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41 تصدرها مجلة معروفة وتنتظرها واشنطن كل عام

إيمانويل يتصدر قائمة الخمسين 
األكثر نفوذًا في أميركا

املجلس االقتصادي بالبيت 
االبيض.

اما املوقع السادس فقد 
ذهب الى املستشار الرئيسي 
للرئيس ديڤيد آكسلرود فيما 
ذهب املوقع الثامن لرئيسة 
النواب نانس����ي  مجل����س 

بيلوسي.
وكانت املفاجأة هي احتالل 
السابق ديك  الرئيس  نائب 
تشيني للموقع التاسع من 
زاوية انه يرغم االدارة على 
مراجعة مواقفها ورمبا اعادة 
صياغتها عن طريق هجومه 
املتكرر عليها من اخلطوط 

اجلانبية.

اورزاغ مدير مكتب االدارة 
وامليزانية الذي يشرف على 
وضع تفصي����الت ميزانية 
احلكومة االميركية في املوقع 

اخلامس.
وق����د فرض����ت االزم����ة 
االقتصادية واقعا افضى الى 
احتالل ماليني واقتصاديني 
ثالثة مواقع من اخلمس����ة 
االولى في سابقة على قائمة 

املجلة السنوية.
فض����ال ع����ن ذل����ك فقد 
ذه����ب املوقع����ان الس����ابع 
والثامن القتصاديني ايضا 
هما تيموث����ي غيثنر وزير 
املالية والري سامرز عضو 

واشنطن ـ احمد عبداهلل
اصدرت مجلة »جي كيو« 
االميركية املعروفة قائمتها 
التي حتدد اسماء  السنوية 
الشخصيات اخلمسني االكثر 
نفوذا في الواليات املتحدة.

القائمة على  وتوض����ع 
اساس استفتاء عام بني عدد 
من ابرز الباحثني واملعلقني 
والش����خصيات العامة ممن 
آليات  يعرف����ون تفصيالت 
اتخاذ القرار دون ان يعني 
ذلك بالض����رورة وجودهم 
في السلطة في كل االحوال 
الذين  النف����وذ  واصح����اب 
يؤثرون في نتائج تلك اآلليات 

اكثر مما يؤثر غيرهم.
القائم����ة رام  وتص����در 
اميانويل رئيس طاقم البيت 
االبيض واكثر املستشارين 
قربا من الرئيس اوباما وتال 
اميانويل روب����رت غيتس 
وزير الدفاع واملدير االسبق 

للمخابرات املركزية.
الثالث  وجاء في املوقع 
بن برنانكي حاكم االحتياطي 
الفيدرالي الذي يشكل بقراراته 
كيفية اداء املؤسسات املالية 

في الواليات املتحدة.
الس����يناتور  فيما احتل 
ماكس بوكوس رئيس اللجنة 
املالية في مجلس الشيوخ 
املوق����ع الراب����ع وجاء بيتر 

بعد تضاؤل فرصة تامر حسني

القاهرة � ام بي سي: اشتعلت املنافسة بني املطرب املصري عمرو 
دياب، ومواطنته ش����يرين عبد الوهاب على جائزة »ميوزيك أوورد« 
ألفضل ألبوم غنائي بالشرق األوسط، وذلك بعد تراجع تامر حسني 

عن املنافسة نتيجة تراجع مبيعات ألبومه »هاعيش حياتي«.
يأتي ذلك ف����ي الوقت الذي احتفلت فيه رابطة محبي عمرو دياب 
بعيد ميالده في احدى البواخر النيلية العائمة بحضور مدير أعماله، 
واستغلت احلفل لدعم املطرب في منافسته على اجلائزة العاملية التي 

يعلن عنها في 3 نوفمبر املقبل.
وكشفت إحصاءات مبيعات الكاس����يت منذ نوفمبر 2008 وحتى 
اليوم عن أن أعلى املبيع����ات حتى اآلن للنجم عمرو دياب عن ألبوم 
»وياه« واملطربة شيرين عبد الوهاب عن ألبوم »حبيت«. وذلك بحسب 

