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جيوتي امغي حتتفل بعيد ميالدها بحضور ممثل غينيس

فتاة تسرق مئات اآلالف
من عربي في األردن

ياباني يرمي ابنه البالغ عامًا 
واحدًا من الطابق العاشر

محاكمة إسباني اقترض نصف 
مليون يورو ووزعها على الفقراء!

حكومة تشيلي تدعو مواطنيها 
للتخلص من رابطات العنق

مدرسة تدّرب املوظفني
على أصول النوم!

السجن لـ 3 مسلمني أستراليني
خططوا الرتكاب مذبحة

الرجل الوطواط يتعرض للضرب 
أثناء محاولة زيارة ناشط صيني

ضبط فتاة سعودية هاربة من 
ذويها ترافق »املستعرضني«

احلكم على »كارلوس«
بالسجن املؤبد في باريس

متكنت فتاة من جنسية عربية من سرقة وسلب شخص 
من جنسية عربية مبلغ )200( ألف يورو و)48( ألف دوالر، 
وذلك بعد ان اصطحبها في مركبته الى متنزه عمان القومي 
ولدى وصولهما الى هناك ن���زال من املركبة وبعد فترة من 
الوقت طلب���ت منه مفتاح املركبة من أج���ل إحضار هاتفها 

احملمول.
وحسب »الدستور« فإنه لدى عودته للمركبة وجد النافذة 
اخللفية مفتوحة ومسروقا من املركبة مبلغ )200( ألف يورو 

و)48( ألف دوالر.
ولدى استفساره منها عن املبلغ الذت بالفرار وأفاد بأنه 
وأثناء توجهه الى املتنزه الحظ وجود مركبة اخرى ال يعرف 
رقمها وبداخلها ش���خصان كانت تقوم مبتابعته من منطقة 

تالع العلي واالصطفاف بالقرب منه في املتنزه.
وتقدم املشتكي بش���كوى الى مركز أمن اجلويدة وطلب 

االدعاء عليهم ومازال التحقيق جاريا.

وكاالت: ألقى أحد موظفي ش���ركات البناء اليابانية ابنه 
البالغ من العمر عاما واحدا فقط من الطابق العاشر من مبنى 

يقع في العاصمة اليابانية طوكيو.
ووفقا ملا نشرته صحيفة »أساهي« اليابانية فإن الطفل 
سقط في منطقة مليئة باألشجار، مما سمح بامتصاص قوة 
سقوطه لينجو بحياته ويهوي على األرض مصابا بجروح، 
وذلك بحس���ب ما جاء في تقرير الش���رطة التي هرعت الى 

مكان احلادث.
وعلى الفور فتح ملف حتقيق بالقضية ومت اعتقال والد 
الطفل س���ينغو هاس���يموتو البالغ 37 عاما بناء على تهمة 
محاولة القتل العمد. وتشير األنباء الواردة من اليابان الى 
ان الدافع لتصرف هاس���يموتو يكمن في مش���اكل يواجهها 

في عمله.

مدري���د: قضت محكمة بلدة بيالنوبا إيالجيلترو التابعة 
ملدينة برشلونة، شمال شرقي إسبانيا، يوم األربعاء املاضي، 
أن يقوم إنريك دوران املعروف باسم »روبني الفقراء« بإعادة 
24 ألفا و600 ي���ورو إلى بنك »بلب���او بيثكايا« وهو مبلغ 
القرض الذي تس���لمه من البنك ع���ام 2008 ورفض إعادته 
إليه. ووفق ما نقل موقع »يا س���اتر« االلكتروني ان الرجل 
واص���ل اقتراضه من 39 مصرفا آخ���ر حتى وصل مجموع 
م���ا اقترضه إلى نحو نصف مليون يورو، وزعها كلها على 
الفقراء واجلمعيات اخليرية، اعتقادا منه أن البنوك تسرق 
الفقراء وعلى الفقراء استرجاع هذه األموال. فدخل السجن 
ع���ام 2009 بعد اتهامه باالحتيال وتزوير الوثائق، ويواجه 

