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واشنطن ـ أ.ف.پ: في محاولة لتحديث صفحة 14
االستقبال اإللكترونية، يقترح محرك البحث »غوغل« 
على مستخدميه اســـتبدال تلك الصفحة البيضاء 
التقليدية بخلفيات للشاشـــة مسبقا أو بصورهم 
اخلاصة أو رســـومات أو تصاميم مختلفة. وكان 
متصفحـــو غوغل قد اســـتقبلوا اخلميس بصور 
ورسومات وتصاميم مختلفة. أما الهدف من العملية 

املقررة على مدى 24 ســـاعة فهـــو إعالمهم بخطة 
التحديث التي تسمح لهم بتفصيل صفحة االستقبال 

بحسب رغبتهم.
وقالت ماريسا ماير املسؤولة في مجموعة غوغل 
على إحدى مدونات املجموعة إنهم خططوا لتفسير 
العملية »من خالل رابط على صفحة االســـتقبال. 
لكـــن خلال ما أدى إلى اختفـــاء الرابط عند غالبية 

املستخدمني«.
واضافت »اثـــر ذلك، ظن كثيـــرون أننا غيرنا 
صفحتنا األولى بشكل نهائي«. فكان القرار بتوقيف 
العملية قبل مضي 24 ســـاعة. وتابعت »أن تختار 
صورة قريب لك أو صورة للمكان الذي حتلم بقضاء 
عطلتك فيه أو تصميما ابتدعته، فان غوغل اصبح 

ملكا لك وما عليك إال تفصيله على قياسك«.

»غوغل« يقترح على مستخدميه تحديث خلفية شاشاتهم

فرنسا تعتزم حظر تعدد الزوجات »اإلسالمي«
الجزائري األصل إلياس حباج كان السبب في إثارة تلك القضية

باريس ـ د.ب.أ: يطلق الفرنســـيون على 
العالقات الغرامية خارج الزواج تعبيرا »بني 
اخلامســـة والســـابعة« وهي العالقات التي 
 تنشط عقب إغالق مكاتب العمل وقبل العشاء.
 بعـــض هذه العالقات تظل أعواما إلى جانب 

الزواج.
وهناك العديد من السياســـيني الفرنسيني 
املعروفني بحياتهم الغرامية املزدوجة من بينهم 

الرئيس الفرنسي األسبق فرانسوا ميتران.
ولكن يبدو أن وزير الداخلية الفرنســـي 
بريـــس هورتيفو لم يأبه لكل ذلك عندما أكد 
عزمه حظر »التعدد العملي للزيجات« حيث 

يسعى إللغاء التعدد اإلسالمي للزوجات.
القانون اخلاص  الوزير بتشديد  ويطالب 
بهـــذا التعدد وبأن يشـــمل القانون الزيجات 
التي تقوم على أساس إسالمي وكذلك حاالت 
العيش املشترك التي تضم رجال مسلما وأكثر 

من امرأة في منزل واحد.
غير أن الوزير يسلك بذلك مسلكا وعرا من 
الناحية القانونية ويثير نقاشا مثيرا سرعان 
ما يحمل سمات معاداة اإلسالم حسبما توقع 

بعض املراقبني.
كان إلياس حباج، وهو فرنســـي من أصل 
جزائري، السبب في إثارة هذه القضية حيث 
أصبح يعتبر في فرنسا منوذجا للتشدد اإلسالمي 

واستغالل النظام االجتماعي هناك.

قدم حباج )35 عاما( من اجلزائر وعمره عامان 
وحصل على اجلنسية الفرنسية بزواجه من 
فرنسية وله حلية كثة مهلهلة ويرتدي جلبابا 
 وشاال فلسطينيا. إلى هنا وال يستطيع أحد اتهامه

بارتكاب أي محرمات فرنسية.
أما ما أثار حفيظة الفرنسيني ضد حباج فهو 
أنه على ما يبدو أب ملا يصل إلى 17 ابنا من أربع 

زوجات يعيش معهن في مسكن جماعي.
وحتصل أكثر من زوجة من هذه الزوجات 
على مساعدات اجتماعية من الدولة كمعيالت 
ألبنائهن. وترتدي زوجة حباج الفرنسية التي 

اعتنقت اإلسالم، نقابا.
وأصبح حباج شـــخصية معروفة للرأي 
العام في فرنسا بعد أن احتجت زوجته ضد 
تغرميها بغرامة مالية بسبب ارتكابها مخالفة 
مرورية بســـيارتها ألنها قادت السيارة وهي 
ترتدي النقـــاب، أو ارتدت النقاب وهي تقود 

السيارة، النتيجة واحدة.
كان احلديث عن تعدد زوجات املهاجرين 
العرب في فرنسا من احملرمات لوقت طويل. 
كان استقدام الرجال املسلمني ألكثر من زوجة 
من خارج فرنسا مسموحا به حتى عام 1993. 
كما سكتت الدولة عن مثل هذا االستقدام فترة 
بعد حظره. وتدعـــم الهيئات االجتماعية في 
فرنسا بشـــكل غير معلن بيوتا بها أكثر من 

زوجة لرجل واحد.

