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التلفزيون اإلسرائيلي: زوجة جنل بن الدن من أصول يهودية!

سمكة املنشار تقطع فريستها مبنشارها

ضرب وشد شعر وتكسير استديو في معركة بني مذيعتني عربيتني

ثلثا الناخبني البريطانيني يعتقدون أن نوابهم يكذبون

أميركا تقدم طلبًا رسميًا إلى نيوزيلندا
لتسليم مؤسس موقع »ميجا أبلود«

 انتهت »أزمة شد الشعر« كما 
أطلق عليها البعض في مدينة 
دبي اإلماراتي����ة الى »ال غالب 
وال مغلوب« ب����ل الى »بصمة 
س����وداء« طبع����ت في صفحة 
املذيعتني ف����ي احدى القنوات 
الفضائية الرياضية االماراتية 
حصة الرياسي واللبنانية ريا 

رمال.
وف����ي التفاصي����ل، قال����ت 
مصادر مطلعة وفق ما نقلت 
صحيفة »البش����اير« املصرية 
أم����س أن املذيعتني دخلتا في 
نقاش حاد تاله سباب وبعدها 

تضارب وعراك نس����ائي وشد 
شعر وتكسير في االستوديو 

اخلاص بالقناة.
املص����ادر أش����ارت الى ان 
تدخالت أدت الى ايقاف املعركة 
الت����ي قيل ان س����ببها »غيرة 
اإلدارة  نس����وية«، فتدخل����ت 
وأوقفت املذكورتني عن العمل 

حتى إشعار آخر. 
ما اس����تدعى قيام حتقيق 
خ����اص في املوض����وع عادت 
املتعاركتان  املذيعت����ان  بعده 
الى العمل.. واألمور حلت على 

الطريقة اللبنانية.

لن���دن � يو.ب���ي.آي: أظه���ر 
استطالع جديد للرأي االثنني ان 
أكثر من ثلثي الناخبني البريطانيني 
يعتقدون ان نوابهم يكذبون في 
جميع األوقات وبش���كل يعرض 

الدميوقراطية في بالدهم للخطر. 
ووجد االس���تطالع الذي أجرته 
مؤسسة يوغف ونشرت نتائجه 
شبكة سكاي نيوز في موقعها على 
االنترن���ت ان 62% من الناخبني 

البريطانيني املشاركني اتفقوا على 
ان السياسيني يكذبون في جميع 
الذي  األوقات. وقال االستطالع 
شارك فيه 5000 ناخب بريطاني 
ان اكثرية هؤالء ال يصدقون كلمة 

واحدة مما يقوله النواب. وأضاف 
ان 24% من الناخبني البريطانيني 
فقط يعتقدون ان برملان بالدهم 
ي���ؤدي عمال جيدا في مناقش���ة 

القضايا التي تهمهم.

إغالق معرض الفنانة شروق أمني بعد شكوى من أحد الزوار
لندن ـ العربية: داهم رجال االمن مساء االثنني املاضي 

معرض الفنانة شروق امني وأغلقوه نهائيا بعد 3 
ساعات من افتتاحه في قاعة »ال ام غاليري« الشهيرة 

مبجمع الصاحلية، وفق ما صرحت به شروق امني 
نفسها.

وروت امني أن 5 رجال شرطة داهموا معرضها الذي 
سمته »انه عالم الرجال« وسببوا لها احلرج الكبير، ألنها 

كانت هناك مع بعض من بقي من الزوار في املعرض 
الذي فتح أبوابه في السابعة ليال الى التاسعة لكنه 

استمر إلى ما بعدها بساعة، وقالت شروق »اعتبروا 
اللوحات مخلة باآلداب وجريئة أكثر مما ينبغي، 

والتقطوا صورا لها إلرسالها إلى وزارة الداخلية، ثم 
أقفلوا القاعة« وفق تعبيرها.

وقالت شروق أمني، وهي أيضا شاعرة باإلجنليزية لها 
3 كتب وأقامت 16 معرضا للوحاتها بينها 10 في الكويت، 

ان املعرض كان يعرض 16 لوحة جديدة لها »ويبدو أن 
أحد الزوار شعر بشيء من االنزعاج من أحد أعمالي 
الفنية املعروضة فمضى إلى الشرطة وقدم شكوى« 
وفق ما ذكرت لـ »العربية.نت« عبر الهاتف من بيتها.
واعترفت شروق بأن هناك 6 لوحات من بني ما كان 

معروضا ميكن اعتبارها جريئة أكثر مما ينبغي بالنسبة 
للمجتمع الكويتي.