عددا آخر من احملاكمات في املستقبل.
وكان دوران قد اقترض عام 2008 من بنك »بلباو بيثكايا« 
1500 يورو، وف���ي اليوم التالي اقترض من فرع آخر أيضا، 
وبعده من فرع آخر وهكذا حتى أصبح مجموع ما اقترضه 

من البنك نحو 25 ألف يورو.
وطالب محامي الدفاع بإخالء سبيل موكله، وذلك ألن البنك 
قد وافق على دفع قرض للش���اب مببلغ 1500 يورو، مع أن 
احلد املسموح، حسب قواعد البنك، إلقراض دوران هو 600 
يورو، وبذلك »فإن البنك قد جتاوز القواعد والشروط املعمول 
بها، ولكونه قد جتاوز هذه القواعد، فإن العقد يعتبر ملغي 
وبعمل دوران هذا يك���ون قد فضح حتمس البنوك لتوقيع 
عقود متنح من خاللها قروضا ألناس ال يس���تطيعون سداد 

دينهم بعد ذلك«.
علما أن احملكمة قررت إعفاء دوران من دفع أجور احملاكمة، 

ومن دفع الفوائد املترتبة على املبلغ الذي اقترضه.

دعت حكومة تش���يلي الرجال إلى التخلص من رابطات 
العنق للمساعدة في مكافحة االحتباس احلراري العاملي، حيث 
تأمل احلكومة أن تس���اهم هذه احلملة في خفض استهالك 
الكهرباء الناجت عن استخدام مكيفات الهواء مع بداية فصل 

الصيف في نصف الكرة اجلنوبي.
وحث وزير االقتصاد بابلو لوجنيرا خالل حملة إعالنات 
تليفزيونية تبث في جميع أنحاء الدولة الرجال على التخلص 

من رابطات العنق في الصيف لتوفير الطاقة.
وخالل اإلعالن، قام بابلو بحل عقدة رابطة عنقه، وفتح 

الزر األعلى لقميصه وهو يبتسم.
وقد ظهر وزير الطاقة وغيره من الوزراء وكبار املسؤولني 

في احلكومة في اإلعالن وهم ال يرتدون رابطات العنق.
وعلى الرغم م���ن أن احلملة القت ترحيبا كبيرا من عدد 
كبير من الرجال، رأى البعض اآلخر أن األشخاص اجلادين 

ال ميكنهم االستغناء عن هذا اجلزء من مالبسهم.
وأوضح أحد املقيمني مبدينة سانتياغو أن الرئيس على 
سبيل املثال، ال ميكنه اخلروج من دون رابطة عنق، وكذلك 
بالنسبة للوزراء واملهندسني واألطباء أو حتى الصحافيني.

املراقب � وكاالت: »ريسميد« هي مدرسة فرنسية متخصصة 
في تعليم أصول النوم عموما، وملوظفي املكاتب خصوصا، إذ 
تعقد اتفاقات مع إدارات ش����ركات معينة وترس����ل إلى املكاتب 
مدربني ميضون س����اعة تقريبا، كل يوم، مع العاملني، من أجل 

تلقينهم النوم السليم.
يتحدث املدربون إلى املوظفني، فيدفعونهم إلى تش����خيص 
النعاس إذا ما غلبهم خالل أدائهم عملهم، ثم يشجعونهم على 
عدم االمتناع عن مقاومت����ه باعتباره »عيبا« أو من املمنوعات 
في املكتب. بل على العكس، يقولون لهم، إذا جارى املرء شعور 
النعاس الذي ينتابه، ونام ملدة ربع ساعة فقط، فسيستيقظ في 
حالة من النش����اط االستثنائي ويعوض العمل الذي ضيعه في 
أثناء نومه، بينما إذا ظل مستيقظا ومتعبا، فإن إنتاجيته ستقل 
بال ش����ك. وال تعترض الهيئات اإلدارية للشركات على العملية 
هذه، ألنها في النهاية تفضل موظفا ينام فترة وجيزة وينجز 

