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شاهده عبر »يوتيوب« أكثر من 3 ماليني شخص في 16 ساعة

ڤيديو للطالب أوباما في إضراب بطعم الربيع العربي

حريق يلتهم 200 طن ورق في جدة
وانهيار سقف مسجد يصيب 14 شخصًا

ويتني هيوسنت أوصت بكامل ثروتها البنتها
ووالدتها تتخلى عن حفيدها بالتبني

صفعة حترم باكستانية من العمل السياسي عامني

ليندسي لوهان تبلغ.. الستني!

طرد نائب نرويجي بسبب املخدرات
أوسلو ـ أ.ش.أ: اعلنت رئيسة حزب احملافظني 
النرويجي ارنا سولبرغ عن سحب جميع اختصاصات 
النائب بالبرملان هينغ وارلو الذي يناهز 50 عاما 
بعد ان وجهت له الشرطة تهمة تعاطي املخدرات، 
حيث مت اكتشاف مواد مخدرة واالدوات املستخدمة 
للتعاطي في الشقة التي يخصصها البرملان القامته 

خالل فكرة تفويضه. وقالت ســـولبرغ ان وارلو 
الـــذي اقر بتعاطيه املخدرات اســـتقال من جميع 
مناصبه احلزبية في الوقت الذي يسمح له القانون 
باالستمرار في تفويضه بالبرملان حتى انتهاء املدة 
التشـــريعية في خريف العام املقبل متهيدا لعقد 

انتخابات تشريعية جديدة في عام 2013.

ريهانا تصّر على وجود سرير في أماكن التصوير

»شيراز« اإليرانية الثالثة عامليًا في زراعة األعضاء

لندنـ  يو.بي.آي: تصر النجمة ريهانا على وجود 
ســـرير مريح في املواقع التي تصور فيها أغانيها 
لتأخذ قسطا من الراحة من احلياة الصاخبة التي 
تعيشها. ونقلت صحيفة »الصن« البريطانية عن 
مصـــدر أن ريهانا تعيش حيـــاة الصخب والليل 
واحلفالت لذا تكون منهكة في النهار، وأضاف أنها 

»ال تلغي أي التزام عمل لذا طلبت سريرا كبيرا في 
مواقع التصوير لتأخذ قيلولة أثناء االستراحات«. 
وقال إنها طلبت وضع السرير خالل تصوير أغنيتها 

األخيرة »أين كنت« في لوس أجنيليس.
وقال املصدر إن ريهانا متنع أيضا تواجد املوز 

في موقع التصوير ألنها تكرهه.

طهرانـ  أ.ش.أ: اعلن نادر معيني رئيس املنظمة 
اخليرية لدعم مرضى الكلـــى في ايران ان مدينة 
»شيراز« في محافظة فارس االيرانية حتتل املركز 
الثالث عامليا في زراعة االعضاء. وقال معيني في 
تصريح نقلته وكالة االنباء االيرانية )ارنا( – ان 
الفضل في ذلك يعود لالســـر املتبرعة التي على 

الرغم من فقدانها احد افراد عائلتها اال انها قررت 
التبرع بأعضائهم ملنح احلياة لآلخرين مشيرا الى 
انه بداية من شهر مارس املاضي تلقى ما يقرب من 
251 مريضـــا عمليات زرع للكلى. واضاف معيني 
انه متت اثناء تلك الفترة 341 عملية لزراعة الكبد 

و23 عملية اخرى لزراعة البنكرياس.

العرب، شاهده أكثر من 3 ماليني 
شخص في أول 16 ساعة.

