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33 نيقوسيا ـ رويترز: يحاول اخلبراء في قبرص الكشف عن 
هوية احد قدامى سكان اجلزيرة بعد العثور على هيكل عظمي 

بارز من فوق جرف في احدى اغنى مناطق اجلزيرة باآلثار.
وعثر على الهيكل العظمي سليما في منطقة كوريوم بجنوب 
غرب اجلزيرة الواقعة في البحر املتوسط والشهيرة بصالتها 
بالعالم القدمي. وميكن ارجاع اقدم املستوطنات هنا الى العصر 

احلجري احلديث قبل نحو 4500 عام قبل امليالد.

ويعتقد اخلبراء ان الهيكل العظمي ظهر على السطح بفعل 
عامل التعرية بسبب البحر على مدار سنوات. ويعيد االكتشاف 
الى االذهان العثور على ثالثة هياكل عظمية في املنطقة نفسها 
في ثمانينيات القرن املاضي وكانوا في االغلب ضحايا لزلزال 

عنيف ضرب املنطقة عام 365 ميالدية تقريبا.
وقالت ماريا هاديكوســــتي مديرة هيئة اآلثار في اجلزيرة 

»يبدو مثل قبر منعزل قريب من الساحل«.

هيكل عظمي غامض في قبرص

شيخ األزهر والبابا شنودة للمصريين: حافظوا على وحدتكم

كشفت أنه لّوح بمسدسه أمام وجهها

ميل غيبسون شرع في قتل زوجته على الطريقة المصرية

»فيس بوك« يكشف النقاب عن أدوات جديدة 
لتحسين الخصوصية

.. وغرامة مليار دوالر بسبب »الفيس بوك«

طالب صحافة يدعمون بوتين بنزع مالبسهم!

مونتريال ـ يو.بـــي.آي: فرضت على كندي من 
مدينة مونريال الكندية يعمل في مجال التسويق 
عبر اإلنترنت غرامة قيمتهـــا تقارب املليار دوالر 
إلقدامه على توزيع رســـائل غير مرغوب فيها عبر 
موقع الـ»فيس بوك« االجتماعي.وذكرت صحيفة »ذي 
مونتريال غازيت« الكندية ان محكمة في كاليفورنيا 
أصدرت حكمـــا غيابيا بتغرمي آدم غويربويز الذي 
يصر على براءته ويقول للصحيفة انه لم يعارض 
القضية بسبب التكاليف.وغرمت احملكمة األميركية 
الرجل 100 دوالر و100 دوالر أخرى كأضرار عقابية 
لـــكل من عدد الـ 4366386 من الرســـائل التي قال 

»فيس بوك« انه وزعها على مستخدمي املوقع في 
العام 2008.

وروجت الرسائل لدواء يعالج العجز اجلنسي 
وغيره من املشاكل. واعتبر محامي الدفاع ان الغرامة 
ال تتماشى مع القضاء الكندي لكن القاضي عارضه 
ومنع غويربويز من استخدام الـ»فيس بوك« بأي 
طريقة من الطرق. يشار إلى ان الرجل أشهر إفالسه في 
أغسطس املاضي والـ»فيس بوك« هو أحد دائنيه.

ويذكر ان الغرامة تقدر بـ 873.277.200 مليون 
دوالر أميركي أي ما يعادل 106.892.872.146 دوالرا 

كنديا.

موسكوـ  يو.بي.آي: تخلى طالب من أهم جامعات 
موسكو عن مالبســــهم والتقطت صورهم باملالبس 
الداخليــــة لتســــتخدم في رزنامة تقــــدم إلى رئيس 
الوزراء الروســــي فالدميير بوتني في عيد ميالده الـ 
58 الذي احتفل به أمس.وذكرت وكالة األنباء الروسية 
»نوفوستي« ان 12 طالبا في قسم الصحافة بجامعة 
موسكو الرسمية وقفوا اللتقاط صور في روزنامة العام 

2011 التي كتبت عليها عبارة »فالدميير فالدمييروفيتش 
نحبك.. عيد ميالد ســــعيد سيد بوتني«.وأرفقت كل 
صورة في الروزنامة برســــالة شخصية إلى رئيس 
الوزراء. يشــــار إلى ان الروزنامــــة أثارت موجة من 
االنتقادات من طالب آخريــــن في اجلامعة.وتعرض 
الروزنامة للبيع في موسكو ابتداء من يوم األربعاء 

املقبل مقابل 8.71 دوالرات )260 روبال روسيا(.

