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العائلة البريطانية املالكة تستعيد ألقها 

بعد »زواج القرن« بني وليام وكيت »رولز رويس« تطلق سيارة من الذهب 24 قيراطًا
يزيد سعرها على 1.5 مليون دوالر

شابات يكسرن األعراف ويتقدمن 
خلطوبة »عرسان« في املغرب

شارلوك هوملز »لعبة الظالل« 
يتصدر إيرادات السينما األميركية

واشنطن ـ العربية: تصدر فيلم شارلوك هوملز 
»لعبة الظالل« إيرادات السينما في أميركا الشمالية 
محققا ايرادات قيمتها 40 مليون دوالر، وشـــارك 
في بطولة الفيلم روبرت داوني جونيور وجود لو 

وجاريد هاريس، وأخرجه جاي ريتشي.
وحل فـــي املركز الثاني الفيلـــم اجلديد »ألفني 
والسناجب 3« بإيرادات بلغت 23.5 مليون دوالر، 
والفيلم للمخرج مايك ميتشيل ومن بطولة جوسنت 

لوجن وماثيو جراي جوبلر وجيسي مكارتني.
وجاء في املركز الثالث فيلم »مهمة مســـتحيلة: 

بروتوكول الشبح« بإيرادت وصلت إلى 13 مليون 
دوالر، والفيلـــم من إخراج براد بيرد وبطولة توم 

كروز وجيرميي رينر وباوال باتون.
وتراجع فيلم »ليلة عيد امليالد« من املركز األول 
إلى املركز الرابع مسجال 7.4 ماليني دوالر، ويقوم 
ببطولة الفيلم سارا جاسيكا باركر واشتون كاتشر 
وأخرجه جاري مارشـــال، وفقا لوكالة »رويترز« 
امس االثنني. وجاء الفيلم الكوميدي »اجلليســـة« 
فـــي املركز اخلامس بعد أن كان فـــي املركز الثاني 

بإيرادات قيمتها 4.4 ماليني دوالر.

لندن ـ أ.ف.پ: بعـــد »زواج القرن« بني وليام 
وكيت في العام 2011، حتتفل بريطانيا بأبهة كبيرة 
باليوبيل املاســـي للملكة خـــالل العام 2012 الذي 
سينصب آل ويندسور العائلة املالكة األكثر شعبية 

في العالم.
وكان العام 2011 بالفعل »سنة رائعة« بالنسبة 
إلى امللكية البريطانية مع زواج األمير وليام الثاني 
في ترتيـــب والية العرش، من صديقته منذ فترة 
طويلة كيت ميدلتون دون اي من املشـــاكل التي 
طغت على زواج والديه االمير تشالز وديانا قبل 

20 عاما على ذلك.
وقد تابع مليارا مشاهد في العالم قصة حب هذا 
الثنائي الشاب من ابهة كاتدرائية ويستمنستر الى 
خروجهما املفاجئ من قصر باكينغهام في سيارة 

استون مارتن ميلكها األمير تشالز.
ولم تفارق البسمة امللكة طوال العام 2011 مسجلة 
أعلى نســـبة شـــعبية )86% من اآلراء االيجابية 
في صفوف البريطانيني في اســـتطالع اجري في 

يونيو(.

لندن ـ وكاالت: كشفت شركة »رولز رويس«، 
عن سيارتها »الشبح«، املطلية بالذهب 24 قيراطا، 

والتي يزيد سعرها على 1.5 مليون دوالر.
ونقلـــت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن 
بيت تصاميم إيطالي أســـهم في إطالق النسخة 
األكثر فخامة من طراز الشبح الشهير من »رولز 
رويس«، وقام بيت »ديفـــا« في »ميالنو« برش 
السيارة بالذهب عيار 24 قيراطا، وهو األمر الذي 
كانت شركة السيارات فخورة به لدرجة وصف 
الطراز بأنه »حتفة حقيقية«، وهي مزودة باحملرك 
التوربيني املزدوج نفســـه ســـعة ستة ليترات، 
والذي يجعل سرعتها تتخطى 250 كيلومترا في 
الساعة. وتعتقد شركة »رولز رويس« أن السيارة 

