصعوب����ات التي تواج����ه اليابان ومن بينها نق����ص العمال الطبيني 
واملمرضني. وأعرب أكيهيتو عن أمله أن يقدم املواطنون املزيد من أجل 

الكبار في السن حتى ينعموا براحة البال في أيامهم املتبقية.
وعبر اإلمبراطور عن س����عادته لفوز علماء كيمياء يابانيني بجائزة 
نوبل لهذا العام وعودة مسبار الفضاء هيابوسا وهو أول مسبار فضاء 

يتمكن من العودة إلى األرض حامال  معه جزيئات من كويكب بعيد.
وفيما يتعل����ق بصحته قال اإلمبراطور انه بدأ يعاني من صعوبات 
في الس����مع، مشيرا إلى ان بعض الش����بان قد يجدون صعوبة في فهم 

عالمات الشيخوخة.

مادوناوفي االطار عشيقها زيبات

األمير عبدالعزيز بن فهد

الحي »الديبلوماسي« يزف
 األمير عبدالعزيز بن فهد إلى القفص الماسي

جدل جديد في السعودية  بعد حكم قضائي 
بتفريق زوجين لعدم كفاءة النسب

.. وجزائريات مسلمات يتزوجن من أقباط وشيعة وأحيانًا يهود

..ومعسكر تدريبي في مصر.. تأهياًل للزواج
القاهرة � العربية: .. وفي سابقة هي األولى من نوعها 
في مصر، متت دعوة 300 شاب وفتاة يعتزمون ولوج 
»القفص الذهبي« إلى معسكر تدريبي لتأهيل املقدمني على 
مش���روع الزواج وتدريبهم على نوعية احلياة اجلديدة 
التي سوف يدخلونها، خاصة مع ارتفاع معدالت الطالق 
في الس���نوات األولى للزواج وفق دراس���ات اجتماعية 
وإحصائيات رسمية، ويشمل معسكر التدريب مناقشة 
املتدربني حول القضايا الش���ائكة في العالقة الزوجية 

احلميمية وقضايا الصحة اإلجنابية.

فكرة املعس���كر التي دعت إليها »جمعية قلب كبير« 
األهلية جاءت بعد ورود الكثير من الشكاوى إلى اجلمعية 
من قبل املتزوجني، منها ما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أو 
س���لوكيات خاطئة للزوجة أو الزوج في عش الزوجية 
ينتج عنها مش���كالت كثيرة قد تصل الى الطالق، وذلك 
وفقا ملا ذكرت فيروز عمر رئيسة اجلمعية واالستشارية 

النفسية ل� »العربية.نت«.
وتضيف فيروز: »نح���ن كجمعية أهلية متخصصة 
في املشاكل الزوجية واألسرية نعمل من خالل مشروع 

»عدالة األسرة« أحد برامج اجلمعية للوصول الى أفضل 
النتائج واحللول ألي مشكالت زوجية، وقد وجدنا من 
خالل هذه املش���اكل التي ترد إلينا أن معظمها ناجت عن 
عدم وجود ثقافة زوجية وأسرية للمتزوجني، ولهذا فكرنا 
في إقامة معس���كر يقيم فيه 300 شاب ملدة خمسة أيام 
إقامة كاملة في أحد الفنادق بتمويل من وزارة األس���رة 
والسكان وهيئة املعونة األميركية، وخالل هذا املعسكر 
يتم تدريب الش���اب على كيفية اختيار ش���ريكة حياته 

وكيفية التعامل معها«.

دبي � العربية: عادت قضايا التفريق 
بني األزواج بدواعي عدم تكافؤ النس���ب 
إلى الواجهة من جديد في السعودية بعد 
أن أص���در قاض في املدينة املنورة حكما 
بفس���خ عقد زواج بعد دع���وى تقدم بها 
ابن عم الزوجة معترضا على عدم تكافؤ 

النسب بني الزوجني.
وكان���ت ابنة عم���ه تزوجت وأجنبت 
طفل���ة من زوجها اجلدي���د بعد أن ظلت 
أرمل���ة طيلة 20 عام���ا. وعرض القاضي 
على الزوج الفس���خ على أن يرد له املهر 
كامال، لكنه اعترض على هذا احلكم لعدم 
إخالله بشروط النكاح الشرعي وموافقة 

زوجته على االرتباط به وكذلك أشقائها 
التسعة ووالدتهم.

