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بيرلسكوني.. أقل من %30

روماـ  أ.ش.أ: أظهر استطالع للرأي أجراه معهد البحوث السياسية 
واالجتماعية اإليطالي )دميوس(، أن التقديرات تشير إلى أن شعبية 
رئيس الوزراء اإليطالي ســـيلفيو بيرلسكوني انخفضت إلى أقل 
من 30%، انعكاســـا لالضطراب الذي مير به النظام السياسي في 
البالد، والذي أدى إلى حدوث تشـــوش فـــي توجه اإليطاليني في 

األيام األخيرة.
وأشار التقرير، الذي نشر امس، إلى أن أصل اخللل يكمن قبل 
كل شيء في بيرلسكوني الذي يعتبر نقطة للجذب واالنقسام منذ 

16 عاما سواء من حيث النظام احلزبي أو املواقف االجتماعية.
 ولفت إلى أن رئيس الـــوزراء اإليطالي يبدو اليوم في موقف 
بالغ الصعوبة هو وحزبه )شـــعب احلرية(، وليس على صعيد 
البرملان وحســـب، بل وبني الناخبني أيضـــا، حيث لم تعد األرقام 
تضمن األغلبية، فقد فـــاز احلزب في انتخابات عام 2008 بـ %37 

من األصوات، وفقا للتقرير.

مؤيدة لبيرلسكوني تلتقط صورة معه بواسطة هاتفها خالل جولته أمس األول على 
)أ.پ( عدد من مقار حزبه في روما     

ومنذ ذلك احلني، تنامت 
شـــعبيته وبات يستقطب 
ماليني املشاهدين كل سنة.

أقيـــم اول حفل لتوزيع 
جوائز »إم تي ڤي« لألغنية 

املصورة في العام 1984.

أما جاسنت بيبر، معبود 
املراهقات، ففاز بجائزة افضل 

فنان جديد لهذه السنة.

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: 
ألهبت جنمة البوب األميركية 
ليـــدي غاغا حفـــل »ام تي 
في« لتوزيع جوائز األغنية 
املصورة لعام 2010 الذي أقيم 
األحد في لوس اجنيليس، 
وفازت بجائزة أفضل أغنية 
السنة، وهي  مصورة لهذه 

بعنوان »باد رومانس«.
املغنية البالغة من العمر 
24 عاما واملعروفة بغرابتها 
غيرت مالبســـها مرات عدة 
خالل احلفل وغنت بعضا من 

أغنيات ألبومها اجلديد.
وعيناهـــا  وقالـــت 
مغرورقتـــان بالدموع فيما 
كانت تتسلم اجلائزة »كنت 
أخشى تخييب آمال معجبي 
هذا املساء«، قبل ان تكشف 
عن عنـــوان ألبومها التالي 

»بورن ذيس واي«.
وأضافت »كنت قد وعدت 
ألبومي  باإلفصاح عن اسم 

ان فزت«.
ليــــدي غاغا ايضا  وفازت 
بجائــــزة أفضــــل ڤيديو بوب 
وأفضــــل ڤيديو ألفضل فنانة. 
لتحصد بذلك 6 جوائر من جوانز 

الـ »ام تي ڤي« لهذا العام.
وكانت ليـــدي غاغا قد 
حضرت احلفل وهي ترتدي 
فستانا ملكيا وقد وضعت 
على رأســـها ريشـــا، بينما 
اســـتبدلته قبل صعودها 
املسرح بفســـتان كانت قد 
ظهرت به على غالف مجلة 
فوق وهـــو عبارة عن قطع 
من اللحم امللصقة ببعضها 
وهو ما كان قد آثار حفيظة 
جمعيـــات حقوقيـــة حول 

العالم.
 ومنحـــت جائزة افضل 
فنان وافضـــل ڤيديو هيب 
هوب ملغني الـــراب امينيم 

عن أغنية »نات افريد«.

ليدي غاغا »على راسها ريشة« في حفل توزيع جوائز »إم تي ڤي«

)رويترز( وترتدي فستان اللحوم املثير للجدل بعد حصولها على اجلائزة  

غاغا.. على راسها ريشة.. حلظة وصولها الى مقر حفل الـ»إم تي ڤي«  )ا.ف.پ(

جلد صناعي يصلح للبشر.. واآلليين
واشــــنطن ـ يو.بي.آي: متكن علماء 
أميركيون من صنع جلد الكتروني يتمتع 
بحاسة اللمس ما يبعث األمل في إمكانية 
حتســــني اجليل اجلديد من الروبوتات 

واألطراف الصناعية.
وذكر موقع »كالوري الب« األميركي 
أن علماء في جامعة كاليفورنيا متكنوا 
من صنع طبقة مؤلفة من أسالك النانو 
وهي أســــالك مجهرية متناهية الصغر 
مصنوعة من اجليرانيوم والسيليكون 
ملفوفة على طبقة من البوليميد وفوقها 

طبقة مطاطية حساسة.
وهذا اجللد الصناعي الذي يحتوي 
على طبقة مطاطية سيساعد على تخطي 
التحدي األساسي الذي يواجهه العلماء 
في جعــــل الروبوتات تتمكن من إعطاء 
القدرة الكافية لدى حتسســــها الشيء 

حلمله.
وتكمن اكبر التحديات التي مازالت 
أمام العلماء، في صنع جلد صناعي ميكنه 
ربط حتسس األشياء باجلهاز العصبي 
وجعله يســــتجيب إلى محفزات أخرى 

مثل املناخ واملواد الكيميائية.

