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متثال شمعي لألمير وليام

كريستوفر لي عاري الصدركريستوفر لي

صورة.. ترغم عضواً بمجلس النواب األميركي على االستقالة
واشنطنـ  يو.بي.آي: قدم عضو مجلس النواب األميركي كريستوفر 
لي اســـتقالته بعد نشر صورة له عاري الصدر على شبكة االنترنت 
كان بعثهـــا عبر البريد االلكتروني إلى امرأة تعرف عليها عبر موقع 
»كريغسليست« لإلعالنات. ونقلت وسائل إعالم أميركية عن مسؤولني 
في مجلس النواب أن لي النائـــب اجلمهوري عن نيويورك أعلم في 
رسالة األربعاء املاضي رئيس املجلس جون بوينر عن قراره االستقالة 
من منصبه بعد الفضيحة. وأصدر مكتبه بيانا طلب فيه لي املتزوج 
ولديه ولد السماح وقال »آسف على األذى الذي سببته أفعالي لعائلتي 
وطاقمي وناخبي.. أقدم عميق وخالص اعتذاري لهم جميعا. لقد اقترفت 

أخطاء كبيرة وأعد بأن أعمل جاهدا للحصول على املسامحة«.
وجاءت االستقالة بعد ساعات من نشر موقع »غوكر« االلكتروني 
مراســـالت الكترونية بني لي واملرأة التـــي تدعى ماريالند )34 عاما( 
التي التقاها عبر »كريغسليست«. ووفقا ملوقع »غوكر« فإن لي )46 
عاما( رد على إعالن شخصي وضعته املرأة عبر موقع »كريغسليست« 
طلبت فيه رجال يؤمنها ماديا وعاطفيا. وبعث لها بعدد من املراسالت 
االلكترونية بينها صورة له عاري الصدر وبعد ان اكتشفت املرأة انه 
كذب عليها بشـــأن عمله وعمره بعثت بالرسائل التي أرسلها لها إلى 

موقع »غوكر« الذي نشرها بدوره مع صورة النائب.

دراسة: 42% من ضحايا 
جرائم الشرف  في األردن عازبات

عمانـ  يو.بي.آي: اظهرت دراسة اعدها املجلس الوطني لشؤون 
االســـرة في االردن ان محكمة اجلنايات الكبرى سجلت 50 حالة 
قتل الناث في قضايا ما يســـمى بالدفاع عن الشرف خالل الفترة 
من 2000 الى 2010. وبينت الدراسة وهي بعنوان »االعذار املخففة 
فـــي جرائم القتل بدافع احلفاظ على الشـــرف.. االبعاد القانونية 
والقضائية واالجتماعية والدينية« ان 69% من جرائم »الشـــرف« 
كانت ترتكب على يد الشـــقيق وان 70% منهم لم يســـتفيدوا من 

العذر املخفف.
وتنص املادة »98« من قانون العقوبات على انه »يستفيد من 
العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي اقدم عليها بَسْورة غضب شديد 
نـــاجت عن عمل غير محق وعلى جانـــب من اخلطورة اتاه املجني 
عليه«، وفشلت احلكومة االردنية مرتني في الغاء هذه املادة بسبب 
رفض مجلس النواب مدعوما بالقوى الدينية والعشائرية. وبينت 
الدراسة ان 56% من الضحايا ضمن الفئة العمرية 18 عاما مشيرة 

الى ان 45% من اجلناة كانوا من ضمن الفئة العمرية ذاتها.
وبالنســـبة للحالة االجتماعية للضحايا اوضحت النتائج ان 
42% منهن عازبات و42% متزوجات بينما توزعت النسبة البقية 
ما بني ارامل ومطلقات في حني ان 56% من اجلناة كانوا متزوجني، 
و56% منهم عمال، ما يشـــير الى انخفاض مســـتواهم التعليمي، 
ومتثلت ادوات ارتكابهم للجرمية باســـتخدام االسلحة النارية او 

االدوات احلادة.

