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العربية: كشفت شركة  ـ   دبي 
acer التايوانيــــة، عمالق صناعة 
اإللكترونيــــات عن منوذج جديد 
جلهاز كمبيوتــــر محمول مزود 
بشاشتني تعمالن باللمس بشكل 
كامل، ومن املقرر وصول اجلهاز الى 
منافذ البيع حول العالم مع مطلع 
العام اجلديد ليفرض حتديا جديدا 
في سوق تتبارى فيه عدة شركات 
أميركيــــة وأوروبية وآســــيوية 
لنيل رضا املستخدمني املتطلبني. 
وظهر Iconia كمنافس جديد من 
الشــــركة التي حتتل أولى املراكز 
على مســــتوى العالم في تطوير 
األجهزة اإللكترونية وحتقيق أعلى 
معدالت املبيعــــات، ليقدم خيارا 
مختلفا يعتمد على نظام تشغيل 
ويندوز ٧، في مقابل جهاز اآلي باد 
الذي اكتسح األسواق في ٢٠١٠، في 
منافسة مثيرة لالهتمام، إذ تقدم 
Acer ميزات أفضل على مستوى 

الفاعلية واألداء في جهاز ثنائي الشاشة. ويأتي Iconia مزودا مبعالج 
من طراز ICORE ٥ املعروف بكفاءته العالية من شــــركة إنتل باالضافة 
 ٧٦٨xالثنتني من شاشات اللمس مبقاس ١٤ بوصة ومبعدل وضوح ١٣٦٦
بكسل، توفران للمستخدم جتربة فريدة ومثيرة في االستخدام جلهة 
سهولة تصفح مواقع االنترنت، اضافة الى اتاحة امكانيات غير مسبوقة 
في التحكم بالبرامج والتطبيقات بلمسة سريعة، حيث توفر الشاشتان 
مساحة عرض مضاعفة لعرض صفحات مواقع االنترنت بشكل كامل، 
فضال على سرعة االستجابة للمسة املستخدم حيث مييز اجلهاز رغبة 

صاحبه في التحول من التصفح 
الى الطباعة، ويكفي املســــتخدم 
أن يلمس سطح الشاشة السفلية 
بكلتا يديه وأصابعه ليظهر مباشرة 
لوحة مفاتيح، كما ميكن الستعمال 
يــــد واحدة لتظهــــر دائرة حتكم 
مبختلف الوسائط املتعددة، اضافة 
الى امكانية الكتابة باليد حيث متيز 

الشاشة أشكال احلروف.
  ورغم أن اجلهــــاز ليس األول 
لتضمني شاشتني في كومبيوتر 
واحد، حيث سبق أن أطلقت شركة 
توشيبا اليابانية جهازها ليبريتو 
بشاشــــتني بحجــــم ٧ بوصات، 
مراهنة على ازدهار سوق الكتب 
االلكترونية، حيث أتاح ليبريتو 
جتربة قراءة مشابهة ألسلوب حمل 
الكتاب التقليدي، اال أن ســــعره 
املرتفع لم تبرره محدودية وظائفه، 
ما حال دون انتشار واسع. وخالفا 
جلهاز آي باد املزود من شركة آبل 
األميركية بشاشة محدودة نسبيا مبساحة عرض ال تتجاوز ١٠ بوصات 
فقط، يتيح Iconia امكانية مشاهدة تطبيقات أحدث نسخة من برنامج 
Flash لعرض الصور والنصوص املتحركة، اضافة الى ملفات الڤيديو، 
كما ويتفوق Iconia على آي باد في عدة نقاط أبرزها مساحة التخزين 
الضخمة اذ تصل ســــعة القرص الصلب الى ٧٥٠ غيغا بايت، و٤ غيغا 
من ذاكرة الوصول العشوائية، اضافة الى ثالثة منافذ USB من اجليلني 
الثاني والثالث فضال عن امكانية الربط مع جهاز التلفزيون مباشــــرة 

من خالل وصلة إتش دي ام آي. 

