
حـــــولالعـالم
االربعاء

23  ديسمبر 2009

ل����وس اجنيليس � ي����و بي آي: رفع محرر اح����دى املجالت دعوى 58
قضائية على النجم الهوليودي توم كروز يتهمه فيها بالتجسس عليه 
من خ����الل التنصت على اتصاالته الهاتفية. وذكر موقع »تي أم زي« 
أن املدعي مايكل دايفس سابير يقول إن كروز ومحاميه بيرت فيلدز 
واحملقق اخلاص املسجون أنطوني بيليكانو تآمروا للتجسس عليه. 
وثمة تاريخ طويل في العالقة بني كروز وسابير إذ كان كروز قد رفع 
دع����وى بقيمة 100 مليون دوالر على احمل����رر عام 2001 بعد أن ادعى 

امتالكه لش����ريط ڤيديو يظهر املمثل وهو يقيم عالقة مثلية جنسيا. 
ومتت تسوية القضية بعد س����نة وأصدر الطرفان بيانا ينفيان فيه 
وجود هذا الش����ريط. وفي الدعوى األخيرة التي رفعت أمام احملكمة 
العليا في مدينة لوس اجنيليس يدعي س����ابير أن بيليكانو تنصت 
على هاتفه عام 2001 خالل الدعوى القضائية بينه وبني كروز. ويدعي 
س����ابير أن كال من بيليكانو وفيلدز وك����روز متورطون في القضية 

ويطالب بخمسة ماليني دوالر كتعويض في احلد أدنى.

توم كروز متهم بالتجسس

..ويناقشهمأوباما يقرأ قصة لألطفال 

أوباما يروي قصص الميالد ألطفال يريدون »آيبود«!

واشنطن � يو.بي.آي: قرأ الرئيس االميركي باراك 
أوباما قصة »القطار القطبي السريع« امليالدية ألطفال 

العاصمة واشنطن في أحد مراكز الترفيه.
وبالطبع لم يحضر الرئيس فارغ اليدين بل حمل 
معه س���لة من احللويات وزعها على األطفال ال� 27 
الذي���ن حضروا قصته، والذين تتراوح أعمارهم بني 

6 و11 عاما.
وسأل أوباما األطفال »هل كنتم طيبني؟« وأجابه 

األطفال كلهم »نعم«.
وبعدم���ا انتهى أوباما من ق���راءة القصة لألطفال 
سألهم عن الهدايا التي يرغبون بها في العيد وتفاجأ 
حني سمع أنهم يرغبون في أجهزة »آيبود« وهواتف 

نقالة وألعاب ڤيديو.
وملا سألهم الرئيس لم ال يرغب أحد منهم في دراجة 

هوائية مثال، أجابوه »كل منا ميلك واحدة«.
وتكلم أوبام���ا إلى األطفال عن معاني العيد وقال 
»املهم هو الروح التي لديكم« وعندما حان وقت الرحيل 

تعلق به األطفال الذين لم يرغبوا في أن يغادر.

الرئيس األميركي: »الرعاية الصحية« 
لن يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية

كبير جدا من املس����ؤولية«. واوضح اوباما ان 
تلك املسؤولية تتطلب ايضا التوقف عن انفاق 
االموال في غير محلها، قائال : لقد حققنا ما وصفه 
البعض باملستحيل، واوقفنا اهدار االموال في 
شراء انظمة اسلحة عتيقة قالت وزارة الدفاع 

نفسها انها ليست بحاجة اليها.

واش����نطن � ا.ش.ا: 
الرئيس االميركي  اكد 
باراك اوباما أن برنامج 
اصالح خدمات الرعاية 
الذي تضعه  الصحية 
ادارته على رأس قائمة 
اهتماماته����ا احمللي����ة 
ال����ى زيادة  لن يؤدي 
امليزانية،  ف����ي  العجز 
بل سيساهم في خفض 
النفقات احلالية. وشدد 
اوباما عل����ى ان ادارته 
تبذل جهودا مكثفة للحد 
من العجز في امليزانية 
لتخفي����ف العبء عن 
القادمة.  كاهل االجيال 
واضاف في كلمة وجهها 
الى الشعب االميركي من 
البيت االبيض ان امتنا 
تواجه ف����ي هذا الوقت 
ازمة مالي����ة، وتواجه 