صحيفة »24 ساعة« املصرية.
وبحسب هذه اإلحصاءات، احتل عمرو املرتبة األولى خالل املوسم، 
إال أن ش����يرين تفوقت عليه خالل الشهر اجلاري فقط، وتنتهي فترة 
املبيعات املخصصة الحتساب اجلوائز في 31 أكتوبر اجلاري، حيث يتم 
اإلعالن عن الفائز باجلائزة العاملية خالل حفل يقام في مدينة مونت 
كارلو 3 نوفمبر املقبل، حيث سيتم تكرمي الفنانني األكثر مبيعات في 

جميع أنحاء العالم.
ويشارك في املنافسة على اجلائزة لهذا العام املطرب تامر حسني 
بألبومه »هاعيش حياتي«، وكان في املرتبة الثانية بعد عمرو دياب، 
إال أنه تراجع بعد صدور ألبوم شيرين عبد الوهاب »حبيت«، وبعده 
تأتي املطربة جنات بألبومها »ح����ب امتالك«، واملطربة أنغام بألبوم 

»نفسي أحبك« وإيهاب توفيق بألبوم »الزم تسمع«.

عمرو دياب وشيرين يتنافسان على الـ »ميوزيك أوورد«

موسيقاه أذهلت العالم في الخمسينيات الطاقة الشمسية ثورة في عالم المحمول

رحيل آل مارتينو عن عمر 82 سنة

..وموزار طفل عمره 10 سنوات

فيالدلفي����ا � يو.بي.آي: توفي املغني األميرك����ي آل مارتينو الذي 
اشتهر بدور جوني فونتني في أفالم العراب إثر أزمة قلبية في منزله 

في مدينة سبرينفيلد األميركية عن عمر 82 سنة.
وذكرت صحيفة »فيالدلفيا نيوز« األميركية ان مارتينو الذي احتفل 
يوم األربعاء املاضي بعيد ميالده ال� 82 توفي بشكل مفاجئ حيث كان 
مايزال نشيطا ويقدم عروضا غنائية غالبا في أوروبا وبخاصة أملانيا. 
وأشارت إلى ان مارتينو أذهل العالم املوسيقي في خمسينيات القرن 
املاض����ي من خالل أغنية »هنا في قلب����ي« التي باعت أكثر من مليون 
نس����خة وأدى أشهر األغاني مثل »عيون اسبانية« و»كارا ميا« و»خذ 

قلبي« وغيرها.

لندن � يو.بي.آي: حتول الطفل ش����اين توماس 
البالغ من العمر 10 سنوات إلى النسخة البريطانية عن 

املعجزة املوسيقية وولفغانغ أماديوس موزار.
ونقلت صحيفة »الدايلي مايل« البريطانية أن 
شاين يعزف البيانو منذ عمر الثالث سنوات وهو 
عل����ى عكس موزار الذي علم����ه والده منذ الصغر 
وحثه على االلتزام باملوسيقى اذ لم يتعلم شاين 
على يد أي شخص بل عزف املوسيقى وحده وعلم 
نفسه بنفسه. وقد أذهل أساتذته في احلضانة حني 
كان يعزف عل����ى البيانو غير أن أهله لم يتمكنوا 
من دعم موهبته فكان يجلس على األرض ويدعي 

أنه يعزف على السجاد.

 ثلثا األميركيين يؤيدون 
عقوبة اإلعدام

أقفال إلكترونية 
للقيادة المخمورة

أف����اد  � أ.ف.پ:  واش����نطن 
استطالع نشرت نتائجه مؤسسة 
اميركيني من كل  ب����أن  غالوب 
ثالثة يؤي����دان عقوبة االعدام، 
وان حوالي نصفهم يعتقدون 
بضرورة التشدد في اصدارها.