 فتوى إماراتية تبيح للرجال 
استخدام «المكياچ» للزينة

 دبي: أباحت فتوى اماراتية للرجال اســـتخدام أدوات التجميل 
(املكياچ)، بشرط عدم التشبه بالنساء، وأوضحت ان حترمي استخدام 

املكياچ للرجال، يقتصر على حالة استخدامه للتشبه بالنساء.
  وفقا جلريدة االمارات اليوم، قال كبير املفتني في دائرة الشؤون 
االسالمية والعمل اخليري في دبي، د.احمد عبدالعزيز احلداد انه «لو 
وصل استخدام الرجال املكياچ الى حد التشبه بالنساء، كما يكون 
من بعض املهزومني خلقيا فيشـــابهون النساء في كل شيء، فإنه 
يحرم عليهم»، مضيفا «اذا مت استخدامه في وظيفة، أو للتداوي، 

أو حتى إلظهار اجلمال، دون تشبه بالنساء، فإنه ال حرج فيه».
  وقال احلداد انه تلقى شـــكاوى واستفسارات عدة بشأن اقبال 
الشباب على اســـتخدام املكياچ، خصوصا املكياچ الرجالي الذي 

طرح في االسواق اخلليجية، ومنها أسواق الدولة.
  وأضاف: جنيب الســـائلني بأن استخدام املكياچ للرجال يجوز 
بشكل عام، سواء كانت الوظيفة تتطلب ذلك، أو إلخفاء بثور في 
الوجه، أو حتى للتجمـــل، ألن اهللا جميل يحب اجلمال، وقد جاز 
للجند الصبغ بالســـواد بال خالف. الفتا الى ان حترمي اســـتخدام 
املكياچ، يقتصر على حالة اســـتخدامه للتشبه بالنساء فقط، فقد 
«لعن رسول اهللا ژ املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات 
من النساء بالرجال»، كما في الصحيح، وحاالت التشبه معروفة 
ال تخفى. وأكمل كبير املفتني «األولى للرجال ترك هذا املكياچ، اذ ال 
فائدة منه، والرجال فيهم من كمال الرجولة ما يغنيهم عن التصنع 
باملكياچ ونحوه». وأضاف: املكياچ املســـتخدم للنســـاء للتجمل 
والتزيـــن للزوج أو ابتغاء فضل اهللا في التماس االزواج، ال بأس 
به، وهو من مقتضيات حياتهن، وحاجتهن اليه ماســـة، والشارع 
يندبهن الى التزين ألزواجهن وللنساء. الفتا الى ان إظهار النساء 

زينتهن، يقتصر على النساء أو احملارم فقط. 

 الڤاتيكان: البابا حقق خمسة 
ماليين يورو من مؤلفاته

 قاتل أمه بالسيف: 
  اهللا أمرني بإخراج الشيطان منها!

 حمالت مكثفة للقضاء على «البق» 
باستديوهات «الجزيرة» و«بي بي سي»  

 رفضت خلع الحجاب.. فهددوها بالفصل

 نيويوركـ  أ.ش.أ: تبذل األمم املتحدة حاليا جهودا مضنية من أجل 
القضاء على حشــــرات «البق» التي انتشــــرت في أماكن عديدة داخل 
مقرها الرئيسي بنيويورك. ومت اكتشاف انتشار البق باعداد كبيرة في 
استديوهات محطة «بي بي سي» البريطانية ومحطة قناة «اجلزيرة» 
القطرية، فضال عن مؤسســــة «ان اتش كي» اليابانية لالخبار بالدور 
الثاني باملقر الرئيسي لألمم املتحدة. وقررت ادارة احملافظة على البيئة 
باألمم املتحدة تكثيف جهودها من خالل زيادة حمالت القضاء على البق 
وتعقيم مكاتب جميع الصحافيني واملراسلني وبصفة خاصة األماكن التي 
ظهر فيها البق بصورة مفزعة. ويتم اختيار أيام العطالت واالجازات 
الرسمية لتكثيف جهود مكافحة البق، وللحيلولة دون انتشاره الى 

بقية مكاتب املراسلني املعتمدين باملنظمة الدولية. 