ايضا مجموعة من التحديات الصعبة وعليه 
فإن تسيير اعمالنا في واشنطن على النحو الذي 
كان مألوفا ف����ي املاضي لم يعد خيارا مقبوال. 
وتابع اوباما في كلمته التي اوردها راديو »سوا« 
االميركي صباح امس »ل����ذا نحن بحاجة الى 
حكومة اكثر كفاءة واكثر فاعلية وتتسم بقدر 

بريتاني آخر نجوم هوليوود 
غيابًا في العام 2009

كاليفورنيا � وكاالت: بعد حياة حافلة باألعمال السينمائية الشابة واحليوية 
رغم قصرها، توفيت املمثلة األميركية الش����ابة بريتان����ي ميرفي عن 32 عاما، 
ألسباب طبيعية، كما ذكر املتحدث باسم أحد مستشفيات لوس أجنيليس. ولم 
يتم حتديد موعد لتشريح اجلثة، إال أن املتحدث باسم املستشفى نفى وجود اي 
مظه����ر من مظاهر االنتحار أو تعاطي املخدرات، فاملوت في هذا العمر ليس أمرا 
غير معهود. ويقوم الطاقم الطبي في املستش����فى حاليا بدراسة التاريخ الطبي 

مليرفي، وهو ما قد يستمر ملدة ثمانية أسابيع. 
من جهتها، أصدرت عائلة ميرفي بيانا مقتضبا قالت فيه: إن خسارتنا املفاجئة 
لبريتاني مأساة عظيمة، فقد كانت ابنتنا، وجنمتنا املشعة وحبنا الكبير، كل ما 
نطلبه اآلن هو احترام خصوصيتنا. واضافت العائلة ان التحضيرات للجنازة 

جتري على قدم وساق. 
 Just :وش����اركت مورفي خالل حياتها الس����ينمائية في عدد من األفالم مثل
Married وDon't Say A Word وRiding In Cars with Boys. وعل����ى صفحته على 
موقع Twitter، كتب املمثل أشتون كوتشر، الصديق السابق مليرفي، قائال: اليوم 
فقد العالم ج����زءا من بريقه، اقدم التعازي لعائل����ة بريتاني وزوجها ووالدتها 

الرائعة شارون. 
وميرفي متزوجة من كاتب الس����يناريو البريطاني سمون موجناك منذ عام 
2007. وكانت السلطات املختصة قد انهت تشريح جثة املمثلة الراحلة بريتاني 
ميرفي من دون ان تش����ير الى س����بب الوفاة التي تبدو طبيعية بانتظار اجراء 
املزي����د من الفحوص. واورد موقع »تي ام زي« ان مكتب الطبيب الش����رعي في 
مدينة لوس أجنيليس انتهى من تش����ريح جثة ميرفي ولم يجد اي اش����ارة الى 
وفاة ألسباب غير طبيعية. ونقل املوقع عن مصادر في مكتب الطبيب الشرعي 
انه سينتظر صدور نتائج حتليل السموم باإلضافة الى التقرير حول األعضاء 
واألنس����جة واألعصاب. واش����ار احد املصادر الى ان اجلثة تبدو »طبيعية« كما 
انها لم تبد نحيلة جدا على عكس بعض الصور التي ظهرت للممثلة منذ بضعة 

اسابيع ولم يظهر اي اثر إلصابة على جسمها. 
وافاد املوقع بأن مكتب الطبيب الشرعي لن يعلن عن سبب الوفاة قبل نحو 
4 إلى 6 أس����ابيع. وهو يسعى الكتش����اف أي أدوية كانت تتناولها ميرفي قبيل 

وفاتها.

