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سيارة جزائرية عام 2014والدة 6 توائم في فيالدلفيا

روسية تبيع رضيعها ملخبرين سريني

ناٍد للزوجات املطيعات في ماليزيا

سحب رخصة مزاولة طبيب
»أم التوائم الثمانية«

سبعة آالف شخص يصابون
يوميًا بـ »اإليدز«

مذيع فرنسي مصري يخشى
من نشر صور زفافه

برازيلية في املائة من عمرها في 
املدرسة.. تتعلم الكتابة والقراءة

األرجنتيني ريكاردو بيغليا
يفوز بـ »نوبل« األدب الالتيني

أبينغتونـ  يو.بي.آي: شهد مستشفى في والية فيالدلفيا 
األميركية والدة أول 6 توائم فيه وهم 3 إناث 3و ذكور.

ونقلت صحيفـــة »فيالدلفيا إنكوايـــرر« األميركية عن 
مستشـــفى »أبينغتون ميموريال« في مقاطعة منتغومري 
بوالية فيالدلفيا إعالنه عن إجنـــاب امرأة 3 إناث 3 وذكور 

وهي املرة األولى التي يشهد فيها مثل هذا األمر.
وقالت املتحدثة باسم املستشفى ليندا ميلوا ان التوائم ولدوا 
قبل أوانهم وهم يعاجلون في غرفة العناية الفائقة املخصصة 

للمواليد اجلدد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولفتت إلى ان األوالد هم لعائلة »محلية« مشيرة إلى ان األم 
ال ترغب في الكشف عن اسمها وسوف يقدم املستشفى مزيدا 

من املعلومات »في املستقبل القريب وبإذن من العائلة«.

اجلزائــــر ـ أ.ش.أ: قال رئيس الشــــركة الوطنية اجلزائرية 
للسيارات الصناعية مختار شهبوب ان بالده ستبدأ في إنتاج 
أول سيارة محلية قبل عام 2014. أضاف شهبوب ـ في تصريح 
إلذاعة اجلزائر احلكومية ـ »إن أول ســــيارة سياحية باجلزائر 
من املفروض أن تنتج في عام 2014 أو قبل هذا التاريخ بقليل«، 
مشــــيرا الى ان احلكومة عازمة على تنفيذ هذا املشــــروع. وقد 
منحت احلكومة اجلزائرية الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 
وهي أكبر شــــركة قطاع عام حتتكر هذا املجال مساعدة مالية 
بقيمــــة 12.4 مليار دينار حوالي )1.8 مليار دوالر( بهدف إعادة 
تأهيل إمكانياتها. وأشار شهبوب إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن 
برنامج صناعة 16500 ســــيارة ثقيلة مبصنع صناعة السيارة 
الواقع في بلدية الرويبة في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة 

مطلع 2016.

موســـكوـ  د.ب.أ: حاولت امرأة روسية بيع رضيعها إلى 
اثنني من رجال الشرطة السرية في موسكو فقضت احملكمة 

بسجنها أربعة أعوام ونصف العام.
وقالت وكالة »ريا نوفستي« الروسية اخلميس املاضي ان 
املرأة مدمنة على شرب اخلمر وتعيش بال مأوى في مدينة 
ساتكا على جبال األوروال، وأنها عرضت رضيعها على اثنني 

من الشرطة السرية مببلغ يعادل 250 يورو.
وقالت الشرطة ان احلادثة وقعت في هذه املدينة الواقعة 
بجمهورية الشيشـــان الروسية املتمتعة باحلكم الذاتي في 

شمال القوقاز.
وألقت الشـــرطة القبض على املرأة وهي حتاول عرض 
رضيعهـــا البالغ من العمر تســـعة أشـــهر بالقرب من احد 
مستشفيات مدينة ساتكا مببلغ 5000 يورو، إال أنها عرضته 

في النهاية بـ 250 يورو.

