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أصالة: ال وقت للحديث عن خالفي مع نقابة 
الموسيقيين.. وال أعرف شيئًا عن مسلسل الذهبي

تشارك غدًا عالمة والجريني وقمر شاه أولى حفالت »ليالي فبراير«

أصالة لدى وصولها مطار الكويت

شاكيرا وبيكيه

عبدالحميد الخطيب
عبرت الفنانة أصالة نصري عن أسفها الشديد 
ملا يحدث في مصر حاليا، وقالت لدى وصولها 
الى »الديرة« امس للمشاركة في مهرجان »ليالي 
فبراير« غدا اخلميس بجانب املطرب اللبناني 
راغب عالمة واملغربي����ن عبدالفتاح اجلريني 
ومنى قمر ش����اه: مصر أكبر من هذه األحداث 
وأمتنى ان ينتهي هذا األمر سريعا ملا لهذا البلد 
م����ن معزة عند العرب جميعا، ملمحة الى انها 

تركت أوالدها في مصر.

م����ن جانب آخر، أكدت أصالة انها س����تقدم 
في حفله����ا غدا في صال����ة التزلج مجموعة 
من أغاني ألبومه�������ا اجلدي���د باالضاف��ة الى 
األغاني القدمية التي يحبها اجلمهور الكويتي، 
مشددة على ان خالفاتها مع نقابة املوسيقين 
املصري����ة ال وقت للحديث عنه���ا في ظل هذه 

الظ��روف.
وبس����ؤال »األنباء« عن مسلس����ل طليقها 
أمين الذهبي قالت: ال أعلم اي ش����يء عن هذا 

املسلسل.

شاكيرا في برشلونة لنفي شائعات ارتباطها ببيكيه
دبي � ام.بي.سي: رغم نفيها 
ارتباطه���ا عاطفيا مبدافع فريق 
كرة القدم برش���لونة � جيرارد 
بيكيه، قررت شاكيرا االنتقال الى 
الكاتالونية برشلونة  املقاطعة 

بهدف االستقرار مؤقتا هناك.
وقال���ت مصدر مق���رب من 
املغنية الكولومبية ذات األصول 
اللبنانية، لصحيفة »ذا سان« إن 
أخت شاكيرا تقطن هناك وغالبا ما 
كانت تتردد على املكان، ما دفعها 
الى االستقرار حاليا في اسبانيا 

وجعلها مقرها األوروبي.

هواية جمع المسابيح الثمينة تتحول إلى تجارة رائجة في الكويت
الرجل  كون���ا: أدى ح���رص 
الكويت���ي على اقتناء املس���باح 
)السبحة( الس���تخدامات دينية 
كالتسبيح أو كنوع من الكماليات 
الى حتول هواية جمع املسابيح، 
ال���ى جتارة  الكهرمان  الس���يما 
مزدهرة ف���ي الكويت التي غدت 
مركزا مهما لها في اخلليج والشرق 

االوسط.
وق���ال تاجر وه���اوي جمع 
ل�  القراشي  املس���ابيح حس���ن 
»كونا« ان هذه التجارة ازدهرت 
في الكويت، خصوصا في السنوات 
اخلمس االخيرة، السيما بعد اقبال 
الش���باب الكويتي عل���ى اقتناء 
املسباح، حيث كان محصورا في 
كبار السن في السابق مدلال على 
ذلك بازدياد احملالت املتخصصة 

بهذه التجارة بشكل ملحوظ.
الكويتي  وأوضح ان السوق 
يعد االول في اخلليج والثاني في 
الشرق االوسط بعد تركيا بهذه 
التجارة وهذا ما يدل عليه توجه 
الكثير من التج���ار الى الكويت 
للشراء باجلملة بسبب دقة وجمال 
صناعة املسباح الكويتية عالوة 
على سعره التنافسي مقارنة مع 