وكان الرج���ل ق���د تقدم لل���زواج بها 
بع���د أن ترملت 20 عاما، إذ كانت وصية 
والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون 
شروط أخرى، وهو ما كان منطبقا على 

هذا الزوج.
وأجنبت منه طفلة وتعيش حياة أسرية 
مستقرة، أما ابن العم املتسبب في فسخ 
العقد فإنه كان متزوجا من شقيقة الزوجة 
قبل أن يطلقها بعد س���نوات من العيش 

املر، على حد وصفه.
ولم يجد ابن العم الذي أراد أن ينتقم 

من عائلة طليقته ومن شقيقتها إال رفع 
تلك الدعوى القضائية التي استند فيها 
إلى إحدى املواد القانونية، وبالفعل صدر 

احلكم في القضية بفسخ العقد.
ولكن زوج السيدة املعنية يعتزم رفع 
دعوى لرد حكم القاضي، استنادا إلى مادة 
في نظام املرافعات الشرعية جتيز له رفع 
الدعوى لرد احلكم حال تدخل القاضي بني 
اخلصوم. واستهجن الشيخ سلمان العودة 
ما حدث ووصفه بأنه مخالفة لهدي الرسول 
ژ، واتباع لبعض أعراف وتقاليد اجلاهلية 
التي نهى عنها الشرع وحاربها لتفريقها بني 
أفراد املجتمع. ويضيف: »اتفق الفقهاء على 

حرمة التعصب للقبيلة وأبناء العشيرة 
واالنحياز إلى القرابة، واحملاباة بسببها، 
واالقتتال من أجلها أو حتت لوائها على 
غير وجه حق. وحتى نس���توعب مسألة 
التكافؤ جيدا، فقد كان للفقهاء رأيان في 
الكفاءة: الرأي األول لبعض العلماء والفقهاء 
الذين وجدوا أن الكفاءة تكون في الدين 
ولم يش���ترطوها أصال. أما الرأي الثاني 
فهو رأي أهل املذاهب األربعة )احلنفية، 
احلنبلية، الشافعية واملالكية(، وهم على 
خالف فيما بينهم، فمنهم من اعتبر الكفاءة 
شرطا للزوم النكاح ومنهم من اعتبرها 

شرطا لصحة النكاح.

اجلزائر � العربية: في ظل ارتفاع 
معدالت العنوسة في املجتمع اجلزائري 
أبدت السلطات مخاوفها  بشكل الفت 
العلني����ة من آث����ار زواج اجلزائريات 
باألجانب بعدما وقف املسؤولون على 
انتشار هذه الظاهرة التي راح ضحيتها 

عدد غير محدود من اجلزائريات. 
واملفاجأة الكبيرة األخرى هي وجود 
حاالت »زواج عبر اإلنترنت« وزواج 
ألغراض اس����تخباراتية، شهدها البلد 

مع استرجاع عافيته األمنية.
وفتحت الس����لطات حتقيقا يقوده 
وزير منتدب ملحق بوزارة اخلارجية 
لالطالع على وضعية اجلالية اجلزائرية 
املقيمة باخلارج، ق����ام خاللها الوزير 
حلي����م بن عطا اهلل بجول����ة إلى عدة 
عواصم عربية وغربية، اكتشف فيها 

من بني ما اكتشف فشل ظاهرة زواج 
اجلزائريات باألجانب. 

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة 
»اخلب����ر« معلومات مهمة تتحدث عن 
زواج جزائريات من الشيعة واألقباط 
واألكراد، وقالت الصحيفة وفقا ملصادر 
لم تسمها إن »عدد الضحايا يقدر باملئات، 
ما جعل تقارير تصنف الظاهرة كمشكلة 
أمنية س����جلت ضمن الظواهر اآلخذة 
في االنتش����ار وذات األبعاد اخلطيرة 
على متاس����ك املجتم����ع واملؤدية إلى 
نشاط ديني غريب عن تقاليد املجتمع 

اجلزائري«. 
وحسب »اخلبر« فإن التقارير تتحدث 
عن »وجود شبكات عديدة تنشط عبر 
شبكة اإلنترنت وأدت إلى زواج كثير 
من اجلزائريات دون دراية كافية بهوية 

