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واجهة الشقة األغلى في العالم

تيجوســـجالبا ـ أ.ش.أ: لقي شخص 
مصرعه اثر حتطم مروحية عســـكرية 
اثناء اســـتعراض جـــوي اقيم امس في 

هندوراس.
وذكرت شبكة »سي.بي.اس« االخبارية 
االميركية ان البيان العســـكري الصادر 
بهذا الصدد اوضح ان احلادث وقع نتيجة 

لهبوط الطائرة بشكل مفاجئ واصطدامها 
بشـــجرة بالقرب من مطار الميســـا في 

هندوراس.
واوضـــح البيان ان الطيـــار روميل 
اورتيغا )38 عامـــا( لقي مصرعه على 
الفور، فيما اصيب طفل )6 اعوام( نتيجة 

لسقوط فرع الشجرة على ذراعه.

مقتل طيار اصطدم بشجرة وإصابة طفل بكسور سقط فوقه أحد فروعها

أحمدي نجاد: لم تصدر عقوبة 
بالرجم ضد سكينة محمدي

طهران ـ د.ب.أ: أصر الرئيس اإليراني محمود 
أحمـــدي جناد أنه لم تصـــدر عقوبة بالرجم ضد 
امرأة متهمة بارتكاب جرمية الزنا واملشـــاركة في 

قتل زوجها.
وقال جناد في مقابلة مع شـــبكة »إي بي سي 
نيوز« اإلخبارية األميركية امس إن »شخصا ما في 
أملانيا نشر أخبارًا كاذبة في هذا الشأن أدت إلى كل 

هذه الثورة ضد إيران«.
وتتناقـــض تصريحات الرئيـــس اإليراني مع 
تصريحات سابقة ملسؤولني في طهران، قالوا إن 
سكينة محمديآشتاني )43 عاما( حكم عليها بالرجم 
الرتكابها جرمية الزنـــا لكن احلكم يخضع حاليا 

للمراجعة.

وأثـــارت التقارير األولية عـــن عقوبة الرجم 
انتقادات دولية عنيفة.

وقال أحمدي جناد، املوجود في نيويورك حلضور 
االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
إنه حتى في حال ثبوت إدانـــة املرأة فإنه اليزال 

أمامها فرصة أربع حاالت استئناف.
واعترفت امرأة تدعى سكينة محمدي آشتاني في 
الشهر املاضي على التلفزيون الوطني اإليراني بأنها 
أقامت عالقة جنسية مع ابن عم زوجها، كما ساعدته 

في قتل زوجها بعد أن أعطته مادة مخدرة.
كمـــا انتقدت املـــرأة احملامـــي اإليراني محمد 
مصطفاي، قائلة إنها شـــعرت بالعار بعد أن نشر 

قضيتها على املستوى العاملي.

المتهم بقتل الفتاة الجزائرية بالسعودية يدعي أنها انتحرت
بأعمال صيانة في الفندق الذي سقطت 

عليه الفتاة.
إلى ذلك أظهر الكشف الطبي األولي 
على جثـــة الفتاة وجود كدمات متفرقة 
وضربة في كاحل القدم إضافة للكسور 
املتعددة وضربة الرأس وكان مقررا أن 
تغادر الفتاة صبيحة احلادث مع بعثة 
العمرة اجلزائرية حيث إنها مقيمة في 
مرسيليا في فرنسا وتدرس في الصف 

األول الثانوي.
وبحسب املصادر فإن الفتاة متفوقة 
في دراســـتها حيث كانـــت تأمل في أن 
تتخرج مســـتقبال طبيبة كمـــا أنها لم 
تلتق والدها منذ عشـــر سنوات وتقيم 
مع وليها بعد مغادرتها اجلزائر وهي في 
اخلامسة من عمرها برفقة أمها لتعيش 

في مرسيليا.
وكانت أنباء صحافية أعلنت أن الفتاة 
تعرضت العتداء جنســـي إال أن الطب 

الشرعي لم يثبت ذلك بعد.

