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كيم كارديشيان توقع اتفاقية ما قبل الزواج

 قبل عقد قرانها على خطيبها

لبنان مينع ألبوم ليدي غاغا إلساءته إلى املسيحية

طلب إلغاء اجلنسية املزدوجة
يثير غضب »جزائريي فرنسا«

سيارة تكشف األزمات القلبية
ومتنع احلوادث املفاجئة

»اخلارجية البريطانية« حتقق
في سرقة علبة علكة

لندن � يو.بي.آي: كش���فت صحيفة »ميل أون 
صندي« أن وزارة اخلارجية البريطانية استدعت 
شرطة س���كوتلنديارد للتحقيق في سرقة علبة 

علكة.
وقالت الصحيفة إن مس���ؤولي الوزارة أكدوا 
استدعاء الشرطة بعد وقوع سلسلة من اجلرائم 
الصغيرة في مبنى الوزارة مبنطقة وايتهول بوسط 

لندن.
وأضافت أن من بني املواد األخرى التي اختفت 
إلى جان���ب علبة العلكة كمية م���ن العنب وعقد 

فازلني قيمته 7 جنيهات إس���ترلينية وعلبتني من 
صلصة الفلفل احلار لكن شرطة العاصمة لندن لم 
تدرج البند األخير على الئحة التحقيق لصعوبة 

استرجاعه.
وقالت الصحيفة إن استدعاء الشرطة للتحقيق 
في سرقة علبة علكة سبب دهشة في البرملان ودفع 
الوزير في احلكومة الس���ابقة للتساؤل عما »إذا 
كان ذلك حقيقيا وما إذا كان لدى وزارة اخلارجية 
شيء أفضل تفعله بدال من استدعاء الشرطة حول 

فقدان علبة علكة«.

عجوز بريطانية فوق املائة عام تصبح
أقدم مستخدم ملوقع الـ»فيس بوك«

وخطيبها العب كرة السلة كريس 
هامفريز سوف يوقعان اتفاقية ما 
قبل الزواج قبل عقد قرانهما، ويبدو 
أن اخلطيبني يس���عيان لتوقيع 
االتفاقية لتوضيح التفاصيل املالية 

لعالقتهما قبل الزواج.
وقال���ت مص���ادر ملوقع »تى 
ام زد« املعني بأخبار املش���اهير 
إن كاريش���يان وكريس يعتبران 
هذه اخلطوة »أم���را جيدا يجب 
فعله«، ويسعى اخلطيبان حلماية 
نفسيهما حيث لدى كل منهما مبالغ 

كبير للغاية.
حيث لدى كيم 35 مليون دوالر 
وهي محصلة صفقاتها املتعددة 
في مجال االعالنات وخط إنتاج 
املالبس اخلاص بها باإلضافة إلى 
خط العطور، كما أن كريس يحصل 
على 3.2 ماليني دوالر سنويا من 
ناديه نيويورك نيت كما أنه ميتلك 
مطعمني بالشراكة مع أسرته في 
والية مينس���وتا، وتق���در قيمة 
املطعم���ني بنحو 8 ماليني دوالر. 
ويذك���ر أن كيم وكري���س أعلنا 
خطبتهم���ا منذ أس���بوعني، وقد 
تواعد احلبيبان لستة أشهر فقط 

ويعتزمان الزواج هذا الصيف.

واي«، ال���ذي احتل املركز األول 
في 21 بلدا م���ن بينها بريطانيا 
وأميركا، ممنوع في لبنان ألنه 

»مسيء للدين املسيحي«.
وأوضحت أن شحنة من األلبوم 
وصلت إلى لبنان هذا األسبوع، 
لكن األمن الع���ام أوقفها ومنع 
إدخالها إلى األراضي اللبنانية، 
بحسب »يو بي آي«، واشار إلى 
أن ليدي غاغا القت ردود فعل من 
قبل مجموعات دينية في الواليات 
املتحدة، بسبب أغنية حتمل اسم 
»يهوذا«، وفي ابريل املاضي منع 

