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.. ومع أطفالها في احدى املناسبات تواجد أمني أمام املنزل حيث ارتكبت اجلرميةاألم مع أطفالها الثالثة

أميركية تعترف بقتل أوالدها الثالثة وتفجير منزلها في لندن إلخفاء الجريمة

والد األطفال

لندن ـ يو.بي.آي: اعترفت امرأة من كاليفورنيا بذنبها في قتل أوالدها الثالثة 
داخل أحد املنازل في مدينة أدنبرة االسكتلندية.

وأفادت شـــبكة »ســـكاي نيوز« البريطانية ان تيريزا ريغي طعنت أوالدها 
الثالثة وهما التوأم جيالونكا وأوغوستني )8 سنوات( وسيسيليا )5 سنوات( 
وبعد وفاتهم في أغسطس 2010 تسببت بانفجار في املنزل قبل أن تقفز من شرفة 

البيت في الطبقة الثانية وتصاب بجروح خطيرة.
واعترفت املرأة البالغة من العمر 47 ســـنة فـــي محكمة أدنبرة العليا بذنب 

القتل.
وطعنت األم كال من أوالدها عدة مرات ويبدو انهم حاولوا الدفاع عن أنفسهم 

نظرا لوجود جروح على أيديهم.
ووقع احلادث في ظل معركة وصاية على األطفال بني األم واألب.

يشار إلى ان األب يدعى باسكوال وهو من كولورادو ويعمل في قطاع النفط 
وهو ما استدعى انتقال العائلة إلى بريطانيا.

ويعزى السبب الرئيســـي لتفكك عالقة الزوجني إلى خالف بينهما على 
تعليم األوالد.

أملانيا ـ د.ب.أ: تكشـــفت حقيقة جرمية بشعة قامت 
بها أم أملانية قتلت وليدها بعد وضعه مباشـــرة لكنها 
جنحت في إخفاء الشبهة عنها حتى جاءت أقوال إحدى 

الشاهدات وفضحت فعلتها.
وقالت شرطة مدينة دويسبورغ غرب أملانيا األحد 
إن األم )21 عاما( قامت في يناير املاضي بقتل وليدها إال 

أن شاهدة عيان دلت الشرطة على اجلرمية.
وقالت الشاهدة إن األم الشابة دفنت جثة صغيرها 
في منطقة أعشـــاب على بعد 350 مترا من مسكنها بعد 

يوم واحد من قتله.
اعترفت املرأة أمام الشـــرطة بقتـــل ولدها ولم يتم 

الكشف عن اسباب ذلك.

.. وألمانية تقتل وليدها وتنجح في إخفاء
الجريمة مدة شهرين

»رانغو« يتصدر شباك التذاكر
في أميركا الشمالية 

لوحة لبيكاسو بـ 106.5 ماليين دوالر

 لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: تصدر فيلم الرسوم املتحركة »رانغو« 
مبيعات شباك التذاكر في عطلة نهاية االسبوع في اميركا الشمالية، 
على ما اظهرت االرقام االولية لشركة »إكزبيتور ريليشنز« املتخصصة 
في هذا املجال. وجمع الفيلم 38 مليون دوالر في االسبوع االول على 
عرضه. وهذا الفيلم من اخراج غور فربينســــكي، وهو يروي قصة 

احلرباء »رانغو« التي حتلم بالبطولة.
وحل في املرتبة الثانية فيلم التشويق »ذا ادجاستمنت بورو« 
الذي يروي قصة رجل »مات دامون« يريد تغيير قدره وينطلق في 
مالحقة امرأة »اميلي بلونت« في شوارع نيويورك. وقد بلغت مبيعات 

هذا الفيلم في االسبوع على عرضه 20.9 مليون دوالر.
في املرتبة الثالثة حل ايضا فيلم »بيستلي« في االسبوع االول 
على عرضه، جامعا 10.1 ماليني دوالر. ويتحدث هذا الفيلم عن شاب 

جذاب يقع حتت تأثير ساحرة.
وجاء في املرتبة الرابعة فيلم »هال باس« لالخوين بوبي وبيتر 
فاريلي، جامعا تســــعة ماليني دوالر. ويروي الفيلم قصة صديقني 
متزوجني منذ وقت طويل يعيشان فجأة اسبوعا من احلرية املطلقة. 
في املرتبة اخلامســــة حل فيلم »نوميو أند جولييت« املقتبس عن 

رواية شكسبير الشهيرة. وجمع هذا الفيلم 6.9 ماليني دوالر.