وعدد املشاهدين إلى مزيد في 
كل ثانية تقريبا، إلى درجة توقعوا 
معها أن يصلـــوا إلى 10 ماليني 
في يومني، وفقط في محطة على 
»يوتيوب« تخص من حصل على 
الڤيديو، وهو الصحافي واملدون 
األميركي بن سميث، رئيس حترير 
موقع »بازفيد« الشهير كمنصة 
تكنولوجيـــة انتقائيـــة للنادر 
من األخبار والڤيديوهات، ومن 
موقعه استمدت »العربية.نت« 
الڤيديو الذي يظهر ألول مرة، في 
حني لم يشاهده على »يوتيوب« 
سوى أقل من 320 شخصا فقط، 
ألن »بازفيـــد« جذبهم إليه قبل 

»يوتيوب« نفسه.
نرى أوباما في الڤيديو يخطب 
مدافعا عن التنوع العرقي في هيئة 
التدريس باجلامعة في معرض 
دفاعه عن حق تثبيت بروفيسورة 
سوداء، هي ريجينا أوسنت، البادية 
في الڤيديو بجانب أول بروفيسور 
أسود ثابت في الكلية، وهو دريك 
بلل، منظم اإلضراب للمطالبني 
كأوباما بالتنويع الذي تطور إلى 
درجة اختاروه معها أول رئيس 

أسود ألكبر دولة في العالم.

بجنوبي جدة، وجنح اإلطفائيون 
في منع انتقال ألسنة اللهب الى 
عشرات املستودعات املركزية، 
فيما أصيب 14 عامال في سقوط 

سقف منزل بالقصيم.
وقال املتحدث االعالمي في 
املدني مبنطقة  الدفاع  مديرية 
مكة املكرمة املقدم ســـعيد بن 
ســـرحان ان احلريق شب في 
كمية كبيـــرة من باالت الورق 
تقدر كمياتهـــا املخزنة بـ 200 

طن.
كما سقط سقف مسجد اثناء 
النهضة«  عملية االنشاء »حي 
شمال بريدة بالقصيم، مما أدى 
الى اصابة 14 عامال من اجلنسية 
اآلســـيوية، وذلك اثناء عملية 
الصبة للسقف على شكل قبة 
ونتيجة األحمال الزائدة وضعف 

الدعم.

ما اعتبرته هيوســـنت األم »تأثير 
نيك السلبي« على حفيدتها بوبي 
كريستينا براون، وذلك وفقا ملوقع 
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 كما رفـــض قاضي احملكمة 
العليا اعتذارا قدمته وحيدة شاه 
الى املوظفة التي صفعتها وإلى 

احملكمة العليا.

العـــام للجنة مراجعـــة قانون 
جامعة هارفارد، وهو العام األخير 
من دراســـته بكلية احلقوق في 

اجلامعة.
عن املظاهرة التي خطب فيها 
أوباما مبن أعلنوا اإلضراب مثله 
عثروا على ڤيديو نادر له بدا فيه 
مشاكسا بعض الشيء، وصاحب 
نكتة ضحك لها احملتشدون من 
الطالب، وكانوا بالعشرات حاملني 
اليافطات، والڤيديو الذي يراه قراء 
»العربية.نت« اآلن قبل غيرهم من 

ـ أ.ش.أ: تناقلت  الريـــاض 
الصحف الســـعودية أمس نبأ 
اندالع حريق هائل في مستودعات 

يذكر أن زواج هيوسنت وبوبي 
براون استمر 14 عاما، ولكن ويتني 
وقعت اتفاق مـــا قبل الزواج قبل 
زفافهما عام 1992، والذي ال يعطي 

حقا للزوج في الوصية.
من جهة أخرى، صرح مصدر 
مقرب من عائلة هيوسنت عن رغبة 
والدتها سيسي هيوسنت في  التخلي 
عن الشاب نيك غوردون، الذي تبنته 
الفنانة الشهيرة قبل 10 أعوام بسبب 

من هيئة االنتخابات اتخاذ إجراء 
قانوني بحق وحيدة شاه.

ووصف قاضي احملكمة العليا 
افتخار تشودري احلادثة بأنها 
حادثة ترقى إلى مستوى اجلرمية، 
ولن يسمح لها بأن تتكرر حيث 
إنه ال ميكن للموظفني احلكوميني 
أداء أعمالهـــم حتـــت اإلرهـــاب 

والتهديد.