بيننا حديث«، مشيرا 
إلى أنـــه فوجئ بأحد 
أبناء جلدتـــه يدخل 
عليه في الغرفة وهو 

بجانب الفتاة.
وأضـــاف املتهـــم: 
حصـــل بينـــي وبني 
زميلي )ميني( شجار 
وطلبـــت مـــن الفتاة 
الهرب قبل مجيء ذويها 
واكتشاف أمرهما إال أن 
الفتـــاة فجعت ورمت 
بنفسها، مشيرا إلى أن 
وكيل الفتاة وعددا من 
أقاربه قاموا بالصعود إلى سطح الفندق 
املجاور ووجدوا الفتاة ملقاة على األرض 

مما دفعهم إلى اإلبالغ عن احلادثة.
وكانت السلطات األمنية السعودية قد 
ألقت القبض على اليمنيني عمار وجالل 
إضافة إلى 3 بنغالديشيني كانو يقومون 

االدعاء العام أن هناك 
الفتاة  عالقة تربـــط 
بالعامل منذ نهاية شهر 

رمضان املبارك.
وقالـــت مصـــادر 
مطلعة انه من املتوقع 
حتويل املتورطني في 
مقتل الفتاة اجلزائرية 
العامة  إلى احملكمـــة 
في مكة املكرمة خالل 
األســـبوع اجلـــاري 
اعترافاتهم  لتصديق 
شـــرعا فيمـــا التزال 
التحقيقات جارية في 

دائرة النفس في هيئة التحقيق واالدعاء 
العام مع املتورطني في ســـقوط الفتاة 

اجلزائرية )سارة(.
وأوضح املتهم عمار »كنت على عالقة 
بالفتاة وفي يوم احلادث قمت بشـــراء 
وجبة عشاء وتناولت الوجبة معها ودار 

الرياضـ  يو.بي.آي: أقر املتهم الرئيسي 
في قضية مقتـــل الفتاة اجلزائرية بعد 
سقوطها فجر اخلميس املاضي من الطابق 
الـ 16 في مقر ســـكنها في فندق مجاور 
للحرم في مكة املكرمة بوجود عالقة سابقة 
تربطه بالفتـــاة فيما التزال التحقيقات 
جارية مع خمسة متورطني وهم مينيان 

وثالثة بنغالديشيني.
وأكد املتهم الرئيسي في القضية في 
حيثيات اعترافه التي نشرتها الصحف 
السعودية الصادرة أمس األحد أنه كانت 
تربطه عالقة بالفتـــاة )15 عاما( و»أنه 
جمعته وجبة عشاء معها قبيل اقتحام 
أحد أبناء جلدته املوقع الذي كان يجمعه 

بها«.
وأوضحت التحقيقات أن الفتاة صعدت 
مع أحد العاملني من جنسية عربية )ميني( 
ويدعى عمار إلى غرفة في الطابق الـ 16 
من الفندق وتناولت معه طعام العشاء 
وأظهرت التحقيقات استنادا إلى حتقيقات 

ابن معمر القذافي ينتج فيلماً عن قاتل مأجور

»أماكن فيس بوك« تثير المخاوف بشأن الخصوصية 

..ورفض متزايد لمشروع »ستريت فيو« في ألمانيا إقفال ملهى خاص بالمثليين في بيروت 
لدوافع أخالقية أم للشراكة اإلسرائيلية؟

مقتل 30 شخصًا بحادث سير في غانا

قراءة الصحيفة على اإلنترنت بـ »جنيه«

هاتف ذكي جديد من سامسونغ 
يعرض أفالمًا بصورة عالية الوضوح

ســـان دييغوـ  د.ب.أ: ازاحت شركة سامسونغ 
الكورية اجلنوبية لاللكترونيات الستار عن هاتف 
ذكي جديد ميكنه عرض افالم بصورة عالية الوضوح 

من صيغة ديفكس.
ويحمل الهاتف اسم »جاالكسي اس«، وهو اول 
هاتف ذكي يعمل بنظام تشـــغيل اندرويد ومزود 

بخاصية تشغيل االفالم من صيغة ديفكس.