وأهم الوحة جرأة اسمها »ديوانية«، وقالت عنها انها 
»أكثر ما أزعجهم برأيي، ألن موضوعها يتحدث عن 

النفاق واملنافقني، وعن انهم ال يتحدثون اال عن احلرام 
واحلالل، لكنهم ال ميارسونه في واقع حياتهم« بحسب 

رأيها.
وقالت شروق أمني، وهي أم ألربعة أبناء أكبرهم عمره 
19 وأصغرهم 4 أعوام وحاصلة على جوائز عاملية عدة، 
انها لن تستسلم وستقوم بعرض لوحاتها على عشرات 
اآلالف في الفيسبوك والتويتر وفي كل مكان باإلنترنت 

»ألن هذا من حقي الدميوقراطي والفني ولن أتنازل 
عنه«.

واعتبرت أن ما حدث هو تعد على النظام الدميوقراطي 
في البالد، وقالت انها ستطالب بإعادة فتح معرضها 

الذي كان يفترض ان يفتتح امس بشكل رسمي، وطوال 
3 أسابيع من الصباح الى املساء، »وإال فإن اخلاسر 

أكثر مني هو املناخ الدميوقراطي في الكويت، ولست أنا 
وحدي« بحسب تعبيرها.

مقابلة مع الصحافي خوفا من أن 
يغضب زوجها. وبني التقرير ان 
الصحافي اضطر إلجراء مقابلة مع 
عمر بن الدن لكنه لم يبثها بل فعل 
ذلك آمال ان يقنع زوجته اليهودية 

األصل بإجراء حوار تلفزيوني.
وف����ي النهاية وعبر رس����ائل 
تبادله����ا الصحافي مع زينة عبر 
الهاتف وافقت على إجراء املقابلة 
في لندن، وهناك سألها الصحافي 
عن أمور كثيرة عن أصولها التي 
أك����دت أنها فع����ال يهودية وكيف 
تزوجت عم����ر خالل زيارة قامت 
بها لقطر وخالل مهرجان للخيول 
تعرفت عليه وتولدت بينهما قصة 

حب من أول نظرة وتزوجا«.
كما سألها الصحافي عن رأيها 
ف����ي العملي����ات التفجيرية التي 
نفذها أسامة بن الدن لكنها رفضت 

التعليق.

ويسرد التقرير املصور كيف أن 
الصحافي اإلسرائيلي تعرف على 
عائلة عمر بن الدن التي تعيش في 
قطر ولديها مشاريع جتارية كثيرة 
فضال عن رفض الزوجة إجراء أي 

التلفزي����ون  وكاالت: كش����ف 
اإلسرائيلي أن زوجة جنل زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن هي 
من أصول يهودي����ة وان عائلتها 
تقط����ن ف����ي مدينة مانشس����تر 
اللندنية التي تعيش فيها جالية 
يهودية كبي����رة. وضمن برنامج 
العبرية«  »جولة في الصحاف����ة 
الذي يقدم����ه د.ناصر اللحام فقد 
بثت القناة اإلس����رائيلية الثانية 
مقابلة أجراها مراسلها مع »زينة 
أو جني« زوجة عمر بن الدن أكدت 
أنها يهودية وان عائلتها  خاللها 
متارس الطقوس اليهودية وتذهب 
كل يوم سبت وتضيء الشمع في 
الكني����س. وتؤكد زوجة جنل بن 
الدن أن زوجها لم يكن يعلم قبل 
الزواج بأنها يهودية..وتقول: »أنا 
حدثته بعد ال����زواج عن أصولي 

وفوجئ«.