لنــــدن ـ رويترز: عرض امس متحــــف »تايت مودرن« في لندن 
أغلى لوحة في العالم للرسام اإلسباني بابلو بيكاسو، وهي بعنوان 

»العارية والنحات«، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت اللوحة املرسومة في العام 1932 حققت سعرا قياسيا بلغ 
106.5 ماليني دوالر في مزاد دار كريســــتيز في نيويورك في مايو 

املاضي. ولم تعرف اجلهة التي اشترتها.
وهي املرة األولى التي تعرض فيها هذه اللوحة منذ العام 1961 
ما دفع املتحف اللندني الشــــهير إلى تخصيص قاعة جديدة حتمل 

اسم »بابلو بيكاسو« الستضافتها.
وقال مدير املتحف نيكوال سيروتا »هذه لوحة استثنائية لبيكاسو، 
وأنا سعيد جدا بتمكننا من خالل سخاء الطرف املعير، من عرضها 

أمام اجلمهور البريطاني للمرة األولى«.
وتظهر اللوحة عشيقة وملهمة الرسام ماري -تيريز والتر وهي 

ممددة عارية، فيما الرسام ينظر إليها.

مشهد من فيلم »رانغو«

مهرجان الفراولة في المغرب
املغربـ  رويترز: أقيم مهرجان للفراولة في املغرب 
بهدف الترويج لهذا املنتج املهم الذي تواجه عراقيل 

بسبب الروتني وقلة الدعم احلكومي.
ويحتل املغرب املركز الثالث عامليا بعد الواليات 
املتحدة واســــبانيا في انتــــاج الفراولة رغم تذبذب 
مستوى االنتاج هناك بسبب الطقس. فعلى سبيل 
املثال لم ينتج املغرب في عام 2010 سوى 130 ألف 
طن من الفراولة الن منطقة الشــــمال الغربي والتي 
تتركز فيها زراعة الفراولة غمرتها مياه الفيضانات 
ملدة ثالثة اشهر تقريبا. وعلى النقيض فإن التوقعات 
تشــــير الى أن محصول الفراولة قد يصل الى 220 

ألف طن هذا العام.
وتضــــم منطقة زراعة الفراولــــة 300 الف فدان 

مزروعة بهذا النوع من الفاكهة. ويتم تصدير معظم 
الفاكهة التي تنتج هناك لتضيف حصيلة من العملة 
الصعبة الى االقتصــــاد املغربي. ويعمل في زراعة 
الفراولة باملغرب 30 ألف عامل معظمهم نساء فقيرات 

يعملن في جمع احملصول.
وكان املستعمرون الفرنسيون هم الذين ادخلوا 

زراعة الفراولة في املغرب خالل اخلمسينيات.
لكن انتـــاج الفراولـــة بدأ بشـــكل جدي في 
السبعينيات واقتصر على الشمال الغربي حيث 
توجد التربة الرملية والكثير من املياه. ويوجد 
نحو 300 من زارعي الفراولة في الشمال الغربي 
يعملون بالتوافق مع 20 شركة لتعبئة وتصدير 

احملصول.

سلمى حايك تكشف أسرار جمالها سارة فيرغسون تتخلص من ديونها بفضل.. أوبرا وينفري

صديقتان بذات االسم تتبادالن نفس 
البطاقات منذ 50 سنة!