واوضحت غالوب ان حوالي 
65% م����ن االميركيني يؤيدون 
عقوبة االعدام لالشخاص الذين 
يدان����ون بارتكاب جرمية قتل، 

فيما يعارضها %31.
وهذا االجتاه ثابت منذ بدأت 
غالوب اس����تطالع الرأي العام 
االميركي حول هذا املوضوع في 
1936، وكان 59% آنذاك يؤيدون 

عقوبة االعدام.
وتأييد عقوبة االعدام شهد 
ارتفاعا كبيرا )80%( في 1994، 
حني كان����ت اجلرمية تش����كل 
ج����زءا من الهواج����س الكبرى 
لدى االميركيني، كما اوضحت 

غالوب.
وكشف االستطالع ايضا ان 
حوالي نصف االميركيني )%49( 
يعتقدون ان عقوبة االعدام غالبا 
ما تطبق، حتى لو ان 59% منهم 
يعتبرون ان شخصا بريئا ميكن 
ان يكون قد اعدم في السنوات 

اخلمس املاضية.

س����ان فرانسيس����كو � د.ب.أ: 
يفرض قان����ون والية كاليفورنيا 
على األش����خاص املدانني بالقيادة 
حتت تأثير الكحول وضع أجهزة 
إلكترونية في س����ياراتهم لقياس 
نس����بة الكحول في هواء الزفير 
املنبعث منهم والذي سيعمل مبنزلة 
قفل إلكتروني مينع السيارة من 

احلركة إذا كان القائد مخمورا.
وصادق حاكم كاليفورنيا أرنولد 
شوارزنيجر على القانون اجلديد 
التنفيذ بادئ  الذي سيدخل حيز 
ذي بدء على شكل خطة إرشادات 

تطبق في أربع مناطق.
وس����يعمل اجله����از على منع 
تشغيل الس����يارة في حال سجل 
نس����بة كحول في ه����واء الزفير 
املنبعث من السائق تتجاوز النسبة 
املس����موح بها. وقال شوارزنيجر 
عقب توقيع القان����ون »علينا أن 
نبذل ما بوسعنا للتأكد من سالمة 

األشخاص على الطريق«.
وس����جلت كاليفورني����ا العام 
املاضي مقتل 1355 ش����خصا في 
حوادث تسببت فيها القيادة حتت 

تأثير الكحول.
ويلقى القبض على حوالي 550 
شخصا يوميا بتهمة القيادة حتت 

تأثير الكحول.

فليس هناك س���بيل لش���حن 
هاتف محمول ف���ي الكثير من 
املناطق الريفية بالدول النامية، 
وتشير تقديرات جلماعات معنية 
بالتنمية أن ما يقدر بنحو 1.6 
مليار ش���خص ال يستطيعون 
الكهرباء على  احلصول عل���ى 
اإلط���الق بينم���ا الكهرباء غير 
متاحة ملليار ش���خص آخرين 

معظم اليوم.
ورمبا من حس���ن احلظ أن 
معظم هؤالء الناس يعيش���ون 
في مناخات مشمسة، وهنا تأتي 
الهوات���ف احملمولة التي تعمل 

بالطاقة الشمسية.

يتحدثوا الى مشترين حملاصيلهم 
واحلصول على توقعات الطقس، 
وخالفا للهواتف احملمولة العادية 
فانهم ال يشعرون بقلق بشأن فقد 

بطاريات هواتفهم للطاقة.
وم���ن املمك���ن أن تس���تغل 
الهواتف احملمولة الشمس���ية 
الفوائد االقتصادية التي جاءت 
بها الهواتف احملمولة في مناطق 
نائية من افريقيا وشبه القارة 
الهندية ومن بينها الش���فافية 
واملعلوم���ات االكثر دقة والتي 

تأتي في الوقت املناسب.
وأعاق نقص الكهرباء اختراق 
الهاتف احملم���ول لهذه املناطق 

كمب���اال )هون���غ كون���غ( � 
رويت���رز: يراق���ب جاكس���ون 
املهارات  ماوا االوغندي متعدد 
ابناءه وهم يركلون كرة بدائية 
مصنوعة من أكياس بالستيكية 
مربوطة بإحكام ويتعجب من 
مدى التحس���ن الذي طرأ على 
أعماله منذ اشترى هاتفا محموال 