الكثير، على آخر يقاوم نعاسه وينتج أقل.
وفي البداية، كانت مدرسة »ريسميد« تستقبل تالميذها في 
مقرها الباريس����ي. لكن مديرها استنتج، في مرحلة الحقة، أن 
زيارات دورية للش����ركات يقوم بها املدربون قد حتقق توعية 
أفضل. فبدأ اتصاالته بهيئتني كبيرتني، هما مؤسسة الكهرباء 

الفرنسية وشركة »توتال« الضخمة.
وعندما استطاع إقناع إدارة كل منهما بتطبيق فكرته، علما 
أنها لم تكن عملية سهلة وتطلبت أشهرا عدة قبل أن تفتح أي 
من الش����ركتني أبوابها ملدربي »ريسميد«، توالت اتصاالت من 
ش����ركات أخرى بإدارة املدرس����ة من أجل تنظيم برامج توعية 
ملوظفيها. علما أن املدرس����ة تنظ����م أيضا حصصا تدريبية في 

مقرها، والهدف منها التغلب على مشاكل األرق الليلي.
وآخر أخبار دروس النوم تتمثل في جولة لفرق املدربني في 
الكثير من املدن الفرنسية الريفية، بهدف نشر املفاهيم والتمارين 
التي بدأت ممارستها في باريس. وقد أعربت إدارة املدرسة عن 
رغبتها في نشر برنامجها خارج احلدود الفرنسية، إذ قد تعثر 

فيه دول أجنبية.

سيدني � د.ب.أ: أصدرت محكمة في ملبورن امس احكاما 
بالس���جن ملدة 18 عاما بحق ثالثة مسلمني استراليني ادينوا 

بالتخطيط لشن هجوم على ثكنة عسكرية في سيدني.
ويتعني على كل من س���اني اويز )27 عاما( ووسام فتال 
)35 عاما( ونايف الس���يد )28 عاما( قضاء 13 عاما ونصف 

العام خلف القضبان قبل ان يحق لهم طلب العفو عنهم.
وكان الثالثة وهم من اص���ل صومالي ولبناني اعتقلوا 
في اغس���طس 2009 ومثلوا امام احملاكمة مبوجب القوانني 

اجلديدة التي جترم التخطيط لعمليات ارهابية.
وق���ال قاضي احملكمة العليا بيت���ي كينغ ان الدافع وراء 
قيامهم بذلك هو كراهيتهم الس���لوب احلياة في اس���تراليا، 

مضيفا انهم كانوا ميثلون خطرا على املجتمع.

بكني � رويترز: ذكرت ش���بكة »س���ي.ان.ان« االخبارية 
امس أن ممثل هوليوود كريس���يتني بيل تعرض للضرب 
املبرح على ايدي حراس امن صينيني لدى محاولته زيارة 
ناش���ط قانوني ضرير اثار احتج���ازه ردود فعل غاضبة 

محليا وعامليا.
وأوضحت لقطات ڤيديو نشرتها »سي.ان.ان« على موقعها 
االلكترون���ي تعرض بيل الذي يلعب دور الرجل الوطواط 
اخلارق املكافح للجرمية وطاقم تصوير من الشبكة لتحرش 
ودفع عنيف من قبل رج���ال امن في ثياب مدنية في قرية 
دونغشيجو في اقليم شاندونغ حيث يخضع الناشط شني 

جواجنشينج لالقامة اجلبرية في منزله ملدة 15 شهرا.
وسأل بيل العديد من ضباط االمن اثناء دفعهم له »ملاذا ال 
استطيع زيارة هذا الرجل؟«، وأضاف »االشخاص احملليون 
الذين يتحدون السلطات ويصرون على الذهاب لزيارة شني 
واسرته يوسعون ضربا على ذلك واتصور انه يتم اعتقالهم 

وكل شيء واريد ان ادعم ما يفعلونه«.
وقالت »سي.ان.ان« إن احلراس ظلوا يالحقون سيارة 

الشبكة الكثر من نصف ساعة.
وفي االشهر االخيرة مت منع العشرات من مؤيدي الناشط 
الضرير املناهض لالجهاض االجباري من زيارته، وتعرض عدد 

منهم للضرب على ايدي رجال شرطة في ثياب مدنية.

