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43 لوزانـ  د.ب.أ: رفضت محكمة سويسرية دعوى تقدمت 
بها العبة كرة السلة السويسرية املسلمة سرى الشوق 

بالسماح لها باللعب وهي ترتدي احلجاب.
وأخفقت الدعوى التي اقامتها ســـرى، ذات االصول 
العراقية، والعبة نادي »اس تي في« السويسري، امام 

احملكمة في لوزان.
ورأت احملكمة ان قرار احتاد السلة السويسري مبنع 

احلجاب في املالعب ال يؤثر بالسلب على حقوق الالعبة 
الشابة )19 عاما(.

ويرى احتاد السلة السويسري ان »ارتداء احلجاب 
يزيد من مخاطر التعرض لإلصابة باالضافة الى ضرورة 

ان تبقى الرياضة محايدة من الناحية الدينية«.
وميكن لالعبة التقدم باستئناف ضد احلكم خالل عشرة 

ايام من تاريخ صدوره، وفقا للقواعد القانونية.

لعب السلة بالحجاب ممنوع في سويسرا

»آي باد«.. أول كمبيوتر محمول بال لوحة مفاتيح
جهاز »الكل في واحد« 

كاليفورنيا - وكاالت: كشف ستيف 
جوبز الرئيس التنفيذي لشركة أبل، 
النقاب عن كمبيوتر لوحي أنيق أطلق 
عليه آي.باد سيطرح بسعر منخفض 
على غير املتوقع لســـد الفجوة بني 
الهواتف الذكية والكمبيوتر احملمول، 
واهم ما مييز اجلهاز أنه سيكون أول 
جهاز كمبيوتـــر محمول يتخلى عن 

لوحة املفاتيح التقليدية.
واعتلى جوبز املنصة في مسرح 
مزدحم األربعـــاء لعرض الكمبيوتر 
اللوحي املزود بشاشة تعمل باللمس 
قياس 9.7 بوصات ويبدو مثل جهاز 
آي.فون ضخم ولعرض خدمة آي.بوك 
اجلديدة لقـــراءة الكتب االلكترونية 
والتي ستدخل في منافسة مع خدمة 

كايندل املماثلة من أمازون.كوم.
ويعد جهـــاز آي.بـــاد أكبر رهان 
تضعه »أبل« علـــى منتج جديد منذ 
طرح آي.فون قبل ثالث سنوات وهي 

تسعى من خالله إلى طرق سوق غير 
أكيدة للحواسب اللوحية.

وفي حني أبدى  احملللون اعجابهم 
بسالسة وظائف آي.باد لكنهم أشاروا 
أيضا إلى أن املستهلكني ميلكون بالفعل 
هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمول 

تقوم باملهام ذاتها.
ووصف جوبز جهاز آي.باد بأنه 
»فئة ثالثة« تستطيع القيام مبختلف 
الوظائف مـــن  تصفح االنترنت إلى 

تشغيل األفالم وألعاب الڤيديو.
ومبا ال يدع مجاال للشك ان »أبل« 
تسعى لدخول سوق الكتب االلكترونية 

التي أكسبتها أمازون شهرة.
وقال جوبز الذي اليزال يبدو هزيال 
بعـــد جراحة زرع الكبد التي أجريت 
له العام  املاضي »إذا كانت هناك فئة 
ثالثة من األجهزة في الطريق فينبغي 
أن تكون أفضل في كل هذه  املهام من 
الكمبيوتر احملمول أو الهاتف الذكي 

وإال فال مبرر لوجودها«.
وأضاف »اآلن قامت أمازون مبهمة 
رياديـــة عظيمة على هـــذا الصعيد 
بجهازها كايندل. وسوف نقف على 

أكتافهم ومنضي أبعد بقليل«.
وقررت »أبـــل« أن تبيع جهازها 
اجلديد بســـعر يبدأ من 499 دوالرا 
ملســـاحة تخزين تبلغ 16 جيجابايت 

بدءا من أواخر مارس.
وتضاف 130 دوالرا لتزويد اجلهاز 
بقدرات االتصاالت الالسلكية من اجليل 

الثالث.
وستباع طرز ذات سعة تخزين أعلى 

مقابل 599 دوالرا و699 دوالرا.
كان احملللون يتوقعون سعرا يصل 

إلى ألف دوالر.
وقال بريان مارشـــال احمللل لدى 
برودبوينت أمتك »السعر منافس جدا 
لذا يعد ايجابيا من زاوية االنتشـــار 

العام للمنتج«.