يعمل بالطاقة الشمسية.
وقال ماوا وهو يحمل اجلهاز 
»أعمل حلس���اب نفسي، أحيانا 
يتصل بي الناس ويكون هاتفي 
)احملمول( مغلقا، عانيت من هذه 
املش���كلة كثيرا بس���بب شحن 
البطارية، لذل���ك حني طرحت 
الهواتف  )اوغن���دا تليك���وم( 
الشمسية لم أواجه اي مشكلة 
مع هاتفي منذ حصلت عليه في 

ذلك اليوم«.
وقد ال يبدو ه���ذا أمرا مهما 
لكن بالنسبة ملاوا وماليني الناس 
في افريقيا واسيا غير املتصلني 
بشبكات الكهرباء او يحصلون 
على طاقة ال ميكن االعتماد عليها 
وباهظة الثمن فإن هذه االجهزة 
الصغيرة الت���ي تعمل بالطاقة 

الشمسية متثل ثورة.
ويستطيع املزارعون التحقق 
م���ن أس���عار الس���وق قبل أن 
يقرروا اي بذور سيزرعون وأن 

 حبس أستاذة القانون العارية!

بعد أن فقد األشخاص وظائفهم 

األزمة المالية تسحق الزيجات
 كانبيرا � رويترز: قالت مؤسس����ة خيرية استرالية بارزة 
امس ان االسواق العاملية رمبا متيل نحو االنتعاش ولكن أسوأ 
تأثير لالزمة املالية العاملية على العائالت واالزواج رمبا لم يظهر 
بعد. وقالت كاسي تشامبرز املديرة التنفيذية ملؤسسة اجنيلكير 
استراليا لرويترز ان »االقتصاد كما مت ابالغنا بدأ يظهر )براعم 

خضراء(، ولكنا لم نر ذلك بالتأكيد«.
وأضافت كاس����ي في تقرير جديد بشأن تأثير األزمة املالية 
على العائالت ان االزمة التي تفجرت العام املاضي مازالت تثير 
ش����قاقا بني االزواج والعائالت، وقد ت����ؤدي الى معدالت اعلى 
م����ن الطالق واالنفصال خالل االش����هر املقبلة مع فقد مزيد من 

االشخاص لوظائفهم والتعرض لضغوط مالية.
وقالت »اذا واجه أحد الزوجني بطالة خالل عام من االعوام 

فمن املرجح بنسبة 70% ان يشهدا طالقا خالل العام التالي«.
وقال التقرير ان اآلثار املالية رمبا تستمر لعام آخر تقريبا 
مع محاولة الشركات وإخفاقها في بعض االحيان في االحتفاظ 
مبوظفيه����ا. وتظهر تقارير حكومية ان عائلة من بني كل ثالث 

عائالت شهدت ضغوطا مالية بالفعل هذا العام.

س���يدني � د.ب.أ: أدانت محكمة أس���ترالية أستاذة قانون 
يابانية وحكمت عليها بالسجن أربعة أشهر بسبب »تعريها 

داخل احملكمة«.
وقالت وس���ائل إعالم محلية ام���س إن املواطنة اليابانية 
ميجومي أوجاوا )41 عاما( خس���رت االستئناف الذي تقدمت 
به ضد احلكم الصادر والذي حاول خالله محاميها إثبات أنها 

مريضة نفسيا.
وكانت االس���تاذة التي تعم����ل في جامع�����ة »ساوثرن 
ك���روس« قد أدينت ق��بل ذلك بته���مة التح���رش بعامل����ني 

في احملكمة.
وكان صوت أوجاوا يعلو بالسباب خالل جلسات احملاكمة 

كما أنها كانت تشتم العاملني في احملكمة.
وتطور األمر إلى أن خلعت أوجاوا سروالها ذات مرة داخل 

احملكمة األمر الذي تسبب في إدانتها ملرة ثانية.