باريس � يو.بي.آي: حكم على الڤنزويلي الييتش راميريز 
سانشيز املعروف بلقبه »كارلوس« في باريس بالسجن مدى 
احلياة عقابا له على تورطه في 4 هجمات وقعت في فرنسا 
في بداية الثمانينيات أدت الى مقتل 11 ش���خصا وجرح 150 
آخرين. وذكرت وس���ائل اعالم فرنسية ان محكمة فرنسية 
خاصة حكمت على »كارلوس« 
البالغ من العمر 62 سنة بالسجن 
املؤبد منها 18 عاما من احلراسة 
املشددة بعد ادانته بالهجمات ال� 
4 التي وقعت في فرنسا قبل نحو 
30 سنة. وأشارت الى ان محامية 
الدفاع ايزابيل كوتان بير أعلنت 
انها ستس���تأنف احلكم الصادر 
بحق »كارلوس«. يش���ار الى ان 
»كارلوس« ادين بالتورط في 4 
تفجيرات وقعت في فرنسا بني 
عامي 1982 و1983 بينها تفجير 
قطار أنف���اق يربط بني باريس 
ومرسيليا. يذكر أن كارلوس ڤنزويلي األصل أعلن اسالمه 
وسافر الى لندن ثم انتقل للدراسة في موسكو وانخرط في 
صفوف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعمل في العمليات 
اخلارجية. وانتقل كارل���وس للعمل في أوروبا ضد أهداف 
اسرائيلية وأميركية وعمل مع مجموعات ثورية تضم عناصر 
من اجليش األحمر الياباني ومنظمة بادر ماينهوف األملانية 
وجيش حترير الش���عب التركي واأللوية احلمراء االيطالية 
واخلاليا الثورية ومنظمة العمل املباشر الفرنسية باالضافة 
الى أعضاء م���ن اجليش اجلمهوري االيرلندي ومنظمة ايتا 

والباسك االنفصالية.
ونفذ كارلوس عملياته في أكثر من دولة أوروبية ومتكنت 
السلطات الفرنسية من القاء القبض عليه في عملية قامت بها 
أجهزة االستخبارات الفرنسية في السودان في 14 أغسطس 
1994 بعد مطاردة اس���تمرت ألكثر م���ن عقدين وحكم عليه 

بالسجن مدى احلياة بتهمة قتل شرطيني فرنسيني.

كارلوس

كشفت حتقيقات أجريت مع فتاة سعودية قبضت عليها 
هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر بعنيزة صباح اول 
من امس بعد االشتباه بها انها كانت بصحبة بعض الشبان 

املستعرضني بعد هروبها من ذويها قبل نحو اسبوعني.
وتفيد التفاصيل وفقما نقلت صحيفة »سبق« االلكترونية 
امس بأن دورية الهيئة اثن���اء جوالتها امليدانية االعتيادية 
اشتبهت بالفتاة البالغة من العمر 19 عاما تتمشى امام كلية 
التربية للبنات، وعند التوجه اليها للتأكد من هويتها ادعت 
الفتاة انها طالبة بالكلية لكن فطنة االفراد مكنتهم من القبض 

عليها في حينها.
وفور اقتيادها للمركز للتحقيق معها، اتضح انها كانت 
بصحبة بعض املستعرضني، فيما كشفت معطيات التحقيق 
عن انها هاربة من اهلها منذ 7 اجلاري من احدى محافظات 
القصيم، وان���ه جرى مترير ب���الغ باختفائها لدى اجلهات 
االمنية حتى احاط بها رجال الهيئة ليتم تس���ليمها لشرطة 
عنيزة التي احالتها لشرطة بريدة متهيدا لنقلها لدار الفتيات 

بالرياض.