كواال المبورـ  د.ب.أ: تعتزم عضوات إحدى املنظمات اإلسالمية 
في ماليزيا إقامة »ناد الزوجات املطيعات« بهدف تدريب الزوجات 

على طرق معاملة وإسعاد الرجال وجتنب العنف املنزلي.
ونقلت صحيفة »زيه ستار« الصادرة امس عن إحدى مؤسسات 
النادي وتدعى ســــيتي مزنه محمد توفيق )48 عاما( قولها إن 
الوصفة الســــحرية للحصول على حياة هادئة مع الزوج هي 

»الطاعة واخلدمة والتسلية«.
وتســــببت هذه الفكرة في صدمة بني ناشطات حقوق املرأة 
حيث قالت ميرا سامانثر من منظمة »ومنز إيد«: »ال يتعلق العنف 
املنزلي بإسعاد الزوجات ألزواجهن ولكن العنف املنزلي يعني 
وجود خلل في االحترام«. وأضافت سامانثر أنه من األفضل أن 

يفعل هذا النادي شيئا ضد القوانني التي تظلم املرأة.
وبــــدأت الفكرة من حركة »جلوبال إخوان« التي تدعم فكرة 
تعدد الزوجات. وتضم املنظمة بحســــب بياناتها، أكثر من ألف 
عضو الكثير منهم يعملون في مشاريع مملوكة للحركة من بينها 

مخابز ومطاعم وصيدليات ومكاتب سفر وسياحة.
وقالت ســــيتي مزنه إنها تعيش كزوجــــة ثانية مع زوجها 
وزوجته األولى و16 من األبناء حتت سقف واحد وأكدت: »زوجي 

يعيش حياة سعيدة«.

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: سحب املجلس الطبي في والية 
كاليفورنيا األميركية رخصة مزاولة املهنة من طبيب ساعد 
امرأة لديها ستة أبناء على وضع ثمانية توائم، وذلك لعدم 
تصرفه في حدود املنطق الســـليم، حسبما ذكرت صحيفة 
»لـــوس اجنيليس تاميز« األميركية، كانت نادية ســـليمان 
أجنبت التوائـــم الثمانية في يناير 2009، ووســـط ضجة 
إعالمية صاحبت هـــذا اإلجناز الطبي املذهـــل لقبت بـ »أم 

التوائم الثمانية«.
غير أن حالة االحتفاء العامة سرعان ما حتولت إلى غضب 
شـــديد عندما تبني أنها التزال تعيش مـــع والديها وتتلقى 
إعانة حكومية ملساعدتها على رعاية أبنائها الستة اآلخرين 
الذين حملتهم أيضا من خالل اإلخصاب خارج الرحم )أطفال 

األنابيب(.
وحتول هـــذا الغضب العارم نحو د.مايكل كامرافا، وهو 
طبيب متخصـــص في اخلصوبة وعـــالج العقم من مدينة 
بيفرلي هيلز األميركية، والذي زرع 12 جنينا في رحم نادية 

سليمان.

جنيڤ ـ كونا: أعلن برنامج األمم املتحدة املشــــترك املعني 
بڤيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة )ايدز( ان نحو ثالثني 
مليون شــــخص قضوا نحبهم اثر اإلصابة بهذا الڤيروس منذ 
اكتشــــاف أولى حاالته في اخلامس من يونيــــو عام 1981 فيما 

يعيش حتى اليوم نحو 35 مليون مصاب في العالم.
وأضاف البرنامج في بيان أصدره مبناسبة الذكرى الثالثني 
الكتشاف الڤيروس ان سبعة آالف شخص يصابون يوميا بهذا 
الڤيروس بينما يوجد 6.6 ماليني شخص يتلقون العالج املضاد 
للڤيروس في البلدان متوسطة الدخل والفقيرة حتى نهاية عام 

2010 أي بزيادة تعادل 22 ضعفا منذ عام 2001. 
ويعتبر هذا الرقم قياسيا السيما بني األطفال املصابني بالڤيروس 
اذ ارتفعت نسبة من يتلقون العالج منهم إلى 50% منذ عام 2008 

أي ما ال يقل عن 420 ألف طفل في الوقت احلاضر.