وقالت مجموعة آي.دي.سي لألبحاث 
إنها تتوقع أن تشـــحن »أبل« أربعة 
ماليني آي.باد في 2010 منها مليونان 

تقريبا في الواليات املتحدة.
وارتفعت أسهم »أبل« إلى 210.58 
دوالرات بعد اعالن السعر وذلك بزيادة 
5.5% عن أدنى مستوياتها للجلسة.

وأغلق السهم مرتفعا 0.94% عند 
207.88 دوالرا في ناســـداك أي غير 
بعيد عن أعلى مستوياته على االطالق 
215.59 دوالرا الذي سجله في اخلامس 

من يناير.
ويعتمد اجلهاز البالغ سمكه نصف 
بوصة ويزن 680 غراما على معالج 
من إنتاج »أبل« وبطارية تدوم عشر 

ساعات.
وهو يستخدم نســـخة من نظام 
تشغيل آي.فون وميكنه تشغيل كل 
البرامج املتاحة للهاتف الذكي وعددها 

140 ألف برنامج.

لوحة مفاتيح اآلي باد.. باللمس وفي اإلطار ستيف جوبز حلظة إزاحة الستار عن جهاز الـ »آي باد«    )أ.ف.پ(

صحتك

تلقيح األطفال ضد 
»روتاڤيروس« ينقذ 

الماليين
واشنطن، ـ يو.بي.آي: قال 
ــون إن تلقيح  ــون أميركي باحث
األطفال ضد مرض »روتاڤيروس« 
الذي يعد أحد األسباب الرئيسية 
ــهال  ــال باإلس ــة األطف إلصاب
واجلفاف قد ينقذ املاليني منهم 

في العالم سنويا.
ويفتك هذا املرض بعدد كبير 
من األطفال وبخاصة في الدول 
النامية وينتشر عادة في فصل 
الشتاء. وذكر موقع »هلث داي 
ــتني من بينهما  نيوز« إن دراس
ــي ماالوي  ــت ف ــدة أجري واح
وأفريقيا اجلنوبية مؤخرا أظهرت 
أن تلقيح األطفال ضد هذا املرض 
ــاة بينهم  ــض حاالت الوف يخف
بحوالي 61%، كما أظهرت دراسة 
أخرى أن معدل الوفيات باملرض 
بني أطفال مكسيكيني أعمارهم 11 
شهرا أو أقل تراجع بنسبة %66 
خالل موسم هذا املرض في العام 
2009 مقارنة بالفترة بني العامني 

2003 و2006.
ــام 2007 أمرت  الع وخالل 
ــيك  ــة في املكس وزارة الصح
بجعل هذا التلقيح إلزاميا كباقي 

اللقاحات األخرى.
وقالت د.كاثلني نيوزيل من 
ــاث« الدولية للتلقيح  منظمة »ب
»غير الربحية إن هذا املرض قد 
الكثير من املضايقات  ــبب  يس
في أميركا ولكنه قاتل في الدول 

الفقيرة«.
ــت ان »الوفاة جراء  وأضاف
الذي  ــرض  امل ــذا  به ــة  االصاب
يسبب االسهال يعد ثاني سبب 
رئيسي ملوت االطفال في الدول 

النامية«.
وتقول منظمة الصحة العاملية 
إن أكثر من نصف مليون طفل 
ميوتون سنويا بسبب االلتهابات 
ــذا املرض في  ــببها ه التي يس
ــيرة إلى أن نصف  ــم، مش العال
هذه الوفيات حتدث في جنوب 

الصحراء الكبرى في أفريقيا.