وذكرت الشركة ان الهاتف مجهز بوحدة تخزين 
سعة 32 غيغابايت، وبالتالي ميكنه االحتفاظ مبكتبة 
كاملة من االفالم الرقمية ليشاهدها املستخدم على 
الهاتف اثناء االنتقـــال من مكان الى آخر، وميكن 
توصيل الهاتف بتلفزيون مزود بخاصية عرض 
الصـــورة عالية الوضوح ملشـــاهدة االفالم اثناء 

اجللوس في غرفة املعيشة على سبيل املثال.

لنـــدنـ  أ.ش.أ: أطلقـــت شـــركة 
»فيـــس بـــوك« األميركيـــة، عمالق 
التواصل االجتماعي على  شـــبكات 
اإلنترنت، ميزة »أماكن فيس بوك« 
للمستخدمني في اململكة املتحدة، رغم 
استمرار املخاوف بشأن اخلصوصية. 
ويستطيع املستخدمون البريطانيون 
استخدام امليزة اجلديدة عبر تطبيق 
»فيس بوك« على هواتف »آي فون« 

الذكية. وميزة »أماكن فيس بـــوك«، التي مت إطالقها 
للمستخدمني داخل الواليات املتحدة الشهر املاضي، تتيح 
للمستخدمني حتديد أماكن تواجدهم عبر خدمة حتديد 
املواقع اجلغرافية العاملية )جي بي إس(، وعرض تلك 
النتائج على شبكة »فيس بوك« بطريقة مشابهة خلدمة 
»فور سكوير«. كما يطلب من مستخدمي تطبيق »أماكن 
فيس بوك« تصنيف أي أصدقاء قد يكونوا موجودين في 

نفس املوقع كما هو احلال مع تطبيق 
»صور فيس بوك«، إال أن األداة اجلديدة 
أثارت موجة جديدة من املخاوف بشأن 
اخلصوصيـــة خاصة فيمـــا يتعلق 
باإلعدادات االفتراضية لها. فقد أثار 
ريك فيرجوســـن، املستشار األمني 
في شركة »تريند مايكرو« األميركية 
املتخصصة في أمن املعلومات، املسألة 
املتعلقة بإمكانية قيام املستخدمني 
بوضع األصدقـــاء في قوائم املتابعة اخلاصة بهم من 
دون علمهـــم. وقال إن تلك املســـألة متثل خطرا على 
اخلصوصية الشخصية للمستخدمني، مشيرا إلى أنه 
رغم وجود خيار لتجنب حدوث ذلك من خالل تغيير 
إعدادات اخلصوصية، إال أن اإلعدادات االفتراضية لتلك 
األداة متكن خاصية اإلضافة إلى قوائم املتابعة اخلاصة 

باألصدقاء بشكل افتراضي.

برلنيـ  د.ب.أ: ذكرت مجلة دير 
شـــبيغل اإلخبارية األملانية في 
تقرير السبت، أن أعداد املوطنني 
األملان الذين يريدون حجب مواقع 
منازلهم عن برنامج غوغل خلدمة 
عرض الشوارع »ستريت فيو« 

تبلغ مئات اآلالف.
يأتـــي التقرير قبيل اجتماع 
حكومي رفيع املستوى مع ممثلي 
محرك البحث اإللكتروني العمالق. 

كانت شركة »غوغل« األميركية، أمهلت املواطنني 
األملان حتى منتصف أكتوبر املقبل لتقدمي طلبات 
بحجب صور منازلهم قبل أن تطلق الشركة خدمة 
الصور البانورامية ألملانيا في وقت الحق هذا العام، 
بعـــد احتجاجات إعالمية أيدها عـــدد من الوزراء 
األملان باعتبار أن هذه اخلدمة تنطوي على انتهاك 

للخصوصية.
ولم توضح غوغل عدد طلبات 
احلجب التي تلقتها. غير أن »دير 
شبيغل« نقلت عن مصادر الشركة 
أن عدد الطلبات يقدر حتى اآلن 

مبئات اآلالف.
وســـتلتقي جلنة مكونة من 
كبرى شركات التكنولوجيا التي 
تعمل على تكوين قواعد بيانات 
املدن األملانية لألغراض التجارية، 
مـــع وزير الداخلية األملاني توماس دي ميزير في 
برلني االثنني املقبل. وتهدد احلكومة القائمني على 
هذه الصناعة بســـن تشريع مضاد، بعد اكتشاف 
أن شركات رسم خرائط املواقع تتسلل إلى أجهزة 
موجهات اإلشارات الالسلكية )رواتر( في املنازل 

لتساعدها على بناء نظم إرشادية لكل منزل.