بثها عبر اإلذاعات في لبنان.
وتقول ليدي غاغا في األغنية: 
»إنها مغرمة به وسوف تغسل 
قدميه بشعرها، وتغفر له حتى 
بعد خيانته لها 3 مرات«، يشار 
إلى أن مبيع���ات األلبوم حققت 
رقما قياس���يا، حيث باعت في 
األسبوع األول 1.1 مليون نسخة 
في الوالي���ات املتحدة و215 ألفا 
في بريطاني���ا، ويذكر أن ليدي 
غاغا مشهورة بطلتها وأزيائها 

الغريبة. 

اجلنس���ية املزدوج���ة، معتبرة 
أنه »من املؤسف تشويه صورة 
أولئك الذين ليس���وا من أبوين 
فرنس���يني«، بحس���ب ما ذكرت 
صحيفة »الشروق« اجلزائرية 

4 يونيو.
كما أكد رئيس البعثة اإلعالمية 
البرملانية حول احلق في اجلنسية 
مانوي���ل فالس أن اجلنس���ية 
املزدوجة ال تش���كل عائقا أمام 
االندماج، مضيفا »إننا نش���وه 
ص���ورة املهاجرين، في حني أن 
املوض���وع احلقيقي هو ظروف 
االستقبال التي يجب إعادة النظر 

فيها«.
وقال النائب االشتراكي: »إنه 
يعارض كليا إع���ادة النظر في 
اجلنسية املزدوجة«، كما طالبت 
به رئيسة اجلبهة الوطنية مارين 
لوبان، موضحا »انها فكرة سيئة 
أوال، ألن ذلك يعني أن املواطنني 
اجلزائري���ني،  الفرنس���يني- 
والفرنس���يني � اإلس���رائيليني، 
املاليني ليسوا  والفرنس���يني- 

بالضرورة فرنسيني«.
وتاب���ع: »كما يتع���ني علنيا 
التفكير في 2 مليون ش���خص 
ذوي جنس���ية مزدوجة، الذين 

Ford Sync، وال����ذي ميكن����ه 
إطالق نداءات استغاثة بشكل 
أوتوماتيكي اعتمادا على إشارة 
النبض، وجتدر اإلشارة إلى أن 
نظام Ford Sync يتوافر بالفعل 
في أسواق أميركا الشمالية، ومن 
املقرر أن يتم طرحه تباعا في 

مناطق أخرى حول العالم. 

لن���دن � وكاالت: اصبح���ت اجل���دة ليلي 
س���ترجننيل هي أقدم مس���تخدم على املوقع 
االجتماعي ال�»فيس ب���وك« في العالم، حيث 
تبلغ من العمر 106 أعوام بعد أن أخذت دورة 
تدريبية عن الشبكات االجتماعية على موقع 

االنترنت.
كما تخطط ليلى لفتح حس���اب خاص بها 
على املوقع االجتماعي »تويتر« بعد أن أخذت 
دورة تدريبية ألصحاب املعاشات املتقاعدين 

لتتعلم كيفية استخدام شبكة االنترنت.
وقال���ت ليل���ى، الت���ي تعيش ف���ي مدينة 
سيندرفورد في بريطانيا البنتها جلور والتي 
تبلغ من العمر 78 عاما انها مازالت حتلم بأشياء 
كثي���رة تريد أن تفعلها، كم���ا أنها طلبت من 
ابنها »آي باد« كهدية عيد ميالدها ال� 107 الذي 

ستحتفل به في شهر اغسطس القادم.