شقيق سوزان بويل يخشى عليها من القتل

مرشد »اإلخوان« الجديد ممنوع من السفر

ويل سميث يحلم برئاسة أميركا

القاهرة ـ يو.بي.آي: قالت صحيفة مصرية امس 
اخلميس ان وزارة الداخلية املصرية اصدرت قرارا 
مبنع املرشد العام اجلديد جلماعة اإلخوان املسلمني 

محمد بديع من السفر الى خارج البالد.
واوضحت صحيفة »املصري اليوم« املستقلة ان 
وزارة الداخلية قررت وضع اســــم بديع على قوائم 
املمنوعني من السفر عقب اختياره مرشدا جديدا خلفا 
حملمد مهدي عاكف في االنتخابات التي جرت االسبوع 
املاضي. واضافت الصحيفة ان القرار شــــمل اسماء 

اعضاء مكتب االرشــــاد اجلدد ومنهم د.عبدالرحمن 
البر لكنه اســــتثنى اعضاء املكتب الذين لهم صفة 
برملانية ومنهم د.محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة 
البرملانية للجماعة وم.سعد احلسيني الذين تسمح 
لهم الداخلية بالسفر رغم اتهامات االجهزة االمنية 

لهم مبارسة اعمال تنظيمية باخلارج.
واشارت الصحيفة الى ان عددا من اعضاء مكتب 
االرشاد احلاليني سبق ان حصلوا على احكام قضائية 

بالغاء قرار منعهم من السفر مثل عصام العريان.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: كشفت جادا بينكيت سميث زوجة جنم 
هوليوود االسمر ويل ســـميث عن تفكير زوجها جديا في دخول 

عالم السياسة وتطلعاته ملنصب الرئاسة االميركية.
وقالت املمثلة الشهرة جادا في حديث ملجلة »بونتي« االملانية: 
يفكر ويل في دخول عالم السياســـة، لقد قال ذات يوم انه يتخيل 
لو انه اصبح رئيســـا للواليات املتحدة، ولم يكن ميزح، لقد كان 

جادا في ذلك.
ورغم تخيل ويل نفسه مكان باراك اوباما كرئيس فان جادا ال 
تشغل بالها بان تصبح السيدة األولى. ومع ذلك فان جادا تستمتع 
باملشاركة في السياسة، وتريد اصالح نظام التعليم في الواليات 
املتحدة ومســـتعدة للكفاح من اجل التغيير، وتربي جادا مع ويل 
طفليهما جادن )11 عاما( وويلو )9 أعوام( ويشتهر ويل )41 عاما( 
وجادا )38 عاما( باعمالهما اخليرية كما انهما اسسا جمعية اسرة 

ويل وجادا سميث اخليرية التي تركز على مساعدة الشباب.

لندنـ  يو.بي.آي: أعرب شقيق 
المغنية االسكوتلندية سوزان 
بويل عن خشيته الكبيرة على 
حياتها، معربا عن مخاوفه من 

تعرضها للقتل.
ونقلت صحيفـــة »الصن« 
البريطانية عن جون بويل األخ 
األكبر للنجمة البالغة من العمر 
48 سنة قوله »أنا غاضب جدا من 
غياب األمن، فالشركة المسؤولة 
عن إدارة األعمال منشغلة بعد 
المال الذي جنته سوزان وال وقت 

لديها لالهتمام بسالمتها«.
يشار إلى ان بويل اكتشفت 
ليل الثالثـــاء الماضي ان رجال 
اقتحم منزلها وفر ما ان فتحت 

الباب الرئيسي.

وقال شقيق سوزان »قالت لهم 
العائلة مرات عديدة أنه البد من 
إجراء تحسينات أمنية لتفادي 

حصول أمور كهذه«.
يذكر ان بويل أصيبت بالذعر 
في عيد الميالد ايضا بعدما رأت 
شخصين غريبين يحدقان بها من 

نافذة خلفية في منزلها.
وقال جون بويل »هذه هي 
المرة الثانية التي يحصل فيها 
أمر من هذا النوع مع ســـوزان 
في منزلها، وهـــذا مثير للقلق 

الشديد«.
وأضـــاف »ســـوزان نجمة 
عالمية كبيرة وتحتاج لحماية 
كبـــرى، وانظروا إلى ما حصل 
مع )نجم فرقة البيتلز الراحل( 
جون لينون فاألمر مثير للقلق 
فعال«. يشار إلى ان معجبا اغتال 

لينون في العام 1980.
 

