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39 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: بينت حتاليل چينية نشرت نتائجها اخلميس املاضي أن 
ڤيروس نقص املناعة املكتسب لدى القردة )إس آي في( والذي يعتبر سلف ڤيروس 
االيدز البشري )إتش آي في(، يعود إلى تاريخ أبعد مما كان مقدرا حتى اليوم...
إلى ما بني 32 ألفا و75 ألف عام. وهذا االكتشــــاف قد يعني أن الڤيروس البشري 
»إتش آي في« الذي ظهر في القرن العشرين، قد يبقى خبيثا ملدة طويلة قبل أن 
يتحول إلى غير مؤذ نسبيا كما هي احلال اليوم مع ڤيروس القردة »إس آي في«، 
وفقا للباحثني. ونتائج هذه الدراسة التي شملت سالالت لڤيروسات »إس آي في« 

كانت قد وجدت حصريا لدى قردة جزيرة بيوكو في خليج غينيا على مقربة من 
سواحل الكاميرون، تستدعي البحث مجددا بالتقديرات السابقة التي كانت تشير 

إلى بضع مئات من السنني.
وبيوكو شبه جزيرة سابقة انفصلت عن بقية القارة اإلفريقية نتيجة للتحوالت 
التــــي طرأت قبل أكثر من 10 آالف عام خالل العصر اجلليدي. وڤيروس »إس آي 
في« الذي يحمله طبيعيا عدد كبير من فصائل القردة، ال يؤدي إلى تطوير مرض 

»اإليدز« لدى غالبية هذه احليوانات.

 ڤيروس نقص المناعة المكتسب لدى القردة أقدم بكثير مما كانت تشير التقديرات 

مايكل مور يؤيد بناء مسجد فوق موقع هجمات 11 سبتمبر
ورئيس جمهورية روسية يقترح تحويله لمركز للشطرنج

عواصــــم ـ وكاالت: فيما دافــــع املخرج واملؤلف 
األميركي مايكل مور عن بناء مســــجد في نيويورك 
بالقرب من موقع »غرواند زيرو«. وأعلن عن تبرعه 
شخصيا مببلغ عشرة آالف دوالر للمشروع، وحث 
األميركيني على التبرع لــــه، أعلن رئيس جمهورية 
كامليكيا الروسية كيرسان ايليومجينوف الذي يشغل 
ايضا منصب رئيس االحتاد الدولي للشطرجن يوم 
اخلميس املاضي انه عرض دفع مبلغ 10 ماليني دوالر 
لشراء املوقع الذي سيبنى عليه مسجد قرب غراوند 

زيرو في نيويورك، لبناء مركز للعبة الشطرجن.
ونقلــــت وكالة »ريــــا نوفوســــتي« لألنباء عن 
ايليومجينوف انه بعث برســــالة الى رئيس بلدية 
نيويورك مايكل ليومبرغ يقترح فيها »شراء قطعة 
األرض هذه مببلغ 10 ماليني دوالر«. وأضاف »عرض 

املليارديــــر دونالد ترامب مبلــــغ 7.5 ماليني دوالر، فقررنا ان نعــــرض مبلغا أكبر«. وكان 
امللياردير األميركي دونالد ترامب اقترح شــــراء املوقــــع القريب من برجي التجارة اللذين 
دمرهما هجوم 11 سبتمبر 2001، لتشييد مركز إسالمي يضم مسجدا. وفي مايو املاضي، أقر 

املجلس البلدي في نيويورك بناء هذا املركز واملسجد، 
ما أثار جدال واسعا في الواليات املتحدة، خاصة بعد 
ان تظاهر ذوو ضحايا 11 ســــبتمبر  احتجاجا على 
املشروع. أما املخرج األميركي مايكل مور فأكد على 
أنه ال يجوز اتخاذ موقف معاد لإلسالم أو املسلمني 
بسبب تصرفات قلة من املتطرفني واملتعصبني، محذرا 
من أن االستجابة لضغوط املعارضني لبناء املسجد 
تسيء لصورة أميركا باعتبارها دولة تدافع عن حرية 
العقيدة والرأي. وذهب مور احلائز جائزة أوسكار في 
دفاعه عن بناء املسجد إلى القول انه يؤيد بناء املسجد 
على »غراوند زيرو« وليس بالقرب منها. وسرد مور 
في مقال نشره أخيرا في صحيفة »هوفنغنت بوست« 
عدة أسباب لتأييده بناء املسجد، على رأسها إميانه 
بأميركا التي حتمي ضحايا الكراهية والتحيز ومتنح 
اإلنسان حرية العبادة، والتي تظهر لآلخرين أننا شعب محب وكرمي، وأنها تريد أن تقول 
للمسلمني إنه إذا كانت حفنة من القتلة قد سلبت منكم دينكم واستخدمته ذريعة لقتل 3000 