لندن ـ العربيـــة: أوباما ذاق 
أيضا طعم »الربيع العربي« وهو 
طالب عمره 30 ســـنة، مع فارق 
باألسلوب، ففي 1991 شارك في 
إضراب للطالب حني كان واحدا 
منهم، وأول رئيس أســـود ذلك 

لنـــدن ـ د.ب.أ: كشـــف تقرير 
إعالمي امس عـــن وصية املغنية 
األميركية الراحلة ويتني هيوسنت 
التي جاء فيها انها تركت كل ما متلك 

البنتها بوبي كريستينا، فقط.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية ان جميع أموال وممتلكات 

هيوسنت ستذهب البنتها.
ووفقا لوثائق احملكمة، كتبت 
هيوسنت التي توفيت في 11 فبراير 
املاضي عن 48 عاما وصيتها للمرة 
األولى عام 1993، وقامت بتعديلها 
عام 2000 عندما كانت التزال زوجة 

للمغنى بوبي براون.
ولن يحصل براون على شيء 
من أموال هيوسنت وفقا للوصية.

ومن املقرر وضع األموال التي 
تركتها هيوسنت البنتها في حساب 
بنكـــي تتمكن بوبي كريســـتينا 
من التصـــرف فيه عندما تبلغ 21 

عاما.
وبحلول ذلـــك الوقت في عام 
2014 تتلقى بوبي كريستينا جزءا 
من امليراث ثم حتصل على دفعة 

ثانية عندما تبلغ 25 عاما.
ثم حتصل على باقي ميراثها من 

أمها في عيد ميالدها الـ 30.

إسالم أباد ـ العربية: حرمت 
هيئة االنتخابات الباكســـتانية 
وحيدة شاه، املترشحة عن حزب 
الشعب الباكستاني لالنتخابات 
التكميلية في إحدى دوائر إقليم 
السند من العمل السياسي مدة 

سنتني.
 وقد صدر أمر الهيئة بعد أن 
ثبت أن وحيدة شاه قد صفعت 
املمثلة عن هيئة االنتخابات خالل 
عملية التصويت التي جرت في 
دائرة »تانـــدو محمد خان« في 

إقليم السند.
احلادثة بتفاصيلها سجلتها 
التي كانت  التصوير  عدســـات 
موجودة في املكان، ومت تداولها 
بشـــكل واســـع في باكســـتان، 
واســـتمرت القنوات احمللية في 
إعادة هذه احلادثة الى أن جلب 
سوء حظ وتصرف وحيدة شاه 
لها احلرمان من العمل السياسي 
مدة سنتني وأفقدت حزبها »حزب 
الشعب احلاكم« املقعد الذي كان 
من املتوقـــع أن تفوز به لتمثل 

احلزب في برملان إقليم السند.
وكانت احملكمة العليا قد طلبت 

ليندسي لوهان ليست على ما 
يرام  ! او هكذا تبدو على االقل، اذ 
فقدت النجمة االميركية الشقراء 
رونقها، الى درجة اخطأ املصورون 
وخالوا ان املغنية ديبي هاري )66 

عاما( هي لوهان نفسها!
واورد موقع »اي اون الين« 
ان املصورين جتمعوا امام فندق 
»ميرسر« في نيويورك وانتظروا 
خروج لوهـــان )25 عاما( التي 
شـــاركت فـــي تقـــدمي برنامج 

تلفزيوني هناك.
انهالـــوا تصويـــرا  لكنهـــم 
لديبي هاري التـــي كانت تنزل 
في الفندق نفسه، والسبب انهم 
اعتقدوها ليندسي لوهان! وبرر 
احد املصورين فعلتهم بأن ديبي 
كانت تبدو شبيهة جدا بلوهان 

رغم انها اكبر سنا منها.

أوباما كما ظهر على الفيديو

رجال الدفاع املدني السعودي في محيط حريق جدة

ويتني هيوسنت

املرشحة الباكستانية تصفع املوظفة

ليندسي لوهان

جراحة نادرة في أبوظبي تعيد ذكورة طفل

نسي اسمها فاتهمته باغتصابها..
فحكم عليها بالسجن لسنتني!