سوزان بويل

)أ.ف.پ(  دارلني حلظة انتشالها من بني األنقاض  

ويل سميث

عادت من الموت بعد 15 يوماً تحت أنقاض هاييتي

بور او برنسـ  أ.ف.پ: ساد 
مساء األربعاء املاضي جو من 
البهجة في مستشــــفى ميداني 
اقامه الدفاع املدني الفرنسي في 
املدرســــة الفرنسية في بور او 
برنس نقلت اليه مراهقة مصابة 
بجفاف حاد بعد انتشــــالها من 
االنقــــاض بعــــد 15 يوما على 
الزلزال. وقال الطبيب الكولونيل 
ميشال اورسيل متأثرا »ستحيا، 
انها في الـ 16 من العمر واحلياة 

بكاملها امامها«.
وتابــــع »متــــت معاجلتها، 
وحالتها مستقرة، سنسخر كل 
الوسائل خلدمة املريضة بحيث 
يكون فريق انعاش متوافرا دوما 

الى جانبها«.
ونقلــــت الفتــــاة واســــمها 
دارلني اتيان بحســــب الصليب 
االحمر باملروحية الى ســــفينة 
الفرنســــية املجهزة  سيروكو 

بوحدة طبية.
وبــــدأ بعض اجليــــران في 
حي كارفور فــــوي في بور او 
برنس بالبحث بني االنقاض بعد 
سماعهم صوتا، قبل ان يتصلوا 

باملنقذين الفرنسيني.
وروى رئيــــس االطباء في 

بعثة الدفاع املدني الفرنسي كلود 
فويا لوكالة فرانس برس »عندما 
وصلنا، متكنا من رؤية شعرها، 
ثم وسعت الثقب وكلمتها، اعدنا 
مدها بالســــوائل باملصل وبعد 
ثالثة ارباع الساعة انتشلناها«. 
وتابع »كانت في جيب هوائي 
صغيــــر محاط باالســــمنت، ال 
ندري ان كان لديها ماء، تكلمت 

بصعوبة كبرى«.
وجناة احد بعد 15 يوما حتت 
االنقاض اقرب الى معجزة فيما 

كان االطباء واثقون من ان الفتاة 
عالقة على هذه احلال منذ الزلزال 

في 12 يناير.
وقال الطبيب اورسيل »كل 
شيء يوحي بأنها على تلك احلال 
منذ وقوع الكارثة، وهذا مرجح 
جدا نظرا الى حدة اجلفاف الذي 

عانت منه عند وصولها«.
وتابــــع »كانــــت صحتهــــا 
ضعيفة جدا وضغط الدم لديها 

ضعيف«.
ومتكنــــت الفتاة من التفوه 

ببضع كلمات.
وقــــال اورســــيل »تكلمت، 
عبرت عن الســــعادة لوجودها 
هنا وسألت عن مصير اقاربها، 
لكن ال يسعنا االجابة عن كافة 
اسئلتها«. وأوضح انها »شهدت 
معاناة مروعة، وســــتعود الى 
احلياة تدريجيا، لكن لم نلحظ اي 

اصابة تثير املخاوف لديها«.
ومت انتشــــال حوالــــى 135 
شخصا من انقاض زلزال 12 يناير 
الذي اسفر عن مقتل »نحو 170 
الرئيس  الف شخص« بحسب 

الهاييتي رينيه بريفال.
وانتشــــل اجليش االميركي 
رجال فــــي الـــــ 31 الثالثاء من 
االنقــــاض، تعــــذر حتديد مدة 
الرجل  احتجازه. وقد يكــــون 
احتجز نتيجــــة اي من الهزات 
االرتدادية الكثيرة التي ضربت 

هاييتي في غضون اسبوعني.
الطبيب سيباســــتان  وقال 
كوســــاد الذي عالــــج الفتاة ان 
»البقاء هكذا ألسبوعني صعب، 
لكنه ممكن على ما يبدو«، وذلك 
قبيل اقالع املروحية من ملعب 
كرة السلة في املدرسة في اجتاه 

السفينة املستشفى. )أ.ف.پ( رجال اإلنقاذ الفرنسيون ينقلون دارلني إلى مستشفى ميداني  
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Aristophanes: The Frogs

The Frogs

XANTHIAS.  SHALL I crack any of those old jokes, master, 
At which the audience never fail to laugh? 
 
DIONYSUS.  Aye, what you will, except I’m getting crushed: 
Fight shy of that: I’m sick of that already.         4
 
XAN.  Nothing else smart? 
 