العريس، ثم انتهت بهن إلى طالق أو 
ممارس����ة الدعارة في بلد العريس أو 

حتت طائلة سوء املعاملة«.
واكدت احملامية اجلزائرية فاطمة 
بن براهم التي ترافع في هذه القضايا 
منذ س����نوات، أن السجالت املوجودة 
لديها تسمح بتصنيف دوافع الزواج 

باجلزائريات من طرف األجانب.
وحسب بن براهم، يرغب الصيني في 
الزواج من جزائرية للحصول على سجل 
جتاري حتى ميكنه العمل براحة، وهو 
نفس الدافع تقريبا لدى السوريني الذين 
ينشطون في مجال استيراد املالبس 
واحلالقة. أما الفلسطيني فهو يرتبط 
باجلزائري����ة للحصول على امتيازات 
ناجت����ة عن دع����م اجلزائ����ر للقضية 

الفلسطينية. 

الرياض � إيالف: وس����ط حضور شعبي ورسمي 
عربي وخليجي كبي����ر وغير اعتيادي، احتفل وزير 
الدولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء السعودي األمير 
عبدالعزي����ز بن فهد بزواجه من كرمية األمير فيصل 
بن مشعل بن عبدالعزيز، وذلك في قصر الثقافة الذي 
يشهد غالبا احتفاالت األمراء وكبار رجال الدولة في 
احلي الديبلوماسي في الرياض مساء الثالثاء املاضي. 
وش����هد حفل الزواج كبار أس����رة آل سعود يتقدمهم 
رئيس هيئة البيعة األمير مشعل بن عبدالعزيز ووزير 
الش����ؤون البلدية والقروية السابق األمير متعب بن 
عبدالعزيز، وأمير الرياض األمير سلمان بن عبدالعزيز 
الذي يشغل كذلك منصب أمني سر العائلة احلاكمة. 
وكما جرت العادة في حفالت الزواج اخلاصة باألسر 
احلاكمة في اخلليج التي تنيب أحد أبنائها حلضور 
مراسم الزواج، حضر احلفل العديد من الشخصيات 
اخلليجية التي ش����اركت األمير عبدالعزيز فرحته، 

حيث كان على رأس����هم نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية الش����يخ أحمد الفهد، ،سفيرنا لدى 

اململكة الشيخ حمد اجلابر.
ومن اإلمارات العربية املتحدة كان ولي عهد دبي 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ 
ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة 
في دبي، ومن قطر حضر الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثان����ي، ومن اجلمهورية اللبنانية كان فخامة رئيس 
لبنان األسبق أمني اجلميل، ورئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري، ورئيس الوزراء اللبناني األسبق جنيب 
ميقاتي ورئيس الوزراء األسبق فؤاد السنيورة. ومن 
املتوقع أن يقوم األمير الشاب، الذي كان أشهر العازبني 
في اململكة حتى يوم االثنني املاضي، وعروسه بجولة 

شهر عسل في أوروبا وأميركا الالتينية.

الجاسوسة الروسية الحسناء تتقلد 
منصبًا رفيعًا في الحزب الحاكم

إمبراطور اليابان يحتفل 
بعيد ميالده السابع والسبعين

عشيق مادونا الجديد جزائري مسلم 
ويصغرها بـ 28 عامًا

ام.بي.سي: فاجأت ملكة البوب 
األميركي���ة مادون���ا )52 عاما( 
الساحة الفنية باستمتاعها بعشاء 
رومانس���ي مع عشيقها اجلديد 
راقص ال� »بريك دانس« الشاب 
الفرنسي اجلزائري إبراهيم زيبات 
)24 عاما( في أحد املطاعم بلندن، 
وهي ترتدي مالبس كالسيكية، 
رغم أنها معروفة دائما بحرصها 

على املظهر الرياضي.
وذكرت صحيفة »الديلي ميل« 
البريطانية أنه بعد تناول العشاء 
غادرت مادونا وعشيقها مطعم 
»ولسيلي« في لندن، كل على حدة، 
لتجنب التعرض للتصوير معا، 
مش���يرة إلى أن كال منهما ركب 