ـ رويتــــرز: في  كاليفورنيــــا 
محاولة حلماية ريادته من منافسة 
شركة غوغل املتزايدة كشف موقع 
التواصل االجتماعــــي رقم واحد 
في العالم »فيس بوك« عن أدوات 
جديدة تعطي املستخدمني مزيدا من 
التحكم في املعلومات الشخصية 
وتســــمح لهم بإقامة مجموعات 

لألصدقاء.
وجتعل ميزات »املجموعات« 
اجلديدة من الســــهل على نصف 
مليار مســــتخدم للـ »فيس بوك« 
التفاعــــل مع دوائــــر مختارة من 
األصدقــــاء بدال من عرض الصور 
والرسائل الشــــخصية علنا على 
الدراسة والزمالء  األسرة ورفاق 

على حد سواء.
وقال مارك زوكربرغ املؤسس 
املشارك لـ »فيس بوك« إن التغيير 
الناس يشعرون  يجب أن يجعل 
مبزيد من االطمئنان لنشر معلومات 
شــــخصية على اخلدمــــة ويقول 
محللون إن هــــذا التغيير يهدف 
جزئيــــا إلى عكس صورة الدوائر 

الناس  التي يتنقل فيها  املختلفة 
في حياتهم الفعلية.

وقال زوكربــــرغ للصحافيني 
مبقره في بالو ألتو بكاليفورنيا »اذا 
كنا نستطيع القيام بذلك ميكننا ان 
نفتح كما كبيرا من املشاركات التي 
يريد أن يقوم بها الناس ولكن اليوم 
ال ميكنهم القيام بذلك ألن األمر اما 
مزعج جــــدا أو ال توجد ترتيبات 
خصوصية ســــليمة للتمكن من 

القيام بذلك على نطاق واسع«.
و»فيس بــــوك« الذي تعرض 
النتقادات لعــــدم كفاية ضوابط 
اخلصوصية سيوفر للمستخدمني 
ملفا خاصا يحتــــوي على جميع 
البيانات الشــــخصية التي قاموا 
بتحميلهــــا على اخلدمة حســــب 

الطلب كذلك طريقــــة ملراقبة أي 
تطبيقات طــــرف ثالث تصل إلى 

بياناتهم اخلاصة.
وتأتــــي الصــــورة اجلديــــدة 
ملجموعــــات »فيــــس بــــوك« بعد 
بضعة أشهر من نشر موظف في 
شركة غوغل تقريرا يبني عدم قدرة 
الشبكات االجتماعية مثل »فيس 
بوك« على التمييز بني املجموعات 
التي ينتمي  املتعددة  االجتماعية 

إليها الفرد في احلياة احلقيقية.
وقال راي فالديــــز احمللل في 
شركة غارتنر لبحوث الصناعة »هذا 
جزء من هجوم وقائي ضد غوغل«. 
واضاف فالديز »انها ملعاجلة مشكلة 
حقيقية كانت متثل نقطة ضعف 

في خدمة »فيس بوك«.