باريسـ  أ.ش.أ: يبدو أن جهود ناجي فام اإلعالمي الفرنسي 
)املصري األصل( الرامية ملنع نشر صور زواجه على املمثلة 
الفرنســـية اجلميلة ميالني باج في وسائل اإلعالم ستذهب 
هباء بعد أن أعلن املصور الفوتوغرافي الوحيد الذي متكن 
مـــن تصوير فرح ناجي في يونيـــو 2010 عن اختفاء صور 

الفرح من منزله.
وكشـــفت صحيفة »ليبراســـيون« الفرنسية أن الصور 
املختفية تصل قيمتها إلى آالف اليورو لو جنح الشـــخص 

الذي سرقها في بيعها لصحف أو مواقع على اإلنترنت.
يشـــار إلى أن ناجي الذي يعد أشهر مقدم برامج فرنسي 
رفض متاما الســـماح للمصوريـــن بتصوير فرحه بوصفه 
من املناســـبات اخلاصة التي ال يتعني نشـــرها على قارعة 

الطريق.
يشعر ناجى الذي اختير أفضل مذيع تلفزيوني في فرنسا 
في عام 2011 للعام الثالـــث على التوالي بحنني كبير ملصر 

التي ولد فيها.
يذكر أن ناجى ولد في االسكندرية عام 1961 قبل أن يسافر 
مع أسرته إلى كندا ومنها إلى فرنسا حيث ذاع صيته كمذيع 

في اإلذاعات والتلفزيونات الفرنسية.

ريو دي جانيرو ـ أ.ف.پ: على الرغم من أعوامها املائة 
التي احتفلت بها في 25 مايو، قررت هذه املعمرة البرازيلية 
تعلم القراءة والكتابة في إحدى مدارس لوندرينا )جنوب 
البرازيل( احمللية، لتشكل بذلك مثاال لزمالئها في الصف.

وروت إيزولينا التي تتمتع بصحة جيدة لوسائل اإلعالم 
أنهـــا كانت قد بدأت تلقي التعليم فـــي العام 1998، إال أنها 

اضطرت إلى التخلي عن الدراسة ألسباب صحية.
فقالت انها راحت تتلقى صفوفا مسائية خاصة بالبالغني 

حتى ال تبقى في املنزل »من دون عمل مجد«.
وصرحت »ال أحب البقاء مـــن دون حركة )...( وأردت 
أن أكـــون مثاال لهؤالء الذين يريدون التعلم« في هذا البلد 
الـــذي مازال يحصي 14 مليون أمـــي، أي 7.4% من مجموع 

السكان.
وكانت إيزولينا في صباها تصنع مع إخوتها الســـكر 
احلرفـــي »رابادورا«، من قصب الســـكر الذي كان يقطعها 
والدها، وهي تعتبر اليوم »التلميذة« التي تطلب أكبر نسبة 

اهتمام بني زمالئها في الصف.
وأشـــارت ريجينا بييروتي مديرة املدرســـة لصحيفة 
»استادو دي ســـاو باولو«، إلى أنها »تريد دائما أن تعرف 
ماذا يعني هذا احلرف أو ذاك«، أضافت »هي تبتســـم دائما 

وال تغيب عن صف إال إذا كانت مريضة بحق«.
وصفوف محو األمية في مدرسة مواسير كامارغو مارتينس 
في لوندرينا إحدى مدن والية بارانا، تعتبر النشاط األخير 

في يوم إيزولينا الطويل.
وإيزولينا التي تعيش في شقة صغيرة على مقربة من 
منزل ابنها، تســـتيقظ في الساعة السابعة صباحا لتقوم 
يوميا بأعمالها املنزلية السيما التنظيف، وفي الوقت املتبقي 
تخيط السجاد بواسطة خرق من القماش تستحصل عليها 

من اخلياطات.