والده���ا الراحل ال���ذي كان أبرز 
العديد من  محام���ي هولي���وود 
األمور القانونية اخلاصة بحماية 

نفسها.
وذكرت صحيفة »ديلى ميل« 
البريطانية امس ان كارديشيان 

األميركية املثيرة للجدل ليدي غاغا 
اجلديد، الذي حقق جناحا باهرا 
عامليا، بعدما اعتبرته »مس���يئا 
للمس���يحية«، وذكرت صحيفة 
البريطاني���ة أن توزيع  »صن« 
ألبوم لي���دي غاغا »بورن ذيس 

التخلي عن أصولهم.
وكانت رئيسة اجلبهة الوطنية 
ماري���ن لوبان ق���د وجهت قبل 
يومني رسالة إلى النواب تطلب 
فيه���ا إلغاء إمكاني���ة احلصول 
على جنسية مزدوجة فرنسية 
وأجنبي���ة، معتب���رة أن الهوية 
املزدوجة تقف عائقا أمام »اندماج 

املهاجرين«.
وأعلنت كاتبة الدولة املكلفة 
بالش���بيبة جاني���ت بوغ���راب 
النظر في  إع���ادة  معارضته���ا 

وقد حققت هذه التقنية أثناء 
االختبارات نتائج قياس موثوقة 
ل����دى 95% من املش����اركني في 
االختبار، كما متكنت من مراقبة 

98% من زمن السير.
ولم تكشف شركة فورد عن 
أي معلومات بشأن الوقت احملدد 
الستخدام هذه التقنية أو نوعية 
األنظمة املس����اعدة التي سيتم 
دمجها معه����ا، ولكن يبدو من 
املؤكد أنه س����يتم االندماج مع 
نظام االتص����االت والتليماتيك 

لن���دن � د.ب.أ: م���ن الواضح 
أن املمثل���ة وعارض���ة األزي���اء 
وجنمة برام���ج تلفزيون الواقع 
كيم كارديش���يان قد تعلمت من 

� وكاالت: منع���ت  بي���روت 
السلطات اللبنانية ألبوم املغنية 

القاهرة � ام بي سي: أثار طلب 
اجلبهة الوطنية بفرنسا بإلغاء 
البالد  اجلنس���ية املزدوجة في 
الفرنسيني  غضبا واس���عا بني 
من أصول أجنبية السيما أبناء 
اجلالية اجلزائرية املقيمة بفرنسا 
واحلاصلني على اجلنسية، حيث 
تسود مخاوف من اضطرارهم إلى 

برلني � د.ب.أ: تزيد مشاكل 
القلب املفاجئة من خطر احلوادث 
بالنسبة لكبار السن. هذا على 
الباحثون  األقل م����ا يعتق����ده 
في ش����ركة فورد، ولذلك فإنهم 
يس����عون ال����ى تطوي����ر مقعد 
ذكي مزود مبستشعر للنبض 
الطبية  ليتعرف عل����ى احلالة 
للس����ائق، ويطلق حتذيرا عند 

حدوث نوبة قلبية.
وأوضحت الشركة األميركية 
أن ه����ذا املقعد يراق����ب احلالة 
الصحية للسائق بحيث إذا ما 
أصيب بنوبة قلبية فإن النظام 
يطلق حتذي����را أو يتم تفعيل 
األنظم����ة املس����اعدة األخ����رى 
للحيلول����ة دون وقوع حادث 

اصطدام.
وقد مت تطوير ه����ذا املقعد 
اخلاص في مركز أبحاث شركة 
فورد مبدينة آخن غربي أملانيا، 
وتقوم املستشعرات املوجودة 
في مساند الظهر بقياس معدل 
ضرب����ات القلب مث����ل مخطط 
القلب الكهربائي )EKG(، حيث 
تتمكن هذه املستش����عرات من 
التعرف على عدم انتظام ضربات 

بالقلب.