العربية.نت: دعا شيخ األزهر 
الطيب، والبابا شــــنودة  د.أحمد 
الثالث، بطريرك األقباط األرثوذكس، 
في بيان مشترك »جميع املواطنني 
املسلمني واملسيحيني إلى احلفاظ 
علــــى الوحــــدة الوطنية ورفض 
اإلساءة للمقدسات الدينية«، وناشدا 
»املصريني أن يلتزموا بوحدتهم 
الوطنية اجلامعة شعبا واحدا في 

وطن واحد«.
وأكد اإلمــــام األكبر والبابا في 
الكاملــــة »لكل  إدانتهما  البيــــان 
الفتنة، ســــواء  إثارة  من يحاول 
باإلساءة للمقدسات أو باالنتقاص 
من حقوق املواطنة التي يستوي 
فيها املصريون جميعا بغير تفرقة 

أو متييز«.
كما أكدا »ثقتهما في أن صوت 
العقل والضمير وشواهد التاريخ 
املشترك ســــتظل قادرة على وأد 
محاوالت الفتنة الطائفية، وستنجح 
في إخماد شرورها، في ظل القيادة 

احلكيمة للرئيس مبارك«.
وقال الســــفير محمــــد رفاعة 

وكاالتـ  ام.بي.سي: كاد النجم 
األميركي ميل غيبسون ان يتورط 
في قتل ام ابنته على طريقة املذيع 
املصري ايهاب صالح عندما قتل 
زوجته بعد ان استفزته فأخذ يلوح 
مبسدسه مهددا إياها ليتورط في 

النهاية في قتلها.
السابقة  فقد كشفت الصديقة 
انه  للنجم األميركــــي )54 عاما( 
كاد يقدم علــــى قتلها عندما لّوح 
بســــالح ناري عقب خالف عنيف 
نشــــب بينهما في احد ايام شهر 
يناير املاضي. وأوضحت أوكسانا 
جريجوريفا )40 عاما( انها كانت 
حتمل لوسيا )ابنتها من غيبسون( 
عندما متلكته نوبة غضب عارمة، 

قائلة: »اعتقدت انه سيقتلني«.
ونقلت مجلة »بيبول« األميركية 
عن املطربة الروسية السابقة ان 

الرســــمي  الطهطــــاوي، املتحدث 
باسم شيخ األزهر، إنه مت إصدار 
البيــــان في منزل اإلمــــام األكبر، 
وبحضور األنبا بســــنتي أسقف 
حلوان واملعصرة وعضو املجمع 
املقدس بالكنيسة األرثوذكسية، 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحوار 
بني األديان باألزهر سابقا د.علي 
السمان، وأخذت صورة من البيان 
إلى البابا شنودة في الكاتدرائية 

فوقعها وأعيــــدت مرة أخرى إلى 
اإلمام األكبر للتوقيع.

من جانبه، أكد األنبا بسنتي أنه 
لم يحضر توقيع البابا للبيان الذي 
كان »نتاج جهد شــــهور وأسابيع 

ماضية وليس وليد حلظة«.
وقال بحسب ما نشرته صحيفة 
»املصري اليوم« امس: »هذا البيان 
يعبــــر عن فكــــر البابا شــــنودة 

ود.الطيب، ود.علي السمان«.

غيبسون أســــاء معاملة ابنتهما، 
وقالت انها وافقت على العودة الى 
غيبسون عقب اعتذاره وبدئه في 
اخلضوع للعالج، غير ان الفترة 
الهادئة في حياتهما لم تستمر سوى 

6 أسابيع.
من جهته، أكد غيبسون للمجلة 
األميركية انه تدخل في تلك الليلة 
بهذا الشكل عندما كانت جريجوريفا 

تهز الطفلة بشكل عنيف.

 د.أحمد الطيب

رئيسة دور النشر االملانية سوهركام حتمل 3 نسخ من أحد مؤلفات فارغاس بعد إعالن فوزه باجلائزة ماريو فارغاس الفائز بجائزة نوبل  لآلداب

ميل غيبسون

بينلوبي كروز

محمد حسنين هيكل

البابا شنودة

أوكسانا جريجوريفا

الروائي البيروڤي ماريو فارغاس يفوز بجائزة نوبل لآلداب
ويعلق: »اعتقدت أنها مزحة .. ومازلت ال أصدق« 

ستوكهولم ـ  أ.ف.پ: منحت 
جائزة نوبل لالداب للعام 2010 
الى الكاتـــب البيروڤي ماريو 
فارغاس يوسا )74 عاما( كما 
اعلنت االكاديمية الســـويدية 