اإلماراتـ  وكاالت: أعاد طبيب في أبوظبي الذكورة 
إلى طفل ميتلك رحما وقناتي فالوب، في جراحة 
وصفها بـ »النادرة عامليا«، وكان مستشفى تخصصي 
في سنغافورة شخص حالة الطفل، ونصح والديه 
املقيمني في سنغافورة بعرض احلالة على جراح 

أطفال متخصص في مثل هذه احلاالت النادرة.
ووقع اختيار والدي الطفل على د.أمني اجلوهري، 
استشاري ورئيس قسم جراحة األطفال في مستشفى 
النـــور في أبوظبي، كونه أجرى عمليات جراحية 

مماثلة.
وقال عضو في املجلس الطبي األعلى اإلماراتي، 
د.قاســـم العوم، إن التطور املتسارع الذي تشهده 
العاصمة واإلمارات جعل منها مركزا الستقطاب عدد 

من احلـــاالت املرضية النادرة التي تفضل العالج 
في مستشفياتها، مؤكدا وجود كفاءات طبية متتاز 
باخلبرات الواسعة املشهود لها عامليا، جنحت في 
تسجيل العديد من األساليب العالجية واجلراحية 

باسمها في السجالت الطبية العاملية.
من جانبه، قال د.أمني اجلوهري، إن والدة الطفل 
اتصلت به قبل أسابيع من سنغافورة، وأبلغته عن 
حالة ابنها، وارسلت تقارير طبية عن حالته، الفتا 
إلى أن التقارير الطبية األولية الصادرة من مستشفى 
سنغافورة تشير إلى أن املولود أنثى، ولديه رحم 
وقناتا فالـــوب وجزء من املهبل ومبيضان، إال أن 
الطبيـــب املعالج في ســـنغافورة أخذ عينتني من 
املبيضني ومت فحصهما، إذ أظهرا أنهما خصيتان.

لندنـ  يو.بي.آي: اصدرت محكمة بريطانية حكما 
بالسجن عامني بحق امرأة اتهمت رجال باغتصابها 
لفشـــله في تذكر اسمها بعد 5 ايام من دعوته الى 

شقتها ملمارسة الرذيلة.
وقالت صحيفة ديلي ميرور ان كريستني جوردان 
التقت كيفني بيرسفال في حافلة للنقل العام ودعته 

الى شقتها الغراض جنسية لكنها اتهمته باغتصابها 
حني التقيا بعد 5 ايام في احدى احلانات.

واضافـــت ان لقطات مـــن كاميـــرات الدوائر 
التلفزيونية املغلقة في حافلة النقل العام اثبتت 
ان رواية كريستني احلامل بتوأمني من رجل آخر 

كانت كاذبة.

مقهى األرجوحة في طوكيو
اعتمد مقهى في طوكيو يدعى »ماهيكا مانوا« على 
األرجوحة كمقاعد وأماكن لألشخاص الراغبني في 
االستراحة، وشرب كوب من القهوة او الشاي، في 

تصميمات مبتكرة، وألوان زاهية، وفقا ملا نشره 

موقع أودتي سينترال. ويحظى املقهى الواقع بحي 
كيشوجي في العاصمة اليابانية بإقبال شديد من 

قبل السكان، ويخصص وقتا من 90 الى 120 دقيقة 
ليتيح للجميع االستمتاع بوقته دون مزاحمة.

أول داعية في سجن النساء: 
سرقوني في أول يوم!

أميرة الطويل الشخصية 
النسائية لعام 2012

»لم أكن أتخيل في يوم من األيام أن يكون مصدر 
رزقي ومكان عملي وأعز صديقاتي وأحلى أيام عمري.. 
في سجن النساء، بالرغم من بشاعة املكان والصورة 
الذهنية السيئة عنه، إال أن هذا السجن هو الذي أشعر 
فيه بالسعادة، بعد أن تعرفت من خالله على عالم لم 
أكن أتخيل أن أعرفه، بل وأكون عضوا فاعال ومهما 
فيه غير ان الطريف في هذه التجربة انني ســـرقت 

في اول يوم اباشر فيه عملي«.
بهذا الكالم بـــدأت احلاجة آمال جابر، أول داعية 
إسالمية تعمل في سجن النساء باملنيا، حوارها مع 
بوابة الوفد اإللكترونية حول حال ســـجن النساء 