اورد موقع »النشرة« ان السبب الرئيسي القفال 
ملهى خاص باملثليني اجلنسيني في منطقة سن الفيل 
وختمه بالشمع االحمر مرده الى الفوضى العارمة التي 
يثيرها رواد هذا امللهـــى، خصوصا التصرفات غير 
االخالقية التي يقومون بها في مداخل البنايات املجاورة 
له واملأهولة بالسكان والعائالت الذين تقدموا بأكثر 
من شكوى لدى املراجع االمنية لردع هذه التصرفات 
التي كانت تزداد يوما بعد يوم على الرغم من الوعود 

التي كان يقطعها لهم صاحب امللهى.

وهناك معلومة ثانية يتم تداولها تفيد بأن السبب 
الرئيســــي القفال هذا امللهى هو وجود شراكة ما بني 
صاحبه اللبناني وآخر اسرائيلي، وان هناك رحالت 
ســــياحية مرتقبة ملجموعة من املثليني اجلنســــيني 
سيقومون بها الى لبنان تضم بعض من االشخاص 

االسرائيليني في عدادها.
كما تردد ايضا ان صاحب هذا امللهى قد دفع حتى 
اآلن اكثــــر من 18 الف دوالر العــــادة فتحه اال انه لم 

ينجح لغاية اآلن.

اكراـ  يو.بي.أي: قتل 30 شخصا بينهم نساء وأطفال 
وجرح 80 آخرون لدى انقالب حافلة للركاب في شمال 
غانا. وأفاد موقع »سيتيفم اونالين« الغاني ان حافلة 
للركاب انقلبت في منطقة زاغوري مساء السبت املاضي 
بسبب خطأ اقترفه السائق ما أدى إلى مقتل قرابة 30 

شـــخصا على الفور بينهم نســـاء واطفال وجرح 80 
آخرين نقلوا جميعهم الى املستشفى.

وذكر املوقع ان املصابني يعانون من جروح خطيرة 
وان عدد القتلى مرشـــح لالرتفاع بسبب النقص في 

طاقم االطباء.

لنـــدن ـ أ.ش.أ: تبدأ صحيفة »نيـــوز أوف ذا وولد« 
البريطانية اعتبارا من الشهر املقبل في فرض رسوم على 

الدخول الى موقعها اإللكتروني على شبكة االنترنت.
 وقـــررت الصحيفـــة التي متلكها مؤسســـة »نيوز 

انترناشيونال« الشركة األم لصحيفة »التاميز« البريطانية 
فرض رســـوم قدرها جنيه اســـترليني مقابل الدخول 
في اليوم الواحد إلى موقعها االلكتروني الذي ســـيعاد 

اطالقه.

يعتـــزم الســـاعدي القذافي النجل 
االوسط للرئيس الليبي معمر القذافي، 
إنتاج فيلم سينمائي عن حياة وشخصية 
ريتشارد كوكلينسكي القاتل املأجور 
واحملترف فـــي عالم املافيا وعصابات 
اجلرمية املنظمة، يحمل عنوان »ذا آيس 

مان.. اعترافات قاتل مافيا مأجور«.
وقال الساعدي )37 عاما( الذي كان 
العبا لكرة القدم ومارس التمثيل مرتني 
بحسب جريدة االمارات اليوم في عددها 
امس انه فخور برصد 100 مليون دوالر 

اميركي النتاج الفيلم، وكان لديه دوما 
اجنذاب ملشـــاهدة االفالم السينمائية 
وميل قوي نحو صناعتها، مشيرا الى 
انه يستبعد ان تشـــكل تراكمات من 
التوترات الســـابقة في العالقات بني 
ليبيا والدول الغربية عقبة في طريق 
خطته لالســـتثمار في مجال االنتاج 