الدار البيضاء ـ العربية: طلب فتاة يد شــــاب من 
أجل الزواج، مبادرة ال تكون دائما محفوفة بردود فعل 
ســــلبية في مجتمع محافظ كاملجتمع املغربي عكس 
ما قد يتوقع الكثيرون، فكثيرا ما جتد هذه اخلطوة 

ترحيبا من العريس ومن أسرته. 
وقالــــت نعيمة املنصوري »إنهــــا كانت صاحبة 
املبادرة في خطبة زوجها من والدته، وذلك حني التقت 
هذه األخيرة في حفل عرس، واألجواء كانت عفوية 
وحميمية، وأضافت: »كنا نتبادل أطراف احلديث وأقوم 
للرقص أحيانا، ثم أعود لصديقاتي، ثم التحقت بنا 
سيدة وسألت عن أحوال ابن السيدة التي ستصير فيما 
بعد حماتي، فكان جوابها أنه بخير ووجد وظيفة وال 
ينقصه إال بنت احلالل«، وأفادت نعيمة بأنها عرضت 
نفسها عليها وأخبرتها بأنها جتيد الطبخ واألشغال 
املنزلية. وأفادت نعيمة بأن حماتها أخبرتها بأن قلبها 
انفتح لها وأنها خفيفة الظل وال مانع لديها في ذلك، 
إال أن القرار النهائي ســــيبقى البنها الذي طلب منها 
أن تدعوها إلى البيت ليتعرف عليها، ويضع عليها 
شروطه إذا أعجب بها، وهكذا كان شرطه الوحيد بأن 
تقيم في بيت والدته، خاصة أنها بقيت وحيدة بعد 
زواج باقي بناتها وأبنائها، فكان من نصيبها وصارت 

حلماتها في مرتبة االبنة.
أما الشابة هند، التي هي في ربيعها الثالث، فتحكي 
بدورها لـــــ »العربية.نت« أنها كانت هي املبادرة في 
اختيار عريسها الذي سبق أن عرضت عليه الزواج 

وهذه الســـنة ال تقارن بتاتا بالعام 1992 الذي 
وصفته امللكة بأنه »ســـنة رهيبة وتخلله حريق 
في قصر ويندسور وانفصال 3 من أوالد امللكة عن 
ازواجهم. لكن األسوأ كان دون ادنى شك مقتل األميرة 

ديانا في حادث سير العام 1997 في باريس«.
وقد بدت العائلة املالكة يومها بعيدة عن املجتمع، 
غير آبهة كثيرا بحزن مواطنيها. لكن االمور انقلبت 

كليا العام 2011.
وكتبت صحيفة »تاميـــز« العريقة في الثاني 
من نوفمبر ان »امللكة حتولت الى كنزنا الوطني«، 
مشـــيرة الى اهم أحداث هذه السنة التي اعتبرتها 

»رائعة«.
فقد استقبلت امللكة الرئيس باراك اوباما وزوجته 
وزوجت حفيدها واستقبلت بحرارة في استراليا 

وقامت برحلة مصاحلة تاريخية الى ايرلندا.
من جهة أخرى، أعلن قصر كالرينس أن األمير 
هاري قدم شهادته في حادث سرقة هاتف محمول 
من أحد أصدقائه خالل مكاملـــة تليفونية أجراها 

معه هاري خالل الشهر املاضي.

اجلديدة تعد »مرادفا لألناقة، والفخامة واألسلوب 
الراقي«، فتمت صناعة مقاعد السيارة من الداخل 
من اجللد، ومطعمة هي األخرى بالذهب، ما جعل 
سعر السيارة يقفز من 341 ألف دوالر، وهو سعر 
الســـيارة الشـــبح العادية، إلى ما يزيد على 1.5 
مليون لهذا الطراز الفاخر. ووصف مؤرخ سيارات 
»رولز رويس« فيليـــب بروكس، الطراز اجلديد 
بأنـــه »غريب ومذهل«، واعتبر »ما قام به البيت 
اإليطالي أمرا جديـــرا باالهتمام، رغم عدم اتفاق 
ذوقه الشـــخصي مع السيارة اجلديدة، واعترف 
»بكون الســـيارة غريبة، ولكنها أنيقة للغاية«. 
وتقول الصحيفة: إن السيارة متوافرة اآلن، لكن 

