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سارة تروي قصتها وفي اإلطار اوبرا وينفري

وليام وكيت يخططان لقضاء شهر عسل متقشف 

معتقلون يقاضون سجنًا أميركيًا  أجبرهم على التعري!
أطلنطاـ  يو.بي.آي: رفع معتقلون في سجن بوالية 
جورجيا األميركية دعوى قضائية يتهمون فيها املسؤولني 
عن السجن بإجبارهم على الوقف عراة داخل زنزاناتهم 

وهم يغطون أنفسهم بنوع من الكرمي.
وذكرت صحيفة «دايلي ســـيتيزين» أن السجناء 
رفعـــوا دعوى ضد مكتـــب عمدة مقاطعـــة ويتفيلد 

يطالبـــون فيها بتعويضات عقابيـــة بقيمة ٥ ماليني 
دوالر بدعوى تعرضهم لإلذالل فيما كانوا بالســـجن 

في أكتوبر املاضي.
وقال ديڤيد بنيت وهو أحد املساجني الذين تقدموا 
بالدعوى إن احلراس دخلوا وطلبوا منه ومن ٢٧ سجينا 
آخرين التعري دون أن يفصحوا لهم عن السبب وذكر 

أنه أصيب باملرض ملدة أسبوع بعد احلادث بسبب البرد 
الذي تعرض له إثر وقوفه عاريا ١٢ ساعة.

وقال مســـؤول في مكتب العمدة إن إدارة السجن 
اشتبهت في تفشي القمل في السجن والكرمي املستخدم 
كان ملكافحته غير أنه أوضح أن حارســـني قد تعاقبا 

بسبب احلادث.

لندن ـ يو.بي.آي: يخطط األمير وليام وكيت ميدلتون 
لقضاء شهر عسل متقشف في بريطانيا نتيجة الصعوبات 
املالية التي متر بها البالد بعد زواجهما املقرر في التاسع 

والعشرين من ابريل املقبل.
وقالت صحيفة «صندي ميرور» إن وليام وكيت يناقشان 
فكرة قضاء شهر العسل في جزر سيليس في إطار خطوة 

إلظهار تضامنهما مع بريطانيا خالل مرحلة التقشف.
وأضافت الصحيفة أن الفكرة هي من بنات أفكار األمير 
وليام الذي أمضى عطلة هناك عام ١٩٨٩ مع والده ولي العهد 
األمير تشالز ووالدته ديانا وشقيقه األصغر األمير هاري. 
وكان من املتوقع أن يختار األمير وليام كينيا لقضاء شهر 
العســـل كونه كان املكان الذي تقدم فيه خلطبة كيت في 
العام املاضي غير أنهما قررا تغيير املكان بسبب وعيهما 
للمـــزاج العام في بريطانيا والتي اقتربت مرة أخرى من 

حالة الركود.
ونســـبت الصحيفة إلى مصدر ملكي مطلع قوله «إن 
األمير وكيت ناقشـــا إمكانية قضاء عطلة في مكان ما في 
بريطانيا خالل شـــهر العســـل احتراما لتدابير التقشف 
األخيرة ويدرسان عدة خيارات ستتناغم مع املزاج العام 

في البالد».
وأشارت إلى أن األمير وليام البالغ من العمر (٢٨ عاما) 
وكيت (٢٩ عاما) اتفقا على تخفيض تكاليف حفل زفافهما 
إلى أدنى درجة ويدرسان إمكانية الطلب من الضيوف التبرع 

للجمعيات اخليرية بدال من منحهما هدايا الزفاف.

طلبا من المدعوين التبرع للجمعيات الخيرية بدًال من الهدايا

وليام وكيت

السجن ٦٠ عامًا ألميركي استجاب
لنداء اغتصاب على اإلنترنت 

ام.بي.ســـي: «فتاة تطلب 
رجال ميـــارس اجلنس بعنف 
النســـاء علـــى  وال يحتـــرم 

االنترنت».
هذا هو فحوى اإلعالن املزيف 
الذي استخدمه حبيب إحدى 
الواليات املتحدة  الفتيات في 
املواقع اإللكترونية  على أحد 
لينتقم من تركها له وخطبتها 

لرجل آخر.
النتيجـــة كانـــت عمليـــة 
اغتصاب بشعة، حيث استمر 
تاي ماكداول في نهش عرض 
«سارة» ملدة نصف ساعة كاملة، 
وهددها بســـكني على رقبتها 
كي ال تصـــرخ وتفضح أمره، 
وذلك كما روت الفتاة الضحية 
لبرنامـــج أوبرا وينفري على 

