
حـــــولالعـالم
الخميس

18   فبراير  2010

50

170210Source: CPJ





































































بيروت: عثر فجر أمس على امرأة في العقد الثالث
من العمر مقتولة ومقطوعة الرأس، ومخبأة جثتها 
حتت كنبة وكوم���ة من احلجارة على س���طح مبنى 
كشيشيان الواقع ضمن املدينة الصناعية في منطقة 

سد البوشرية )شرق بيروت(.
 وافادت مص���ادر أمنية لبنانية بأن جثة الضحية 
نقلت الى مستشفى بعبدا احلكومي بطلب من النيابة 

العامة في جبل لبنان لتش���ريحها ومعاينتها من قبل 
الطبيب الش���رعي. واوضحت ان رأس املجني عليها 
املفصول عن اجلسد لم يعثر عليه، ما يرجح فرضية 
ان يكون للجرمية دواف���ع انتقام أو أن تكون جرمية 
ش���رف. واكدت املصادر االمنية ان الطبيب الشرعي 
الذي عاين اجلثة املجهولة الهوية معاينة أولية رجح 

وقوع اجلرمية قبل أكثر من أسبوعني.

جثة فتاة مقطوعة الرأس في لبنان

بابا الڤاتيكان »مرشح للفوز« 
بجائزة الموسيقى البريطانية

طّيار يسعى الختراق سرعة 
الصوت بجسده!

ثقة بالنفس جعلتها تتفوق على نحو 2500 متسابق ومتسابقة

جائزة أحسن عرض للكلبة »سادي«

أع���رب  الڤاتي���كان � أ.ش.أ: 
البابوي للموسيقى  املستش���ار 
املونس���نيور بابلو كوليني عن 
قناعته بأن صوت البابا بنديكتوس 
السادس عشر »لديه كل ما يلزم 

للفوز بجائزة«.
ويناف���س البابا ف���ي جوائز 
املوسيقى البريطانية للعام اجلاري 
عن فئة أفضل ألبوم كالس���يكي، 
وهي فئ���ة خاضع���ة لتصويت 
اجلمهور وفى حال فوزه باجلائزة 
س���يكون أول بابا يفوز بجائزة 
موس���يقية خالل جلوس���ه على 

الكرسى الرسولي.
وكان الڤاتيكان قد قدم في شهر نوفمبر املاضي في إطار ندوة 
صحافية القرص املضغوط الذي يحمل عنوان »أملا ماتر«، ويتضمن 
إلى جانب صوت البابا راتسينغر، ثماني مقطوعات من املوسيقى 

الكنسية املعاصرة، فضال عن صلوات وترانيم مرميية.
وأضاف كوليني الذي يشغل مدير أكادميية الفنون بكاتدرائية 
القديس بطرس في تصريح خاص لوكالة )آكي( اإليطالية لألنباء 
أن »البابا حتى اآلن مرش���ح للفوز باجلائزة في القسم املخصص 
للموسيقى الكالسيكية والتي سيعلن الفائز بها في شهر مايو القادم 
وأن الصالة التي تغنى بها البابا ستختبر من جميع النواحي مع 

باقي أعمال املنافسني«.
ووصف املونس���نيور صوت البابا بأنه »مثير لالهتمام« وقال 
»نحن ال نتح���دث فقط عن حبر أعظم ولك���ن أيضا عن رجل له 

اهتمامات موسيقية لكونه عازف بيانو جيدا«.

الطي���ار فليكس  أع���رب 
بومغارتن���ر ع���ن رغبته في 
توس���يع حدود استكش���اف 
الفضاء، إذ يسعى ألن يصبح 
أول ش���خص يخرق س���رعة 
الصوت بجسده. ويأمل رياضي 
ريد بل بومغارتنر أن يصعد 
في كبس���ولة يرفعها بالون 
هليوم إلى الروافد العليا من 
الغالف اجلوي إلى ما ال يقل 
ق���دم )36.576  عن 120.000 
مت���را(، ومحميا ببذلة فضاء 
كاملة الضغط ليقوم بإطالق 
قفزة الس���قوط احلر التي قد 
تتجاوز »ماخ 1« أي أكثر من 
690 ميال في الساعة )1110كلم 
/ س( قب���ل القفز باملظلة إلى 
األرض، وإذا جن���ح في ذلك، 
تأمل بعثة ريد بل ستراتوس 
في تسجيل أربعة أرقام قياسية 
عاملية، وان البيانات التي مت 
التقاطها م���ن قبل بعثة كبار 
العلم���اء في العال���م قد تعد 
بوض���ع معايي���ر جديدة في 
مجال سالمة الطيران وتعزيز 

إمكانيات رحلة اإلنسان.