DIO.  Aye, save my shoulder’s aching. 
 
XAN.  Come now, that comical joke? 
 
DIO.  With all my heart.         8
Only be careful not to shift your pole. 
And—  XAN. What?  DIO. And vow that you’ve a belly-ache. 
 
XAN.  May I not say I’m overburdened so 
That if none ease me, I must ease myself?         12
 
DIO.  For mercy’s sake, not till I’m going to vomit. 
 
XAN.  What! must I bear these burdens, and not make 
One of the jokes Ameipsias and Lycis 
And Phrynichus, in every play they write,         16
Put in the mouths of all their burden-bearers? 
 
DIO.  Don’t make them; no! I tell you when I see 
Their plays, and hear those jokes, I come away 
More than a twelvemonth older than I went.         20
 
XAN.  O, thrice unlucky neck of mine, which now 
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كمبيوتر »آي باد« اللوحي من أبل
أزاح ستيف جوبز مدير شركة ابل الستار عن لوحة رقيقة اطلق عليها اسم آي باد ستسوق بسعر منخفض لملء الفجوة بين الهواتف 

الذكية واجهزة الالب توب.
ووصف جوبس اآلي باد بأنه جهاز وسائط شامل الوظائف يمكنه تصفح الشبكة وعرض األفالم وألعاب الڤيديو 

ستطرح أبل خدمة قارئ ايبوك الكتروني جديد ستنافس بها خدمة 
كيندل من أمازون

المالمح الرئيسية شاشة لمس متعددة 
تعمل في اي اتجاه
إضاءة خلفية المعة
شاشة عريضة

مقارنة بين األجهزة

زر التشغيل والنوم واالستيقاظ
طبقة طالء مقاومة
 لبصمات األصابع

صامت

وصلة دوك

رفع وتخفيض 
الصوت

وضوح الصورة
 768 × 1024

بيكسل 
بمعدل 132 

بيكسل في البوصة

لوحة مفاتيح لمس 
بالحجم شبه 

الطبيعي

علبة كوال

G3 أبل ايفون
3.5 بوصات

135 جرام

قارئ بي دي اف
متصفح ويب سفاري
ايميل

العب وسائط متعددة وألعاب 
بلوتوث ـ واي فاي
تسجيل ڤيديو
مكالمات صوتية

وصلة صوت ستريو 3.5مم
مكبر صوت داخلي

GB 32 محرك فالش 16 أو

6 ساعات انترنت، 10 ساعات ڤيديو، 30 ساعة صوت

 GB 16 G3 بلوتوث ـ واي فاي

ثمنه بدءا من 199 دوالرا في الواليات المتحدة
السعر مدعوم بعقد هاتف نقال مع ايه تي اند تي

رسوم على بيانات الموبيل

العرض
الوزن
اي بوك فورمات
معالم اخرى

الصوت

االستطاعة
التخزين

حياة البطارية

الوصالت

السعر

التكلفة الشهرية

ابل آي باد
واي فاي   G3 + واي فاي

9.7 بوصات
680جرام 730جرام  

فورمات آي باد مفتوحة

متصفح ويب سفاري
ايميل
العب وسائط متعددة وألعاب
وصلة بلوتوث وواي فاي

مأخذ صوت ستريو 3.5ملم
مكبر صوت داخلي

GB 64 أو GB 32 أو GB 16 محرك فالش

10 ساعات استخدام
شهر واحد على االنتظار

بلوتوث  واي فاي G3 مع ايه تي اند تي
499 دوالرا
599 دوالرا
699 دوالرا
G3 رسوم على بيانات

أمازون كيندل
دي اكس كيندل  

9.7 بوصات 6 بوصات  

292جرام 536جرام 

امازون كيندل فورمات
اشتراكات صحف ومجالت

متصفح انترنت أولي
قارئ بي دي اف
G3 وصلة

مأخذ صوت ستريو 3.5ملم
مكبر صوت داخلي

GB4 مدخل بطاقة ذاكرة

4 أيام بالالسلكي
10 أيام من دونه

أمازون وسبرمت من خالل سبرينت

ثمن امازون وسبرمت G3 ضمن السعر

ال شيء

829 دوالرا
729 دوالرا
829 دوالرا

MB 16
MB 32
MB 44