كيم كارديشيان

ليدي غاغا

ماريان لوبان

السيارة من إنتاج شركة فورد

اجلدة ليلي سترجننيل

مصور هاٍو يواجه منرًا شرسًا قفز 
فوق سيارته وهو يلتقط صوراً للحياة البرية

موسكو � وكاالت: سقط الفك السفلي للمصور 
الروسي الهاوي سيرجي كوتلنكوف، )44 عاما(، 
من الرعب والصدمة، عندما فوجئ بنمر ش����اب 
يصعد فوق سيارته، »الالند روفر«، أثناء رحلة 
س����فاري في ناميبيا، لكن املوقف حتول إلى أمر 

شديد الغرابة.
وقالت صحيف����ة »ديلي ميل« البريطانية: إن 
سيرجي كان مع مجموعة من املصورين الروس 
في حديقة خاصة بناميبيا، قرب حدود بتسوانا، 
وقد صعدوا فوق س����ياراتهم، ليقوموا بالتقاط 

الصور عن احلياة البرية.
وقال املصور الروسي إيفانوف )50 عاما(، والذي 
التقط الصور لزميله، »حملنا منرا شابا يختبئ 
في جانب على أحد الطرق، وظللت أراقبه وهو 
يتس����لل نحونا، منتظرا الفرصة اللتقاط أفضل 
صورة، وفي تلك اللحظة، اقترب النمر كثيرا من 
سيرجي، الذي كان لسوء حظه مشغوال بإصالح 
شيء ما في كاميرته، فلم يشاهد ما يفعله النمر 
الذي اقترب أكثر، ولم يفطن ملا يحدث إال عندما 

فوجئ بالنمر يصعد فوق السيارة«.
وعن الص����ور التي التقطه����ا للواقعة يقول 
إيفانوف: »ميكنك أن تدرك ش����عور سيرجي إذا 
نظ����رت إلى تعبيرات وجهه، لق����د كان مرعوبا، 
وكنت أنا كذلك، رغم أني كنت على سطح السيارة 

األخرى«.
ويضيف إيفانوف: »أما املفاجأة املذهلة، فهي 
ما أدركن����اه في النهاية، لق����د كان النمر يحاول 
اللعب، ففي هذه احلديقة اخلاصة، أصبح النمر 
معتادا على وجود الناس، والتقاط الصور، وبعد 
أن أدركن����ا كل هذا، هبطنا من فوق الس����يارات، 
وبدأ سيرجي اللعب مع النمر، واستكملنا جولة 

التصوير«.
وتقول الصحيفة: إن الضرر الوحيد متثل في 
حتطم كاميرا سيرجي، الذي يقول: »لم أغضب، 
ألنه كان اليوم األخير في الرحلة، وكان في اللعب 
مع النمر تعويضا، وق����د ترك هذا اللعب بعض 
اخلدوش على وجهي ويدي، أثناء محاولة النمر 

القفز علي«.

النمر حلظة قفزه على سطح السيارة

املصور يحاول تخليص حقيبته من فك النمر

حلظات رعب في رحلة سفاري بناميبيا

عبر تزويدها مبقعد ذكي مزود مبستشعر للنبض

شيكاغو � يو.بي.آي: اليزال الشارع الذي أعلن 
عمدة شيكاغو انه سيطلق عليه اسم مقدمة البرامج 
الش���هيرة أوبرا وينفري ينتظر تصديق مجلس 

املدينة.
وذكرت صحيفة »شيكاغو صن تاميز« األميركية 
انه فيما سارع العمدة ريتشارد دايلي إلى اإلعالن 
عن تسمية شارع »نورث كاربتر« ب� »شارع أوبرا 
وينفري الفخري« وطلب برفع الفتة بهذا االس���م 
متخطيا كل اإلجراءات الرسمية، فإن هذه اخلطوة 
لن تصبح رس���مية إلى أن يواف���ق عليها مجلس 

املدينة.
وأشارت إلى ان تغيير اسم الشارع سيطرح على 
جدول أعمال جلنة النقل في املجلس التي تبحث 
تسمية عشرات الش���وارع الفخرية. لكن متحدثا 
باس���م وزارة النقل في شيكاغو قال للصحيفة ان 
القوانني تسمح برفع الفتة حتمل اسما فخريا حتى 

قبل تصديق مجلس املدينة الرسمي على األمر.
يش���ار إلى انه بعد اعتبار وجود وينفري في 
شيكاغو »هدية طوال أكثر من عقدين من الزمن«، 
أعلن عمدة املدينة عن إطالق اس���مها على الشارع 
املجاور الستوديوهات »هاربو« التي متلكها ليصبح 
.»» Winfrey Way Honorary Oprah اسمه الرسمي