نجاة شارلوت تشيرش وطفليها من االختناق بالغاز

ابنتا أوباما ممنوعتان من استخدام »فيس بوك« ألسباب أمنية

أسعار فلكية في أكثر مطاعم العالم ارتفاعًا بدبي

البحرين تعتقل 200 رجل في حفل للمثليين

تمثال جديد لألمير وليام يحقق 
حلم الراغبات في أن يصبحن »أميرات«

قتل ابنة زوجة والده بعد حلم!
اوغوســـتا ـ يو.بي.آي: حكم على مراهق في 
والية جورجيا األميركية بالســـجن املؤبد بعدما 
اعترف بقتل ابنة زوجة والده اثر استيقاظه من 

حلم كان يتشاجر فيه معها.
وقال مأمور مقاطعة ريتشموند جيمس كيلي 
لصحيفة »أوغوستا كرونيكل« ان القاضية شيريل 
جولي أصدرت حكما بالسجن املؤبد على إيريك 
وايتهيد وانه يحق له التقدم بطلب إلطالق سراحه 

بعد متضية 30 سنة وراء القضبان.
وأشـــارت إلى ان وايتهيد كان فـــي الـ 14 من 
العمر يـــوم أطلق النار على ابنـــة زوجة والده 

باتريسيا تروغلن )22 سنة( 10 مرات في رأسها 
مستخدما مســـدس والده في 7 أغسطس 2009، 
وكان الصبـــي يقيم مع والده بعدما حاول الفرار 

من منزل والدته.
وقال وايتهيد للشرطة انه تشاجر مع تروغلن 
حول غســـل الصحون ثم حلم بالشجار وغضب 

فأخذ مسدس والده وقتلها.
وأشـــارت الشرطة إلى ان وايتهيد لم يعترف 
خطيا بالقتل وإمنا قال انه استيقظ غاضبا وعندما 
عاد إلى رشـــده وجد املسدس في يده وهو واقف 

فوق تروغلن ودمها عليه.

املنامـــة ـ رويترز: قال مســـؤول األربعاء ان 
البحرين اعتقلت نحو 200 شـــخص فيما قالت 
صحف محلية إنها حملة ضد حفل للمثليني في 

الدولة اخلليجية.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية البحرينية 
طلب عدم الكشـــف عن اســـمه لــــ »رويترز« ان 
املجموعة اعتقلت يوم اخلميس املاضي »بسبب 
أنشـــطة ال أخالقية«. وقالت تقارير إعالمية في 
األسبوع املنصرم ان الشـــرطة في بلدة احملرق 
داهمت قاعة احتفاالت مليئة باملثليني يحتسون 

اخلمر ويدخنون النرجيلة.
وقالت صحيفة األيـــام البحرينية إن مصدرا 
سريا دخل القاعة قال إنه شاهد مجموعة كبيرة 
من الناس من »اجلنس الثالث« يرتدون مالبس 
نسائية وسارع إلى االتصال بشرطة املدينة التي 
أحاطت بالقاعة واعتقلت املشتبه بهم. وأضافت ان 
أعمارهم تتراوح بني 18 و30 عاما وأغلبهم من دول 
اخلليج العربية ومن املعتقد أيضا أنهم أتوا إلى 
اململكة خصوصا من أجل احلفل. وقال املسؤول 
إن من املرجح وجود مواطنني أجانب بني املعتقلني 

لكنه لـــم يدل مبزيد مـــن التفاصيل واضاف أن 
القضية أحيلت إلى النيابة. وقالت صحف محلية 
إن سوريا ولبنانيا كانا ضمن املجموعة. وتعتبر 
البحرين بني أكثر دول اخلليج حتررا، حيث تباع 
اخلمور فـــي املتاجر في حـــني يقتصر وجودها 
في دول اخلليج األخرى على الفنادق. وجتتذب 
اململكة زوارا يقضون العطالت األســـبوعية من 
دول بينها الكويت وقطر والسعودية التي ترتبط 
بها البحرين بجسر. وقالت صحيفة جلف ديلي 
نيوز احمللية إن مسؤوال محليا في مدينة احملرق 
دعا إلى اجراءات صارمة ضد قاعات االحتفاالت 