وجتربتها مع النزيالت.
كانت البداية ـ كما تقول ـ بعد تخرجها من كلية 
اآلداب قســـم اللغة العربية.. حني وجدت في نفسها 
ميال إلى العمل في مجال الدعوة فدخلت معهد إعداد 
الدعاة باملنيا، وبعد أن تخرجت فيه مت اختيارها من 

قبل »األوقاف« للعمل الدعوي داخل سجن املنيا.
تقول: »فى البداية صدمت.. لكنى قررت أن يكون 
هدفي حتويل السجينات ملواطنات صاحلات، وبالفعل 
جعلت مهمتي اســـتقطاب الســـجينات واحتواءهن 
وتأهيلهن للتصالح مع النفس.. واألهم إعادتهن إلى 

طريق الرحمن«.
احلاجة آمال تصف السجن، فتقول إن النزيالت 
ينقسمن إلى فئات.. شيكات ومخدرات وآداب وقتل، كل 

فئة منهن تتواجد مع االخرى في زنزانة واحدة.

دبي ـ وكاالت: أعلن معهد جائزة الشــــرق األوسط 
للتميز التابع »لداتاماتكس« اختيار سمو األميرة أميرة 
الطويل حرم صاحب السمو امللكي األمير الوليد بن طالل 
بن عبدالعزيز آل سعود »الشخصية النسائية لعام 2012 
جلائزة الشرق األوسط للتميز 11 للقياديات النسائية«. 
وأكد علي الكمالي مدير عام املعهد ان اختيار ســــموها 
جاء نظرا لدورها التضامني الذي له دالالت إنســــانية 
واستمرارا لنجاحاتها في سبيل ترسيخ أسس التعاون 
والتضامن املجتمعي اإلقليمي والعاملي وذلك من خالل 
قيادتها وعملها في مؤسسة الوليد بن طالل اخليرية. 
وأضاف ان سمو األميرة خير مثال للمرأة القيادية في 
التفاعل مع مستجدات احلياة اإلقليمية والدولية وفي 
انتقاء األصلح واألنسب لبيئة املرأة وحاجياتها خصوصا 
في املجال االجتماعي واخليري والفكري والثقافي وعلم 

اإلدارة احلديث.

أميرة الطويل

روائية جزائرية تدعو الرجال 
للتحول إلى نساء مرة كل عام

.. واستطالع تركي: نصف 
النساء الالتي يتعرض لعنف 

األزواج يتمنني لو كن رجااًل

إم.بي.ســـي: طلبت روائية جزائرية من الرجال 
تقمص شـــخصية املرأة يوما في العام، في محاولة 
جلعل اجلنس اخلشن يتفهم الظروف الصعبة التي 

تعيشها املرأة في مجتمعاتنا.
ونقلت وكالة األنباء اجلزائرية »واج«، قول الروائية 
ميســـاء باي: »أقترح أن يتقمص الرجل شـــخصية 
املـــرأة ولو يوما في الســـنة، ليتفهم الظروف التي 
تواجهها ويقدر املســـار الذي بقي أن تسلكه للظفر 

بحقوقها«.
وبخصوص البيت الشعري »املرأة هي مستقبل 
الرجل« الذي يجري تناوله كل ســـنة مبناســـبة 8 
مارس املوافق لليـــوم العاملي للمرأة، ثارت الكاتبة 
على حتويل معنى هذه املقولة الشـــهيرة للشـــاعر 

أرجون جتاه املرأة.

أنقرة ـ أ.ش.أ: افادت نتائج مســـح اجتماعي بأن 
نصف النســـاء التركيات اللواتي يتعرضن للعنف 
من ازواجهن يتمنني ان يصرن ذكورا لو اتيحت لهن 

فرصة القدوم الى احلياة من جديد.
واظهرت نتائج البحث الذي اجراه الباحث البارز 
عادل جور والتي نشرتها صحيفة »ميلليت« مبناسبة 
يوم املرأة العاملي حجم املشـــكالت والعنف االسري 
الذي تواجهه املرأة التركية، وان 46% من النســـاء 
املتزوجات تعرضن للعنف اجلسدي من قبل ازواجهن، 
كما ان 5.7% من النســـاء املتزوجات انهم يتعرضن 

بصفة منتظمة لضرب االزواج.