االستخبارات البريطانية جندت موسوليني 
مقابل 100 جنيه إسترليني

رفع الحصانة عن نائب مصري 
اتهم باقتحام مركز للشرطة

لندن � يو.بي.آي: كش���فت وثائق تاريخية أن 
جه���از األمن الداخلي البريطان���ي جند ديكتاتور 
إيطاليا الس���ابق بينيتو موسوليني إلبقاء بالده 
طرفا ف���ي احلرب العاملية األولى مقابل 100 جنيه 
استرليني كراتب أسبوعي مطلع حياته السياسية 

عام 1917.
وذكرت صحيف���ة الغارديان الصادرة امس أن 
هذه األموال جعلت موس���وليني وكان وقتها في 
الرابعة والثالثني من العمر ويعمل صحافيا يضمن 
استمرار إيطاليا في القتال إلى جانب احللفاء في 

احلرب العاملية األولى من خالل نشر حملة دعائية 
في صحيفته ويرسل احملاربني القدماء في اجليش 
اإليطالي ملنع ناشطي السالم من التظاهر واجبارهم 

على البقاء في منازلهم.
ونس���بت الصحيفة إلى املؤرخ البريطاني في 
جامعة كامبريدج بيتر مارتالند مكتشف الوثائق 
التي تضمنت تفاصيل الصفقة التي ابرمها اجلهاز 
مع موسوليني قوله »إن إيطاليا كانت متثل أقل دول 
التحالف التي حظيت بثقة بريطانيا خالل احلرب 

العاملية األولى بعد انسحاب روسيا«.

القاهرة � رويترز: قالت مصادر في مجلس الشعب 
املصري إن رئيس املجلس فتحي س����رور وافق على 
رفع احلصانة عن نائب اتهم باقتحام مركز ش����رطة 
في محافظة قنا جنوبي القاهرة محاوال إطالق سراح 
ستة محتجزين. وقال مصدر إن وزير العدل ممدوح 
مرعي تقدم بطل����ب رفع احلصانة عن النائب محمد 
مندور أحد نواب احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم 
كي يتسنى للنيابة العامة التحقيق معه في االتهامات 
املوجهة إليه من مركز شرطة مدينة دشنا التي تبعد 
نحو 700 كيلومت����ر عن القاهرة. وأضاف أن النائب 

اجتمع مع سرور وأبلغه بدفاعه عن نفسه لكن ذلك لم 
يحل دون املوافقة على رفع احلصانة. ويوافق رئيس 
مجلس الشعب على طلبات رفع احلصانة عن األعضاء 
خالل عطلة املجلس الصيفية لكن خالل دورة انعقاده 
تصدر املوافقة منه في اقتراع بعد توصية من جلنة 
الشؤون الدس����تورية والتشريعية. ويقول الضباط 
في مركز ش����رطة دشنا إن مندور حاول في اخلامس 
من أكتوبر تشرين األول احلالي اقتحام املركز ومعه 
عشرات من أنصاره لتحرير ستة احتجزوا في ذلك 

اليوم لالشتباه بهم بينهم ابنا شقيقته.

صحتك

الشوكوال والماء يخففان األلم
واشنطن � يو.بي.آي: يحفز تناول األطعمة واملشروبات 
احملببة مثل الشوكوال واملاء منطقة من الدماغ مسؤولة 

عن تخفيف األلم.
ونقل موقع »ساينس دايلي« تفاصيل دراسة أجراها 
باحثون من جامعة »شيكاغو« في الواليات املتحدة حيث 
أخضعوا مجموعة م���ن اجلرذان إلى اختبار فأطعموها 
رقاقات ش���وكوال ومياه محالة ومياه عادية ثم عرضوا 
القفص ال���ذي كانت موجودة به إلى ضوء قوي حارق، 
وقد أبقت اجلرذان التي تتن���اول هذه األطعمة قوائمها 
على األرض في حني رفعت أحد قوائمها حني أوقفت عن 

تناول الطعام.
وقد أخضعت اجلرذان إلى هذه الدراسة مجددا ولكنها 
لم تش���رب إال املاء فكانت النتيجة ذاتها إذ إن اجلرذان 
تأخرت ف���ي رفع قوائمها على الرغم من تعريض ارض 

القفص إلى الضوء احملرق.
وقالت بيغي مانسون التي س���اهمت في إعداد هذه 
الدراسة ان هذه التجربة تثبت ان األمر ال يتعلق بالوحدات 
احلرارية فاملاء ال يحتوي على أي وحدات حرارية لكنه 

يقدم املفعول ذاته.

عمرو دياب
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