شخص، فنحن نريد مساعدتكم الستعادة دينكم ووضعه في مكانه الصحيح.
أميركية مؤيدة لبناء املسجد تظلل بالفتتها على االميركي محمد عبد األول خالل قيامه بأداء صالة الظهر في مظاهرة تؤيد بناء املسجد بنيويورك

كيرسان ايليومجينوف املخرج األميركي مايكل مور

املمثل الكوميدي شيلي ماليل وصديقته قبل االنفصال

كاليفورنياـ  الواليات املتحدة 
األميركية ـ ســـي.إن.إن: أدانت 
محكمة أميركية اخلميس، املمثل 
الكوميدي شيلي ماليل، بتهمة 
»الشروع في القتل« عقب إقدامه 
على طعن صديقته أكثر من 20 
مرة، بعدمـــا وجدها »في بيتها 

مع رجل آخر«.
الرجل  املقرر ان ميثل  ومن 
أمام احملكمة في 18 نوفمبر املقبل، 
الذي قد يصل  للنطق باحلكم، 
الى السجن ملدة 21 عاما أو مدى 

احلياة.
وأديـــن ماليـــل، وهو جنم 
مسلســـل »فورتي ييـــرز أولد 
فيرجن« من قبل هيئة محلفني 
باحملكمة العليا في سان دييغو 
بعـــد محاكمة اســـتمرت ثالثة 
اسابيع، زعم املمثل خاللها أنه 
طعن صديقته كندرا بيبي في عام 
2008 عندما »ظن أنها شخص 

آخر كان يتعقبه في الظالم«.
والتقـــى ماليـــل )45 عاما( 
وصديقته عام 2007 عبر خدمة 

 مانيـــال ـ أ.ش.أ: أعلنـــت الســـلطات األمنية 
الفلبينية، بعد أســـبوع مـــن البحث »أن حتليل 
بقع دم قادها للعثور على والدة ما بات يعرف بـ 
»طفل طيران اخلليج«، والذي وضعته أثناء رحلة 
الطائرة من البحرين إلى الفلبني، وغادرت الطائرة 

بعد وضعه في حاوية نفايات فيها.
ونقلت قناة »العربية« اإلخبارية امس عن األم 
التي تدعى »تيسا« تأكيدها أنها كانت تخفي بطنها 
أثناء حملها باســـتعمال قماش يشدها، وعندما 
اقترب موعد والدتها قررت أن تلد في الفلبني، اال 

أن املخاض داهمها أثناء الرحلة، معربة عن أسفها 
وندمها على فعلتها ومتنياتها رؤية الطفل.

وتشـــير التحقيقات إلـــى أن األم كانت تعمل 
خادمة في أحد البيوت في دولة قطر، وأن حملها 
بالطفل كان نتيجة عالقة غير شرعية بحكم سفر 

األم منذ فترة طويلة دون زوجها.
وتشير التقارير إلى أن رجال األمن استطاعوا 
القبض على األم باستخدام حتليل بقع الدم التي 
وجدت على الكرسي رقم 40، بعد تعاون طيران 

اخلليج معهم وتسليمه لهم.  

ـ د.ب.أ: بدأت  جوهانسبرغ 
شرطة جنوب أفريقيا عملية بحث 
عن رجل أطلع راكبي الدراجات 
البخارية في جوهانسبرغ على 
أماكن املتاريـــس التي تضعها 
الشـــرطة في الطرق، وذلك عن 

طريق موقع »تويتر« االلكتروني 
للتواصل االجتماعي. ويكشف 
الرجل، الذي يســـتخدم االسم 
املستعار »بيج سبوتر« )راصد 
اخلنازيـــر(، منذ شـــهر يوليو 
املاضي عن مواقع رجال شرطة 

املـــرور، الذين يشـــير اليهم بـ 
»اخلنازير« أو مبشتقات اخلنزير. 
وكتب الرجل في أحد تعليقاته 
على موقع »تويتر« اإللكتروني: 
»هناك حلم خنزير على طريق 

أكسفورد، ايلوفو«.