من يفوز بها؟

من باب الدعابة، وقالت له إنها مستعدة لتتقدم إليه 
محملة بباقة من الورد ليســــألها إن كانت جادة في 
حديثهــــا، لترد عليه مبقولة مأثــــورة وهي كالتالي: 
»الشخص الذي تطلب منه زوجته الطالق وال يطلقها 
ليس برجل، وكذلك الشخص الذي تعرض عليه فتاة 
نفســــها ألجل الزواج وال يتزوجها«، فكان رده: »أنا 
رجل ونص«، فحددا موعــــدا للخطبة، وكان هو من 
زار بيت هند برفقة عائلته. ومن جانبه، يرى رئيس 
حترير موقع حزب العدالة والتنمية حسن الهيثمي 
أنه ال مانع لديه في أن تتقدم فتاة نحو أسرته لطلب 
يده، مادام األمر في نظره يتعلق برباط مقدس، وأنه 
سيقبل منها الزواج متى وجد فيها املواصفات التي 
يرتضيها.  ويعتقد الهيثمي أن خطبة الشاب للشابة 
تعــــد عادية، حيث إنها تعبير عن بوح باإلعجاب أو 
احلب، وهي مشاعر يجب أال يتم إخضاعها ملقاييس 
متخلفة ترى ـ حســــبه ـ في مثل مبادرة كهذه خسة 

ومذلة، بينما هي تبعا له إقدام وشجاعة. 
وعبــــرت رقية زايد، وهي ربــــة بيت وأم ألربعة 
أبناء، عن رفضها للفكرة باملطلق، لكونها تخرج عن 
العادات والتقاليد املعمــــول بها، وقالت إنه في حال 
ما إذا تقدمت شــــابة لطلب ابنها للــــزواج وقبل بها 
هذا األخير، فإنها ســــتتنكر له إلى األبد وتقطع معه 
صلة الرحم مدى احلياة، ألنه ســــيصبح في نظرها 
عدمي الشخصية وفاقدا لوضعه االعتباري في وسطه 

األسري واالجتماعي.

وليام وكيت

 كيت موس و8 من أجمل عارضات األزياء 
على نتيجة شركة »بيريللي« لإلطارات 

سويسرا حتتفل بأول مصعد معلق 
في العالم يعمل بالطاقة الشمسية

جنيڤـ  كونا: احتفلت قرية »تينا« في اقصى شرقي 
سويسرا بتدشــــني اول مصعد معلق )تليفريك( في 
العالم يعمل بالطاقة الشمسية على مسافة 450 مترا 
وسيكون مخصصا لنقل هواة التزلج الى مرتفعات 

وادي )سافيان( وامداد القرية بالطاقة.
وقالت املســــؤولة االعالمية للمشروع فيليسيا 
مونالتا ان هذا املصعد الفريد من نوعه هو في الوقت 
نفسه محطة متحركة لتوليد الطاقة من مصدر طبيعي 
متجدد ويكلل ثمرة تعاون استمر عامني بني قطاعي 
البحــــوث التطبيقية والصناعة بدعم من العديد من 
املنظمات غير احلكومية املعنية بالبيئة وتنشــــيط 

السياحة.
وشــــددت على دور احتاد )ناتورا بارك( حلماية 
الطبيعــــة في متويل املشــــروع واقناع املســــؤولني 
والسلطات بأهميته البيئية للمنطقة املتميزة مبرتفعاتها 
اجلبلية وبيئتها املتنوعة نباتيا وحيوانيا. ويتمكن 
هذا املصعد الشمسي من امتصاص الطاقة الشمسية 
عبر وضع 82 وحدة من اللواقط الشمســــية موزعة 
على شــــكل اجنحة على امتداد 330 مترا وتضم كل 
وحدة ثالث لوحات للخاليا الشمسية مثبتة بزاوية 

ميل 30 درجة نحو اجلنوب.

