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(أ.ف.پ)   أذرية تقف أمام قبر أحد أقربائها 

 شارلوت تود تقف بجانب الفستان الشفاف 

 براد پيت وأجنيلينا جولي  

(أ.ف.پ)   أميركية تهيئ كلبها للمسابقة  جانب من املعرض  الكلب األصلع مع مالكته 

 نيويورك ـ إيالف: قرر املمثل األميركي، 
براد پيت، أن يحقق ألم أطفاله الست، أنچلينا 
چولي، أمنيتها باالستقرار في الريف الفرنسي، 

إلدخال السرور عليها في عيد احلب. 
  فقد نشرت مجلة «OK» أن براد سيحقق 
النچلينا احللم الذي طاملا رغبت في احلصول 
عليه، وهو قضاء فترات أطول في فرنســـا، 
على الرغم من تعـــارض هذا مع رغبته في 
االســـتقرار والعمل واحلياة في والية لوس 

اجنيليس في الواليات املتحدة األميركية.
  ومن أجل حتويل احللم إلى واقع، يقوم 
پيت بخطة جتديدات شاملة ملنزلهما الكبير 
في املقاطعة الريفية «قلعة ميرافال» الواقعة 

في جنوب شرق فرنسا. 
  ويطل املنزل الذي تساوي قيمته ٥٦ مليون 
دوالر أميركي، على البحر األبيض املتوسط 
على احلدود مع إيطاليا، في منطقة بروفينس.  
وقال مصدر مقرب من العائلة، إن براد كان 
يفضل البقاء في الواليات املتحدة حتى في 
األوقات التي ال يقوم فيها بالتصوير، وأضاف 
املصدر أنه بقدر حب براد ألميركا، فإن أنچلينا 
ترغب في البقاء بعيدا عنها، وهو ما يظهر شدة 

حبه لها بتقدميه هذا التنازل من أجلها.

 براد پيت يحقق حلم چولي في عيد الحب 

  لندنـ  أ.ف.پ: الفستان االسود القصير املصنوع 
من الدانتيل والشفاف متاما الذي لفت انتباه االمير 
وليام للمرة االولى على ما يبدو الى كيت ميدلتون 
عندما ارتدته في عرض ازياء في اجلامعة، سيباع 
في مزاد علني في ١٧ مارس في لندن على ما اعلنت 

دار كيري تايلور للمزادات.
  وكانـــت كيت ميدلتون ارتدت هذا الفســـتان 
الشـــفاف فوق مالبس داخلية ســـوداء في العام 
٢٠٠٢ خالل عرض ازياء الغراض خيرية نظمته 
جامعة سانت اندروز في اسكتلندا (شمال) حيث 

كانت الشابة واالمير يتابعان دراستهما.
  وتقـــدر دار املزادات ان يباع الفســـتان الذي 
يحمل شريطا الزوردي اللون فوق الصدر وعند 
مستوى الركبتني بسعر يتراوح بني ٩٥٠٠ يورو 

و١٢ الف يورو.
  وكان االمير وليـــام الثاني في ترتيب خالفة 

العـــرش قد دفع ٢٣٥ يـــورو ليجلس في الصف 
االمامي خالل العرض، وبعيد ذلك نشأت صداقة 
بينه وبني كيت تطـــورت الى عالقة حب. وتفيد 
بعض الصحف بأن االمير قام باخلطوة االولى جتاه 

كيت خالل حفلة نظمت بعد عرض االزياء.
  وصممت هذا الفستان شارلوت تود التي كانت 
تدرس املوضة في جامعة ويســـت اوف انغالند 
في بريســـتول (جنوب غرب). والفستان الذي 
تطلب صنعه اســـبوعا صمم في البداية ليكون 
تنورة اال ان كيت ميدلتون اقترحت ارتداءه على 

شكل فستان.
  وقالت شارلوت تود البالغ احلادية والثالثني 
«اذا تبـــني فعال ان تصميمي اثر في نظرة االمير 
الى كايت فأنا ســـعيدة جدا اني لعبت دورا وان 
كان محدودا. لم اتصور عندما صممت هذه القطعة 

انها ستصبح بهذه االهمية». 