باقي دول اخلليج.
وعن أنواع املسابيح التي يكثر 
عليها الطلب في السوق، اضاف 
ان املسباح بشكل عام  القراشي 
ينقسم الى قسمن اولهما مصنوع 
الطبيع���ي واآلخر  من احلج���ر 
من مواد صناعي���ة موضحا ان 
املصنوع من االحجار الطبيعية 
هو االكثر قبوال بن طبقات الزبائن 

املختلفة.
أما عن أشهر انواع املسابيح 
ذات االحجار الطبيعية، فذكر ان 
الكهرمان يعتبر األكثر شهرة بينها 
يليه املرجان والعاج واملستكة في 
حن يشتهر الفاتوران والباكواليت 
كمواد رائجة في صنع املس���ابح 

ذات املادة الصناعية.
وعن سبب ش���هرة الكهرمان 
انواع املس���ابيح بن  على باقي 
القراشي ان ذلك يعود الى ندرة 
هذا احلجر وعمره الطويل حيث 
يجد املش���تري مسابيح صنعت 
التي يعود  الكهرمان  من احجار 
عمرها الى آالف السنن وتستورد 
من اماكن كپولندا والدول املطلة 

على بحر البلطيق.
من جهته قال تاجر املسابيح 

سعود مال اهلل ان حجر الكهرمان 
هو في االساس مادة صمغية تسيل 
من االشجار ذات االعمار الطويلة 
الس���نن فتتحجر  منذ مالي���ن 
ويغمق لونها وتنكسر الى قطع 
حجرية يصاغ منها اغلى انواع 

املسابيح.
وأض���اف ان الكهرمان يزداد 
سعره في السوق يوما بعد يوم 
بس���بب ندرته وجمال ش���كله، 

حيث كان سعر الغرام الواحد من 
الكهرمان ال يتعدى نصف الدينار 
قبل 15 س���نة لتبدأ أسعاره في 
االرتفاع حاليا الى خمسة دنانير 
للغرام وصوال الى اكثر من 100 
دين���ار للغرام لبع���ض أنواعه 

النادرة.
وعن أندر وأغلى انواع مسابيح 
الكهرمان أوضح مال اهلل ان مسباح 
الكهرمان االملاني هو االغلى سعرا 

واالندر في السوق، حيث ال يقل 
سعر الغرام الواحد منه عن 70 
دينارا بسبب انقراضه وعراقته 
وعمره الطويل باالضافة الى اللون 

املميز الذي يشتهر به.
أم���ا اله���اوي والتاجر حيدر 
احلس���يني فرأى ان هواية جمع 
املسابيح، السيما الكهرمان حتولت 
الى جتارة مربحة بفضل ازدياد 
الطلب عليها من قبل فئات عمرية 

لم تكن موجودة في السوق من 
قبل اضافة الى علم املشتري بأن 
الكهرمان ال ينخفض س���عره بل 
يرتفع مع مرور الس���نن بسبب 

الندرة العاملية لهذا احلجر.
وأوضح ان بعض املشترين 
الذين ال يزورون السوق بشكل 
منتظم يفاج���أون دائما بارتفاع 
سعر حجر الكهرمان مقارنة مع 
باق���ي االحجار الطبيعية وحتى 
الصناعية وهذا ما يسبب سوء 
الفهم م���ع التاجر الكويتي الذي 
يش���تري احلجر أساسا بسعر 
مرتفع من السوق العاملي. وبن 
احلس���يني ان ازدياد الرغبة من 
قبل الكثير من املشترين من جميع 
انحاء اخلليج العربي وتوجههم 
الى السوق الكويتي الذي يتمتع 
بتن���وع فريد ألنواع مس���ابيح 
الكهرمان ادى الى زيادة كبيرة في 
سعر هذا احلجر عالوة على ارتفاع 

سعره بشكل كبير عامليا.
وعن اهم اش���كال مس���ابيح 
الكهرمان قال ان الشكل البيضاوي 
هو الشكل املرغوب بشدة حاليا 
ع���الوة عل���ى الش���كل البندقي 
واالسطواني وشكل حبات الذرة 
باالضاف���ة الى الش���كل البندقي 

واملسطح اليوناني.