الخميس في ستوكهولم.
واوضحت االكاديمية ان هذه 
الجائزة منحت للكاتب الروائي 
البيروڤي تتويجا العماله التي 
»تجســـد هيكليات الســـلطة 
وصوره الحادة حول مقاومة 

الفرد وتمرده وفشله«.
وقـــال ماريو فارغاس بعد 
إعالن فوزه  بجائزة نوبل لألدب 
لصحيفة »إل موندو« اإلسبانية 
»مازلت ال أصدق ذلك« وذلك بعد 

ورود نبأ فوزه بالجائزة.
وقال فارغـــاس للصحيفة 
اليوميـــة من نيويـــورك »لم 
يذكر حتى اسمي منذ سنوات« 
المحتملين  الفائزيـــن  بيـــن 

بالجائزة.
كما قـــال األديب لصحيفة 
»إل مونـــدو« ومحطـــة »آر.
البيروڤية  بي.بي« اإلذاعيـــة 
إنه كان يعتقد في بادئ األمر 
أن النبـــأ مزحة أطلقها بعض 

من أصدقائه.
وأضـــاف ان زوجته تلقت 
المكالمة الهاتفية من األكاديمية 
الســـويدية بينمـــا كان يعد 
محاضـــرة إللقائهـــا بجامعة 

برينستون.
ونصح فارغاس لوسا زوجته 
بأال تخبر أبناءه بهذا النبأ حتى 

تؤكده وسائل اإلعالم.
وقـــال فارغـــاس للمحطة 
اإلذاعية »ســـأقوم بالسير في 
سنترال بارك نظرا ألنني أشعر 

بالدوار حقا«.
وأضاف فـــي تصريحاته 

لمحطة »آر.سي.إن« اإلذاعية 
الكولومبية إن نوبل ليست له 
فحســـب لكنها تمثل عمال من 
أعمال »االعتـــراف باألدب في 

إسبانيا وأميركا الالتينية«.
ولد الكاتب فـــي اريكويبا 
في البيرو في 28 مارس 1936، 
ونال الجنسية االسبانية عام 
1993 بعد ثالث ســـنوات على 

هزيمته في االنتخابات الرئاسية 
البيروڤية.

وســـبق ليوسا ومن اشهر 
اعماله »محادثة في الكاتدرائية« 
و»البيـــت االخضـــر« ان نال 
عدة جوائز ادبيـــة بارزة بما 
يشـــمل اعرق جائـــزة لكاتب 
باللغة االســـبانية هي جائزة 

ثرفانتس.

الدوام  وكان يجري علـــى 
التداول باسمه كمرشح للفوز 

بجائزة نوبل.
ونشأ يوسا مع والدته وجده 
في مدينة كوشاباما في بوليڤيا 
قبل ان يعـــود الى البيرو في 

العام 1946.
ثم اصبح صحافيا وانتقل 
الى فرنســـا عـــام 1959 حيث 
عمل مدرســـا للغة وصحافيا 
لدى وكالة فرانس برس وكذلك 
لدى التلفزيون الفرنسي قبل ان 

يصبح معروفا بمؤلفاته.
واول نجاح كبير له كان عبر 
التي  رواية »البيت االخضر« 
صدرت باإلنجليزية عام 1966 
ومن ذلك الحين واصل تأليف 
روايات معظمها يعالج مواضيع 
سياسية والتاريخ المضطرب 

في دول اميركا الالتينية.
وترشح لالنتخابات الرئاسية 
في البيرو عام 1990 لكنه هزم 

امام البرتو فوجيموري. 
وتتجـــه االنظار حاليا الى 
الجائـــزة االكثـــر ترقبا وهي 
جائزة نوبل للسالم التي تعلن 
الجمعة فيما يرى عدة  اليوم 
مراقبين انها قد تمنح لمنشق 

صيني.
ويختتم موسم جوائز نوبل 
مع منح جائزة نوبل لالقتصاد 

االثنين 11 اكتوبر.

وفائزون بريطانيون بنوبل:  حكومتنا تفّضل 
العبي كرة القدم على العلماء!