القاهرة � ام بي س���ي: على الرغم من أن الش���اب 
املصري عادل فؤاد وصل للدنيا ضريرا، فإن ذلك لم 
مينعه من حتقيق حلمه بالعمل في مجال اإلرش���اد 

السياحي. 
ويروي فؤاد )40 عاما( قصته مع هذا العمل قائال: 
»بدأت فكرة العمل مرش���دا سياحيا عندما كنت في 
اجلامعة، استعنت بطريقة برايل والكمبيوتر الناطق 
وشرائط الكاسيت للتعلم، كما أنني رشحت للعمل 
في املركز الثقافي الفرنسي للشرح للمكفوفني بعض 

األشياء عن حياة الفراعنة«.
ويوض���ح أن »هذا األم���ر كان صعبا جدا، فكيف 
أستطيع توصيل معلومة لكفيف لم ولن يراها واملوصل 
أيضا كفيف، لكن املركز علمنا كيفية الشرح، خاصة 
أنني أقوم باإلرشاد عن طريق اللمس لألثر، وأجعله 
يرى باللمس ما ال يراه بعينه، أصبحت يده هي عينه 
التي يرى بها، وهي الت���ي توصل املعلومة للمخ«، 

بحسب مجلة »روز اليوسف«.
ولتطوير مهاراته يق���ول: »حصلت على دورات 
مكثفة في املركز الثقافي الفرنسي، وبدأت في جمع 
املعلومات عن اآلثار واس���تخدمت طريقة برايل في 
حفظ األس���ماء الصعبة للمل���وك، وفي عام 2004م 
انضممت ملدرسة املبصرين التابعة للمتحف املصري، 

التي دورها الشرح للمكفوفني«.
ويستطرد: »زرت كل قاعات املتحف وأماكن اآلثار، 
التي سأقوم بشرحها فيما بعد.. كنت في البداية أقع 
وأصطدم باألسوار أو الفتارين حتى حفظت املتحف 
ب���كل قاعاته والطرق الداخلية وكل ما فيه عن ظهر 
قلب، ما ساعدني على اصطحاب أفواج املكفوفني من 
باب املتحف وحتى القاعات التي نريد زيارتها دون 

االحتياج ملرشد«.

مكة املكرمة � وكاالت: ألقت جلنة مكونة من ثالث 
جهات رسمية القبض على 43 شخصا من »اجلنس 
الثالث« صابغني وجوههم باملكياج أثناء تنظيمهم 
حفل���ة غنائية في إحدى االس���تراحات في حي ريع 

ذاخر في مكة املكرمة.
وأفاد الناطق اإلعالمي في شرطة العاصمة املقدسة 
املقدم عبد احملسن امليمان بأن فرق البحث اجلنائي 
دهمت مبساندة الدوريات األمنية وفرع هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر في مكة املكرمة االستراحة 
املنظمة فيها احلفلة الواقعة في حي ريع ذاخر بناء 
على معلومات توافرت للجهات الثالث تؤكد وجود 
عدد من األشخاص من اجلنس الثالث يحيون حفلة 

غنائية.
وأبان امليمان بحسب ما ورد في صحيفة »احلياة« 
أنه مت التحفظ على املقب���وض عليهم في احلادثة، 
وجرت إحالة أوراقه���م إلى هيئة التحقيق واالدعاء 
العام ف���ي مكة املكرمة بغية اس���تكمال التحقيقات 
معهم والفصل في شأن ممارساتهم ووضعهم، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة في حقهم. 

أوبرا وينفري

املصري عادل فؤاد

شارع أوبرا وينفري ينتظر 
تصديق مجلس مدينة شيكاغو

مصري يقهر العمى ويحقق 
حلم اإلرشاد السياحي

اعتقال 43 شخصًا 
من »اجلنس الثالث« 

باستراحة في مكة املكرمة