 ذكرت إدارة مدرسة مبدينة تولوز بفرنسا أن معلمة مسلمة مهددة 
بالفصل من وظيفتها بسبب رفضها خلع احلجاب أمام طالبها بالصفوف 
االبتدائية باملدرسة. وقد اجتمعت جلنة تأديبية مع ممثلي نقابات املعلمني 
وإدارة املدرسة لبحث حالة هذه املعلمة وأعطت رأيا استشاريا بفصلها 

من وظيفتها ويرجع القرار في هذا الشأن إلى إدارة املدرسة.
  وكانت هذه املعلمة جنحت في مسابقة اختيار املعلمني عام ٢٠٠٢، 

إال أنها لم تتسلم عملها نتيجة أخذها إجازات رعاية طفل.
  وفى تلك األثناء حتولت هذه املعلمة إلى اإلسالم، ومع انتهاء احلد 
األقصى من إجازات رعاية الطفل التي ميكن لها أن حتصل عليها، عادت 
املعلمة إلى املدرسة مع بداية العام الدراسي احلالي فما كان من إدارة 

املدرسة إال أن طلبت منها خلع احلجاب، إال أنها رفضت ذلك. 

 الڤاتيكان ـ د.ب.أ: قال مســــؤؤلون بالڤاتيكان ان عائدات مؤلفات 
البابا بنديكتوس السادس عشر من الكتب واملطبوعات االخرى بلغت 

خمسة ماليني يورو (٦٫٦ ماليني دوالر).
  اعلن ذلك خالل مؤمتر صحافي لتقدمي مؤسسة «جوزيف راتزينجر 

بنديكتوس السادس عشر» التي اسسها الڤاتيكان حديثا.
  وقال رئيس املؤسسة املونسنيور جيوسيبي انطونيو سكوتي انها 
(املؤسســــة) تهدف الى الترويج للتفوق في البحث الالهوتي ووضع 

معايير ملنح سلسلة من اجلوائز للعلماء املستحقني.
  واضاف ان اول «اسهاب ملموس» في املؤسسة اتى من طرف البابا 
نفسه الذي قدم لها ٢٫٤ مليون يورو، اي حوالي نصف حقوقه املالية 
من اعماله التي مت نشرها. ونقلت وكالة «انسا» لألنباء عن سكوتي ان 
البابا وجه النصف اآلخر لدعم العمل اخليري. وألف البابا بنديكتوس 
السادس عشر (٨٣ عاما) منذ انتخابه للكرسي البابوي في ٢٠٠٥ اكثر 
من ثالثني عمال منشــــورا. ومن بني مؤلفاته الكتاب االكثر مبيعا في 

العالم «يسوع الناصرة: من املعمودية في االردن الى التجلي». 

 نيويورك ـ سي.إن.إن: أقر املمثل األميركي مايكل بري والذي اتهم 
بقتل والدته بســــيف، بذنبه، قائال إن «اهللا أمره أن يفعل ذلك بعد أن 
استحوذ الشيطان على أمه». وقال بري في مقابلة مع صحيفة «ديلي 
نيوز» من داخل قسم السجناء في مستشفى بلفيو، حيث يتم تقييم 

وضعه النفسي «لم أقتلها، وإمنا قتلت الشيطان الذي في داخلها».
  وقد وجهت الســــلطات تهمتي القتل مــــن الدرجة الثانية وحيازة 
جنائية لســــالح إلى املمثل الذي عثر عليه شــــاهرا سيف بالقرب من 
جثة والدته القتيلة، يانيك بري، التي تلقت عدة طعنات ووجدت في 
وضع الركوع داخل حمام الشقة. وقال بري انه سمع أصواتا، مبا في 
ذلك صوت من اهللا، وأوعز مبهاجمــــة والدته، ٥٥ عاما، فما كان منه 
إال أن ذهب في وقت متأخر من ليل االثنني املاضي إلى شقتها في حي 
بروكلني مبدينة نيويورك. ومضى يقــــول «بدا صوتها مثل أصوات 
الشــــياطني.. ســــألتها هل تؤمنني باهللا؟ قالت: ال، ال يا مايكل، وبدأت 
تصرخ.. ثم أخذت في ضربها بالسيف هكذا، «وأخذ يشير بيده اليمنى 

إلى طريقة تشطيب والدته باستخدام السيف». 