كما يتميز هذا املصعد بإمكانية حتريك الوحدات 
الالقطة تلقائيا مرة كل عشر دقائق لتكون في مواجهة 

اشعة الشمس لزيادة نسبة الطاقة املمتصة.
وسينتج هذا املصعد الشمسي خالل فصل الشتاء 
طاقة تصل الى 23 ألف كيلوواط/ساعة تكفي لتشغيله 
تلقائيا في حني تصل قدرتــــه االنتاجية من الطاقة 
على مدار العام الى 90 ألف كيلوواط/ساعة. ويعول 
القائمون على هذا املشــــروع علــــى ان يقوم بتمويل 
نفسه ذاتيا لتغطية تكاليف انشائه التي بلغت قرابة 
1.5 مليون دوالر لكنهم ينظرون الى فوائده املتمثلة 
في احلفاظ على البيئة وتنشــــيط السياحة اجلبلية 

في هذا الوادي.
ومبوجب هذا االبتكار احلديث تكون قرية )تينا( 
النائية قد دخلت التاريخ واصبحت اول قرية تعتمد 

بالكامل على الطاقة الشمسية.
ومتثل املناطق اجلبلية في شرق ووسط سويسرا 
نقطة جذب سياحي مهمة لكنها ترتبط ايضا بتحديات 
تقنية كبيرة لوعورة الطرق املؤدية الى املنتجعات 
وهو ما متكن السويسريون من التغلب عليه بنجاح 
من خالل تطوير تقنيات النقل لتواكب تلك الطبيعة 

اجلبلية.

باريسـ  أ.ش.أ: من املنتظر أن 
تتمتع شركة بيريللي اإليطالية 
لصناعـــة إطـــارات الســـيارات 
بدعاية هائلة في عام 2012 بعد 
أن جنحت في التعاقد مع 9 من 
أجمل عارضات األزياء في العالم 
إلى جانب ثالث ممثالت للظهور 
في أوضاع مثيـــرة على نتيجة 

الشركة للعام اجلديد.
وذكرت صحيفة »لوباريزيان« 
الفرنسية أن شهر يناير في نتيجة 
بيريللي لعام 2012 سيحمل صورة 
عارضة األزياء البريطانية كيت 
موس. وأضافـــت الصحيفة أن 
األشهر التالية سيطبع عليها صور 
عارضات األزياء األخريات على 
رأسهن البرازيلية إيزابيلي فونتانا 
والروسية ناتاشا بولي والپولندية 
ماجلوزايا والهولنديتان ساسكيا 
دي براو والرا ستون، وستستكمل 
النتيجة بصور ثالث ممثالت لم 
تكشف الشركة عنهن في الوقت 
احلالي، يشار إلى أن شركة بيرللي 
اعتادت منذ عام 1964 على طبع 
نتيجة كل عام حتمل صورا مثيرة 

ألجمل نساء العالم. كيت موس

مصعد بالطاقة الشمسية

جزائري يعرض مقاطع 
أفالم إباحية داخل مسجد 

وقت صالة اجلمعة
الرباط ـ ام بي سي : اهتزت مقاطعة الدار البيضاء 
شرقي العاصمة اجلزائرية، على وقع فضيحة أخالقية 
يندى لها اجلبني، طالت بيوت العبادة يوم عيد املسلمني، 
عندما استيقظ سكان حي »املدينة اجلديدة« باملقاطعة 
ليكتشــــفوا أن شــــابا في الثالثينات من العمر، حاول 
االعتداء جنسيا على قاصرين ال تتعدى سنهما 11 عاما 
داخل مســــجد »أحمد حماني«، بعــــد أن عرض عليهما 
مقاطع إباحية قبيل صــــالة اجلمعة، لوال تدخل عامل 

باملسجد حال دون وقوع الكارثة.
وجاء اكتشاف الفضيحة -حسب ما نقلت صحيفة 
»النهار« اجلزائرية، عن مصادر مطلعة على التحقيقات- 
قبــــل دقائق قليلة من رفع أذان صالة اجلمعة املاضية 
إثر تلقي مصالح األمن احلضري الرابع مبقاطعة الدار 
البيضاء، مكاملة هاتفية مفادها أن شابا حاول حتريض 
طفلني يدرسان في الطور االبتدائي، على الفسق وممارسة 
الرذيلة معه داخل مسجد »أحمد حماني« باملدينة اجلديدة. 
وانتقلت عناصر الشرطة من فورها إلى املسجد، حيث 
عثروا على الضحيتني: األول طفل في التاسعة من العمر 
مصاب بإعاقة في حاســــتي السمع والنطق، أما الثاني 