الحاخامية الرئيسية تطالب الفنادق والمطاعم 
في إسرائيل باالمتناع عن وضع رموز مسيحية 

السجن لصيني أكل نمرًا نادرًا

تل أبيب � إسرائيل � يو.بي.آي: طالبت احلاخامية 
الرئيسية في إس����رائيل الفنادق واملطاعم واملقاهي 
باالمتناع عن وضع رموز دينية مسيحية مبناسبة 
اقتراب عيد امليالد األمر الذي أثار توترا بني إسرائيل 
والڤاتيكان. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس 
ان احلاخامية الرئيس����ية طالبت الفنادق واملطاعم 
وأماك����ن الترفيه األخرى في إس����رائيل بعدم وضع 
رموز دينية مثل شجرة امليالد ودمى »سانتا كلوز« 
مع اقتراب عيد امليالد ورأس الس����نة امليالدية خالل 

األسبوعني املقبلني.
وأضاف����ت الصحيفة ان »اللوبي م����ن أجل القيم 
اليهودية« بدأ مؤخرا بالعمل ضد املطاعم والفنادق التي 

تعتزم وضع الرموز املسيحية وقال رئيس »اللوبي« 
عوفر كوهني »إننا ندرس إمكانية نشر أسماء الفنادق 
واملطاعم واحملال التجارية التي تضع رموزا دينية 

مسيحية والدعوة إلى مقاطعتها«.
يش����ار إلى أن إس����رائيل واألراضي الفلسطينية 
تشهد في هذه الفترة حركة سياحية نشطة للحجاج 
املسيحيني من جميع أنحاء العالم الذين يزرون األراضي 
املقدس����ة. وتنشط احلاخامية في القدس في كل عام 
من أجل منع وضع رموز دينية مسيحية في الفنادق 
وأماكن الترفيه ومتارس ضغوطا على هذه املرافق من 
خالل التهديد بس����حب شهادة »الطعام احلالل« منها 

وتوقف اليهود عن ارتيادها.

بك���ني � رويترز: النمر الهندي الصيني مهدد 
باالنقراض إذ لم يتبق من هذه الساللة سوى أقل 
من ألف منر في غابات الوس وڤيتنام وكمبوديا 
وتايلن���د وميامنار، إال أن ذلك لم ينقذ آخر منر 
من هذه الساللة في الصني فقد قتله رجل وأكله 
ليصدر عليه حكم بالسجن 12 عاما. وقالت وسائل 
اإلعالم الصينية أمس إن املزارع كانغ وانيان من 
مينجال بإقليم يونان واجه النمر في فبراير عندما 
كان يجمع احملار من املي���اه العذبة في محمية 
طبيعية قرب ح���دود الصني مع الوس. ويزعم 

الرجل أنه قتل النمر دفاعا عن النفس. 
وذكرت صحيفة اليف نيوز التي تصدر في 
يونان في وقت س���ابق من الش���هر اجلاري انه 

جرى التقاط صورة للنم���ر البري الوحيد من 
ساللة النمر الهندي الصيني بالبالد عام 2007 
في نفس هذه احملمية ومن���ذ أن أفادت تقارير 
بأن كانغ قتل منرا وأكله ل���م ير النمر الهندي 

الصيني في احملمية.
ونقلت الصحيفة عن املكتب اإلقليمي للغابات 
قوله إنه ليس هناك دليل على أن هذا النمر هو 

آخر منر من هذه الساللة في الصني.
وذكر موقع على االنترنت ان محكمة محلية 
أصدرت حكما بالسجن 10 أعوام على كانغ لقتله 
حيوانا نادرا إضافة إلى السجن عامني المتالك 
أسلحة بشكل غير قانوني. وقال االدعاء إن كانغ 

لم يكن بحاجة حلمل سالح لكي يجمع احملار.

محتال يخدع الـ »سي آي إيه« 
ويقنعها بأنه قادر على توقع االعتداءات

جامعات كولورادو تخصص مخزناً ألسلحة الطالب 

واشنطن � أ.ف.پ: أقنع اخصائي اميركي في البرمجة 
املعلوماتية ملدة طويلة وكالة االستخبارات املركزية 
االميركية )سي آي ايه( وإدارات اخرى بأن قناة اجلزيرة 
تتواصل مع مس����ؤولني في القاعدة بواسطة رسائل 
مش����فرة حتدد فيها اهدافا لتنفيذ اعتداءات ارهابية، 
على ما جاء في مقال نشرته مجلة »باليبوي«. ومتكن 
دنيس مونتغومري الذي يدير شركة صغيرة في نيفادا 
)غرب( بدءا من 2003، من اقناع احلكومة االميركية 
بأن قناة اجلزيرة الفضائية تضمن االش����ارات التي 
ترسلها سلس����لة مرمزة حتدد فيها مهمة االرهابيني 
املقبلة م����ع تفاصيل حول خط����ي الطول والعرض 
للموقع املستهدف باالضافة الى التواريخ ورقم الرحلة 
اجلوية احيانا، كما ورد في املقال الذي نشر في العدد 