البابا يطلب الصفح في فضيحة انتهاكات جنسية

أرملة تذهب برماد جثة زوجها  لطبيبه 
السابق ليكف عن إرسال خطابات له 

عمدة يهدد بقتل صحافي في بوليڤيا 

أمستردام ـ د.ب.أ: ذهبت أرملة غاضبة في هولندا إلى عيادة طبيب 
زوجها الراحل ووضعت الصندوق الذي يحتوي على رماد جثة الزوج 

أمام الطبيب حتى يتوقف أخيرا عن إرسال خطابات لزوجها الراحل.
وفقدت األرملة صبرها بسبب اخلطابات التي تواصل عيادة الطبيب 
ارســــالها إلى زوجها الراحل حتى بعد مرور ســــبعة اشــــهر على موته 
رغم علم الطبيب بنبأ الوفاة. وبعد الوفاة بفترة قصيرة تلقت األرملة 
وتدعى اينكه فيربوكيند خطابا من الطبيب باســــم زوجها يطلب منه 
فيه احلصول على تطعيم ضد االنفلونزا ولكنها اعتبرت ان األمر مجرد 
خطأ. ولم يتوقف األمر عند هذا احلد حيث توالت اخلطابات املرســــلة 
إلى الزوج الراحل. وقالت اينكه امس للصحافيني إنه »فاض بها الكيل« 
بســــبب تكرار هذه اخلطابات وحتديدا بســــبب آخر خطاب يطلب فيه 
الطبيب مــــن زوجها الراحل اخلضوع لفحص العظام للتعرف على أي 

اصابات محتملة قد حتدث مع التقدم في العمر.

ال بازـ  د.ب.أ: هدد بيرســــي فيرنانديز عمدة مدينة الباز في بوليڤيا 
املعروف بانفعاله الشــــديد بقتل صحافي وجه أسئلة للرئيس تتعلق 
بقواعد جديدة بشأن أسواق املزارعني. وتوعد فيرنانديز الصحافي بقوله 

أمس: »سأطلق عليه الرصاص سأحضر مسدسي وأرديه قتيال«.
ويشــــغل فيرنانديز منصــــب عمدة أكبر مدينة فــــي بوليڤيا حيث 
يقطنها 1.7 مليون شــــخص، وله تاريخ من توجيه اإلســــاءات اللفظية 
إلــــى الصحافيني. وقال ذات مرة إنه ســــيكون »ســــعيدا« عندما ميوت 
الصحافيون ألنهم دجالون و»يكتبون ما يروق لهم«. وصاح في حادث 
آخر في وجه صحافية ســــألت عن احتمالية زيــــادة عدد املوظفني في 
املستشفيات بسبب تفشي حمى الضنك. وقال إن الصحافية يبدو أنها 

مريضة باحلمي وطردها من مكتبه.

الڤاتيــــكان ـ رويتــــرز: طلب 
البابا بنديكتوس في عظته امس 
املغفرة من الرب وضحايا تعرضوا 
النتهاكات جنســــية وهم أطفال 
على أيدي قساوســــة ووعد بأن 
تبذل الكنيســــة الكاثوليكية كل 
ما في وســــعها لضمان اال يتكرر 

هذا ابدا. 
وأدلى البابا بتصريحاته التي 
تعد أوضح ما قــــال تعليقا على 
فضيحة االنتهاكات اجلنسية التي 
الكنسية على مستوى  اجتاحت 
العالم خالل عظة في ميدان القديس 
بطرس في ختام احتفاالت الكنيسة 

الكاثوليكية »بعام القس«. 
وخالل عظته امام نحو 15 الف 
قس، قال البابا إن العام تشــــوه 
بســــبب »خطايا القساوسة التي 
خرجت الى النور خاصة االنتهاكات 
بحق الصغار«. وأضاف: »نسأل 
الرب واألشخاص املعنيني املغفرة 
ونعد ببذل كل ما هو ممكن لضمان 

اال تتكرر هذه االنتهاكات ابدا«.
كما وعد بأن تضع الكنيســــة 
قواعد اكثــــر صرامة الختيار من 

يدخلون الكهنوت. 
وقال »عند دخول الرجال الى 
الكهنوت وخالل تشكيلهم سنبذل 

كل ما في وســــعنا لتقييم صحة 
مهنتهم وبذل كل جهد ملصاحبة 
القساوســــة على امتداد رحلتهم 
حتى يحميهم الرب ويرعاهم في 
املواقف املسببة للمشاكل ووسط 

مخاطر احلياة«.