بعد احلادث.
ونقلت الصحيفة عن املسؤول احمللي رمزي 
اجلالليف قوله »أعلم أن الرجال قد أوهموا مدير 
القاعة بأنهـــم ينظمون حفل عيد ميالد. غير أنه 
اتضح.. وفق ما سمعت.. أنهم ينظمون حفل زفاف 
لرجلني«. وأبلـــغ الصحيفة بأنه ينبغي التحقق 
بعناية من االحتفاالت التي يتم حجز قاعات إلقامتها 
في املدينة التي قال إنها تضم 29 مسجدا وإن أهلها 

متدينون ومحافظون للغاية.

لنـــدن ـ د.ب.أ: تأبط ذراع أمير وســـيم.. حلم بعيد 
املنال للكثيـــر من الفتيات ولكنه من املمكن أن يتحقق 
ولو بشكل جزئي. وقامت الفنانة جنيڤر روبل بتصنيع 
متثال شمعي لألمير وليام يرتدي حلة أنيقة في ذراعها 
اليمنى خامت يشبه اخلامت الذي قدمه وليام خلطيبته كيت 
ميدلتون. وميكن للراغبة وضع يدها اليسرى في اخلامت 
وهي تتأبط ذراع التمثال وبالتالي حتصل على صورة 

مع األمير الشاب وتبدو مرتدية خامت اخلطبة أيضا.
وكان األمير تشالز ولي العهد البريطاني ووالد األمير 
وليام قد قدم نفس اخلامت خلطبة األميرة الراحلة ديانا 
قبل 30 عاما. وأعاد وليام نفس املشهد بعد هذه السنوات 
عندما قـــدم اخلامت املطعم بالياقـــوت األزرق واألملاس 
خلطيبته الشـــابة. ومتثال األمير وليـــام هو جزء من 
معرض يستضيفه جاليري ستيفن فريدمان في لندن 

والذي ميتد حتى اخلامس من مارس املقبل.
ولكن الصحافة البريطانية استقبلت جودة التمثال 
ومطابقته لألصل بالكثير من التشكك حيث علقت إحدى 
الصحـــف الصادرة في لندن قائلـــة: »ميكن القول بعد 

تشكك كثير أن هذا هو األمير وليام«.

.. وميشال تؤكد: زوجي ال يصبغ شعره

عضوة في مجلس الشيوخ البلجيكي تدعو
 لإلضراب عن ممارسة الجنس« لحل مشكلة البالد

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: أكدت السيدة األميركية 
األولى ميشال اوباما مازحة ان زوجها باراك اوباما 
ال يصبغ شـــعره، موضحة ان الرئيس »ال يهتم 
كثيرا ملظهره«. وقالت اوباما في مقابلة مع برنامح 
»توداي« على محطة »ان بي ســـي« التلفزيونية 

»شعره مييل الى الشيب«.
وتساءلت عدة وسائل إعالم أميركية بهذا الشأن 
بعد نشر صور تفصل بينها أيام قليلة يظهر فيها 
شـــعر الرئيس داكنا أكثر إال ان زوجته أكدت ان 

األمر عائد إلى لعبة الضوء.
اال انها تابعت مازحة »لو عرف انه سيصبح 
رئيسا لكان بدأ بصبغ شعره قبل سنوات، ويقول 

ان األوان قد فات اآلن«.
وأضافت اوباما أيضا ان الرئيس الذي سيبلغ 
اخلمسني الصيف املقبل ال يهتم مبظهره اخلارجي 
بتاتا موضحة »أمتنـــى ان يختار بزات من لون 
مختلـــف او قميصا جديدا اال انه ال يكترث كثيرا 

ملظهره اخلارجي«.