كراكاس ـ أ.ف.پ: فــــاز الكاتب األرجنتيني ريكاردو بيغليا 
بجائزة رومولو غالييغوس في دورتها الســــابعة عشرة، التي 
تعتبر مبنزلة جائزة نوبل لآلداب الالتينية األميركية، وذلك عن 
روايتــــه »بالنكو نوكتورنو« )الظالم األبيض(، على ما أعلنت 
اخلميس جلنة التحكيم في كراكاس. ومتنح احلكومة الڤنزويلية 
هذه اجلائزة، املرفقة بجائزة مادية قيمتها 430 ألف بوليفار )100 
الف دوالر( مرة واحدة كل عامني )منذ العام 1967( لعمل باللغة 
االسبانية، وذلك تكرميا لرومولو غالييغوس )1884-1969(، الذي 
كان أهم كاتب ڤنزويلي في القرن العشرين، والذي حكم أيضا 
البالد. وقالت الروائية املكسيكية كارمن بولوزا، وهي عضو في 
جلنة التحكيم، ان بيغليا فرض نفسه »بسبب موهبته الكبيرة 
في وضع احلبكة في عالم محدد، وبســــبب مراقبته الشــــاملة 
لألحداث والشخصيات ووضوح لغته وحكمة أدبه التي تسمح 
له بأسر القارئ«. وأثبت كتاب »بالنكو نوكتورنو« الذي منح في 
ابريل اجلائزة الوطنية للنقد في اسبانيا، مجددا نزعة الكاتب 

األرجنتيني للحبكات البوليسية.

منال الشريف تطلق حملة لإلفراج عن سجينات الدمام
وعضو »شورى« يدعو لتوحيد الرأي في فتوى »قيادة املرأة«

الرافضني التنازل، وبعضهن اآلخر 
ينتظرن احلصول على ثمن تذكرة 

ترحيلهن لبالدهن.
من جهة اخـــرى، دعا عضو 
مجلس الشورى الشريف حامت 
العوني الفقهاء الرافضني لقيادة 
املرأة السيارة في بالده إلى »كلمة 
سواء«، يتفق من خاللها الفريقان 
على أال يثرب بعضهم على بعض، 
طاملا أن املسألة خالفية، واخلالف 
فيها معتبر من الناحية الشرعية.
ووفقـــا ملقالة مطولة نشـــرتها 
»احلياة« وعنونهـــا بـ »اجتهاد 
ونقاش في موضوع قيادة املرأة 
للسيارة«، وفيها طالب زمالءه 
الفقهاء املمانعني بالتحلي بأخالق 
العلماء، والدفـــاع عن آرائهم بـ 
»أسلحة شريفة«، ال كذب فيها وال 

حتريض، فيما يلي نصها:
املرأة  العقالء أن قيادة  اتفق 
للســـيارة ليست محرمة لذاتها، 
فاألصل فيهـــا اإلباحـــة، وأنها 
ال تكـــون محرمـــة إال إذا غلبت 
مفاسدها مفاسد عدمها.وال يدعي 
منصف ممن يحرمون قيادة املرأة 
للســـيارة أن غلبة مفاسد اإلذن 
بذلك بضوابط وشـــروط غلبة 
مقطوع بهـــا، وال يدعي منصف 
ممن يبيحها بضوابط وشروط أن 
غلبة مفاسد منعها غلبة مقطوع 
بها. فاملسألة إذن ظنية، واملسائل 

الظنية ال يجوز فيها اإلنكار. 

فيها مع الشاعر يوسف الصابري 
الســـعيد.  امللحن فايز  ومـــع 
إال أنها فشـــلت فشـــال ذريعا 
في حتقيـــق اي جناح. وهناك 
أغنية أهدتها للشعب اإلماراتي 
حملت عنوان »ما يشبهك بشي« 
من كلمات جنم شاعر املليون 
عبدالرحمن الشمري، وأحلان 

فايز السعيد.
مـــن جهـــة ثانيـــة، التزال 
االنتقادات تالحق مي حريري 
التي اتهمهـــا اجلمهور بأنها ال 
تترك مناســـبة إال وتستغلها 
بهدف اســـتقــطاب االضواء؟ 
إذ تعرضت النتقادات واسعة 
عندما صرحت بأنها دعيت إلى 
حفل زفاف األمير ويليام وكيت، 
افتتاح  إلى  وكذلك بالنســـبة 

مهرجان »كان« السينمائي.