وصف زمالءه بـ »المعوقين«.. فاعتذر

عربة رئيس مجلس العموم من القرن
الـ 17 تعرض في متحف بريطاني

المخرج جعفر بناهي: »مكاني في إيران«

لندن ـ يو.بي.آي: تعرض عربة مزخرفة كان 
يركبها رئيس مجلس العمـــوم البريطاني في 
القـــرن الـ 17 امام اجلمهـــور في متحف مبدينة 

ديفون البريطانية.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية »بي.بي.سي« 
ان مجلس العموم البريطاني اجر العربة ملتحف 

العربات في ارلينغتون كي يتم عرضها.
واضافت ان العربة صنعت في العام 1698 مللك 
اجنلترا وليام الثالث ومن ثم قدمتها امللكة آن الى 

رئيس مجلس النواب وآخر من استخدمها كان 
رئيس مجلس النواب توماس في العام 1981 في 

حفل زفاف االمير تشالز وليدي ديانا.
وعرضـــت العربة بعد ذلك فـــي عدة اماكن 
في لنـــدن قبل ان حتفظ وبعد ان انتهت عملية 
اعـــادة اصالحها ســـتعرض ضمـــن مجموعة 
 العربـــات البريطانيـــة التاريخيـــة في متحف
ارلينغتـــون، ويبدأ عرض العربة في 12 مارس 

احلالي.

سلمى حايك

سارة فيرغسون

نيويوركـ  ايالف: نقل موقع »بيور 
بيبول« ان املمثلة الالتينية، سلمى 
حايك، اعلنت منـــذ ايام حني كانت 
في نيويورك، انها ســـتطلق ماركة 
ملســـتحضرات التجميـــل والعناية 
بالبشـــرة تعمـــل عليها منذ ســـت 

سنوات.
وقالت: اردت خوض هذه التجربة 
الن جدتي التي كانت آية في اجلمال 
توفيت في الـ 96 من عمرها من دون 
جتعيدة واحدة على وجهها، وميكنكم 
ايضـــا رؤية والدتي التي ال تختلف 
ابـــدا عن جدتي في هـــذا االمر، ففي 
عائلتنا، منتلك اســـرار اجلمال، هل 
ســـمعتم مثال مبادة tepezcohuite؟ 
انها مادة تستخدم لتجديد البشرة 

وخالياها.
واضافـــت: هل تعرفـــون انه اذا 
مـــا احرقتم بذرة فاكهة ما، وحففتم 
رموشـــكم بها، فإن ذلك يحفز شعر 
الرموش على النمو؟ ال اكشـــف هنا 
ســـوى القليل مما اعرفـــه عن عالم 

اجلمال الطبيعي.
العـــام املقبل، ســـتطلق  وفـــي 
املمثلة املكســـيكية مستحضراتها 
اجلديدة للعناية بالبشرة حتت اسم 

.Nuance

نيويــــورك ـ يو.بــــي.آي: تخلصــــت دوقة يورك 
ســــارة فيرغســــون من ديونها، ويعود الفضل في 
ذلك جزئيا ملقدمة البرامج األميركية أوبرا وينفري. 
وذكرت صحيفة »نيويورك بوســــت« األميركية أن 
فيرغســــون ستشارك في برنامج واقعي على شبكة 
وينفــــري اخلاصة »أون« تقــــرر أن يبدأ عرضها في 
فصل الصيف املقبل، ما ســــاعد الدوقة على تسديد 
 جــــزء كبير من الديــــون املترتبة عليهــــا التي تقدر

بـ 7 ماليني دوالر. وأوضحت الصحيفة ان اسم البرنامج 
سيكون »العثور على سارة« وله الفضل الكبير من 
تخفيف احلمل عن كتفي فيرغســــون. يشار إلى انه 
كشــــف أخيرا عن اتفاق فيرغسون مع صحافي على 
تدبير لقاء بزوجها السابق األمير أندرو والزعم بأنه 
رجل أعمال مقابل منحها 500 ألف دوالر، ولكن منذ 
ذلك احلني تخلت الدوقة عن عدد كبير من موظفيها. 
وقال متحدث باســــم األمير إن األخير ساعد زوجته 
السابقة على تسديد بعض ديونها »لكن ثمة عددا من 
املشاريع التلفزيونية والكتب قيد التحضير هذه السنة 

في أميركا وبريطانيا ما سيوفر لها دخال«.