لندن ـ أ.ش.أ: وجه األمير تشــــالز مؤخرا دعوته 
للعامة لزيارة حديقته اخلاصة والتي زرعها بعدد من 
احملاصيل الزراعية من بينها اجلزر والكرفس. وقد مت 
حتديد أسعار التذاكر لزيارة هذه احلديقة بالنسبة 

للكبار والصغار، حيث من املنتظر ان يزورها عدد كبير 
من الزائرين. يذكر ان هذه احلديقة التي ميتلكها االمير 
تشالز يظهر من خاللها مدى حبه للزراعة، وتتميز 

حديقته بجمال طبيعتها وتنسيقها الرائع.

ـ ســـي.إن.إن: أعلن  لنـــدن 
نيكـــوالس كار مؤلـــف كتاب 
»التفكير الضحـــل: ماذا تفعل 
شبكة اإلنترنت بأدمغتنا؟« أنه 
التغييـــرات في طريقة  »يدرك 
التفكير التـــي حدثت له خالل 
العامـــني املاضيـــني«، مضيفا 
»مثـــل كثير من الناس، قضيت 
الكثير من الوقت في استخدام 
التكنولوجيـــا الرقمية وغيرها 
على مدى السنوات الـ 10 املاضية، 

واستمتعت بفوائد عديدة«.
أدرك  وأردف قائـــال: »بدأت 
تقريبا فـــي عـــام 2007، انني 
فقـــدت قدرتي علـــى االهتمام 
العميق بشيء واحد على مدى 
فترة طويلة، وعندما كنت أجلس 
لقراءة كتاب، على سبيل املثال، 

كنت قـــادرا علـــى التركيز في 
صفحة او اثنتني فقط، ثم يبدأ 
عقلي بالتشتت، إذ انه يريد ان 
اشتهي النقر على وصالت، والقفز 
من صفحة الى اخرى، وتصفح 
البريد االلكتروني، واإلبحار في 

غوغل«.
وتابع يقول: »العادات العقلية 
التي تشجعها شبكة اإلنترنت 
التفكير،  أصبحت طريقتي في 
وهيمنت علي، عندها فقط بدأت 
في األبحاث التي أدت الى تأليف 
كتابي حول ما تفعله تلك الشبكة 

بأدمغتنا«.
وأثناء تأليـــف الكتاب عثر 
كار على مجموعة من األبحاث 
التي دعمت حدسه،  األكادميية 
وهو ان التغييرات التي تتسبب 

فيها بها شبكة اإلنترنت في عقل 
املستخدم حتدث على نطاق واسع 

في جميع أنحاء املجتمع.
وفـــي وقت ســـابق من هذا 
األسبوع، دعت البارونة غرينفيلد، 
الباحثة في جامعة اكســـفورد 
والرئيسة السابقة للمعهد امللكي، 
احلكومة البريطانية والشركات 
اخلاصة الى التحقيق في اآلثار 
املترتبة على أدمغتنا من ألعاب 
الكمبيوتر واإلنترنت والشبكات 

االجتماعية.
وقالت فـــي مؤمتر صحافي: 
»علينا ان نعترف بأنها )اإلنترنت( 
أصبحت تشكل تغييرا لم يسبق 
له مثيـــل في حياتنا وعلينا ان 
نعرف مـــا اذا كان ذلك التغيير 

جيدا ام سيئا بالنسبة لنا«.

التعارف عن طريق االنترنت، 
وتواعدا ملدة عام ضمن عالقة 
لم تكن وثيقة، ووفقا لشهادة 
بيبي أمام احملكمة فإن عالقتهما 
كانت »متقلبة.. وكانت الغيرة 
تســـيطر على ماليل باإلضافة 

إلى حبه للتملك«.
وقبل يوم واحد من حادث 
الطعن، دخل االثنان في جدال 
حاد بينما كانا على الشـــاطئ، 

وفقا ملا أكده عدد من الشـــهود 
في احملكمة.