 نيويورك ـ أ.ف.پ: في مسابقة جمال الكالب في نادي ويستمنستر 
في نيويورك التي يهيمن عليها كالب بتسريحات تليق بنجوم الروك، 

يشكل «كول» ظاهرة الفتة، فهو كلب اصلع تقريبا.
  الكلب الصيني بعرف، ينبح ويهز ذيله ويعدو شأنه في ذلك شأن كل 
الكالب االخرى. اال انه خالفا ملمثلي ١٧٨ نوعا آخر تشــــارك في املسابقة 

فإن «كول» محروم بشكل شبه تام من الوبر.
  ويكسو بعض الوبر قوائم «كول» واعلى رأسه وذيله لكن عدا ذلك 
فإن جلده خال من اي وبر فيبدو كرجل اعتمر قبعة وحذاء اال انه نسي 
ارتداء اي شيء آخر. اصحاب «كول» اطلقوا صيحات مشجعة له عندما 
كان احد املقدمــــني ينزه احليوان الصغير واملرجتــــف على احللبة في 
ماديسون ســــكوير غاردن. يقول دوايت يوبانكس الذي ارتدى مالبس 
تلفت النظر مع ســــترة برتقالية فاقعة ومجوهرات بارزة «يبدو وكأنه 

حصان صغير (بوني) انه يتصرف كأنه حصان صغير».
  يوبانكس حالق محترف ويقول «يشدني الشعر منذ ولدت»، مشددا 

على انه يحب هذا الكلب الذي يتجرأ على التنزه «عاريا».
  ويقول «انها كالب فريدة من نوعها وغريبة جدا». 

 الكلب األصلع ينافس في مسابقة لجمال الكالب في نيويورك

 ســـيارة «ويند اكسبلورر» التي تعمل بطاقة الرياح خالل جتربتها في استراليا،  سيارة تسير بطاقة الرياح
وتعمل السيارة على بطاريات يجري شحنها كل ليلة من طاحونة هواء. 

 بسببه انجذب إليها األمير وليام

 فستان كيت ميدلتون الشفاف يباع في مزاد
 األطفال يبدأون في تعلم العّد مبكرًا

 ..وماليين األطفال في بريطانيا
  يعانون من العنف واالنتهاكات الجسدية

 لندنـ  يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة أصدرتها 
اجلمعية الوطنية ملنع القســــوة ضد األطفال امس 
أن ماليني األطفال في بريطانيا يعانون من العنف 

الشديد واإلهمال واالنتهاكات اجلنسية.
  ووجدت الدراسة التي شملت ٢٢٥٧ طفال من الفئة 
العمرية ١١ إلى ١٧ عاما و١٧٦١ بالغا من الفئة العمرية 
١٨ إلى ٢٤ عاما أن ١٨٫٦٪ من األطفال تعرضوا لالعتداء 
اجلسدي من قبل شخص بالغ أو االنتهاك اجلنسي 
أو اإلهمال الشديد أي ما يعادل مليون طفل تقريبا 
في املدارس الثانوية في جميع أنحاء اململكة املتحدة. 
وقالت ان ٢٥٪ من البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني 
١٨ و٢٤ عاما عانوا من املعاملة القاسية خالل مرحلة 
الطفولة كالضرب واخلنق والتهديد بسالح، في حني 
تعرض ٥٪ منهم لالغتصاب أو ممارسة أفعال اجلنس 
قسرا أو باإلكراه، فيما عانى ٦٪ منهم من اإلساءات 
اللفظية من قبل الكبار لفترات طويلة خالل الطفولة. 

وأضافت الدراسة أن ١٨٫٦٪ من األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بني ١١ و١٧ عاما عانوا من االعتداء اجلسدي 
من قبل شخص بالغ أو االنتهاك اجلنسي أو اإلهمال 
الشديد في املنزل و٦٫٩٪ من سوء املعاملة من قبل 
شخص بالغ مثل الضرب والرفس واالعتداء بسالح 
وكان اآلباء أو األوصياء مسؤولني عن ٥٥٪ من حاالت 
العنف اخلطيرة. وأشارت دراسة اجلمعية اخليرية 
إلــــى أن ٤٫٨٪ من هؤالء األطفــــال تعرضوا العتداء 
جنسي من قبل شخص بالغ أو طفل آخر أو شاب، 
فيما تعرض ٣٪ منهــــم لالغتصاب أو أجبروا على 
ممارسة اجلنس مع طفل آخر و٢٪ العتداء جنسي 

من قبل شخص بالغ.
  ووجدت أيضا أن اإلهمال البدني مثل سوء التغذية 
عانى منــــه ١٫٤٪ من األطفال فيمــــا عانى ٩٫٨٪ من 
اإلهمال الشــــديد من قبل الوالدين في مرحلة ما من 

طفولتهم. 