ام.بي.سي ٤ األحد املاضي.
وبعـــد أن انتهـــى تاي من 
جرميته البشعة، قامت سارة 
باالتصال بشـــرطة الطوارئ، 
مقيـــدة  أنهـــا  وأخبرتهـــم 
ومصابة في أماكن متفرقة في 

جسدها. 
ســـارة التي تروي قصتها 
ألول مرة قالت لـ «أوبرا»: «حني 
رأيت اإلعالن ألول مرة أصابني 
الذعر، واتصلت بالشرطة على 
الفور، ولكن لسوء احلظ لم يكن 
هناك ما في وسعهم فعله، لذلك 
نصحوني باالتصال بالقائمني 
علـــى املوقع الذي نـــزل فيه 
اإلعالن ليلغوا اإلعالن، وهذا 

ما فعلته فعال». 
اكتشـــفت ســـارة أن الذي 

افـــادت مصـــادر مصرية 
رفيعة بأن الســـجني وعضو 
احلزب الوطني احلاكم هشام 
طلعت مصطفى فر من السجن 
بعد حدوث فوضى في سجن 

طرة.
وقالت املصادر بحســـب 
موقع النشرة االلكتروني ان 
طلعت اتفـــق مع نافذين في 
السجن على سيناريو هروبه 
وانه دفع امواال طائلة من اجل 

تنفيذ عملية الهروب.
وكانـــت احملكمة اصدرت 
قـــرارا بالســـجن على رجل 
األعمال املصـــري املعروف 
هشام طلعت باحلبس املشدد 
١٥ عاما بعد ادانته باالشتراك 
في قتـــل الفنانـــة اللبنانية 

سوزان متيم.

وضع اإلعالن هو صديقها السابق 
جيبدايا ستايب وذلك نكاية فيها 
بعدما تركته وخطبت لشخص 

آخر. 
تضيف ســـارة: «األوان كان 
قد فات، ألن رجال قد اســـتجاب 
لإلعالن، وفي يوم مشـــيت إلى 
منزلي كما أفعل عادة، وفي حلظة 
كان هناك شخص ورائي، أمسكني 
من كتفي ودفعني إلى داخل املنزل، 
وقال لـــي، أردت رجال عدوانيا 
أيتها السافلة وهأنذا، رجوته كي 

يتوقف ولكن بال فائدة».
حاولت سارة املقاومة ولكن 

وقدموا مفتاح سيارة «عدالة» 
حســـب أعـــراف القبيلة التي 

تسبق تنفيذ األحكام.
وأمام مــشاورات ومداوالت 
حكم الشـــيخ ابن مزروع بأن 
تدفع سلطات الوادي والصحراء 
مبلغ ١٠ ماليني ريال ميني و١٠ 
رشاشـــات لقاء الطلقات الـ ١٠ 
العسكري صوب  التي وجهها 
ابنه «ســـعود»، وسط قبول 
احلضـــور باحلكـــم، وارتفاع 
صوت وكيـــل احملافظ بعبارة 

«من حكم قبل».
وبعـــد التشـــــاور بني ابن 
مزروع وابنه «سعود» املصاب 
مت إسقاط نصـف احلكم تقديرا 
للحضور من ممثلي احلكومة 
اليمنية، والنصف اآلخر تثمينا 
أهالي املصاب  للحاضرين من 
ووجهـــاء حضرموت، ليطوى 
بذلـــك اخلالف بشـــكل نهائي 
مبـــا ميثـــل أواصـــر الترابط 
والتالحم بني الشعبني السعودي 

واليمني.

األرانب تكثر في الصين 
بكنيـ  أ.ف.پ: احتفاال بالربيع 
انتشــــرت األرانب فــــي الصني 
مبختلف أشــــكالها، كحيوانات 
أليفة أو للعــــرض في واجهات 
املتاجر أو حلم فــــي اليخنة... 
فمن املتوقع أن يسمح تأثيرها 
املؤالف ببــــدء العام اجلديد في 

طالع سعيد.
الثانــــي والثالث من  وليلة 
فبراير ينتقــــل الصينيون من 
ســــنة النمر إلى ســــنة األرنب، 
وسط احتفاالت تطبعها األلعاب 

النارية.
العــــادات  وكمــــا تقتضــــي 
والتقاليد ســــيجمع الصينيون 
راحــــات أياديهم حتــــى يتمنوا 
النجاح والسعادة للمقربني منهم. 
لكن ذلك سيأتي مختلفا هذه املرة، 
إذ سيتم رفع اإلبهامني منفرجني 
عن بقية األصابع باجتاه السماء، 
وذلك في محاكاة ألذني األرنب.