ووقع احلادث في 10 اغسطس 
عام 2008، عندما وصل ماليل 
إلـــى بيت بيبـــي ووجدها في 
الفناء اخللفـــي مع رجل آخر، 
وهو املوسيقي ديڤيد مالدونادو، 
وأقدم على طعنها بسكني لتقطيع 
اللحم، وفقا لالئحة االتهام التي 

اعدها االدعاء العام.

إدانة ممثل كوميدي طعن صديقته 20 مرة

 بقع دم تقود إلى أم »طفل طيران الخليج« بالفلبين

مواقع الكمائن المرورية على »تويتر«

دعوة عامة من األمير تشالز لزيارة حديقته 

اإلنترنت يسيطر على عقولنا!

»أمازون« تسخر من »آي باد« في إعالن لجهاز قارئ »كيندل«

مايكروسوفت تطلق نسخة تجريبية من »إكسبلورر 9«

فصل 14 من قادة البحرية األميركية خالل العام 
الحالي الرتكابهم جرائم مختلفة

مجموعة »حارسات لتشاڤيز« للسهر على الثورة البوليڤارية

كاليفورنياـ  أ.ش.أ: أطلقت شركة »أمازون« 
األميركية، رائدة متاجر البيع بالتجزئة على 
شبكة اإلنترنت، إعالنا جديدا ألحدث منتجاتها 
من أجهزة قارئ الكتب اإللكترونية، ساخرة 
من كفاءة الشاشة الـ »إل سي دي« االنعكاسية 
فــــي كمبيوتر »آي بــــاد« اللوحي اجلديد من 

شركة »جوجل«.
وقد مت عمل هذا اإلعالن لتسليط الضوء على 
إمكانيات شاشة قارئ جهاز »كيندل« املزودة 

بتكنولوجيا احلبر اإللكتروني »اإي إنك«.
ويظهر في اإلعالن شــــاب وفتاة يجلسان 
على حمام للســــباحة، وحتمــــل الفتاة أحدث 
إصدار من قارئ »كيندل« بينما يحمل الشاب 

جهاز »آي باد«.
بينما يعانى الشاب من صعوبة القراءة من 
اجلهاز محاوال تغطية شاشــــته من الشمس، 
وتظهر الفتاة وهى تقرأ بشــــكل مريح ودون 
صعوبة في القراءة، وحينما سألها الشاب عما 

ميكن أن تراه في مثل هذا الضوء الساطع، ردت 
الفتاة »إنه كيندل«. وصورت »أمازون« مقارنة 
ساخرة بني سعر اجلهازين، فسعر »آي باد« 
يصل على األقل إلى 499 دوالرا، وهو ما يزيد 
بشكل ملحوظ على سعر قارئ »كيندل« اجلديد 
الذي يبلغ 139 دوالرا فقط، وللتأكيد على تلك 
النقطة لصالح جهاز »كيندل«، أضافت الفتاة 
فى نهاية اإلعالن »لقد دفعت في احلقيقة أكثر 

من ذلك مقابل هذه النظارة«.

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أطلقت شـــركة »مايكروسوفت« األميركية، 
عمالق صناعة البرمجيات في العالم، النسخة التجريبية األولى من 
متصفح »إنترنت إكسبلورر 9« التي تأتى بواجهة مستخدم جديدة، 

فضال عن اثنني من امليزات الشيقة واملفيدة اجلديدة.
وتسمح نســـخة املتصفح اجلديدة للمستخدمني باختبار األداء 
األفضل واالعتمادية واألمن احملسن في النسخة القادمة من املتصفح 
الشهير. ويعد متصفح »إنترنت إكسبلورر 9« أول نسخ املتصفح 
التي تســـتغل تكنولوجيا تســـريع العتاد لرفع أداء الويب مبا في 
ذلك استخدام وحدة معاجلة الرســـوميات »جي بي يو« فى جهاز 
الكمبيوتر لتسريع عرض الرسوميات، فضال عن استغالل معاجلات 

احلاسبات املتعددة النواة.
وتشـــمل امليزات اجلديدة ميزة »املواقع املثبتة« والتي تسمح 
للمســـتخدمني بتثبيت أي موقع ويب مباشـــرة في شريط املهام، 
وميزة »هاجن بروتيكشن« لعزل ألسنة املتصفح بعضها عن البعض، 
باإلضافة إلى ميزة التنزيالت املوثوق بها التي تعني املستخدم على 

مكافحة البرمجيات الضارة.
وتكشف النسخة التجريبية عن واجهة مستخدم جديدة إصالحية 
مصممة لتكون مخفية بأقصى قدر ممكن، والتي وفقا ملايكروسوفت، 
جتمع شريط العنوان وصندوق البحث واألزرار فى إطار واحد في 

اجلزء العلوي من نافذة املتصفح.