ميلووكـــيـ  يو.بي.آي: تتبادل صديقتان من 
والية ويسكونسن األميركية تتشاركان االسم عينه 

بطاقة معايدة واحدة منذ نحو نصف قرن.
وأفادت صحيفة »ميلووكي جورنال سنتينيل« 
األميركيـــة ان بوني جني كالمـــار وبوني ماري 
ماجيستريلي املولودتني في العام نفسه تتبادالن 
بطاقة املعايدة نفسها منذ عيد ميالد إحداهما الـ 
18 وكتـــب عليها »بطاقة املعايدة هذه جتلب لك 
كل األماني يا بوني واسمي موقع بقلم رصاص 
وعندما يأتي العيد املقبل امحي اســـمي وضعي 

اسمك بدال منه وسنتبادل البطاقة لسنوات عديدة 
مقبلة«.

ورسم على البطاقة أرنب يحمل قلم رصاص 
كان عليه من قبل ممحاة حقيقية.

يشار إلى أن املرأتني أصبحتا صديقتني منذ 
كانتا في الرابعة من العمر وكانت ماجيستريلي 
أول من وجهت البطاقة إلى كالمار في عيدها 18 
في مارس 1962 فعادت وأرســـلتها األخيرة إلى 
األولى في عيد ميالدها في السنة عينها في األول 

من سبتمبر.

عمان ـ يو.بي.آي: قّدم رئيس محكمة التمييز في 
األردن القاضي د.محمود الرشــــدان اعتذارا مكتوبا 
عن إساءة كان قد تلفظ بها بحق بعض القضاة حني 
وصفهم بـــــ »املعوقني« وذلك أثناء مناقشــــة قانون 
اســــتقالل القضاء املؤقت مع اللجنــــة القانونية في 

مجلس النواب.

وقدم الرشدان مذكرة للمجلس القضائي نشرت 
أمس أعرب خاللها عن اعتذاره ملا بدر منه، قائال فيها: 
»أعتذر عما بدر مني من عبارة قد أساءتكم أثناء مناقشة 
قانون استقالل القضاء املؤقت مع اللجنة القانونية 
في مجلــــس النواب وأؤكد للقضاة األجالء أنني أكن 

لشخص كل واحد منكم كل االحترام والتقدير«.

جعفر بناهي

باريس ـ أ.ف.پ: أعلن املخرج 
اإليراني جعفر بناهي احملكوم عليه 
بالسجن في بالده انه يستبعد أن 
يغادر إيــــران قائال »مكاني هنا«، 
مــــع صحيفة  فــــي مقابلة  وذلك 
»الريغل دو جو« الفرنسية نشر 

االثنني.
وقال جعفــــر بناهي »أنا على 
انهم )السلطات( سيغضون  ثقة 
الطرف عني إذا غادرت البالد، لكني 
لن أفعل ذلك«، وأضاف »أنا أعيش 
أسوأ احلاالت، في أي حلظة ميكن 

ان يرموني في السجن«.
وتابع قائال »ميكنني أن أغادر 
الى اخلــــارج )...( لكنني كمخرج 
إيرانــــي علــــي أن أصــــور إيران 
واإليرانيــــني الذين أعرف طريقة 

تفكيرهم، وأرغب في ذلك«.

االعتذار الى السلطات اإليرانية، مبا 
في ذلك مثال »الظهور في صورة مع 
)الرئيس االيراني( محمود احمدي 

جناد، لن افعل ذلك قط«.
قد حكم على بناهي في ديسمبر 
املاضي بالسجن ســـت سنوات 
ومبنعـــه مـــن تصويـــر األفالم 
ومغادرة البالد ملدة عشرين عاما 
بعد إدانته بتهمة »املشـــاركة في 
جتمعات وبدعاية مناهضة للنظام« 
من خـــالل تصويـــره تظاهرات 
نظمت ضد النظـــام اإليراني في 

العام 2009.
وجعفر بناهي البالغ اخلمسني 
معروف بانتقاداته الالذعة لألوضاع 
االجتماعية وهو احد أهم مخرجي 
الســــينما  »املوجة اجلديدة« في 

اإليرانية.

وأوضح قائال »أنا ال أصور أفالما 
سياسية، وإمنا أصور أفالما تتطرق 
إلى الواقع االجتماعي«، وأكد بناهي 
أنه يصر على عدم تقدمي أي نوع من 