لندنـ  يو.بي.أي: أدان ثمانية علماء بريطانيني 
حائزون على جائزة نوبل اخلطط التي اعتمدتها 
ــى الهجرة  ــود عل ــم لفرض قي ــة بالده حكوم
واتهموها بتفضيل العبي كرة القدم على العلماء 

املوهوبني.
ــرتها صحيفة  ــالة نش وكتب العلماء في رس
التاميز الصادرة امس أن خطة احلكومة االئتالفية 
البريطانية هي احلد من اعداد املهاجرين من خارج 
دول االحتاد األوروبي »ستبقي الباحثني البارزين 
خارج البالد وتضر بقدراتنا على جتنيد أملع املواهب 
ــابة فضال عن العلماء البارزين في جامعاتنا  الش

وقطاعاتنا الصناعية«.
ــان من أصول  ــاء ومن بينهم اثن وقال العلم

ــبوع على جائزة نوبل  ــية حصال هذا األس روس
في مجال العلوم »إن احلكومة البريطانية اتخذت 
ــتثني العبي كرة القدم في الدوري  اجراءات تس
ــود الهجرة ومتنحهم أولوية أعلى  املمتاز من قي

من العلماء«.
واضاف هؤالء في رسالتهم »إنه ألمر محزن فيما 
يتعلق بأولوياتنا كأمة إن لم نكن قادرين على منح 
اعتراف مشابه للصفوة من العلماء واملهندسني«.

وابدى العلماء الثمانية خشيتهم من أن تهدد القيود 
على الهجرة األبحاث والتميز العلمي في بريطانيا 
على اعتبار أن واحدا من بني كل عشرة أكادمييني 
في اجلامعات البريطانية يتحدر من دولة من خارج 

االحتاد األوروبي.

بينلوبي كروز: لن أتاجر بحملي

مقبرة هيكل »الخاصة« تسبب أزمة في مصر

لندن ـ وكاالت: عبرت املمثلة 
االســـبانية بينلوبي كروز عن 
استيائها من االنباء التي انتشرت 
في االيام االخيرة حول سماحها 
للمصور االملاني بيتر ليندبرغ 
بالتقاط صور لها الظهار حملها 
لنشـــرها في مجلة مقابل مبلغ 
مالي كبير، واكدت انها لم ولن 

تتاجر بحملها.
وفي تصريحـــات لصحيفة 
»املوندو« اإلسبانية، نفى انطونيو 
روبن وكيل اعمال كروز ظهورها 
في لقطة وهي عارية إلظهار حملها 
ونشرها في مجلة »فوغ«، واشار 
الى ان ليندبـــرغ التقط بالفعل 
صورا لكروز يوم اجلمعة املاضي 
لكن ذلك مت بينما كانت ترتدي 
قميصـــا ابيض اللـــون وحتمل 
رســـالة حملة »ريد« املناهضة 

ملرض االيدز.
وأوضـــح روبـــن ان كروز 
اشترطت ان يظهر اجلزء العلوي 
منهـــا في الصـــور فقط وليس 
حملها، مضيفا ان املجلة ستنشر 
صورتني لها، احداها على الغالف 
واألخرى في الصفحات الداخلية 
بجوار لقطات ملشـــاهير آخرين 

مشاركني في احلملة.

القاهـــرة ـ إيالف: على الرغم 
من ان القوانين المصرية تمنع 
انشـــاء اي مقابر خاصة لالفراد 
باســـتثناء الرؤســـاء والزعماء 
السياســـيين، اال ان رجال دين 
مشهورين تجاوزوا هذه القاعدة 
امثال الشيــخ الشعراوي والشيخ 
عبدالحليم محمود باالضافة الى 
الروائي الشهير شريف حتاتة، 
فيمـــا رفضـــت الدولـــة طلبات 
لمشاهير آخرين على غـرار الكاتب 

يوسف ادريس.
ويبـــدو ان »ظاهـــرة المقابر 
الكاتب  الخاصة« طالـــت ايضا 
الكبير محمد حسنين هيكل، الذي 
اثار طلبه ازمة قانونية كبيرة في 
مصر، حيث قرر د.فتحي سعد 
محافظ 6 اكتوبر تأجيل البت في 