واشــــنطن ـ أ.ش.أ: اعلن متحدث باسم ســــالح البحرية االميركية 
امس ان العام احلالي شهد فصل 14 من قادة البحرية الرتكابهم جرائم 
مختلفة. ونقلت شبكة »سي ان ان« االخبارية االميركية عن املتحدث 
جوستني كول قوله »ان القادة املفصولني ارتكبوا جرائم تشمل التحريض 
على الفسق والفجور واقامة عالقات غير الئقة مع غيرهم من الضباط 
والتقصير في اداء واجباتهم العســــكرية مــــا ادى الى حدوث عمليات 

تصادم بني سفن البحرية«. واضاف املتحدث ان فصل مثل هذا العدد من 
قادة البحرية خالل تسعة اشهر فقط رمبا يعتبر عددا كبيرا نسبيا من 
اجمالي عدد الضباط الذين يحتلون مراكز قيادية داخل سالح البحرية 
والبالغ عددهم 1500 شخص. وعبر املتحدث عن شعوره باالسف ازاء 
وجود بعض االشخاص الذين يفتقرون الى املعايير املثلى احملددة من 

جانب البحرية في هذه املراكز القيادية.

كراكاسـ  أ.ف.پ: قدم الرئيس الڤنزويلي 
هوغو تشاڤيز اخلميس مجموعة جديدة من 
النساء اطلق عليهن اسم »حارسات تشاڤيز« 
ومهمتهن حماية الثورة البوليڤارية وضمان 

بقائه في السلطة.
وقال تشـــاڤيز قبل عشـــرة ايام من 
انتخابات تشـــريعية حاســـمة لنظامه 
»صديقاتي العزيزات، عليكن السهر على 
الثورة، على ادارة احلكومة الثورية، كن 
متيقظات، فانذار مناسب من حارسة واحدة 

من حارسات الوطن ميكن ان ينقذ البالد«. 
واضاف تشـــاڤيز في كلمـــة ألقاها خالل 
حفل تقدمي »احلارسات« وبثها التلفزيون 
مباشـــرة ان هذه املجموعة عليها ايضا 
مراقبة »العدو اخلارجي« كما »العدو الذي 
يختبئ في صفوف الثورة« وكشف البرامج 

احلكومية الفاشلة ان وجدت.
وخالل احلفل، دعا تشاڤيز هؤالء النسوة 
الـــى »اال يدخرن جهـــدا« حتى الفوز في 
االنتخابات التشريعية في 26 سبتمبر في 

مرحلة أولـــى، ثم حتى حتقيق »انتصار 
تاريخي ونهائي« للثورة.

وسينتخب الڤنزويليون في 26 سبتمبر 
جمعية وطنية جديدة في اقتراع حاسم 
للمعارضة التي تأمل في العودة الى البرملان 

بعدما قاطعت انتخابات 2005.
ويسعى تشاڤيز للحصول على ثلثي 
مقاعد اجلمعية الوطنية لتعزيز اشتراكية 
القـــرن احلادي والعشـــرين التي ينادي 

بها. 

أربعة طالب أميركيين 
يطلقون موقعًا جديدًا 

للتواصل االجتماعي

واشنطن ـ أ.ف.پ: أطلق 
أربعة طالب أميركيني موقعا 
جديدا للتواصل االجتماعي 
باسم »دياســـبورا« يتميز 
بسهولة االستخدام وحماية 
املعطيات الشخصية سعيا 
الى موقع في مجال تهيمن 
عليه شبكة فيس بوك األشهر 