 لندن ـ د.ب.أ: أكدت دراســـة 
دولية أن األطفـــال يبدأون في 
تعلم املبادئ املجردة للعد قبل 

وقت طويل من بدئهم العد.
  ورجح باحثون أن األطفال 
في عمر ١٥ أو ١٨ شهرا يدركون 
أن هناك عالقة بني كلمات العد 

ورقم بعينه لألشياء.
  كما أكـــد الباحثون أن مدى 
العد  فـــي تعلم  جناح األطفال 
يتوقـــف على مـــدى متابعتهم 
آلبائهـــم وإخوتهـــم أثناء العد 
وذلك حســـبما جـــاء في مجلة 
«بروسيدجنز» التابعة لألكادميية 
البريطانيـــة للعلوم في عددها 

املقرر صدوره اليوم.
  وعادة ما يبدأ األطفال في العد 
في السنة الثانية من عمرهم ثم 
تتطور لديهم هذه القدرة خالل 
السنوات التالية. وملعرفة ما إذا 
كانت العمليـــة التعليمية لدى 
اإلنسان تبدأ مبكرا بالفعل قام 
الباحثون حتت إشراف فيرجينيا 
ســـلوتر من جامعة كوينسالند 
األسترالية بعرض شريط ڤيديو 
على أطفال أستراليني في عمر ١٥ 
شهرا وآخرين في سن ١٨ شهرا 
تظهر فيه ســـت صـــور ملونة 

أن األطفال يبدأون في عمر من ١٥ 
إلى ١٨ شهرا تعلم مبادئ العد.

  وفـــي جتربـــة أخـــرى مع 
األطفال في عمر ١٨ شهرا استبدل 
الباحثون كلمات العد اإلجنليزية 
من خالل وضع نغمة أو أعداد 
يابانيـــة فتبـــني أن األطفال لم 
يتابعـــوا النســـخة الصحيحة 

للڤيديو باهتمام.
  وحصل الباحثون على نتائج 
مشـــابهة لتجربة أجريت على 

أطفال يابانيني. 

ألسماك، وفي هذا الڤيديو تشير 
يد إلى األسماك واحدة بعد األخرى 
وتعد من ١ إلى ٦. وفي مقطع آخر 
من الڤيديو تنتقل اليد أثناء العد 
بني سمكتني فقط جيئة وذهابا.
  وتبني أن األطفال في سن ١٨ 
شهرا شاهدوا «الشكل الصحيح» 
للڤيديو مدة أطول بشكل واضح 
من املقطـــع الثاني في حني لم 
يظهر األطفال في عمر ١٥ شهرا 

أي تفضيل ألي من املقطعني.
  واستنتج الباحثون من ذلك 

 هبوط اضطراري لطائرة تابعة
  لطيران اإلمارات في ستوكهولم

 المآتم المسرفة تغرق
  مسلمي أذربيجان في الديون 

 ستوكهولمـ  أ.ف.پ: قامت طائرة بوينغ ٧٧٧ تابعة لشركة طيران 
اإلمـــارات كانت تقوم برحلة بني دبـــي ونيويورك وعلى متنها ٣٦١ 
شـــخصا، بهبوط اضطراري االثنني في ستوكهولم بعد رصد دخان 

في الطائرة حسب ما علم من مطار ارالندا.
  وصرح املتحدث باسم املطار اندرز بريدفل لفرانس برس «اضاءت 
اشارة الدخان في الطائرة (...) لكن األمر قد ال يتعدى كون شخص 

قام بالتدخني في املراحيض».
  واضـــاف ان الطائرة حطت عند قرابة الســـاعة ٧٫٠٠ (٦٫٠٠ تغ) 
لكن «قائد الرحلة رفض إجالء الركاب على املدرج مستخدما مزالق 

الطوارئ» ومتت العملية بصورة طبيعية.
  وكان الركاب اليزالون في قاعة املطار الســـويدي بانتظار انتهاء 

التقنيني من فحص الطائرة.

 باكو ـ أ.ف.پ: عندما توفــــي حمو أرزو غاهرامانوف، لم يجب على 
عائلته فقط مواجهة خســــارة احد احبائها، بل وجب عليها االســــتدانة 

أيضا لدفع تكاليف مراسم جنازة باهظة.
  لقد أصبحت مراسم اجلنازات شــــديدة اإلسراف في أذربيجان ذات 
األغلبية املسلمة في السنوات األخيرة. وغالبا ما يقدم النادل الوجبات 
ملئات األصدقاء واألقرباء واجليران في خيام كبيرة تبقى منصوبة الى 

جانب الطريق طيلة أيام.
  وتعرض الشركات املختصة توفير اخليام والندالء والطباخني، وهذا 

دليل على أن املآمت أصبحت تشكل فرصة جتارية مربحة.
  يقــــول غاهرامانوف، وهو جزار في العاصمــــة باكو، انه انفق نحو 

٣٥٠٠ مانات (٤٣٠٠ دوالر) على املراسم واملأمت.
  ويشرح «طبعا، ترتيبات املأمت كلفتنا كثيرا، لكن ال مفر من ذلك، إن 
توفي أحد أحبائك، وهو طبعا أمر غير متوقع، لن تساوم على األسعار 
وســــتدفع املبلغ الذي يطلب منك، وإن لم تكن متلك ما يكفي من املال، 

عليك االقتراض».