أميركية تقدّم حلقات ڤيديو عن »هوسها« بالسعودية

»الرقص بعد الغداء« تلقى رواجاً في السويد

البريطانيات فقدن أمل العثور على فارس األحالم

سعوديات يعانني أزمة نفسية بسبب »سواد« الركبة

ستوكهولم � أ.ف.پ: ازدهرت 
ظاهرة »النش بيت« أو »استراحة 
الرقص بعد الغداء« في السويد 
بعدما أطلقتها الشابة مولي راجن 

)28 عاما(. 
الفكرة  وتفسر صاحبة هذه 
»أح���ب العمل وأح���ب الرقص 
وكان عدم متاشي الهوايتني معا 
يؤس���فني ففكرت ل���م ال منزج 
الفكرة في  االثنني؟«  وانطلقت 
ماي���و 2010 مع 14 ش���خصا في 

مرآب »في أحد األدوار السفلية 
في ستوكهولم«، على حد قولها. 
الفكرة من  وهي استلهمت هذه 
فيلم »فايت كلوب« لديڤيد فينشر 
الذي يصور جوالت مالكمة سرية 
في األدوار السفلية لكن سرعان ما 
القى هذا املشروع جناحا وخرج 

إلى النور.
فتكدس أكثر من 300 شخص 
في بيت الثقافة في قلب ستوكهولم 
الذي أصبح مركز هذه األنشطة 

التي جترى مرة في الشهر تقريبا. 
لكن من املزم���ع تنويع املواقع 
وس���تعقد انشطة »النش بيت« 
في يناير في األدوار الس���لفية 

ملتحف القصر امللكي.
وتقول مولي راجن على سبيل 
املزاح »تعجبني فكرة االنتقال 

من مرآب إلى متحف«.
وقد حدثت انشطة كثيرة في 
مدن سويدية عديدة وفي بلغراد 
أيضا وم���ن املتوقع إطالقها في 

بوغوتا. وميكن ألي شخص أن 
يطلق »النش بيت« ش���رط أن 
يوقع على البي���ان الوارد على 
املوقع اإللكتروني والذي ينص 
على أن اجلميع ملزم بالرقص في 
هذا احلدث الذي ال يبغي الربح 
والذي من املفروض ان يدوم ساعة 
بالضبط خالل استراحة الغذاء 
في أحد أيام األسبوع شريطة أال 
يقع فيه عيد رس���مي وأن يقدم 

الطعام.

لندن � يو.بي.آي: كشفت دراسة 
جديدة نشرتها صحيفة »دايلي 
ميل« اخلميس أن البريطانيات 
فقدن األم���ل في العث���ور على 
فارس األحالم وأن غالبيتهن غير 

سعيدات متاما مع رجالهن.
السواد  أن  الدراسة  ووجدت 
األعظم من البريطانيات يعتقدن 
اآلن أن الرجل املثالي ال وجود له 
وصنفن رجالهن بأنهم بعيدون 

جدا عن درجة الكمال.
وقالت إن من بني اإلخفاقات 

البريطانيات  التي تثير غضب 
من رجالهن ترك باب املرحاض 
الكثير من  مفتوحا ومش���اهدة 
مباريات ك���رة القدم وانتقادهن 
اثن���اء قي���ادة الس���يارة وعدم 
القدرة على القيام مبهام متعددة 
واالستمالة الشخصية السيئة.

أن  الدراس���ة  وأضاف���ت 
البريطانيات قد يغفلن بسعادة 
عن العيوب القليلة املشتركة لكن 
بعض سلوكيات رجالهن لن تفلت 
من العقاب. وأشارت إلى أن ثلث 

البريطانيات يغضضن الطرف عن 
رجالهن عند مشاهدتهم مباراة 
بكرة القدم ماداموا يس���تمعون 
إلى أحاديثهن عند الضرورة لكن 
واحدة من كل 5 منهن مقتنعة بأن 
شريك حياتها يتظاهر بأنه يستمع 
إليها في حني تعتقد أخريات أن 
أحاديثهن تذهب في مهب الريح 
رغم التظاهر باالكتراث من قبل 
رجالهن. ووجدت أيضا أن ربع 
البريطاني���ات ميكن أن يغفرن 
لرجالهن إذا ما رقصن بش���كل 

سيئ باحلفالت لكنهن ال يغفرن 
لهم أبدا إذا ما تركوا املالبس على 
أرضية غرفة النوم وعند الشخير 

أثناء النوم.
وقالت الدراس���ة إن من بني 
املسائل األخرى التي تثير سخط 
البريطانيات ترك رجالهن احلمام 
من دون تنظيف بعد االستعمال 
وعدم بذل أي جهد مع عائالتهن 
واستخدام فرشاة أسنانهن وترك 
األظافر في مكانه���ا بعد قصها 

وتربية حلية كثة.