في هذا املضمار.
التي اطلقت  والنســـخة 
االربعاء مخصصة للمطورين 
في مجال املعلوماتية ليتاح 
العمل عليها  امكانيـــة  لهم 
قبـــل موعد اطـــالق املوقع 
رسميا جلمهور املستخدمني، 
والذي لم يحدد بعد. وجاء 
في املوقـــع االلكتروني لهذا 
املشروع »ان التطوير متاح 
ألي شخص ميلك املؤهالت 
التقنية ويرى أن اي شبكة 
للتواصل االجتماعي يجب 
ان تكـــون خاضعـــة الدارة 

املستخدمني«.
ونشر املوقع صورا من 
»دياســـبورا« تظهر واجهة 
أنيقـــة باللونـــني االبيض 
والرمـــادي، فيها شـــريط 
للمعلومات وخانات صغيرة 
للمستخدمني، وهو في ذلك 
يشـــبه الى حد بعيد موقع 

فيس بوك.
وأسس هذه املوقع أربعة 
طالب اميركيني من نيويورك، 
دانيال غريبي، وماكسويل 
سالزبرغ،  ورافايل سوفاير، 

وايليا زيتوميرسكي.
وقدم هؤالء الطالب االربعة 
انه »شبكة  مشروعهم على 
تواصل اجتماعي مفتوحة، 
حتترم احلياة الشخصية«.

عقار جديد
 لمرضى السكر

لندنـ  أ.ش.أ: متت املوافقة 
في بريطانيـــا مؤخرا على 
استخدام عقار جديد للسكر 
يساعد املرضى على استقرار 

معدالت السكر في الدم.
وسوف يفيد العقار، وهو 
عبارة عن حقنة يومية تسمى 
الســـكر  »فيكتوزا« مرضى 
املرتبط  الثانـــي  النوع  من 
بالبدانة وأســـلوب احلياة 
اخلامل والذي يصيب %90 

من مرضى السكر.
الـــدواء اجلديد  ويعمل 
على تنظيم اطالق االنسولني 
الشـــهية ويؤخذ  وتقليـــل 
الـــى جانب ادوية الســـكر 

االخرى.

صحتك

واشــــنطن ـ ســــي.إن.إن: نفت 
السيدة األميركية األولى، ميشيل 
أوباما، ما ورد في كتاب صدر حديثا، 
من انها قالت للســــيدة الفرنسية 
األولى، كارال بروني ساركوزي، ان 
»احلياة في البيت األبيض جحيم«. 
جاء هذا النفي على لسان املتحدثة 
باســــم الســــيدة أوبامــــا، كاثرين 
ماكورميــــكـ  ليليفلـد في تصريح 
لـ »سي.إن.إن«، وقالت ان »السيدة 
األولى لــــم تقل ذلك أبدا«. وترافق 
النفي الصادر عن الســــيدة األولى 
مع نفي حاد وصريح، ملا جاء في 
الكتاب، من السفارة الفرنسية في 
العاصمــــة األميركية. وكان كتاب 
آخر قد كشف في مايو املاضي عن 

حلظات شخصية استثنائية ومحرجة خالل اول لقاء بني ميشيل اوباما، 
ونظيرتها الفرنسية، كارال بروني. ويقول محرر مجلة »نيوزيك« جوناثان 

ألتر، ومؤلف كتاب »الوعد: الرئيس 
أوباما.. العــــام األول«، ان بروني 
تتحدث بغبطة بالغة عن الدهشة 
التي أصيبت بهــــا زوجة الرئيس 
األميركي في أول لقاء يجمع بينهما. 
ويصف ألتــــر في كتابه ان بروني 
تفاخرت أمام ميشيل بأنها وزوجها 
الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، 
أبقيا زعيما أجنبيا في انتظارهما 
ريثما يفرغان من ممارســــة عالقة 
حميمة. »وأرادت بروني ان تعرف 
اذا ما كان الرئيس األميركي وزوجته 
يفعالن كما آل ســــاركوزي بإبقاء 
اجلميع بانتظارهما بهذه الطريقة 
فيما هما يتمتعان بعالقة حميمة«، 
وفق املؤلف. وضحكت سيدة أميركا 
األولى بعصبية وردت بالقول »ال«، في الكتاب الذي حصلت »سي.إن.إن« 

على نسخة منه قبيل طرحه في األسواق في 18 مايو املاضي.

سيدة أميركا األولى تنفي »جحيم البيت األبيض«

ميشيل أوباما مع كارال بروني