الهند تحيي الذكرى 
الـ ٦٣ لرحيل غاندي

نيودلهـــيـ  أ.ش.أ: أحيت 
الهنـــد الذكرى الـ ٦٣ لرحيل 
الهنـــد وزعيمهـــا  محـــرر 
المهاتـمـــا غانـدي  الروحي 
بأداء الصــلوات والطقــوس 
الديــنية وفقـــا للمعـتقدات 

الهندية.
وفـــي مراســـم جنائزية 
أقيمت بمناسبة الذكرى الـ ٦٣ 
لوفاته نثرت الحفـيدة الكبرى 
للمهاتما غاندي تيالمين باريخ 
بقايا مـــن رماد جثمان الجد 
غاندي في بحر العرب الليلة 
الماضية بـعد أن حصلت على 
الرماد لدى  قارورة لبقايـــا 
عائلة هندية ثرية احتفظت 

بها ألكثر من ٦٠ عاما.

الوادي والصحـــراء يتقدمهم 
وكيل احملافظـــة عمير مبارك 
عمير، ومدير عام أمن الوادي 
والصحراء العميد ركن مبارك 
العوبثاني، ومساعد قائد األمن 
للـــوادي والصحراء  املركزي 

محمد املرحبي.
ورحب الوكيل عمير بحضور 
مجلس الصلـــح، وقال «نحن 

موجهني عليكم ومحكمني مبا 
حصل باخلطأ من جندي على 
ســـعود ومحكمـــني ومعدلني 
وســـالمتكم»، في الوقت الذي 
أجابهم والد املجني عليه بالقول 
«من منكم ملتزم بتنفيذ احلكم»، 
فيمـــا رد احلضـــور بصوت 
جماعي «نحن جميع احلاضرين 
ملتزمون جميعا وسنوفي به»، 

اليمنـ  وكاالت: شهدت مديرية 
شـــبام مبحافظة حضرموت 
اليمنية أول من أمس إعالن حكم 
«قبلي» يعـــد األول من نوعه، 
طرفـــه األول «احملكوم عليه» 
الوادي والصحراء،  ســـلطات 
وطرفه اآلخر «احلاكم» شيخ 
قبيلة ســـعودية من محافظة 
شرورة التابعة ملنطقة جنران 
عبـــداهللا بن صالـــح مزروع 

الصيعري.
وجاء احلكم بعد مرور سنة 
و٧ أشهر من حــادث إطالق نار 
في مدينة ســـــيؤن عن طريق 
اخلطأ من قبل جندي ميني على 
الشــيخ  ابن  الشاب «سعود» 
بن مزروع نتجت عنه إصابته 
الترقوة برصاصــة  في أسفل 
الرئـــة وخرجت من  اخترقت 

الظهر.
ووفقـــا لتقريـــر نشـــرته 
الســـعودية بدأت  «الوطـــن» 
مراسم التحكيم بوصول ممثلي 
سلطات محافظة حضرموت في 

بنيتهـــا الضعيفة لـــم تكن ندا 
ملهاجمهـــا الذي ربط رســـغيها 
وكاحليها وجردها من مالبسها. 
عند هذا األمر ظنت سارة أنه قد 
انتهـــى، فحاولت التحرك ولكن 

يبدو أن تاي كان جادا. 
واعتدى تاي عليها بوحشية 
ملدة ٣٠ دقيقة مؤملة. واستخدم 
مسن سكاكني حديدي من مطبخها. 
وتوقفت الضحية عن الصراخ 
أخيرا حني شعرت بالسكني على 

عنقها. 
 اضافـــت: «ال أزال أذكر كل 
التفاصيـــل التـــي رافقت كل ما 

حدث، إنه شـــيء لن أنساه في 
حياتي، ألنني أشعر بذلك األلم 

طوال الوقت». 
وتاي ماكـــداول الذي اعتدى 
على ســـارة يبلغ عمره ٢٦ عاما 
وهو متزوج وأب لولدين، وأخبر 
تاي احملققني أنـــه ظن أنه كان 
يحقق رغبة ســـارة في االعتداء 

عليها. 
صديق ســـارة السابق الذي 
يدعى جيبدايا ستايب ومهاجمها 
تاي أقرا بذنبهما في تهمة االعتداء 
ومت احلكم على كل منهما بالسجن 

ملدة ٦٠ عاما. 

سعودي يصدر حكمًا قبليًا
ضد الشرطة اليمنية أصابت ابنه بالخطأ

المئات في جنوب أفريقيا يصّلون من أجل شفاء مانديال
بريتورياـ  أ.ش.أ: احتشد مئات املصّلني في 
احدى كنائس جنوب أفريقيا للصالة من أجل 
رئيس البالد األسبق نيلسون مانديال الذي 

عانى مؤخرا من مشاكل في التنفس.