بلجيكاـ  أ.ف.پ: دعت عضوة في مجلس الشيوخ 
البلجيكي إلى »إضراب وطني عن ممارسة اجلنس« 
حتى تشكيل حكومة جديدة في البالد في آخر مبادرة 
مضحكة تثيرها أطول أزمة سياسية تشهدها البالد.  
فمنذ عدة أســــابيع يحاول الشعب البلجيكي القلق 
كثيرا، الضغط على املسؤولني السياسيني الفالمنكيني 
والناطقني بالفرنســــية الذين لم يتوصلوا بعد إلى 
تشــــكيل حكومة ائتالفية بعد ثمانية أشــــهر على 

االنتخابات التي جرت في 13 يونيو 2010.
 ونزل نحو 35 آلف شــــخص إلى الشــــوارع في 
بروكســــل في 23 ينايــــر للتعبير عن اســــتيائهم، 
وقد اقترح املمثل البلجيكــــي بونوا بولفوردي ان 
يرخي البلجيكيون حلاهم حتى تشــــكيل احلكومة 

اجلديدة.
 وأوضحت عضوة مجلس الشيوخ االشتراكية 
الفالمنكية مارلني تيمرمان وهي طبيبة نسائية أيضا 
لوكالة »فرانس برس« »كنت في كينيا عندما اطلق 

بونوا بولفوردي فكرته«.
 وأضافت »لقد ضحكنا كثيرا على فكرته وتساءلنا 

ما ميكن للنساء القيام به، وقالت لنا زميالت كينيات 
بكل جدية انهن وجهن نداء الى )اضراب عن ممارسة 
اجلنس( في العام 2009 بعد أعمال عنف سياســــية 

خطرة حلث املسؤولني السياسيني على االتفاق«.
 وقالت املســــؤولة البلجيكية مبتســــمة »ما من 
دراسة علمية أثبتت تأثير النداء إال انه بعد أسابيع 

قليلة أصبح لكينيا حكومة مستقرة«.
 وكانــــت ايدا زوجة رئيس الوزراء الكيني رايال 
اودينغا اعلنت انها تؤيد املبــــادرة، ولدى عودتها 
الى بلجيكا نشرت تيمرمان مقاال اقترحت فيه على 

البلجيكيني ان يحذوا حذو الكينيني.
 لكن الطبيبة النسائية تشير الى ان فكرتها هذه 
مجرد »مزحة« موضحة »ال أظن ان الكثير من النساء 
سيمتنعن عن ممارسة اجلنس وان ذلك سيؤثر حتى 
على املفاوضات لكن مــــن األفضل الضحك من هذا 

الوضع املشلول بدال من الغرق في االستياء«.
 وكتبت بلجيكية شابة على صفتحها على »فيس 
بوك« »يجب ان تكون البالد على شفير مجازر ابادة 

الشارك« في مبادرة كهذه.

والدتهما أبدت مخاوفها من استخدامه

برج خليفة حيث يقع اعلى مطعم في العالم

شارلوت تشيرش

ميشال وساشا وماليا

ام.بي.ســــي: كادت املغنيــــة 
شارلوت تشيرش ان متوت خنقا 
مع طفليها، بعد أن استمر تسرب 
الغاز من غالية املياه ملدة طويلة 
الفاخر اجلديد، دون  في منزلها 

أن تشعر.
وظلت املغنية )24 سنة( تعاني 
من صداع شديد ملدة أسابيع، دون 
أن تعرف السبب، حتى اقترح جدها 
أن تقوم بتركيب جهاز للكشف عن 
وجود غاز أحادي »أكسيد الكربون 