االخير من املجلة.
وأكد كاتب املقالة نقال عن مس����ؤولني من وكالة 
االستخبارات االميركية ان اخصائي البرمجة املعلوماتية 

هذا الذي ادعى انه وحده ميلك التكنولوجيا القادرة 
على فكر رموز هذه الرسائل، دفع السلطات في أواخر 
2003 الى اصدار حتذير من خطر ارهابي والغاء عدد من 
الرحالت اجلوية العابرة للمحيط االطلسي من بينها 
رحلتان للخطوط اجلوية الفرنس����ية »اير فرانس«. 
وأضاف الصحافي ان بعض افراد وكالة االستخبارات 
ش����كوا بأمر العالم ومتكنوا من فضحه العام 2004 

مبساعدة االستخبارات الفرنسية.
وعل����ى الرغم من وق����ف الوكال����ة تعاملها معه 
متكن مونتغوم����ري من اقناع ادارات اخرى بفعالية 
تكنولوجيته. ووقع في يناير 2009 عقدا بقيمة ثالثة 
ماليني دوالر مع س����الح اجلو قبل ان يشهر افالسه 
في غضون اشهر قليلة. وأوضحت املجلة ان الرجل 
مالحق قضائيا بتهم مختلفة بينها توقيع شيكات بال 
رصيد بقيمة مليون دوالر لكازينو »سيزرز باالس« 

في الس فيغاس.

دنفر � يو.بي.آي: تسمح اجلامعات الكبرى في 
والية كولورادو للطالب باالحتفاظ بأس����لحتهم 
في خزنات مخصص����ة لهم ضمن حرم اجلامعة. 
وذكرت صحيفة »دنفر بوس����ت« أن عدد الطالب 
الذين ميلكون أسلحة في جامعة والية كولورادو 
قد يتجاوز عدد رجال الش����رطة ف����ي العديد من 
املخافر. وقالت مس����ؤولة الش����رطة في اجلامعة 

»لدينا أنواع مختلفة أمامنا« في إشارة إلى أسلحة 
الطالب. ولفتت الصحيفة إلى أن االسلحة منوعة 
من مسدس����ات وبنادق وسكاكني وهي تخزن في 
جامعة والية كولورادو وجامعة شمال كولورادو 

وجامعة كولورادو في بولدير.
وحتفظ األسلحة في خزنات داخل أقسام الشرطة 

في اجلامعة وتراقب على مدار 24 ساعة.

صحتكقال إنه قادر على تحليل شيفرات قناة »الجزيرة« ألعضاء القاعدة

انكث بوعدك.. 
يتنشط دماغك!

برن � يو.بي.
آي: أعلن باحثون 
سويسريون انهم 
اآللية  اكتشفوا 
الفيسيولوجية 
ف���������ي الدماغ 
املس���ؤول�ة عن 
س  حس������ا إل ا

بالنكث بالوعد. وقال علماء من جامعتي زيوريخ 
وكونستانز في دراسة نشرت في مجلة »اخللية 
العصبية« إن الوعد هو واحد من أقدم السلوكيات 
اخلاص���ة بالبش���ر ويدعو الى التع���اون والثقة 

والشراكة.
وعلى الرغم من أن الوعود ليست ملزمة قانونيا 
إال أنها تشكل اساس الكثير من التبادالت االجتماعية 

واالقتصادية اليومية.
وقد أج���رى الباحثون جتربة تفاعل اجتماعي 
اس���تخدموا خاللها آلة مس���ح للدماغ وقد حقق 
الشخص الذي نكث بوعده مكسبا ماليا في حني 
تكبد الشخص الذي تعرض للنكث بالوعد خسارة 
مالية. ووجد العلماء أنه حني يتم النكث بوعد ما 
يرتفع النشاط في مناطق محددة من الدماغ تلعب 

دورا مهما في العواطف.
ويظهر هذا النمط في النشاط الدماغي أن النكث 
بوعد ما يطلق صراعا عاطفيا لدى الشخص الذي 

ينكث بوعده بسبب طمس االستجابة الصادقة.