سيارته في طريقه إلى املنزل.
وأضافت الصحيفة أن مادونا 
� على غير عادتها � لم يظهر أي 
جزء من جسدها، بحسب الصور 
التي مت التقاطها لها أثناء خروجها 
من املطعم، حيث ارتدت معطفا 
طويال، وجوارب سوداء، ووشاحا 

حول رقبتها.
والتقت مادونا وزيبات ألول 
مرة في س���بتمبر املاضي خالل 
حفل إط���الق أحد خطوط أزياء 
مادونا في نيويورك، حيث رقص 
معها في احلفل، وبعدها لم ميض 
وق���ت حتى حت���دث زيبات عن 
عالقته بنجمة البوب األميركية 

الشهيرة.
وقال الشاب اجلزائري األصل 
ملجلة »جراتسيا« الفرنسية التي 
تعنى باملش���اهير وعالم األزياء 

واملوضة »إن مادونا مثل أي امرأة 
في العالم، وبالطبع هي فنانة 
استثنائية ومشهورة في العالم 
كله، لكنها فوق كل ذلك امرأة«. 
وتقول والدة الشاب اجلزائري 
»إن األم���ر لن يس���ير بينهما، 

خاصة أن إبراهيم مسلم حقيقي، 
وعقيدته مهمة في حياته، وأنا 
غير راضية عن حياته مع امرأة 
غير مسلمة. ومادونا يهودية 
تتبع طائفة الكاباال ذات االجتاه 

الصوفي اليهودي«.

فصل الموظفة التي اتهمت لوهان بالتعدي عليها

نرجيلة إلكترونية صحية.. ابتكار لبناني
بيروت � رويترز: ابتكر مخترع 
في لبن���ان نارجيلة إلكترونية 
أطل���ق عليها اس���م النارجيلة 
»الصحية« يس���تبدل فيها املاء 
املستخدم في النارجيلة التقليدية 

ببخار يولد الكترونيا.
التقليدية  النارجيلة  وتولد 
التي يشيع استخدامها في بلدان 
الشرق األوس���ط دخانا ضارا 

بالصحة منذ ابتكارها.
ويج���ري جتميع النارجيلة 
اإللكترونية في مصنع بالعاصمة 

اللبنانية بيروت.
ويق���ول نزار املق���دم وهو 
رج���ل أعمال لبنان���ي ومبتكر 
التي  النارجيلة »الصحية«  إن 
سجل براءة اختراعها تعتمد على 
عملية آلية لتوليد البخار بدال 
من الدخ���ان الضار الناجم عن 
النارجيلة التقليدية. وتستخدم 
أيضا سائال طبيعيا له نكهة بدال 
القطران املمزوج بالنكهات  من 

في النارجيلة التقليدية.
ومض���ى يقول »الشيش���ة 

)النارجيلة( تشتغل دون معسل 
ودون متباك ودون فحم. ويتم 
شحنها بالبطارية مثلما يشحن 
الهاتف النقال وميكن ش���حنها 
ايضا على الكهرباء أو بالسيارة 

او على الطاقة الشمسية. 
النارجيلة  ويتراوح س���عر 
اإللكترونية بني 150 و200 دوالر 
أميركي وهي أعلى من النراجيل 
العادي���ة في أس���واق املنطقة، 
ولكن املقدم يبرر ارتفاع السعر 

بتكاليف االنتاج.

لوس اجنيليس � د.ب.أ: فصلت موظفة 
مركز »بيتي فورد« إلعادة تأهيل املدمنني 
والتي اتهمت املمثلة األميركية الش���ابة 
لينزي لوهان بالتعدي عليها بالضرب، 
من وظيفتها، بسبب إدالئها بتصريحات 

علنية حول احلادث.
وطالبت دون هوالند بأن جتري الشرطة 
حتقيقا في اتهامها املمثلة األميركية الشابة 
بالتعدي عليها بعد مواجهة دارت بينهما 
عقب عودة األخيرة الى املركز بعد زيارة 

ألحد البارات األسبوع اجلاري.
وصرحت املوظفة املفصولة في وقت 
س���ابق ملوقع »تي إم زد دوت كوم« بأن 
لوهان )24 عاما( دفعتها ورمتها بالهاتف 
وس���ط ثورتها الش���ديدة بعد ضبطها 
متلبسة بشرب اخلمر. إال أن لوهان تنكر 

تلك االتهامات.
وذك���رت التقارير أن مرك���ز »بيتي 
فورد« ق���ال في بيان إن املوظفة فصلت 
بسبب إفشاء وثائق خاصة وكشف هوية 

لينزي لوهانمرضى.