السينمائي.
وسيجســـد املمثل ميكـــي رورك 
شخصية البطل كوكلينسكي، فقد قال 
مات بيكرمان الرئيس التنفيذي لشركة 

»ناتشارال سيليكشن« الذي لعب دورا 
كبيرا في اقناع الساعدي بإنتاج الفيلم، 
ان هذا املمثل ولـــد ليلعب هذا الدور 
املناسب له متاما واعتقد انه سيؤديه 

بإبداع واقتدار.
ويقول مقربون من اسرة الرئيس 
القذافي انه يعتبر ابنه الســـاعدي من 
املفضلني واحملببني من ابنائه السبعة 
على النقيض من شقيقه هانيبال الذي 
اعتقل في سويسرا وتسبب في ازمة 

ديبلوماسية معقدة وكبيرة معها.

الفتاة اجلزائرية املغدورة

الساعدي القذافي

سكينة محمدي آشتانيمحمود أحمدي جناد

بويل تدخل موسوعة غينيسمدرسة للحوامل في ماليزيا!
كواالملبورـ  أ.ش.أ: افتتحت أول مدرسة للطالبات احلوامل في ماليزيا 
ذات األغلبية املســـلمة، وذلك في خطوة تستهدف احلد من التخلي عن 

األطفال غير الشرعيني.
وذكرت شبكة تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية امس ان املسؤولني 
في ماليزيا يأملون في أن تساعد هذه املدرسة ـ التي تقع بوالية »ملقا« 
جنوب ماليزياـ  في توفير الرعاية الالزمة لألطفال الذين يولدون خارج 
نطاق الزواج. وأضاف التلفزيون البريطاني أن السلطات املاليزية عثرت 
على نحو 70 طفال وطفلة حديثي الوالدة داخل احلمامات العامة وصناديق 

القمامة وعلى أبواب املنازل النائية في ماليزيا خالل العام احلالي.

لندنـ  يو.بي.آي: دخلت املغنية االسكوتلندية سوزان بويل موسوعة 
غينيس بعد أن حقق ألبومها األول »أي درميد ايه درمي« أفضل مبيعات 
في أسبوعه األول باململكة املتحدة وبات األسرع مبيعا من قبل اإلناث.

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« امس أن بويل البالغة من 
العمر 48 حققت هذا النجاح في سرعة مبيعات ألبومها األول لتكسر الرقم 

القياسي الذي سجله جني ماكدونالد في عام 1998 في عمر 35 عاما.
وقالت بويل إنـــه »لفخر حقيقي لي أن أظهر في ســـجالت غينيس 
العاملية.. كنت أقرأ السجالت وأنا صغيرة لكنني لم أحلم يوما بأن يظهر 

اسمي فيها.. أردت فقط أن أغني. هذا حقا رائع«.

تونس تصدر قانونًا  لتنظيم اإلعالنات التلفزيونية
تونسـ  رويترز: قالت مصادر رسمية امس 
ان وزارة االتصال التونسية أصدرت قانونا 
جديدا يهدف للحد من االعالنات التجارية على 
القنوات التلفزيونية في البالد بعد انتقادات 
واسعة من قبل صحافيني ومواطنني من ان 
هذه القنوات حتولت الى شركات جتارية 
لإلعالن على حساب املضمون. وحدد القرار 
الذي اصدره وزير االتصال التونسي اسامة 
الرمضاني مدة بث املساحة االعالنية بثماني 

دقائق في اقصى تقدير كل ســـاعة. وخالل 
شهر رمضانـ  وهي فترة ذورة االقبال على 
مشـــاهدة التلفزيونات احمللية ـ جتاوزت 
مدة االعالنات 20 دقيقة دون انقطاع احيانا 
بشكل ممل في كثير من االحيان. وأثار اغراق 
التلفزيونية باالعالنات انتقادات  القنوات 
واسعة من صحافيني وآالف املواطنني الذين 
خصصوا صفحات خاصة على موقع »فيس 
بوك« االجتماعـــي طالبوا فيها بوقف هذه 

املهازل. وذكرت احصائيات أجرتها مؤسسات 
اســـتبيان تونسية ان عدد ساعات االعالن 
خالل شـــهر رمضان مثال بلغ اربع ساعات 
يوميا بكلفة جتاوزت 25 مليون دوالر. كما 
حدد القـــرار املدة القصوى لالعالن الواحد 
بستني ثانية. وتعتبر االعالنات التجارية 
من ابرز مصادر دخل القنوات التلفزيونية 
وتعول عليها النتاج مسلسالت ومنوعات 

ضخمة وتغطية اجور صحافييها.