طلب المجلس المحلي للمحافظة 
بتخصيص مقبرة لهيكل داخل 
مزرعته بمنطقة برقاش، وفيما 

رفـــض المحافظ اخطار مجلس 
الـــوزراء باالمر اكد نائبه اللواء 
سيد البرعي ان المحافظ اجل البت 
الطلب  القضية لحين بحث  في 
المقدم من هيكل خالل االسبوع 
المقبل، ليتسنى له دراسة االمر 

بشكل جيد ودقيق.
يذكر ان هيكل يقضي معظم 
وقته فـــي مزرعته برقاش التي 
تحولت الى ما يشبه الديوانية، 
بالقيادات  حيث يلتقـــي فيهـــا 
السياســـية والفكرية المصرية 
وساســـة العالم الذين يزورون 
لقــاءاته  مصر، وكــان اشــهــر 
الذي تـــم بينه وبيـــن الرئيس 
االيراني الســـابق محمد خاتمي 
الذي اثـــار انتقـــادات حكومية 

حينها.

قرد يخطف رضيعة ويقتلها
 بإلقائها من السطح

كواالملبور ـ د.ب.أ: خطف قرد طفلة رضيعة من غرفة 
املعيشة مبنزل وسط ماليزيا وصعد بها إلى سطح املنزل 

وألقى بها على األرض لتلقي حتفها في احلال.
وذكرت صحيفة »ستار« املاليزية الصادرة امس أن القرد 
تسلل عبر نافذة املنزل وهرب بالرضيعة )أربعة أيام(، التي 
أوسعها عضا قبل ان يصعد بها إلى سطح املنزل، ولسبب 

غير معروف، ألقى بها من فوق سطح املنزل.
وأضافـــت الصحيفة ان الوالديـــن الحظا عدم وجود 
الرضيعة فخرجا للبحث عنها، حيث وجدا جثتها تسيل 
منها الدماء أمام املنزل الذي يقع في والية نيجري سيمبالن 

وسط ماليزيا.
وكشف الفحص املبدئي جلثة الرضيعة عن وجود آثار 
عض في الرقبة والرأس واألذنني، فيما أطلق صيادو القرود 
في وقت الحق النار على القرد املشتبه فيه وأردوه قتيال.
املثير للدهشـــة أن القرود املنتشـــرة في ماليزيا من نوع 
ماكاكا تهتم في الغالب بســـرقة املواد الغذائية أو الفاكهة 

من حدائق املنازل وتتجنب التعرض للبشر.

صحتك

االزدحام قد يضاعف خطر 
اإلصابة بسرطان الثدي

اوتاواـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة كندية 
جديدة أن التلوث الناجت عن ازدحام السير 
ميكـــن أن يضاعف خطر إصابة النســـاء 

بسرطان الثدي.
ووجـــد الباحثون في معهـــد األبحاث 
بجامعة »ماكغيل« أن حاالت اإلصابة بهذا 
النوع من األمراض القاتلة »مرتفعة بشكل 
واضح« في املناطق التي ترتفع فيها معدالت 
غاز ثاني أكسيد النيتروجني الذي يعد من 

أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعا.
وقال العلماء إن النساء اللواتي يعشن 
في هـــذه املناطق حيث ترتفـــع معدالت 
الهواء امللوث يتضاعف لديهن خط اإلصابة 

بسرطان الثدي.
وقال املسؤول عن الدراسة مارك غولدبرغ 
»وجدنا عالقة بني ســـرطان الثدي ما بعد 
ســـن اليأس والتعرض لغاز ثاني أكسيد 
النيتروجني ووجدنا أن هذا اخلطر يزيد 
حوالي 25% والنســـاء اللواتي يعشن في 
مناطق ترتفع فيها معدالت التلوث معرضات 
أكثر مبرتني لإلصابة بسرطان الثدي مقارنة 

باللواتي يعشن في مناطق أقل تلوثا«.