احتل المركز الثالث بأميركا بـ 228 ألف نسخة

ألبوم مايكل جاكسون يكتسح مبيعات البوب في العالم

جوائز الدوحة ألدونيس وغسان تويني وأندريه ميكيل

� رويترز:  لوس أجنيليس 
تصدر أول ألبوم غنائي مسجل 
داخل االستوديو لنجم البوب 
األميركي مايكل جاكسون بعد 
وفاته، مبيعات األلبومات في 
أنحاء العالم، خالل األس���بوع 
باألس���واق،  لطرح���ه  األول 
ولكنه احتل املركز الثالث في 
الواليات املتحدة. وقالت »أبيك 
ريكوردز« اململوكة لش���ركة 
الذي حمل  األلبوم  ان  سوني: 
اسم »مايكل«، وشمل مجموعة 

تسجيالت غير مكتملة، احتل 
املركز األول في أملانيا وإيطاليا 

وهولندا والسويد.
واحتل األلبوم املركز الثاني 
ألبومات  ضمن أفضل خمسة 
طرحت حديثا في بلجيكا، وجاء 
أيضا في املركز الثاني في كندا، 
وفي املركز الثالث باليابان، وفي 
املركز الرابع في كل من بريطانيا 

وفرنسا والدمنارك.
وقال���ت أبي���ك: ان ألب���وم 
»مايكل« حقق أفضل مبيعات 

أللب���وم جديد ه���ذا العام في 
أملاني���ا، حيث بيع���ت منه 85 

ألف نسخة.
وكانت مبيعاته في بريطانيا، 
التي بلغت 113 ألف نسخة، هي 
األفضل للمغن���ي الراحل منذ 
ألبومه »خطر« عام 1991م. وفي 
الواليات املتح���دة، وهي أكبر 
سوق للموس���يقى في العالم، 
بيعت نحو 228 ألف نسخة من 
ألبوم »مايكل«، خالل األسبوع 

الذي انتهى في 19 ديسمبر.

أ.ف.پ: منحت   �  باري���س 
الس���فارة القطرية في باريس 
الثالثاء املاضي ضمن سلسلة 
احتفاالته���ا بالدوحة عاصمة 
للثقافة العربية للعام 2010 آخر 
جوائزه���ا في هذا اإلطار ألربع 
ش���خصيات عربية وفرنسية 
دفعة واحدة متثلت بالشعراء 
ادونيس واندريه ميكيل وبرنار 
نوي���ل إضافة ال���ى الصحافي 
والديبلوماسي اللبناني غسان 

التي  تويني. ومنحت اجلائزة 
تبلغ قيمتها 10 آالف دوالر لكل 
من املكرمني خالل احتفال اقيم 
في مقر الس���فارة القطرية في 
باري���س وبه تختتم سلس���لة 
اللق���اءات الت���ي اقيمت طوال 
العام ملكافأة شخصيات عربية 
وفرنسية وعاملية لها ابداعاتها 
الفكرية واالدبية والفنية ولها 
دورها في تعزيز العالقة بالعالم 

العربي.

وقال محمد الكواري سفير 
قط���ر ف���ي باريس ف���ي كلمة 
باملناسبة بحضور حشد كثيف 
من الش���خصيات »هذا املساء 
ولكي نختتم العام في أجواء من 
اجلمال جنحت ان اجمع ثالثة 
من قمم الفكر والثقافة كل منهم 
الكلمة  عالمة يطوع مبوهبته 
ادونيس واندريه  والريش���ة: 

ميكيل وبرنار نويل«.
وتوجه السفير في خطابه 

الى الشاعر ادونيس بالقول »إن 
هذا اللقاء هو في اآلن نفس���ه 
مناسبة لالحتفال بعيد ميالدك 
الثمانني ميالد صرح من صروح 
الشعر العربي، ميالد أسطورة 
حية. حيات���ك منذ بدايتها، لم 
تعرف املألوف )...( من سورية 
انتقلت إلى لبنان ومن ثم إلى 
فرنسا. مسيرتك على صورتك، 
أنت الذي تتأرجح بني الشرق 

والغرب«.