ســـان فرانسيســـكو ـ د.ب.أ: 
زعمت مجموعـــة الليلة املاضية 
أنها اخترقت عدة مواقع الكترونية 
لشركة سوني باستخدام برنامج 
بدائي وســـرقت بيانـــات مليون 
مســـتخدم. ميثل الهجـــوم على 
موقع سوني بكتشرز وموقعني 
الكترونيني آخرين لســـوني في 
هولندا وبلجيـــكا احراجا جديدا 
العمالقـــة  اليابانيـــة  للشـــركة 
لاللكترونيات التي التزال تكافح 

من أجل التصدي الختراق كبير 
لشبكتها الترفيهية على االنترنت 

في أبريل املاضي.
وجرى أحدث هجوم من جانب 
مجموعة تطلق على نفسها لولز 
ســـيكيورتي، وقالت املجموعة 
املجهولة على موقعها االلكتروني 
انها نفذت الهجوم لكشف العيوب 
االمنية لشركة ســـوني وأن كل 
البيانات التي حصلت عليها كانت 
في شكل نصوص عادية وليست 

مشفرة. وقالت املجموعة ان الهجوم 
جرى باستخدام برنامج اس كيو ال 
اجننكشان »وهو أحد أكثر البرامج 
ضعفا وبدائية حيث ينبغي علينا 
كلنا أن نعرف ذلـــك اعتبارا من 
اآلن«. وقالت املجموعة في بيان 
انه »من مجرد عملية حقن واحدة، 
اطلعنا على كل شيء، فلماذا تضع 
مثل هذه الثقة على شركة تسمح 
لنفســـها بأن تكون عرضة لتلك 

الهجمات البسيطة«.

وقامـــت املجموعـــة بنشـــر 
مجموعـــة من املعلومـــات التي 
حصلت عليها من سوني تشتمل 
علـــى آالف االســـماء والعناوين 
وكلمات مرور املستخدمني الذين 

دخلوا مسابقات سوني.
وقد انخفض سهم سوني كورب 
بنسبة 0.61% في بورصة طوكيو 
مع نهايـــة التعامالت اليوم بعد 
االعالن عن هـــذا االختراق لعدة 

مواقع الكترونية للشركة.

واشنطنـ  د.ب.أ: وّجه االدعاء 
األميركـــي اتهامات للمرشـــح 
الرئاسة  الســـابق النتخابات 
ادواردز امس  األميركية جون 
لها صلة بسوء استخدام أموال 
احلملة االنتخابية إلخفاء عالقة 

غرامية.
وقالت وزارة العدل األميركية 
إنه من املقرر ان ميثل ادواردز 
)58 عاما( أمام محكمة فيدرالية 
فـــي واليته نـــورث كارولينا 

لالستماع إلى االتهامات املرفوعة 
ضده.

وأوضحـــت وزارة العـــدل 
التآمر  ان االتهامـــات تشـــمل 
النتهاك قوانـــني املوارد املالية 
اخلاصـــة باحلملة االنتخابية، 
واإلدالء بتصريحـــات زائفة، 
وقبول مساهمات غير قانونية 
للحملة وإخفاء هذه التبرعات 

عن مسؤولي االنتخابات.
ويجرى التحقيق مع ادواردز 

منذ عامني، ويستند التحقيق الى 
قيامه بتحويل مزعوم ملليون 
التبرعـــات حلملته  دوالر من 
االنتخابية عـــام 2008 لصالح 
عشيقته وإلخفاء عالقته بها. 
وقالـــت وزارة العدل: »ان هذه 
األموال اســـتخدمت لتســـهيل 
عالقته الغرامية وإلخفائها وكذا 
احلمل الذي نتج عنها عن عيون 
الناس«. وأضافت وزارة العدل ان 
األموال استخدمت لدفع التكاليف 