 مارغريت تاتشر 

 قاتل أمه على مواقع االنترنت  البابا بنديكتوس السادس 

 شاشتان تعمالن باللمس وتغيران قواعد المنافسة في عالم «الالب توب»

 منتج ثوري تايواني يتحدى Ipad األميركي

 دبيـ  العربية: كشف وزير النقل العراقي عامر 
عبداجلبار عن االنتهاء من أعمال احلفر البحري في 
ميناء أم قصر بالوصول إلى عمق ١٢ مترا ونصف 
املتر ليكون امليناء بذلك جاهزا الستقبال السفن 
الكبيرة منذ ١٩٩١. وميناء أم قصر في البصرة هو 
املنفد التجاري البحري الوحيد للعراق ويشهد أعمال 
تطوير وتأهيل ضخمة من خالل بناء أرصفة جديدة 
وحتديث نظم الشحن والتسجيل وفقا للمعايير 
العاملية. وكان العراق تعاقد مع شــــركة «جولف 
تينر» اإلماراتية إلنشاء محطة حاويات في ميناء أم 
قصر، وذلك لرفع الطاقة االستيعابية في استقبال 
اكبر عدد ممكــــن من احلاويات الناقلة للبضائع. 
وتبلغ مساحة املشروع ٣٤٠ ألف متر مربع فيما 
تشغل املساحة الفعلية خلزن احلاويات ٣٠٠ ألف 
متر مكعب، ومت إجناز املرحلة األولى والثانية من 
املشــــروع املتمثلة بغرز الركائز األساسية البالغ 
عددها ٥٣٢ ركيزة في املنطقة الواقعة بني امليناء 

الشمالي واجلنوبي ألم قصر. 

 تتجه إليقاف االستقدام من إندونيسيا
  بعد اإلخالل بالكثير من االتفاقيات بخصوص العمالة

 الرياضـ  إيالف: في تطور جديد لقضية االســـتقدام 
من اندونيسيا، ودراسة اندونيسيا فكرة تعليق إرسال 
عمالتها للســـعودية أو إيقافها، أشـــارت مصادر وثيقة 
الى أن الســـعودية في طريقها إليقاف استقدام العمالة 
اإلندونيسية بعد سلسلة إخالل باالتفاقيات بني مكاتب 
االستقدام واجلهات املسؤولة في اندونيسيا وتبدأ بزيادة 
أسعار االستقدام وتنتهي بحوادث تعذيب األطفال وهروب 
العمالة، وكل ذلك تزامن أيضًا مع حملة رسمية وشعبية 
وإعالمية ضخمة ضد السعودية نشبت أخيرا في جاكرتا 
بعد حادثة تعذيب تعرضت لها  اخلادمة االندونيســـية 

سومياتي مصطفى.

  وفي حني فوجئ سعوديون باحلملة اإلعالمية التي 
شنتها الصحف االندونيسية والتصعيد اإلعالمي حلادثة 
اخلادمتني االندونيسيتني، تدخل املسؤولون اإلندونيسيون 
في القضية وعدم اعتبارها حالة فردية، إال أن مقربني من 
دهاليز العالقة املتبادلة على مستوى التعامل التجاري 
خصوصا اســـتقدام العمالة بـــدوا متوقعني الكثير  من 
الوسائل التي تستخدمها جماعات إندونيسية للضغط 
لرفع تسعيرات االســـتقدام التي ارتفعت أصًال من أقل 
من ألـــف دوالر إلى نحـــو ٢٥٠٠ دوالر خالل أقل من ٥ 

سنوات.
  وبدأ الســـعوديون بعد احلملة اإلعالمية والرسمية 

يقارنون بني مســـتوى تصعيد اجلرائـــم الفردية التي 
ترتكب من مواطني البلدين ضد بعضهما في السنوات 
األخيرة، وقال بعضهم إن الصحف السعودية تنشر بني 
الفينة واألخرى جرائم يصل بعضها إلى مستوى القتل 
بطرق وحشـــية، إضافة إلى القضية األكبر التي تعاني 
منها غالبية العائالت الســـعودية، وهي قضية هروب 
اخلادمات بعد أن تتكبد تلك العوائل مبالغ طائلة، يأتي 
ذلك بسبب نشاط عصابات تشغيل اخلادمات في أعمال 
كثيرة منهـــا اخلدمات املنزلية والدعارة. إال أن ذلك ظل 
دائما ال يتواكب وحملة رسمية أو إعالمية منظمة كما هو 

احلال بعد تعذيب اخلادمة في املدينة املنورة أخيرا. 

 السعودية  

 أظهرها تعاني من الخرف وتكلم زوجها المتوفى

 غضب بريطاني من تخصيص
  أكثر من ١٫٥ مليون دوالر لتمويل فيلم عن تاتشر «الخرفة» ! 

 لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: أعرب نــــواب حزب 
«احملافظــــني» البريطاني عــــن غضبهم إزاء 
تخصيص مبلغ يفــــوق الـ ١٫٥ مليون دوالر 
من أموال دافعي الضرائب لتمويل فيلم يصور 
رئيسة الوزراء البريطانية السابقة البارونة 

مارغريت تاتشر وهي تعاني من اخلرف.
  وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
امس ان مبلغ ١٫٥٦ مليون دوالر دفع إلنتاج 
الفيلم فيما يعتبر إهانة أخيرة للحكومة مشيرة 
إلــــى ان النواب احملافظني نددوا باســــتخدام 
مــــال دافعي الضرائب فيما يبدو انه لوظيفة 
سياسية. يشار إلى ان تاتشر (٨٥ سنة) تظهر 
في الفيلم كامرأة مصابة باخلرف ونادمة على 
قرارات سياسية اتخذتها ويرى الكثيرون انها 

كانت قرارات شجاعة.
  ويصور الفيلم تاتشــــر أيضا وهي تكلم 

زوجها دنيس من دون أن تعي انه توفي.
  وقالــــت النائب من حزب «توري» بريتي 
باتل انها «انزعجت بشــــكل عميق» من فكرة 
الفيلم مضيفة انه «يقلل من احترام اإلنسان 

وشيء كهذا سيسيء إلرث تاتشر».
  وإذ اتهمت اليســــار بالوقوف وراء الفيلم 
شددت على انه «استغالل صاعق ألموال دافعي 
الضرائب». من جهته، قال أندرو برايدجن من 
احلزب نفســــه «ال يبدو هذا استخداما جيدا 
ألموال الشعب وسيقلق دافعو الضرائب من 
هذا اإلنفاق الكبير على ما يبدو انه محاولة 

لتسوية مسألة سياسية». 

 إعدام سعودي
   إلدانته بقتل طفلته

  الرياضـ  أ.ف.پ: أعلنت وزارة 
الداخلية السعودية ان سعوديا 
أدين بجرمية قتل طفلته البالغة 
مـــن العمر ٥ أعـــوام أعدم بحد 

السيف اجلمعة في الرياض.
  وأفاد بيان صادر عن الوزارة 
الرســـمية  نقلته وكالة األنباء 
السعودية بأن «مصلح بن سليم 
بن عيد العطوي أقدم على قتل 
ابنتـــه بيان البالغة من العمر ٥ 
ســـنوات، وذلك بضربها ضربا 
مبرحا بســـلك كهربائي وبيديه 
وقدميه في أجـــزاء متفرقة من 

جسمها».
  وأضاف البيان ان الرجل، وهو 
مدمن على املخدرات، أعدم بحد 
الســـيف في مدينة تبوك شمال 
غرب السعودية الرتكابه جرمية 

«بشعة ومنكرة». 

 محكمة مصرية تبطل قرارًا 
حكوميًا بالرقابة على رسائل 

الهاتف المحمول
  القاهــــرةـ  يو.بي.آي: وجهت محكمة مصرية امس 
ضربة جلهود احلكومة في تشــــديد قبضتها الرقابية 
عندمــــا قضت ببطالن قرارات الرقابة على الرســــائل 
املبثوثة عبر التلفون احملمول. وألغت محكمة القضاء 
اإلداري مبجلــــس الدولة قرار اجلهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت املتضمن ضرورة خضوع الرسائل اإلخبارية 
على التلفون احملمول للرقابة على مضمونها. كما ألغت 
احملكمة اشــــتراط حصول الشركات واجلهات الراغبة 
في تقدمي اخلدمات االخبارية من خالل رسائل التلفون 
احملمول على تراخيص وموافقات من اجلهاز وغيرها 
من اجلهات. واستندت احملكمة في حكمها إلى أنه «من 
شأن تلك اإلجراءات أن متثل وصاية على حرية الرأي 
والتعبير واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتلفون 
احملمول باملخالفة ملا أقره الدستور والقانون في شأن 

حرية الرأي والتعبير». 

 وزير النقل العراقي: 
 ميناء أم قصر جاهز الستقبال 
السفن الكبيرة