موســـكو ـ أ.ش.أ: أصبحـــت إمارة 
موناكو التي تقع فـــي جنوب القارة 
األوروبية على الضفة الشمالية للبحر 
املتوسط، حتتضن أغلى شقة سكنية في 
العالم بعدما مت فيها بيع »بنت هاوس« 
والتي تبلغ مســـاحته 1600 متر مربع 

بسعر 306.5 ماليني دوالر.
وذكرت وكالة أنباء »نوفوســـتي« 
الروســـية أن هذه العمارة تتكون من 
طابقني وجناحني ســـكنييــــن يضم 
كل واحد منهما دارا للسينما باإلضافة 
إلى املطبـــخ واحلمام وغـــرف النوم 
وصالة كبيرة وغرفة لأللعاب ومكتبة 

وحديقة.

وألغلى شـــقق العالـــم ماض غير 
سعيد، إذ عاش فيها قبل 10 أعوام رجل 
املصارف البرازيلـــي املعروف ادمون 
ســـفري الذي لقي مصرعه في حريق 

شب في شقته.
وذكرت صحيفة »كومسومولسكايا 
برافدا« الروسية أن لندن كانت حتتضن 
أغلى مساكن العالم من قبل، وهي دار 
من نوع »بنت هاوس« تقع في منطقة 
هايد بارك وتضم مخبأ ميكن ألصحابه 
أن يلجأوا إليه في حال تعرض منزلهم 
إلى هجوم أو حدوث طارئ ما، وبيع 
هذا املســـكن في يوليو املاضي بنحو 

220 مليون دوالر.

صحتك

أغلى شقة في العالم بـ 306.5 ماليين دوالر

اختراع إسباني جديد
لحفظ الكبد البشري

مدريدـ  كونا: أعلن فريق من الباحثني االسبان 
اختراعه جهازا من شأنه احداث طفرة جديدة 
في مجال االحتفاظ بالكبد البشري واالبقاء على 
صالحيته التامة لعمليات الزرع في خطة تعد 
االهــــم من نوعها في هذا املجال خالل العقدين 

االخيرين من الزمن.
وقال تقرير نشرته مؤسسة »كلينك« التابعة 
للمستشفى اجلامعي في برشلونة امس ان هذا 
اجلهاز ميكنه حفظ الكبد البشري في وضعية 
مشابهة جدا للظروف الفيزيولوجية الطبيعية 
للجســــد البشري كما يستطيع حفظ 75% من 
االعضاء البشرية التي ال تنجح وسائل احلفظ 
احلالية في احملافظة عليها بشكل آمن ومالئم 
للزراعة واالبقاء عليها في حالة حيوية ممتازة. 
وذكر التقرير ان هذا اجلهاز املبتكر ميتلك نظاما 
تقنيا متطورا جدا ميكنه حتليل احلالة الوظيفية 
للكبد وحقنه عند الضــــرورة بأمصال حتمي 

االغشية املخاطية التي تسهل عملية الزرع.
واضاف ان اجلهاز اجلديد يستطيع حفظ 
االعضاء البشرية لفترات زمنية تتجاوز كثيرا 
قــــدرة االجهزة التقليدية فــــي حفظ االعضاء 
البشرية التي ال تتجاوز 12 ساعة، بينما مينح 
هذا اجلهاز اجلديد هامشا من الوقت يفوق ذلك 
بكثير ويحفظ االنسجة في ظروف مثلى للزرع. 
وقال ان هذا االختراع قد يكون االهم من نوعه 
في السنوات العشرين املاضية وذلك في مجال 
احملافظة على االعضاء واالنسجة احليوية بني 

عمليتي التبرع والزرع.