الطبية واملعيشية لعشيقته، 
ريلي هانتر، وللسفر إلخفائها 
العقوبة  عن اإلعالم. وتصـــل 
القصوى لكل تهمة 5 سنوات 
في الســـجن وغرامة 250 ألف 
دوالر، وبعد هزميته في السباق 
اعترف بالعالقة الغرامية. وفيما 
بعد اعتـــرف بأبوته لطفل من 
عشـــيقته، كل هذا بينما كانت 
زوجته اليزابيث تكافح السرطان 

وتوفيت في ديسمبر املاضي.

فـــي إصالحية الدمـــام لقيادتها 
سيارتها في مدينة اخلبر، األمر 
الـــذي عدته الســـلطات مخالفة 

تستدعي السجن.
ودونـــت الشـــريف علـــى 
صفحتها بـ »تويتر« أسماء بعض 
السجينات من العامالت املنزليات 
الالتي قضني فترة محكوميتهن 
في قضايا مالية ومازلن يقبعن 
بعنابر الســـجن ملـــدة جتاوزت 
الـ 5 أشـــهر، وبعضهن وصلت 
مدة بقائهـــن داخل احلبس بعد 
قضاء مـــدة العقوبة لعام لعدم 
وجود من يدفع عنهن لكفالئهن 

»أبل«: »كان الطلب خالل الثالثة 
أشهر املاضية غير عادي«. ومثلها 
مثل الشركات األخرى التي تعمل 
لتلبية الطلب على املنتجات، تقوم 
شركة »أجيليكس« بتطبيق ما 
تدعـــو إليه، حيـــث اجتهت إلى 
الــــ »آي باد«  اســـتخدام جهاز 
في مكتب االســـتقبال لتسجيل 
احلضور وكأنها تقول: »هذا ما 

يحدث هنا اآلن«.

من اخلبراء املتفائلني، بحسب 
ما ذكر رئيس قسم »ويندوز« 
في مايكروســـوفت، ســـتيفن 
سينوفســـكي، في حني يعتقد 
محللون أنه سيطرح في األسواق 

في العام املقبل.

الكومبيوتر  ومؤخـــرا أجهـــزة 
احملمولة لصالح أجهزة الـ »آي 
باد«، فهم بصدد جعل 17 ألف عامل 
يستخدمون الـ »جي ميل«. املخاطر 
احمليطة بهذا كبيرة، فهذا التغيير 
من شأنه أن يدمر الشركات التي 
ترتبط منذ مدة طويلة بثقافة عمل 
احلكومة، لكن املسؤولني يقولون 
إن هذا التحول سيزيد من إنتاجية 
العامل ويوفر مليارات الدوالرات 

لنظام التشغيل »ويندوز 8« في 
مؤمتر تكنولوجي األربعاء.

وتخطـــط عمـــالق صناعة 
البرمجيات مايكروسوفت لتوفير 
عرض أكثر فاعلية وشموال لهذا 
النظام اجلديد في مؤمتر تطوير 

من إجمالي اإلنفاق السنوي على 
تكنولوجيـــا املعلومات، والذي 
يبلـــغ 80 مليار دوالر. وحتاول 
التماشـــي مع اهتمام  احلكومة 
املوظفـــني الفيدراليني باألجهزة 
اجلديدة. ويقول تيم هوكست، 
التكنولوجيا في  رئيس قســـم 
شركة »أجيليكس تكنولوجيس« 
الفيدرالية  الهيئات  التي تساعد 
في اســـتخدام العاملني ملنتجات 

البرامج الذي سيعقد في سبتمبر 
املقبل.