عدمي الرائحة«.
وذكرت صحيفــــة ديلي ميل 
البريطانية، ان تشيرش تشعر 
بأنها محظوظة، ألنها التزال على 
قيد احلياة مــــع طفليها، بعد أن 
اكتشــــفت تشــــيرش أنهم كانوا 

يتعرضون للغاز السام.
وكانت تشــــيرش قد انتقلت 
مؤخرا مــــع طفليهــــا، روبي )3 
سنوات( وديكستر )سنتان( إلى 
املنزل الواقــــع في مقاطعة ويلز 
اجلنوبية، والذي تكلف 1.3 مليون 

جنيه إسترليني.
ويطل املنزل الفاخر، الذي بني 
على 3 أفدنة، على مالعب للغولف، 
ويحتوي على 5 أجنحة فاخرة 

دبـــي ـ العربيـــة: أوضحت 
ميشـــال أوباما زوجة الرئيس 
األميركـــي أن ابنتيها ماليا )12 
عاما( وشقيقتها الصغرى ساشا 
)9 أعوام(، ال يحق لهما احلصول 
على حساب في موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« ألسباب 
أمنية وألن عمرهما ال يسمح بذلك. 
وقالت ميشال أوباما في مقابلة 
في إطار برنامج »توداي« على 
محطة »ان بي سي« التلفزيونية 
»أنا ال أحبذ حصـــول األطفال 
على حساب »فيس بوك«. هذا 
أمر ال يحتاجونه فعال. وليس 

ضروريا«.
وأشارت أوباما كذلك الى أن 
اإلجراءات األمنية الصارمة التي 
الرئاسية  العائلة  أفراد  حتيط 
حتـــد من وصـــول ابنتيها الى 

خدمات كهذه على اإلنترنت.
ومن شـــروط االنتساب الى 

للنــــوم. وتعيش املغنية في هذا 
املنزل منذ انفصالها عن صديقها 
العب الرجبي، جافني هنســــون، 

قبل 6 أشهر.
وقال مصدر مقرب من املغنية، 
إنها قامت باستدعاء السباك بعدما 
أكد جهاز اإلنذار وجود تســــرب 

في الغاز.
وأضاف »ساعدت مساحة املنزل 
الشاسعة وتهويته اجليدة على 

تقليل األضرار الناجتة عن الغاز، 
كما أن سخان املياه كان يبعد كثيرا 
عن منطقة املعيشة«. وللترويح 
عن نفسها، اصطحبت تشيرش 
الطفلــــني في رحلــــة بحرية مع 
صديقها اجلديد جوناثان بويل.

يذكــــر أن غــــاز أول أكســــيد 
الكربون يتسبب في موت حوالي 
50 شخصا ســــنويا في اململكة 

املتحدة وحدها.

»فيس بوك« ان يكون املستخدم 
في الـ 13 على األقل إال أن الكثير 
من األطفال األصغر سنا يفتحون 

حسابا بإعطائهم سنا خاطئة.

وحول احتمال رفع هذا احلظر 
اوباما  بعد فترة، قالت ميشال 
»هـــذا رهن مبوعـــد مغادرتنا 

)للبيت األبيض( وبعمرهما«.

جينيڤر أنستون: سأنجب طفاًل 
بصورة طبيعية 

..ولوهان ترفض اتهامها بسرقة عقد

لوس أجنيليس 
تـــرددت  ـ د.ب.أ: 
األيام  شـــائعات 
املاضية أن املمثلة 
األميركية جينيڤر 
أنســـتون تعتزم 
تبنـــي طفـــل من 

دولة ما.
ولكـــن املمثلة 
التي ستتم عامها 
الـ 42 األســـبوع 
املقبـــل قالت انها 
ليست على عجلة 
أن تصبح أما وأنها 
مازالـــت مقتنعة 
بأنها ستلد طفال 
بصورة طبيعية.