إيران تشنق رجاًل أدين بالردة وواشنطن تدين 
إعدام سارة بهرامي وتدعوها للتوقف

طهران � وكاالت: قالت وكالة فارس شبه 
الرس���مية لألنباء ان رجال ايرانيا جمع من 
حوله عدة اتباع بعد ان ادعى األلوهية، قد 
اعدم ش���نقا بتهمة ال���ردة في جنوب غرب 

البالد.
ويعاقب القانون االيراني باإلعدام على 
جرائم ال���ردة والقتل والزن���ا واالغتصاب 
والسطو املس���لح وتهريب املخدرات وفقا 
للشريعة االسالمية املطبقة في البالد منذ 

الثورة االسالمية عام 1979.
وقالت الوكالة ان عبد الرضا غرابات شنق 
يوم االربعاء املاضي بع���د ان خدع بعض 
الناس وأقنعهم بعبادته. وقالت الوكالة ان 
معظم اتباعه كانوا من »صغار السن« في 

اقليم خوزستان.
ونشرت احلملة الدولية حلقوق االنسان 
ف���ي ايران التي تتخذ م���ن الغرب مقرا لها 
تقريرا في وقت سابق هذا الشهر قالت فيه 
ان احلسابات تشير إلى اعدام إيران لشخص 

كل 8 ساعات منذ بداية العام.
وتقول منظمات حقوقية ان ايران حتل 
في املركز الثاني بعد الصن في عدد من ينفذ 
فيهم حكم االعدام وان نس���بة االعدام فيها 
بالنسبة لعدد السكان تفوق نسبة أي دولة 
أخرى في العال���م. في العادة ترفض ايران 
االنتقادات الغربية لنظامها القانوني وتقول 

انها تطبق الشريعة االسالمية.
 من جهة اخرى، دعت الواليات املتحدة 
ايران الى وقف تنفيذ احكام االعدام معربة عن 
»قلقها خصوصا« إلقدام السلطات االيرانية 
السبت املاضي على شنق االيرانية � الهولندية 

سارة بهرامي بتهمة تهريب املخدرات.
وقال املتحدث باس���م وزارة اخلارجية 
االميركية فيليب كراولي ان »الواليات املتحدة 
قلقة جدا الستمرار ايران في حرمان مواطنيها 

من حقوقهم املدنية«.
واضاف »نحن قلقون خصوصا بسبب 
حكم االع���دام الذي نفذ مؤخ���را باملواطنة 

االيرانية � الهولندية سارة بهرامي التي لم 
يسمح لها باالتصال باملسؤولن في قنصلية 

هولندا« بطهران.
وعلى الرغم من تدخل هولندا ونداءات 
االحتاد االوروبي فإن الس���لطات االيرانية 
ل���م تتراجع ونفذت الس���بت املاضي حكم 
االعدام شنقا ببهرامي التي ادينت بتهريب 

املخدرات.
وسارة بهرامي )46 عاما( التي ولدت في 
ايران وحصلت على اجلنس���ية الهولندية، 
حكم عليها باإلعدام في 2 يناير، بحسب ما 

اكدت ابنتها لإلذاعة الهولندية.
واعتقلتها السلطات في ديسمبر 2009 
بطهران بهرامي اثناء مشاركتها في تظاهرة 
ضد فوز محمود احمدي جناد بوالية رئاسية 
ثانية في انتخابات شابتها بحسب املعارضة 
عمليات تزوير واسعة النطاق، كما حوكمت 
بتهمة االنتماء الى مجموعة مسلحة مناهضة 

للنظام، بحسب ابنتها.