وذكر تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) االثنني ان املصّلني أعربوا عن 
أملهم في أن يتعافى مانديال ســـريعا، حيث 
انه يعد رمزا للنضال األفريقي للتحرر من 

نظام التمييز العنصري.
يذكر ان مانديال حصل على جائزة نوبل 
للســـالم بعد ان قضى قرابـــة ٢٧ عاما رهن 

االعتقال إبان العهد العنصري البغيض.

ابن مزروع يتشاور مع ابنه سعود قبل تنازله عن احلكم

هشام طلعت

صحتك

النشاط الدماغي يساعد على إمكانية اإلقالع عن التدخين
واشنطنـ  أ.ف.پ: النشاط الدماغي قادر على 
املساعدة في تقييم تصميم مدخن ما لالقالع 
عن التدخني، بحســــب دراسة أعدها باحثون 
أميركيون راقبوا بواسطة التصوير املقطعي 
منطقة في املخ ترتبط بالتغيرات السلوكية. 
والدراسة التي نشرت االثنني في املجلة العلمية 
«هيلث سايكولوجي» تناولت ٢٨ من املدخنني 
الذي كانوا يفرطون في استهالكهم التبغ والذين 

التحقوا ببرنامج لالقالع عن التدخني.
وقد دعي هؤالء إلى مشاهدة رسائل عدة 
تتناول اإلقالع عن التدخني، في حني كان يراقب 
نشاطهم الدماغي بواســــطة جهاز للتصوير 

املقطي احملوسب.
وبعد كل رســــالة كان املرضى «يسجلون 
بأي طريقة أثرت تلك الرسالة على مشروعهم 
لالقــــالع عن التدخني، وإذا ما كانت قد دعمت 

تصميمهــــم أم ال». تقول إمييلي فولك املعدة 
الرئيسية للدراسة ومديرة مختبرات العلوم 
العصبية واالتصال في جامعة ميتشــــيغان 
«ما يثير االهتمام هنا هو أننا نســــتطيع من 
خالل معرفتنا مبا يجري في دماغ أحدهم، أن 
نتوقع سلوكه املستقبلي بطريقة أفضل» فيما 
خص احتماالت إقالعه عن التدخني. والدراسة 
التي مولتها معاهد الصحة األميركية الوطنية 
واملؤسسة الوطنية للعلوم أجريت في جامعة 

«كاليفورنيا» في لوس اجنيليس «يوكال».
وبعد أن انخفضت بشــــكل منتظم نسبة 
املدخنني في الواليات املتحدة منذ العام ٢٠٠٠، 
توقفت منذ العــــام ٢٠٠٥ عند ٢٠٪ ـ ٢١٪ من 
السكان، بحسب إحصائيات احلكومة الفيدرالية. 
وميوت في البالد ســــنويا ما ال يقل عن ٤٤٣ 

ألف شخص على خلفية التدخني.

هل هرب هشام طلعت من السجن؟

كارال بروني ال تريد دخول عالم السياسة
باريسـ  يو.بي.آي قالت السيدة الفرنسية 
األولى كارال بروني ساركوزي إنها ال ترغب 
في دخول عالم السياســـة علـــى الرغم من 
استطالعات الرأي التي أظهرت رضا الفرنسيني 

عن أدائها.
وقالت برونـــي في مقابلـــة مع صحيفة 
«لو باريسيان» نشـــرت امس «بالنسبة لي 
تبقى السياسة عاملا صعبا.. ولن تكون أبدا 
مهنتي» وأضافت إن السياســـة قد تكون في 
بعض األحيان «متوحشـــة» وعلى الرغم من 
الشرف الذي يجلبه متثيل فرنسا في اخلارج 
وخدمة الشعب إال أنها ال تريد خوض مجال 

السياسة.
وكانت اســـتطالعات الرأي قد أظهرت أن 
٦٦٪ من الفرنسيني راضون عن أداء بروني 
فيما يقول  ٦٨٪ إنهـــا تعكس صورة جيدة 

لفرنسا في اخلارج.
وقالـــت بروني إنها تفضل املشـــاركة في 
األعمال اإلنســـانية من خالل عملها كسفيرة 
للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز وعملها على 

برامج حملو األمية.
وقالت إنه يعود لزوجها نيكوال ساركوزي 
أن يقرر ما إذا كان يريد الترشح لوالية ثانية 

في عام ٢٠١٢ وهي ستدعم قراره.