البابا بنديكتوس السادس عشر

 2009 العام األكثر دموية للصحافيين 
 نيويورك � ا.ف.ب: اعلنت جلنة حماية 
الصحافيني في تقرير نشر الثالثاء ان 70 
صحافيا عل���ى االقل لقوا مصرعهم اثناء 
ممارستهم املهنة في 2009، ما يجعل هذا 
العام االكثر دموية على االطالق بالنسبة 

الى الصحافيني.
وما زاد من احلصيلة بنسبة كبيرة هو 
املجزرة التي وقعت في جنوب الفلبني في 
نوفمبر وقتل خاللها 31 صحافيا وعامال 
صحافيا، وذلك ف���ي جرمية وقعت على 
خلفية انتخابات محلية. كما س���اهم في 
رف���ع احلصيلة تصعيد اعمال العنف في 
الصومال، بحسب التقرير الواقع في 350 
صفحة بعنوان »االعتداءات على الصحافة، 

.»2009
والتزال املنظمة الت���ي تتخذ مقرا لها 
في نيويورك، حتقق في ظروف مقتل 24 
صحافيا آخر حول العالم في 2009 لتبيان 

ما اذا كان ملقتلهم عالقة مبهنتهم او ال.
وتعود احلصيلة القياسية السابقة الى 
العام 2007 حني قتل 67 صحافيا السباب 
تتعلق مباشرة مبمارستهم مهنتهم. وكانت 
الحداث العنف في العراق مساهمة كبيرة 

في تلك احلصيلة.
اما في 2008، فانخفض عدد الصحافيني 
الذين قتلوا حول العالم بسبب ممارستهم 

مهنتهم الى 41.

وبحسب اللجنة، فان العام 2009 شهد 
ايضا ارتفاعا في اعداد الصحافيني الذين 
زج بهم في السجون، السيما في ايران في 
اطار حملة قمع حركة االحتجاجات على 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد 

لوالية ثانية في يونيو.
وخ���الل املؤمتر الصحافي الذي قدمت 
خالله اللجنة تقريرها، اكد الصحافي الكندي 
من اصل ايراني مازيار بهاري الذي يعمل 
في مجلة نيوزويك االميركية والذي سجن 
في ايران في يونيو وافرج عنه بعد اربعة 
اشهر، ان اكثر من 100 صحافي وصاحب 
مدونة الكترونية وكاتب اعتقلوا لفترات 
متفاوتة منذ االنتخابات، بينهم 65 ال يزالون 

قيد االعتقال.
ولفت التقرير ال���ى ان العراق اصبح 
اقل خطرا على الصحافيني مما كان عليه 
في الس���نوات املاضية، اذ قتل فيه اربعة 
صحافيني في 2009 في ادنى حصيلة على 

االطالق منذ بدء احلرب في 2003.
ف���ي املقابل، ف���ان ع���دد الضحايا الى 
ارتف���اع في الصومال حيث قتل تس���عة 

صحافيني. 
واكد التقرير انه »طوال العام ش���نت 
حركة الشباب حملة ترويع ضد الصحافة 
الصومالية واغتالت صحافيني واجتاحت 

مؤسسات صحافية«.

سادي تتسلم جائزتها                )رويترز(

� رويترز: توجت  نيوي����ورك 
الكلبة »س����ادي« وهي من ساللة 
التيريار االس����كوتلندية كأحسن 
كلبة في الواليات املتحدة بعد ان 
فازت باجلائزة الكبرى وهي جائزة 
أحسن عرض في املسابقة السنوية 
التي ينظمها نادي وستمينستر 

للكالب.
وتوافرت في »س����ادي« وهي 
كلبة س����وداء عمرها أربعة اعوام 
تعرف في االوراق الرسمية باسم 
تشي راوندتاون مرسيديس اوف 
ماريس����كوت كل املعايير املتفق 
عليها في هذه الس����اللة كما أبدت 
ثقة بالنفس جعلتها تتفوق على 
نحو 2500 متسابق ومتسابقة في 
معرض الكالب السنوي الذي دخل 

عامه الرابع والثالثني بعد املئة.
وقال اليوت ويز من والية ايداهو 
الذي حكم مسابقة أحسن عرض امام 
حشد في حدائق ماديسون سكوير 
»لها مواصفات كاملة، انها الكلبة 
الكاملة، هذا هو الشكل الذي نريده 
في الكالب السكوتي«، مشيرا الى 

ساللة التيريار االسكوتلندية.