وفيات املشاهير في عام 2009

مايكل جاكسـون: مطـرب، )50 
عاما(، مغني »تريللر« نّصب نفسـه ملك 
البوب، توفي اثر اصابته بسكتة قلبية قبيل 
اسـابيع فقط من سلسلة من احلفالت 
املوسيقية للعودة من جديد وكان املقرر 

لها البدء في لندن.

25 يونيو

18 مارس22 مارس3 يونيو25 يونيو

6 أغسطس

يناير فبراير أبريل مايو

يوليونوفمبر

14 سبتمبر 10 أكتوبر 20 ديسمبر

أطلق على عام 2009 اسم »عام وفاة املشاهير«، حيث توفي مايكل جاكسون وفرح فاوست 
في اليوم نفسه من شهر يونيو، كما توفي باتريك سويزي عقب ذلك بثالثة أشهر

فرح فاوسـت: ممثلة )62 عاما( جنمة 
السلسلة التلفزيونية »تشارليز اجنليلز« وصاحبة 
لقب رمز االثارة في السبعينيات، توفيت بعد 

صراع طويل مع السرطان الشرجي.

بريتاني ميرفـي: ممثلة أميركية، )32 
عاما(، شاركت في جنومية »لكوليس« 
و»8 مايل« و»جيرل انترابتيد«، 
توفيت اثر سكتة قلبية في 
حمام منزلها اخلاص 

في هوليوود.

ديڤيد كارادين: ممثل أميركي )72 
عامـا( جنـم املسلسـل التلفزيوني في 
السـبعينيات »كونغ فو«، وظهر في أفالم 
كوينتـن تارانتينو »كيل بيـل«، عثر عليه 
عاريا ومشـنوقا في خزانة غرفته الفاخرة 

في فندق بانكوك.

جاتيلـي:  سـتيفن 
مطـرب ايرلنـدي، )33 
الفرقـة  عضـو  عامـا(، 
املوسـيقية االيرلنديـة 
»بوي زون«، تصدر العناوين 
الرئيسية في عام 1999 
عنـد اعالنـه بأنـه مثلي 
اجلنـس، توفي بسـبب 
السوائل في الرئتن بينما 
كان يقضـي اجازتـه في 

جزيرة مايوركا االسبانية.

سـويزي:  باتريـك 
ممثل، )57 عاما(، عرف 
بشـكل كبير مـن خالل 
دور معلـم الرقـص فـي 
فيلـم »ديرتـي دانـس«، 
توفي سـويزي بعـد أقل 
من عامن من تشـخيص 
املرحلة الرابعة لسرطان 

البنكرياس.

جون هيوز: مخرج 
سـينمائي )59 عاما( 
االميركـي  املخـرج 
ألعمال كوميدية ال تنسى 
فـي الثمانينيات مثل 
»ذا بريكفاست كلوب« 
و»سيكستن كانديلز«، 
توفي نتيجة نوبة قلبية 

في نيويورك.

املصدر: تقارير اخبارية لـ »رويترز«

جايـد جـودي: جنمـة التلفزيـون الواقعي 
البريطانـي )27 عاما(، ارتقت الى الشـهرة مع 
ظهورها في البرنامج التلفزيوني البريطاني الشهير 
»بيج براذر«، توفيت بعد صراع مع سرطان عنق الرحم 

على مرأى ومسمع من وسائل اإلعالم.

 ناتاشا ريتشاردسون: ممثلة )45 عاما(، 
من أعضـاء العائلة الفنيـة البريطانية »ريد 
جريف« وزوجة النجم االيرلندي ليام نيسون، 
توفيت في نيويورك نتيجة اصابة شديدة في 

املخ عقب حادث تزلج في كندا.