أم.بي.سي: تشكو   � الرياض 
املعلمة فاطمة محمد من أن زوجها 
دائما يوجه لها انتقادا حول لون 
ركبتيها املائل للس���واد، وعلى 
الرغم من مراجعتها للطبيبة التي 
أخبرتها أن هذا ش���يء طبيعي 
لتجمع »صبغ���ة امليالنني« في 
هذا املكان من اجلسم إضافة إلى 
»األكواع«، فإن زوجها لم يقتنع 
مطلقا، وأصر عل���ى أنه مرض 

جلدي.
وذكرت صحيف���ة »الوطن« 
الس���عودية أن هذه الش���كوى 
تتكرر لدى عديدات من الفتيات 
والسيدات، وتدفعهن إلى مراجعة 

عيادات اجللدية بحثا عن حل، 
أزمات  ويتس���بب ذلك لهن في 

نفسية.
وفي املقابل، تس���تغرب »أم 
صالح« مم���ن يتابعن العيادات 
املختلفة حول هذا األمر، مشيرة 
إلى أنها كانت تعتقد في السابق 
أن هذا اللون في الركبتني ناجت عن 
»احلبو« وهن أطفال، لكن حينما 
علمت أن هذا اللون من »صبغة 
امليالنني«، اطمأنت، خاصة حينما 
أخبرت الطبيبة زوجها عن ذلك، 
وأنه ال ي���دل على عيب أو نحو 

ذلك.
وأوضح���ت »أم س���لطان« � 

موظفة بأحد املستشفيات اخلاصة 
� انها راجعت اختصاصية حول 
هذا املوضوع، ووصفت لها عالجا 
يقضي على السواد في الركبتني 

لفترة، لكنه يعود مرة أخرى.
وقالت إن هذا السواد يصيبها 
باإلحراج الشديد، لذلك حرصت 
في املنزل على عدم ارتداء املالبس 
التي تكش���ف ركبتيها، حتى ال 
تواجه تعليقا غير مستحب من 

قبل زوجها.
وأرجعت اختصاصية اجللدية 
العام«  مبستش���فى »العدواني 
د.فاطمة هالل س���واد الركبتني 
إلى تركز »صبغة امليالنني« في 

هذه املنطقة، مشيرة إلى أن كثيرا 
من املراجعات يبحثن عن حلول 

عاجلة لهذه املشكلة.
وقال���ت إن عيادته���ا تكتظ 
باملراجعات من مختلف األعمار 
الباحث���ات عن دواء فعال لذلك، 
والدواء املناسب عبارة عن مقشر 
ومرط���ب يؤخذ لفت���رة معينة 
يترك بعض التحس���ن، لكن إذا 
تركته السيدة يعود السواد مرة 

أخرى.
وعبرت عن استغرابها لتسابق 
الكثير من الس���يدات والفتيات 
على عي���ادات التجميل للقضاء 

على هذه احلالة.

ليس هناك سر حلبي لكل شيء 
البل���د، ولكني ال  يتعلق به���ذا 
أستطيع شرح سبب هذا احلب 
ألني ال أعرفه، كأي شخص يحب 
نادي���ا رياضيا مثال، س���تجده 
مهووسا بكل شيء يتعلق بهذا 

النادي«.
وتشير ش���انتيل إلى تعلمها 
لعب���ة الس���عوديني الش���هيرة 
»البلوت« قائلة: »أنا أعشق لعبة 
البلوت، لقد تعلمتها من أصدقائي 
السعوديني بأميركا، وقد طورني 
موقع »كملنا« املعروف، وصرت 
أقضي علي���ه الكثير من الوقت، 
بحك���م أني محاط���ة مبجتمع ال 

يعرف هذه اللعبة«.
وتضيف: »أنا مشتركة بباقة 
تلفزيوني���ة عربي���ة عبر مزود 
خدمة التلفزي���ون، ومن خاللها 
أش���اهد مباريات فريقي املفضل 

»االحتاد«.
وقد عرفت من بعض أصدقائي 
بالرياض أن فريق »الهالل« مهم 
أيضا، ويعتب���ر اخلصم اللدود 
لالحت���اد، وعرف���ت تاريخ كال 
الفريقني، لذا ف���إن »الهالل« هو 
فريقي الثان���ي املفضل من بعد 

االحتاد.