صحتك

الوخز باإلبر يخفف آالم 
الدورة الشهرية الحادة

لندن �  يو.بي.آي: وجدت مراجعة كورية جنوبية ل�  
27 دراسة ان عالج الوخز باإلبر ميكن أن يكون فعاال 

في التخفيف من آالم الدورة الشهرية احلادة.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س���ي( ان 
الباحثني وجدوا »دليال واعدا« في مسألة اللجوء إلى 
الوخز باإلبر لعالج التقلصات خالل الدورة الشهرية 

لكن البد من إجراء مزيد من األبحاث.
ولفت الباحثون في مقالة نش���روها في مجلة علم 
التوليد والنس���اء إلى ان دراس���تني بينتا اختالفا بني 

الوخز باإلبر احلقيقي واملزيف في عالج اآلالم.
يش���ار إلى ان الدراسات ال� 27 شملت 3 آالف امرأة 

خضعن ألشكال مختلفة من الوخز باإلبر.
ويذكر ان املعاجلني بالوخز باإلبر احلقيقي يدخلون 
ابرا في نق���اط يصفونها بأنها »خطوط الطاقة« وهو 
أمر يقول عدد كبير من العلماء انه ال دليل طبيا على 

صحته.
أما العالج املزيف بالوخ���ز باإلبر فيقضي بوضع 

اإلبر بعيدا عن »خطوط الطاقة«.
ووجد فريق البحث من معه���د كيونغ هي الطبي 
ان املرضى الذين يشكون من آالم حادة بسبب الدورة 
الش���هرية حتدثوا ع���ن تراجع أكبر ف���ي العوارض 
عن���د خضوعهم للوخز باإلبر مقارن���ة مع العالجات 

الصيدلية.

تصدرت تجربة االستمتاع بالموسيقى في الشرق األوسط

وصلت إلى الديرة مساء أمس

 »نوكيا« تطلق خدمة »أغاني بال حدود«

أسماء المنور: سعيدة بلقاء الجمهور الكويتي

القاهرة � أ.ش.أ: تأكيدا لصدارتها في ابتكار وتعزيز جتربة املستخدمني 
في الشرق األوسط لالستمتاع باملوسيقى، أعلنت نوكيا � التي تتصدر 
الطليعة في قطاع االتصاالت املتحركة على مستوى العالم � عن إطالقها 
خدمة »أغاني بال حدود«، اخلدمة اجلديدة واملبتكرة من نوكيا التي تعد 

وسيلة ثورية الستكشاف املوسيقى واألغاني واالستمتاع بها.
وقال جايك الرسن رئيس قسم املوسيقى في نوكيا � الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا: تتاح خدمة »أغاني بال حدود« للمستخدمني مدة سنة كاملة 
وميكنهم الوصول غير احملدود ألكبر مجموعة من املوسيقى واألغاني 
من متجر »أوفي« للموس���يقى على االنترنت حسب الطلب مع القدرة 
على االحتفاظ بجميع القطع املوسيقية واألغاني التي مت تنزيلها حتى 
بعد انقضاء العام. وأضاف أن إطالق هذه اخلدمة في الش���رق األوسط 
يشمل 11 سوقا وهى مصر، لبنان، األردن، فلسطني، العراق، السعودية، 

اإلمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان. وأكد أنه عن طريق شراء جهاز 
نوكيا »أك���س 6« اجلديد بإصدارته اخلاصة بخدمة «أغاني بال حدود« 
واملجهزة بذاكرة أساسية تصل إلى 16 جيجابايت، سيحظى املستخدمون 
بفرصة الوصول ملجموعة كبيرة من املوسيقى واألغاني التي تضم ما 
يقدر بأربعة ماليني مقطوعة موسيقية وأغنية ألشهر األسماء املعروفة 
محليا وعامليا، وتنزيلها مجانا على احملمول أو احلاس���ب الشخصي، 
وس���يتوفر جهاز نوكيا اجلديد بإصدارت���ه اخلاصة بخدمة »أغاني بال 
حدود« ابتداء من األسبوع األول من شهر مارس املقبل بسعر 600 دوالر، 
بدون احتس���اب الضريبة اإلضافية. وأشار إلى أن جهاز نوكيا »إكس 
6« اجلديد ميكنه تش���غيل املوسيقى حتى 35 ساعة، كما يتميز اجلهاز 
بواجهة عرض مقاس 3.2 بوصات تعمل باللمس.. وتتوافر خدمة نوكيا 

»أغاني بال حدود« اآلن في 27 سوقا حول العالم.