روبوت لعالج مرض السرطان
منوذج لروبوت طبي صغير قطره سنتيمتر واحد وطوله سنتيمتران ووزنه 5 غرامات فقط. وميكن 
للجهاز التحرك داخل جسم اإلنسان إلزالة أو عالج عضو مصاب مبرض كالسرطان، ويقول علماء 
في ريتسومايكان اليابانية ان مثل هذه الروبوتات الدقيقة ستستخدم داخل أجسام املرضى اللتقاط 
الصور لألعضاء الداخلية واعطاء األدوية وأخذ عينات                         )أ.ف.پ(

واشنطنـ  نيويوركـ  رويترز: بدأ مكتب التحقيقات 
االحتادي حتقيقا في اختراق امني لنظام الكمبيوتر 
اللوحي )آي. باد( الذي تنتجه شركة ابل مت خالله 
الوصول الى معلومات شخصية لعمالء لشركة ايه. 
تي. أند تي، من بينهم بضعة مســــؤولني حكوميني 

كبار. 
وفي االختراقـ  الذي كان موقع جاوكير االلكتروني 
أول من نشره عندما اخترقت مجموعة تطلق على 
نفسها جواتسي سيكيوريتي بيانات احد املشتركني في 
نظام »آي. باد« لدى شركة ايه. تي. أند تيـ  مت احلصول 
على قائمة بعناوين البريد االلكتروني تتضمن ايضا 

مشاهير ومديري شركات وسياسيني. 
وقال جاسون باك املتحدث باسم مكتب التحقيقات 
االحتادي يوم اخلميس »مكتب التحقيقات االحتادي 
على دراية باحتمال حدوث اختراقات للكمبيوتر وفتح 

حتقيقا ملواجهة التهديد احملتمل عبر االنترنت«. 

واعترفت ايه. تي. أند تي. ـ التي متلك احلقوق 
احلصرية لتســــويق اجهزة »آي. باد« في الواليات 
املتحدة ـ باالختراق االمنــــي لكنها قالت انها قامت 
باصالح اخللل وان املتسللني الذين تعرفوا على ضعف 
امني حصلوا فقط على عناوين البريد االلكتروني. 
واحجمت الشركة عن التعليق على التحقيق الذي 
يجريه مكتب التحقيقات االحتادي. ويأتي التحقيق 
السريع في هذا اخللل االمني وسط تقارير عن وجود 
بضعة مســــؤولني حكوميني كبار في قائمة مالكي 
»آي. باد« مع معلومات شــــخصية حساســــة. ومن 
املعتقد انه مت الوصول إلى أكثر من 100 ألف عنوان 
بريد الكتروني. وقال مســــؤول بشركة لالتصاالت 
ان اجــــراء مكتب التحقيقــــات االحتادي حتقيقا في 
االختراق لم يكن مفاجئــــا. وبيع أكثر من مليوني 
جهاز »آي. باد« في انحــــاء العالم منذ ان طرح في 

االسواق في نيسان.

هاكرز يخترقون أجهزة »آي باد« 
تابعة لمسؤولين أميركيين كبار
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واشنطن ـ يو.بي.آي: قد تقدم نبتة التبغ العالج اجلديد 
ــتخدامها في مواد التجميل  ــرة من خالل اس لتجعيد البش
ــة جديدة  ــاينس« أن دراس اجلراحية. وذكر موقع »اليف س
ــرت في دورية »بيوماكرو موليكول« أفادت بأنه ميكن  نش
استخراج مادة الكوالجني القادرة على شد البشرة من نبتة 
ــاهم بشكل كبير في  التبغ. وعلى الرغم من أن التدخني يس
ــرة، إال ان الباحثة أوديد شوسيوف  إظهار شيخوخة البش
من اجلامعة العبرية متكنت من استخراج الكوالجني من نبتة 

التبغ الستخدامها في التجميل.
وقد مت تسويق هذه املواد لتستخدم في املجاالت الطبية 
مثل إصالح العظام والقلب غير أنه ميكن أن تستخدم ألسباب 

جتميلية في املستقبل.
وقال نوا البيدو من شركة »كول بالنت« التي تتولى نيل 
ــبه جدا  براءة االختراع »هذا كوالجني فريد« وتابع »إنه يش
الكوالجني البشري ولم يتصل بأي حيوان فهو أفضل وأكثر 

أمنا من غيره من الكوالجني«.
وتستخرج أغلبية الكوالجني حاليا من احليوانات مثل األبقار 
ــرية وميكن أن حتمل ڤيروسات  أو اخلنازير واجلثث البش
ــتخرج من التبغ  مثل مرض جنون البقر، أما الكوالجني املس

فهو خال من تلك املشكلة.
وال حتتوي نبتة التبغ على مادة الكوالجني طبيعيا بل يتم 
استخراجها من خالل عملية معقدة وقد يتطلب استخدامها 
ــبب التكلفة الباهظة  ــنوات بس في عمليات التجميل عدة س

لها اآلن.