ميرالن���د � د.ب.أ: قال علماء 
من أستراليا ان أسماك املنشار 
تطعن فريس���تها مبنش���ارها 
السريع وتشطرها نصفني بهذه 
الطعنة. وقالت باربارا وورينجر 
من جامعة كوينسالند في مدينة 
بريسبان األسترالية في الدراسة 
التي أشرفت عليها ونشرت في 
مجلة كارانت بيولوجي األميركية 
»أصبت بالدهش���ة عندما رأيت 
كيف جتيد سمكة املنشار استخدام 

منشارها«.
وراقب الباحث���ون عددا من 
أس���ماك املنش���ار لفترة طويلة 
أنواعها  العديد من  بعد جتميع 

في حاوية كبيرة.
وكان الباحثون يعتمدون على 
محض تكهنات فيما يتعلق مبا إذا 
كانت أسماك املنشار تقتطع أجزاء 
مبنشارها من احليتان أو تهاجم 

أسراب السمك بهذا املنشار.
وق���ال الباحث���ون ان بعض 
األسماك التي بها أعضاء بارزة عند 
النهاية األمامية للرأس تستخدم 
هذه األجزاء البارزة كحساسات 
حتدد بها مكان فريس���تها، في 
حني تستخدم أسماك أخرى هذه 
النهاي���ات في الصيد وذلك على 
غرار ما تفعله األسماك التي يطلق 

عليها اسم سمك السيف.

عمر بن الدن وزوجته

حصة الرياسي وريا رمال

سمكة املنشار

الفنانة شروق أمني

وأبنائه الثالثة في املنزل الريفي 
الذي يس����تأجرونه شمال والية 
أوكالن����د حتى موع����د النظر في 
التسليم. وينفي دوتكوم  قضية 
)38 عاما(، احلاصل على حق اإلقامة 
ارتكابه أي  في نيوزيلندا، بشدة 

مخالفات.
ويقول مسؤولون أميركيون إن 
أبلود« املتخصصة  شركة »ميجا 
ف����ي رفع امللفات، والتي أسس����ها 
دوتكوم، حرمت أصحاب حقوق 
امللكي����ة الفكرية ألفالم وأغان من 

500 مليون دوالر على األقل.
يذكر أن دوتك����وم كان ميتلك 
أصوال ش����خصية تق����در قيمتها 
مبالي����ني ال����دوالرات، وصادرتها 

سلطات دول مختلفة في العالم.

أسابيع. ووجهت محكمة أميركية 
لل� 4 اتهام����ات تتعلق بالقرصنة 
اإللكترونية وانتهاك حقوق امللكية 
الفكرية واالحتيال عبر وس����ائل 

االتصال اإللكترونية.
وقال����ت محامي����ة احلكوم����ة 
النيوزيلندي����ة آن توه����ي، التي 
عينها املكتب امللكي لالستشارات 
ف����ي نيوزيلندا لتمثل  القانونية 
الواليات املتحدة في هذه القضية، 
إلى  التس����ليم قدم����ت  إن أوراق 
احملكمة اجلزئية في مدينة نورث 
شور بوالية أوكالند يوم اجلمعة 

املاضي.
كان دوتكوم، الذي عرف سابقا 
باسم كيم شميتز، قد أطلق سراحه 
مؤخرا ليقيم مع زوجته احلامل 

ولينغتون � د.ب.أ: ذكرت محامية 
تابعة للحكومة النيوزيلندية امس 
أن احلكومة األميركية قدمت طلبا 
رسميا إلى نيوزيلندا لتسليم كيم 
دوتك����وم املتهم بارت����كاب أعمال 
قرصنة إلكترونية وانتهاك حلقوق 

امللكية الفكرية.
املولد  كان دوتك����وم، األملاني 
ومؤس����س موقع »ميج����ا أبلود« 
اإللكتروني لرفع امللفات، اعتقل في 

أوكالند يوم 20 يناير املاضي.
مت اإلفراج بكفالة عن دوتكوم 
و3 متهمني آخرين، وهم ماثياس 
أورمت����ان وبرام ف����ان دير كولك 
وفني باتاتو، قبل النظر في قضية 
التس����ليم املق����رر في أغس����طس 
املقبل، والذي قد يستغرق ثالثة 