وقالت أنستون 
في حوار مع مجلة 
األميركية  بيبول 
إنها  نشـــر امس 
ستشعر بسعادة 
بالغة عندما تصبح 
أمـــا. وأضافـــت: 

»دعوني أحظى بهذه اللحظة التي أقول فيها نعم في احلقيقة انني 
سأجنب طفال«. ونفت أنســـتون التقارير األخيرة التي أشارت إلى 
أنها تعتزم تبني طفل من دار أيتام في املكســـيك. وقالت »أعتقد أن 
املعجبني يريدون أن يروني زوجـــة وأم«. وأضافت »أريد أن أقول 
للجميع اهدأوا فذلك األمر ســـيحدث«. ولكنهـــا قالت إنها إذا كانت 
ستنجب طفال فعليها أوال أن تعثر على شريك مناسب. كما كشفت 
أنســـتون التي ذاع صيتها بعد اشتراكها في مسلسل »فريندز« أنها 

لم تواعد أي شخص منذ أكثر من عام ونصف.

لوس اجنيليسـ  
أ.ف.پ: نفت املمثلة 
االميركية ليندساي 
لوهان التي التزال 
إلطالق  تخضـــع 
مشروط  ســـراح 
في اطـــار قضية 
مخـــدرات تعـــود 
الى العـــام 2007، 
ان تكون ســـرقت 
عقـــدا فـــي متجر 
لبيع املجوهرات في 
لوس اجنيليس كما 

هي متهمة.
وتواجه املمثلة 
)24 عاما( عقوبة 
بالسجن قد تصل 
الى ثالث سنوات 
ادانتها  في حـــال 
التهمة على  بهذه 
ما افـــادت النيابة 
العامة فـــي بيان 
نشـــر قبل مثول 
الشابة امام احملكمة 

ليوجه اليها القاضي التهمة رسميا. ولم تدل املمثلة الشابة، التي ارتدت 
فستانا ابيض قصيرا ونظارات شمسية وربطت شعرها، بأي تصريح 
للصحافيني عندما وصلت الى احملكمة. وحدد القاضي كفالة قدرها 40 
ألف دوالر ليتخلى عن حبسها، اال انه حذرها من انها ستدخل السجن 
في حال انتهكت مجددا شروط رقابتها القضائية. وقال القاضي كيث 
شفارتس »عليك احترام القانون مثل اجلميع، انت مثل سائر الناس 
لـــذا ارجوك اال تفوتي الفرصة املتاحة امامك« وســـألها القاضي »هل 

تفهمني ما اقوله لك؟« فردت لوهان »نعم سيدي«.

اسرة اماراتية داخل املطعم

دبيـ  د.ب.أ: ملن يريد تناول 
العشـــاء في مطعم يتيح له 
االســـتمتاع مبنظر مثير من 
ارتفاع شاهق، عليه الذهاب إلى 

مطعم ببرج خليفة في دبي.
يقع املطعم، »أت موسفير« 
)الغالف اجلوي( على ارتفاع 
يزيد على 400 متر، في الطابق 
122 ببرج خليفة الذي انتزع 
لقب أعلى مبنى في العالم في 

يناير 2010.
يشغل املطعم طابقني أسفل 
حجرة املراقبـــة بالبرج الذي 
يبلغ ارتفاعه 828 مترا. يذكر 
أن البرج يفـــوق في ارتفاعه 
أعلى مبنيني في العالم، واللذين 
يأتيان بعده وهما برج ســـي 
إن )553 مترا( في تورونتو، 

وتايبيه 101 )508 أمتار(.
االكالت  املطعـــم  يقـــدم 

االوروبيـــة وأنواع النبيذ من 
العشاء  العالم. يتكلف  أنحاء 
الكامل 450 درهما )حوالي 122 

دوالرا(. 

ورغم هذه االسعار الباهظة 
يكتظ املطعم بالزبائن وموائده 
محجـــوزة لعـــدة أســـابيع 

قادمة.