ولكن نظام التشغيل »ويندوز 
8«، وهو االســـم األولي حتى 
اآلن، متاح في األســـواق خالل 
اخلريف احلالي، كما توقع عدد 

الفيدرالية  تتجه احلكومـــة 
ووزارة اخلارجية واجليش وقسم 
شؤون احملاربني القدامى ووكالة 
»ناســـا« ألبحاث الفضاء وإدارة 
اخلدمات العامة نحو الوســـائل 
التي  التكنولوجية االستهالكية 
جذبت العاملني الذين تخلوا عن الـ 
»بالك بيري« لصالح أجهزة الـ »آي 
فون«، وبرنامج »مايكروسوفت 
أوتلـــوك« لصالح »جـــي ميل« 

كاليفورنيـــا ـ ســـي.إن.إن: 
النسخة اجلديدة لنظام التشغيل 
ويندوز ســـتكون أشبه بنظام 
التشغيل املعتمد في »ويندوز 
فون 7«، بحسب التصميم الذي 
كشفت عنه شركة مايكروسوفت 

الريـــاض ـ وكاالت: أطلقـــت 
الشابة السعودية منال الشريف 
التواصل االجتماعي  عبر موقع 
الشهير تويتر، حملة لإلفراج عن 
ســـجينات الدمام الالتي عليهن 
ديون ألقت بهن خلف القضبان 

.»#Faraj« »باسم »فرج
وتهدف من خاللها الشريف 
إلى تفريج الهم عن السجينات، 
وقالت في صفحتها على »تويتر« 
»شكرا لكل من حتمد لي بالسالمة، 
وهديتي أن تفرجوا كرب مسجونة 
في اإلصالحية، ويتم ذلك بشكل 
مباشـــر مع اإلصالحية نفسها 

وليس عن طريقي«.
ودعت الشـــريف مستخدمي 
املوقع إلى املساهمة في اإلفراج 
الســـعوديات  الســـجينات  عن 
والفلبينيات واالندونسيات الالتي 
عليهن مبالغ بســـيطة جعلتهن 

يدخلن السجن.
الشـــريف نذرت في  وكانت 
السجن أن تفرج كربة من كن معها 
في السجن، وعلى إثر ذلك كتبت 
الالتي كن  توصيفا للسجينات 
معها واملبالغ الالتي عليهن، ودعت 
مستخدمي املوقع إلى التواصل مع 
الدمام مباشرة،  إدارة إصالحية 
حيث أكدت الشريف أنها ال جتمع 
أي مبلغ بنفسها، بل هي مجرد 

دالة على اخلير.
يذكر أن الشريف مكثت أياما 

يبـــدو أن املغنني العرب ال 
يكتفون بغـــناء اللون اخلليجي 
رغم فشل بعضهم، وعجزهم 
عـــن اداء اللكنـــة الصحيحة. 
وها هم ينشرون صورهم عبر 
املنتديات ومواقع االنترنت وهم 
يرتدون الزي اخلليجي تعبيرا 
عن حبهم وتقديرهم للجمهور 
اخلليجي، فقد انتشرت أخيرا 
صورة ملـــي حريـــري بالزي 
اخلليجي التقطت لها قبل سنة 
خالل زيارتها لإلمارات العربية 
املتحدة للمشاركة في الذكرى 
الثامنـــة والثالثني لقيام دولة 

اإلمارات.
وعلى رغم فقـــر رصيدها 
الفنـــي، إال أنهـــا أدت اللـــون 
اخلليجي في العديد من االغنيات 
التي تعاونت  أبرزها »اختار« 

صفحة منال الشريف على »تويتر«

مي حريري

ناجي فام

ريكاردو بيغليا

مي حريري بالزي اخلليجي

قراصنة يزعمون سرقة بيانات جديدة من سوني

اتهام مرشح سابق للرئاسة األميركية بإخفاء عالقة غرامية

احلكومة األميركية تتجه إلى التخلي عن الـ »بالك بيري«

»مايكروسوفت ويندوز 8« لن يكون جاهزًا في اخلريف 