األمير وليام سيتزوج بالزي العسكري 
وفوضويون يخططون لتخريب الزفاف 

األمير وليام مع كيت

ونسبت الصحيفة إلى مصدر 
مطلع قوله »لدى األمير وليام 
خيار ارتداء بزة عادية لكنه قرر 
ارتداء الزي العسكري وسيعلن 

عن ذلك في الوقت املناسب«.
وينوي األمير وليام زيارة 
كندا برفقة عروسه كيت ميدلتون 

في يوليو املقبل.
ونقل���ت صحيف���ة »صن« 
البريطانية عن مساعدين لألمير 

وليام قولهم ان واحدة من أولى 
زياراته مع كيت ستكون إلى كندا 

في يوليو2011.
من جهة اخرى كشفت صحيفة 
االثن���ن املاضي عن أن  الصن 
فوضوين يتآم���رون لتخريب 
انتحال  الزفاف من خالل  حفل 
شخصية مهنئن واالختباء بن 
احلش���ود. وقالت الصحيفة إن 
الفوضوي���ن املتطرفن  هؤالء 

لندن � وكاالت: سيحاكي األمير 
وليام املصنف ثانيا في ترتيب 
والية العرش في بريطانيا خطى 
العهد األمير تشالز  والده ولي 
وعم���ه األمير أندرو في الزواج 

بالزي العسكري.
وقال���ت صحيف���ة »إيفننغ 
س���تاندارد« االثنن املاضي إن 
األمير وليام البالغ من العمر 28 
عاما مؤهل الرتداء الزي الرسمي 
ألي سالح من األسلحة الثالثة في 
القوات املسلحة املشاة والبحرية 
والقوى اجلوية، مع أنه يتدرب 
حاليا مع س���الح اجل���و امللكي 

البريطاني.
وأضافت أن اخلياط املعروف 
جيفس وهوكس بشارع سافيل 
رو الش���هير لتج���ارة املالبس 
بوسط لندن سيقوم بتفصيل 
الزي العسكري الذي سيرتديه 
األمير وليام في حفل زفافه املقرر 
في التاسع والعشرين من ابريل 

املقبل.
وأشارت إلى أن سعر تفصيل 
زي سالح اجلو امللكي البريطاني 
من قب���ل جيفس وهوكس يبدأ 
من 2800 جنيه إس���ترليني أي 
ما يع���ادل نح���و 4500 دوالر، 
ويس���تغرق فترة تصل إلى 10 

أسابيع.

يخططون لنشر الفوضى حول 
كنيسة وستمنستر التي ستتم 
فيها مراس���يم الزف���اف امللكي 
ملدة ش���هر قبل موعده وعرقلة 
السيارات امللكية بنصب حواجز 
على الطرق وحتويل مس���ارها 

وإلقاء قنابل دخانية.
وأضاف���ت أنها حصلت على 
رسالة الكترونية تتضمن صورة 
ملتقط���ة باألقم���ار الصناعية 
لسير موكب األمير وليام وكيت 
وعليها أس���هم في عدة مواقع 
يخطط الفوضويون الستهدافها 
واستنزاف مصادر الشرطة إلى 

أقصى درجة.
وأش���ارت إلى أن نحو 300 
فوض���وي ينتمون إلى عش���ر 
مجموعات مختلفة اجتمعوا في 
مكان سري في مدينة مانشستر 
قبل أسبوعن لوضع خططهم.

ونسبت إلى شخص قيادي 
في اجلماعات الفوضوية يسمي 
نفس���ه نايت قوله »إن املرحلة 
األولى من اخلطة تسمى عملية 
السلطة املزدوجة ستقوم خاللها 
نحو عش���ر جماعات فوضوية 
بالسيطرة على مبان رئيسية من 
بينها ثكنة ومركز شرطة ومكاتب 
حكومية في منطقة وستمنستر 

وسط لندن«.
 