مظاهرة ضد موت 
الثيران في إسبانيا

انتحر وفي جيبه 
بطاقة لوهب أعضائه

مدريدـ  أ.ف.پ: تظاهر مئات 
االشخاص في اســــبانيا االحد 
احتجاجا علــــى احتفال يطلق 
عليه اســــم »تورو دي ال فيغا« 
ينظم كل عام في تورديسياس في 
شمال اسبانيا، وتتخلله مطاردة 
ثور حتى املوت، على ما ذكرت 

وسائل االعالم احمللية.
التظاهرات بدعوة  ونظمت 
من مجموعة »احلزب املعارض 
ملصارعة الثيران وللعنف ضد 
احليــــوان« )باكما(، وجرت في 

فايادوليد وتورديسياس.
وقال احملتجون ان اطالق ثور 
ومطاردته بالسالح حتى املوت 
عمل »فظيع«، بحسب ما جاء في 

بيان للمنظمني.
واضــــاف البيــــان »من غير 
املقبــــول ان يدرج هذا االحتفال 
فــــي املناســــبات ذات املنفعــــة 
الوطنية«، فيما هو  السياحية 
»احتفال بغيض اصبحت غالبية 

املجتمع االسباني ترفضه«.

بـــي. آي:  رومـــا ـ يـــو. 
انتحر حـــارس ليلي في أحد 
املستشفيات اإليطالية وعثر 
في جيبه على بطاقة للتبرع 
باألعضاء لكن بعد فوات األوان 
حيث وجدت جثته بعد مرور 

ساعات على الوفاة.
ونقلت وكالــــة أنباء »آكي« 
اإليطالية عن الشرطة ان احلارس 
البالغ من العمــــر 37 عاما كان 
يعاني من االكتئاب وقد انتحر 
بعدمــــا حضــــر الى مــــكان في 
مستشفى سانتا آنا بشمال البالد 
ليلة أمــــس األول بإطالق النار 
على نفسه من مسدس بحديقة 
املستشفى وقد وضع في جيبه 

بطاقة للتبرع باألعضاء.

بيل غيتس... »بانتظار سوبرمان«
دعا الصالح نظام التعليم في الواليات المتحدة

تشكل »مكانا ميكنك فيه ان تنجح 
بصرف النظر عن أصولك«.

وأضاف: »لكن في ظل غياب 
نظام تعليمي جيد، سيكون ذلك 
مستحيال«. وقال هذا املمثل الذي 
بدأ تلقي دروســــه في املنزل قبل 
ان يصنف على انه طالب موهوب 
»يجب استغالل قدراته« ان قصته 
تشكل اســــتثناء و»ال تدل على 

فاعلية النظام التعليمي«.

املتحدة، موضحا ان معظم موظفي 
مجموعته من املهاجرين اجلدد.

وقال غيتس: »اذا نظرمت الى 
كليــــات املعلوماتيــــة في افضل 
اجلامعات، سترون ان معظم طالبها 
لم يولدوا في الواليات املتحدة، هذا 
يشكل مؤشرا على حالة نظامنا 

التعليمي«.
وأكد جــــون ليجند على كالم 
غيتس، ورأى ان بالده يجب ان 

تورنتوـ  أ.ف.پ: دعا مؤسس 
مجموعة »مايكروســــوفت« بيل 
غيتس، واملغني األميركي جون 
ليجند خالل عطلة نهاية االسبوع 
الى اصالح املدرسة الرسمية في 

الواليات املتحدة.
وكان الرجالن بصحبة دايفيد 
غوغنهــــامي خالل عــــرض فيلمه 
الوثائقي اجلديــــد »وايتنغ فور 
سوبرمان« )بانتظار سوبرمان( 
الذي يروي جتربة خمسة طالب 
في ظل النظام التعليمي املتهالك 
الذي تعاني منه املدارس الرسمية 

األميركية.
واغتنــــم بيــــل غيتــــس هذه 
املناســــبة ليعلن عدم رضاه عن 
النظــــام التعليمي املدرســــي في 
العمل على  فــــي  بالده، ورغبته 

تصحيحه.
وقال غيتس: »يفرض االقتصاد 
العاملــــي على الناس ان يحصلوا 
على مســــتوى تعليمــــي جيد«، 
مضيفا »نحتــــاج الى اصالحات 

حقيقية في الواليات املتحدة«.
وذكــــر ان مؤسســــات مثــــل 
»مايكروســــوفت« جتد صعوبة 
فــــي العثور علــــى موظفني على 
درجة من الكفــــاءة في الواليات 

بيل غيتس خالل املؤمتر الذي عقد بعد عرض فيلم »سوبرمان«

هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب البيرو
وأخرى بقوة 5.8 درجات تضرب اليابان

واشنطنـ  يو.بي.آي: ضربت هزة أرضية بقوة 
5.9 درجات علـــى مقياس ريختر جنوب البيرو 
أمس فيما ضربـــت هزة أخرى بقوة 5.8 درجات 

جزيرة هوكايدو شمال اليابان.
وقال معهد املســـح اجليولوجي األميركي ان 
الهزة التي ضربت جنوب البيرو كانت على عمق 
176.9 كيلومترا وعلى بعد 125 كيلومترا شـــمال 
غرب مدينة جولياكا 725 وكيلومترا جنوب شرق 

العاصمة ليما. ولم ترد تقارير أولية عن سقوط 
ضحايا.

مـــن جهة أخرى أفاد املعهد بأن هزة بقوة 5.8 
درجات ضربت اليابـــان وكانت على عمق 59.5 
كيلومترا وعلى بعد 110 كيلومترات جنوب شرق 
مدينة هوكاداتي في جزيرة هوكايدو 680 كيلومترا 
شمال شرق العاصمة طوكيو، كما لم ترد تقارير 

أيضا عن سقوط ضحايا.