كيم دوتكوم

السعودية سمر بدوي
أشجع نساء العالم

غادرت السعودية س���مر بدوي إلى العاصمة األميركية 
واشنطن لتتسلم جائزة أشجع نساء العالم ضمن 10 نساء 
من مختلف أنحاء العالم، وجاء اختيار سمر بدوي للجائزة 
بعد أن تعرضت للظلم والسجن من قبل والدها الذي نالت 
على يديه شتى أنواع العنف والسطو على راتبها، وعضلها 
من الزواج إال مبقابل مبلغ مادي 
ضخم رغم أنها مطلقة وأم لطفل، 
م���ا اضطرها في ع���ام 2008 م 
للهروب واللجوء لدار احلماية 
االجتماعية في مدينة جدة، وثم 
إلى احملكمة لتلغي وصاية والدها 
كمحرم عليها بعد أن فشلت في 
إيجاد حلول ودية إال أن والدها 
وفي 2009 وجه اتهامات البنته 
بالعقوق، وتعرضت على خلفيته 
للسجن، وفي 2010 تشكلت جلنة 
للمصاحلة بني األب واالبنة على 
أن يعد األب بعدم استخدام العنف 
معها، وأن يس���مح لها بالزواج وج���اءت نتائج التحقيقات 
غير القضائية مبعاناة األب من مظاهر االضطراب النفسي 
السلوكي، وأنه مدمن وكانت لديه 14 زوجة، واستنفد موارده 
املالية، وغير مس���تقر في وظيفة ثابتة، وفي 25 أكتوبر مت 
اإلفراج عن س���مر بدوي تطبيقا لتوجيهات املجلس األعلى 

للقضاء بصحبة عمها.

سمر بدوي

السعودية حتظر
تسويق السجائر اإللكترونية

هاتف ذكي مصنوع من »اخلشب«!

إعالمية فلسطينية تتحدى 
السرطان أمام الكاميرات

كندا تبحث إدخال تعديالت على 
قانون املواطنة ملنع سياحة الوالدة

كشفت هوية مغتصبها
بعد 37 عاماً من فقدان الذاكرة!

اوت���اوا � د.ب.أ: تبحث احلكومة الكندية ادخال تعديالت 
على القواعد اخلاصة باملواطنة الستهداف ما يسمى بسياحة 
الوالدة حيث تأتي مواطنة اجنبية الى البالد لتضع مولدها 

حتى يستطيع احلصول على اجلنسية الكندية.
وقال وزير الهجرة جاس���ون كيني »اننا النريد تشجيع 

سياحة الوالدة« حسبما ذكرت هيئة االذاعة الكندية.
ويبحث كيني ادخال تعديالت على قانون املواطنة للتعامل 

مع مشكلة ما يطلق عليها »سياحة الوالدة«.
وهذه التغييرات احملتملة جزء من خطة احلكومة لتحديث 
قانون املواطنة،  على الرغم من ان كيني يعترف بأنه ليس 

على دراية كاملة بحجم املشكلة.
وقال كيني ان مديري واطباء املستشفيات في مونتريال 
قد عرضوا املشكلة على احلكومة حيث اشتكوا من ان نساء 
دون وضع هجرة قانوني قد وضعن مواليدهن وغادرن دون 

دفع التكاليف.
غير ان منتقدين الدخال التعديالت على قانون املواطنة 
قالوا ان هذه اخلطوة س���وف تلحق ضررا باالقتصاد على 

املدى الطويل.
يشار الى ان الواليات املتحدة وكندا هما الدولتان الوحيدتان 
بني الدول املتقدمة اللتان متنحان اجلنس���ية بشكل تلقائي 

لالطفال الذين يولدون على اراضيهما.
وتطالب معظم الدول االخرى مبا في ذلك الدول االوروبية 
اضافة الى اليابان واستراليا ونيوزيلندا بان يكون االشخاص 
متمتعني بوضع قانوني دائم للحصول على اجلنسية او ان 

يكون احد الوالدين يحمل اجلنسية.