وتضيف شانتيل التي حققت 
قناته���ا أكث���ر م���ن 2.8 مليون 
مشاهدة: »أغراني تعلم كل شيء 
عن السعودية قولهم لي إنه من 
املستحيل أن أذهب إلى هناك. كل 
ما تبادر إلى ذهني وقتها: ملاذا ال 
أستطيع؟ فصرت أحرص بعدها 
على لقاء سعوديني من مختلف 

املناطق واملدن«.
وحول س���ر حبه���ا املتنامي 
للس���عودية تقول: »بكل صدق، 

العربية: فاجأت شابة   � دبي 
أميركية املجتمع السعودي في 
يوم احتفاله بذكرى تأس���يس 
اململكة، مبقطع ڤيديو نش���رته 
على يوتي���وب، تغني لهم وهي 
ترتدي قميصا أخضر، وتهنئهم 
بحماس بهذا اليوم، مشيدة بتاريخ 
السعودية، وأمنيتها بلقاء امللك 

عبداهلل الذي حتبه جدا.
الشابة كريسا شانتيل، تبلغ 
من العم���ر 22 عاما، متتلك قناة 
على يوتيوب، وتنشر كل خميس 
مقطع ڤيديو يغلب فيه احلديث 
عن الس���عودية، وعن هوس���ها 
بالعادات السعودية، مبينة قدرتها 
على حفظ العدي���د من الكلمات 
واجلمل، املتجددة باس���تمرار، 
باللهجة السعودية احمللية وانها 
تعشق لعبة البلوت وتشجع فريق 

االحتاد وحتب راشد املاجد.
تقول شانتيل ان شغفها بتعلم 
اجلديد، وخصوصا اللغة العربية، 
ساقها إلى تعلم العادات واألكالت 
واألغان���ي العربية، حتى التقت 
بطالبة عربية وقدمتها بدورها إلى 
مجموعة من الطالب والطالبات 
السعوديات، فوجدت شيئا مميزا 

في لهجاتهم العربية.

األميركية كريسا شانتيل

الهند ـ ا.ف.پ: اقصر امرأة في العالم طالبة 
ثانوية هندية يبلغ طولها 62.8 سنتيمترا على ما 

اعلنت أمس موسوعة غينيس لالرقام القياسية.
جيوتي امغي حصلت على اللقب مبناسبة بلوغها 

سن الثامنة عشرة التي احتفلت بها في ناغبور 
على بعد 520 كيلومترا من بومباي في غرب 

الهند. وقال روب مولوي ممثل موسوعة غينيس 
لوكالة فرانس برس »يبلغ طولها 62.8 سنتيمترا، 
لقد قمنا بقياس طولها ثالث مرات خالل الساعات 
الـ 24 االخيرة الن الطول يتفاوت بشكل طفيف 

خالل اليوم«. واضاف »قاسها االطباء ثالث مرات 
بحضورنا وهي وافقة وممدة، وقمنا باحتساب 

معدل«. وتسلمت الشابة شهادتها مبتسمة حتت 
انظار والدها كيسان ووالدتها راجنانا، وقالت 

مرتدية الساري التقليدي »انا سعيدة جدا بحمل 
الرقم القياسي«. تعاني جيوتي امغي من مرض 
حد من منو عظامها وقامتها موازية لقامة طفل 
رضيع في شهره الرابع وهي حتلم بالعمل في 

مجال السينما في بوليوود على ما يقول والدها.
اما حاملة اللقب السابقة فهي االميركية بريدجت 

جوردان وطولها 69.49 سنتيمترا على ما قال 
روب مولوي.

»غينيس«: أقصر امرأة 
في العالم هندية 

طولها 62.8 سنتيمترًا