)أسامة البطراوي(أسماء املنور لدى وصولها البالد أمس 

عبدالحميد الخطيب
وصلت الى الديرة مساء امس الفنانة 
املغربية اس���ماء املنور للمشاركة في 
احلفل السادس واالخير ملهرجان ليالي 
فبراي���ر غدا اجلمعة في صالة التزلج 
مع النجم���ة الكبيرة وردة اجلزائرية 

وفنان العرب محمد عبده. 
وقد عقدت اللجنة املنظمة مؤمترا 
صحافيا للمنور قالت في بدايته: سعيدة 
جدا بلقائي باجلمهور الكويتي، ملمحة 
الى انها ستقدم باقة من اغانيها الطربية 

التي اشتهرت بها. 
امللحن  انس���ى فضل  واضافت: ال 
الكبير يوسف املهنا في انتشاري، مؤكدة 
انها ستغني اغنية احملكمة التي احبها 

اجلمهور.
واشادت باملهرجان وقالت يسعدني 
ان اشارك جنمني كبيرين فيه وسنقدم 

لهم وصلة طربية متميزة.

قبر في روما
 بـ 1.3 مليون دوالر!

روما ـ يو.بي.آي: بيع قبر 
في العاصمة اإليطالية روما في 
مقبرة »فيرانو« التذكارية بسعر 
ــراء شقة  »جنوني« يكفي لش

فخمة وهو 1.3 مليون دوالر.
وذكرت وكالة »أنسا« اإليطالية 
ــاء ان القبر الذي وصف  لألنب
ــيكي  بأنه من »الطراز الكالس
مع عناصر تزيني مصنوع من 
الرخام القيم والقادر على إيواء 
10 أشخاص« عرض للبيع في 
مزاد علني على اإلنترنت وجذب 
عددا كبيرا من املزايدين ما رفع 
سعره من 150 ألف يورو )206 
آالف دوالر( إلى 940 ألف يورو 

)1.3مليون دوالر(.
ــو بورغيني  وقال ڤيتوري
ــر في هذا  ــؤول عن املقاب املس
املكان من العاصمة »هذا سعر 
جنوني وميكن بهذا املبلغ شراء 
عقار من الدرجة األولى في العالم 

احلقيقي«.
ولفتت الوكالة إلى ان الفائز 
ــف  ــذا املزاد ولم يتم الكش به
عن اسمه سيدفن بجوار كبار 
ــو مورافيا  ــاء مثل البرت األدب
وإدواردو دي فيليبو وغرازيا 
ــيبي أونغاريتي  ديليدا وجوس
ــينمائيني مثل مارتشيلو  والس
ماستروياني وروبرتو روسيليني 
وإيسا ميراندا واملؤلف بييترو 
ماسكاغني والفيلسوف األميركي 
جورج سانتيانا الذي قال »من ال 
يتذكرون املاضي محكوم عليهم 
إعادته«. يشار إلى ان املزايدين 
متكنوا من رؤية القبر املعروض 
للبيع عبر موقع »غوغل إيرث« 

على اإلنترنت.

بيروت � إي����الف: هددت الفنانة 
املصرية س����مية اخلشاب مبقاضاة 
املخ����رج اللبناني يحيى س����عادة، 
واتهمته بأنه يسيء إلى اللبنانيني، 
بسبب الطريقة السيئة التي تعامل 
بها معها. وتعود خلفية هذه االتهامات 
إلى رفض يحيى إرسال املواد اخلام 
للڤيديو كلي����ب التي صورته معه، 
لتفاجأ بأن الشريط الذي وعد بإرساله 
يحتوي عل����ى لقط����ات »ماكينج« 

الكليبات فقط.
وتذمرت سمية من طريقة تعامل 
يحيى س����عادة معه����ا ووصفتها ب� 
»الس����يئة« و»غير الالئقة« بفنانة 
مثلها. وقالت انه����ا قررت منذ عام 
التعاون مع يحيى سعادة في إخراج 
عملني غنائيني مصورين بتكلفة 150 

ألف دوالر.
وبعد االنتهاء منهما طلبت منه 
أن يعطيها املتيري����ل )املواد اخلام 
للعملني(. غير أن����ه بدأ في التهرب 
� عل����ى حد قوله����ا � وال يجيب عن 
اتصاالتها وكذلك شقيقته إميان التي 
تعمل معه في نفس الشركة )أوفر 

بيروت(.
وتوض����ح: »بعد ذل����ك فوجئت 
برسالة نصية منه على املوبيل يطلب 
فيها 10 آالف دوالر على كل ميتريل، 
و7000 دوالر على كل صورة عالية 
اجلودة مت التقاطها لي خالل تصوير 
العمل«. وتعلق على مثل هذا الطلب 
بالقول: »أنا مش قاعدة على بنك«.

وتنص رسالة املوبيل التي أرسلها 
س����عادة إلى اخلشاب: »سمية انتي 
الزم تفهمي حاجة.. مافيش حد في 
الدنيا بيّدي املاتيريال لزبون، واللي 
بتطلبيه مايدخلش نافوخ حد ومش 

عاوزين وجع راس«.

سمية الخشاب لمخرج لبناني: أنا مش قاعدة على بنك 
وسعادة يرد: اللي بتطلبيه مايدخلش نافوخ حد