قررت عاملة متقاعدة، جزائرية األصل مقيمة في فرنسا، 
مالحقة رجل تدعي انه اغتصبها وضربها وسبب لها أضرارا 

صحية معقدة قبل 37 سنة.
وقال جان س���انييه، محامي الضحية، انه تقدم بشكوى 
قضائية باسمها أمام محكمة اجلزاء في مدينة ليون، جنوب 

فرنسا.
وتابع ان اجراءات التقاضي ال تنظر دعوى مضت عليها 
كل هذه الس���نني، لكنه ينوي التركيز على ان املدعية فقدت 

ذاكرتها بفعل االعتداء.
وتثير قضية زاهية حمر العني )56 سنة(، اهتمام وسائل 
اإلعالم الفرنسية، والسيما انها ال تقرأ وال تكتب، بل اعتمدت 
على نفس���ها في متابعة قضيتها، طارقة أبواب املؤسسات 
الصحية والش���رطة، وراجعت ملفات احلوادث واجلرائم، 
واستخدمت مخبرا خاصا حتى أمسكت بأول خيط في حكايتها 
وحددت مكان اجلاني وتعرفت علي���ه، بدأت القصة عندما 
كانت زاهية، وهي من أس���رة محدودة الدخل في ليون، في 

السابعة عشرة من العمر.

حذرت وزارة الصحة السعودية من استخدام أو تعاطي 
ما يسمى بالسيجارة اإللكترونية التي بدأت تروج لها بعض 
وس���ائل الدعاية واإلعالن مؤخرا، والتي تستخدم لتعاطي 
النيكوتني بديال عن التدخني التقليدي، حيث أش���ار د.ماجد 
املنيف املش���رف العام على برنامج مكافحة التدخني بوزارة 
الصحة الى تصدي الوزارة خلطر هذه الس���يجارة بتوعية 
الناس مبخاطرها، وإصدار كتيب توعوي، ثم باحلظر التام 
لتس���ويق مثل هذه الس���جائر، ومالحقة كل من يقوم بذلك 
قانونيا. والس���يجارة اإللكترونية تدعى )Crown 7(، ويتم 
إدخال كبسوالت إعادة تعبئة النيكوتني على شكل فلترات 
صغيرة، ويجري تبخيرها واستنشاقها. وتعادل كل كبسولة 
علبتني من السجائر، ويأتي هذا االبتكار من الصني، وتباع 

عن طريق مواقع إلكترونية خاصة.
وتشير األخبار إلى تعرض مواطن من والية »فلوريدا« 
بإصاب���ات جراء انفجار س���يجارة إلكترونية في فمه خالل 
األسبوع املنصرم مبنزله ما أدى إلى إصابته بحروق وجروح 

قطعية في اللسان وتهتك في األسنان.

أطلق طالب بريطاني في جامعة ميديلس���اكس في لندن 
اول هاتف ذكي بالعالم مصنوع من خشب اخليزران، يهدف 

الى اضفاء ملسات غير تقليدية تناسب موضة العصر.
ويطلق على هذا الهاتف الذكي اسم »ايه دي زيرو«، وهو 
يعمل بتكنولوجيا اندرويد لشركة غوغل، ويستخدم واجهة 
جديدة يطلق عليه���ا »إداوس« صممت خصيصا من أجله، 
الى جانب تصنيعه في الصني من خشب اخليزران احمللي، 

ويزن نصف وزن جهاز »آي فون«.

في حدث غريب من نوعه جترأت اإلعالمية الفلسطينية 
ميساء أبو غنام وظهرت أمام عدسات الكاميرات »بال شعر« 
بعد أن أصيبت مبرض السرطان الذي تسبب عالجها منه 
في تساقط شعرها األسود اجلميل، وقد حاولت استبداله 
بباروكة لفترة قصيرة جدا، لكنها قررت أن تتحدى املرض 

وتظهر من دون الباروكة.
وقد شاركت في أحد البرامج التلفزيونية لتتحدث عن 
جتربتها مع املرض ب���كل قوة وجرأة وكيفية حتديها له 
واإلصرار على اس���تمرار حياتها بشكل طبيعي، وحتدي 
نصائح األطباء الذين حذروها من قيادة السيارة والتزام 
الراحة، لكنها قادتها وباش���رت ف���ي توصيل أبنائها إلى 

املدرسة بنفسها.
وثابرت على جتهي���ز احتياجات منزلها وأطفالها من 
دون احلاجة ملساعدة من أحد أو االستعانة بخادمة. مثبتة 
صمودها وشجاعتها وقدرتها على قهر املرض وحتديه، 
كما دعت النس���اء والرجال للمش���اركة في حمالت دعم 

مرضى السرطان.
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