ففي احلادية عشرة ويدرس باملدرسة االبتدائية.
وأقر الطفالن أمام احملققني بــــأن املدعو »م. مراد« 
البالغ من العمر 31 عاما والقاطن بحي زرهوني مختار 
باحملمدية، اســــتدرجهما إلى مرحاض املسجد املذكور، 
وعــــرض عليهما مقاطع من أفــــالم إباحية عبر هاتفه 
النقال تدعو إلى الفاحشة، وحرضهما على الفسق وشرع 
يتحرش بهما، قبل أن يكتشف أمره عامل باملسجد ضبطه 
في حالة تلبس فأخطر مصالح األمن التي سارعت إلى 
وقف املشتبه به وإحالته إلى مقر األمن احلضري الرابع 

إلكمال التحقيق معه. 

سيلينا غوميز تفشل في احلصول 
على أخ بعد إجهاض أمها

ساعة يد تختصر قدرات »آي فون«

لندنـ  ام بي ســـي: خاب أمـــل النجمة األميركية 
الشابة سيلينا غوميز في احلصول على أخ أو أخت من 
والدتها ماندي داون كورنيت، بعدما أجهضت األخيرة 

اجلنني، وهو ما قاد النجمة إلى إلغاء حفلني.
 وكانت غوميز التي ليس لديها اخوة أو أخوات، 
أعلنت الشـــهر املاضي أن والدتها حامل من زوجها 
براين تيفي، وأعربت عـــن فرحتها الكبيرة، وقالت 

»أنا بالفعل أسعد فتاة في العالم«. 
وقال ممثل عن غوميز ملوقع »إي أون الين« إنها 
ألغت حفلني مقررين في شـــيكاغو وسياتل نتيجة 
»حالة طارئة في العائلة«، ولكن مصدرا مقربا منها 
قال إن والدة غوميز أجهضت السبت. يشار إلى أن 
والـــدي غوميز طلقا عندما كانت في اخلامســـة من 
العمر، وربتها والدتها مانـــدي داون كورنيت التي 
تزوجت برايـــن تيفي في عام 2006م، وكان اجلنني 

املجهض سيكون طفلهما األول.

وكاالت: مت ابتكار ساعة I'm Watch لتكون مبثابة 
الـ »آي فون« اخلاص ولكن على معصمك هذه املرة، 
فمن خالل هذه الساعة املبتكرة ميكنك الدخول على 
صفحتك على »تويتر« و»فيسبوك« او غيرهما من 

الشبكات االجتماعية.
حيث ان الســـاعة تتصل بهاتفك اجلوال او »آي 
فون« او »اندرويد« عبر البلوتوث لتمكنك من تصفح 
الشبكات االجتماعية عليه، كما ان لديها القدرة على 
ادخالك على العديد من التطبيقات التي حتملها على 

الـ »آي فون« اخلاص بك.
وتباع ساعة I'm Watch مقابل 410 دوالرات.

سيلينا غوميز

كيلي أوسبورن 
كسرت يدها اليسرى

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: أعلنت النجمة البريطانية 
كيلي أوسبورن انها سقطت من سريرها ليال وأصيبت 

بـ 3 كسور في يدها اليسرى.
وكتبت أوســــبورن على موقع »تويتر« االجتماعي 
عما تعانيه من وضع اجلص بعدما كســــرت يدها في 
أماكن عندما هوت من   3
سريرها فيما كانت نائمة 

ليل السبت األحد.
وقالــــت »لعلي أغبى 
شخص يتعرض حلادث 
فقد سقطت من سريري 
فيما كنت نائمة وكسرت 

يدي في 3 أماكن«.
ثــــم عــــادت وكتبت 
»انها يدي اليســــرى وأنا 
أستخدمها لذا يتوجب على 
أمي أن تسرح لي شعري 
وتقطع لــــي طعامي فأنا 
أشعر كما لو انني طفلة من جديد وبالتأكيد أمي حتب 

ذلك«.

كيلي أوسبورن 