صحتك

التبغ لـ »شد البشرة« 
بداًل من »الكوالجين«

)أ.ف.پ( البابا بنديكتوس خالل العظة امس  

حليب اإلبل لتعزيز الفحولة  في الضفة الغربية

الضفة الغربيةـ  أ.ف.پ: تظهر 
اثار الشمس الالفحة على وجه 
صبحي عوض )13 عاما( رغم ان 
الطقس في رام اهلل في الضفة 

الغربية ليس صحراويا.
لكن صبحي ميضي ساعات 
طوال يوميا وهو يرعى بعصاه 
الصغيــــرة قطيعا مــــن اجلمال 
العمالقة،  يشكل ثروة له ولوالده 
عوض، اذ يقصده العشرات يوميا 
او اسبوعيا طلبا حلليب االبل 

لتعزيز فحولتهم اجلنسية، على 
ما يقول والده عوض اجلمزاوي 

)32 عاما(.
وبات الطفل يعمل يوميا على 
رعي االبــــل، خاصة بعد انتهاء 
العام الدراسي هذا العام، فينهض 
باكرا ويبقى فــــي اجلبال حتى 

ساعات ما بعد العصر.
ويرعــــى الطفل قطيعه على 
جنب طريق يصل قرية عني عريك 

مبدينة رام اهلل.

الطلب على حليب  ان  وقال 
االبل يومي، مضيفا »انا ال اعرف 
ملاذا يريدون احلليب، لكني أقول 
لهــــم بانهــــم اذا ارادوا احلليب 
فعليهم ان يتوجهوا الى والدي 

في منزلنا على رأس التلة«.
ويحفظ الطفل اسماء اطلقت 
على النــــوق في قطيعه، ومنها 
زريفــــة، وســــميرة، وغزالــــة، 
وســــعدى،  وصاحلة، ووردة، 

وجميلة، وبثينة، وهاللة.

اال ان »زعر« هو افضل القطيع، 
وهو ذكر.

يعرف صبحي سعر احلليب، 
وتكون اجابته جاهزة اذا سأله 
الزبون عن ســــعر الليتر، وهو 
30 شــــيكال )8 دوالرات( لليتر 

الواحد.
وقال »اذا لم يعجب الزبون 
الى 25 شيكال  السعر، اخفضه 
)ستة دوالرات ونصف دوالر(.

وفي حني بات الوالد عوض 

اجلمزاوي يعتمد على طفله في 
قيادة 37 رأسا من االبل، خاصة 
ان صبحي انهى السنة الدراسية 
هذا العام، ميضي عوض وقتا 
طويال في املنزل العداد كميات 
احلليب التي يقوم بحلبها كل 

يوم.
وقال عوض »غالبية الزبائن 
يأتون ليسألوا عن حليب االبل 
النهم يعتقدون انه يساعد على 
تعزيــــز الفحولة لديهم، ومنهم 

من يأتي بحثا عن حليب اجلمال 
ملعاجلة امــــراض مختلفة منها 

السرطان وترقق العظام«.
واوضــــح عــــوض ان هناك 
مــــن الزبائن من يأتي بناء على 
احاديث ونصائح من اصدقائه 
حــــول جدوى حليــــب اجلمال، 
ومنهم من يأتي بناء على اشارة 

من الطبيب.
وأكد عــــوض ان العديد من 
زبائنه، ومن الذين اســــتخدموا 

هذا احلليب، مت شفاؤهم وعادوا 
اليه ليشكروه.

وقال »في بعض االيام، يأتيني 
العشرات ليطلبوا احلليب، حتى 
اني في كثير من االحيان اضطر 
حلجز مواعيد من الزبائن خاصة 
حينما يفوق الطلب قدرة النوق 

على در احلليب«.
واشار الى ان فلسطينيني من 
داخل اسرائيل يأتونه سعيا وراء 

ليتر او اثنني من حليب االبل.

تتم عمليــــة حلب الناقة في 
ســــاعات الصباح الباكر او في 
الســــاعات االولى من الليل، في 
حني تترك النوق نهارا لترضع 

املواليد الصغار.
وشــــرح عوض انه ال ميكن 
السيطرة على الناقة وحلبها اذا 

كانت صغارها لم ترضع بعد.
ويحرص عوض على االبقاء 
على املواليد االناث في حني يبيع 

حلم الذكور.
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