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 طالق ساندرا بولوك يتصدر قائمة القرصنة على كمبيوتر «ليدي غاغا» 

   «طالق المشاهير» في اإلعالم األلماني

 لندنـ  ايالف: استطاع قرصانا إلكترونيات أملانيان، ال تتجاوز 
أعمارهما الـ ٢٣ سنة، من الولوج إلى احلاسوب الشخصي ألكثر 
مـــن ٥٠ جنما من جنوم البوب في العالم، من بينهم جاســـتني 
متبراليك وليدي غاغا، بهدف سرقة أغانيهم التي يحضرون لها، 
أو احلصول على مواد وصور قد تكون مثيرة وتثير الفضائح، 
ولكن متكنت الشـــرطة األملانية من القبض عليهما حيث اعترفا 
بفعلتهما. وبحسب الشرطة األملانية، فإنهما يستعمالن برنامج 
الـ «trojans» وهو برنامج بســـيط يستطيع خرق أي حاسوب، 
حيث قاموا بالولوج إلى حسابات العديد من النجوم واملشاهير 
وســـرقوا العديد من امللفات املوسيقية، وأرقام بطاقات ائتمان، 
وصور فوتوغرافية. ومن بني املواد التي ســـطوا عليها، صور 
للمغنية األميركية كيشـــا وهي عارية متارس اجلنس، وقاموا 
بعدها بابتزازها للحصول على املال. ويؤكد املتابعون أن هدف 
القراصنة من خالل الولوج إلى حسابات املشاهير هو احلصول 
على أعمالهم املوسيقية قبل إصدارها رسميا، وذلك لبيعها على 
اإلنترنت، وهو ما أجبر العديد منهم على حتديد مواعيد إصدار 
ألبوماتهم املوسيقية أو أعمالهم اجلديدة. وظهرت هذه القضية 
إلى العلـــن، بعدما قدمت املغنية كيلي كالركســـون دعوى إلى 
املباحث الفيدرالية األميركية واألملانية بعدما استمع معجبوها 

إلى بعض أغانيها التي لم تصدر بعد على اإلنترنت. 

ـ د.ب.أ: تصدرت واقعة طالق املمثلة   برلني 
االميركية ساندرا بولوك قائمة قصص طالق 
املشاهير التي تناولتها باهتمام وسائل االعالم 

هذا العام وفق احصاء إعالمي أملاني.
  وذكـرت مصـادر شـركة النـداو ميديا 
املتخصصة في االبحـاث االعالمية ان ٨٩٠ 
تقريرا صحافيا في املانيا اهتم مبوضوع تعرض 
بولوك للخيانة من قبل زوجها جيسيس جيمس 
ثم طلبها الطالق بعد ذلك. وجاءت في املركز 
الثاني على قائمة اهتمامات االعالم االملاني 
عالقة جنم كرة القدم االملاني لوثار ماتيوس 
غير املستقرة بزوجته ليليانا حيث تطرقت ٩٧٤ 
مقالة لهذا املوضوع في ٢٠١٠. وحظي انفصال 
جنم الغولف االميركي تايغر وودز والعارضة 

السابقة الني باهتمام ٧٠٤ مقاالت  

 سعودي احتسب ضربة جزاء فعاقبوه ببتر أصبعه
 الريــــاض ـ د.ب.أ: دفــــع فتى 
سعودي ثمن تعيينه حكما ملباراة 
كرة قدم بإحدى احلدائق املزروعة 
في حي العزيزية مبكة حيث بتر 
إصبعــــه اخلنصر إثــــر اعتراض 
الفريق الذي احتسب ضده ضربة 
جزاء أثناء املباراة. ونقلت صحيفة 
«عكاظ» السعودية عن عبداللطيف 
(والــــد الفتى املصــــاب) قوله إن 

ابنه ذهب إلى حديقة وســــط حي 
العزيزية للعب كرة القدم، إال أن 
مجموعة من الشبان املقيمني من 
جنسية آسيوية رفضوا انضمامه 
إليهم بحجة أن الفريقني مكتمالن، 
وأنهم بحاجة إلى حكم بينهم يدير 
املباراة. واضاف أن ابنه وافق على 
تســــلم دور احلكم، وأثناء اللعب 
احتسب ضربة جزاء لصالح أحد 

الفريقني، ما تسبب في اعتراض 
أفراد الفريــــق املقابل على قراره، 
وارتفاع حدة االختالف بينهم إلى 
أن دفع ذلك أحــــد أعضاء الفريق 
إلى استخراج سكني كانت بحوزته 
ومهاجمة احلكم، األمر الذي تسبب 
في بتر إصبعه اخلنصر، وجرح 
غائر في اإلصبع املجاور، فيما الذ 

املعتدون بالفرار من املوقع. 

 رام اهللا ـ أ.ش.أ: قد يبدو من الغريب أن تتولى 
أسرة غير مسيحية أمانة فتح وإغالق أبواب كنيسة 
القيامة، أقدس املقدســــات املسيحية في العالم، كل 
صباح وكل مســــاء، ومع هذا فإن أســــرة نســــيبة 
العربية العريقة حتمل هذه األمانة منذ أن تسلمت 
مفاتيح هذه الكنيســــة من بطريرك القدس للروم 
األرثوذكس صفرونيوس سنة ٦٣٨ للميالد بعد أن 
دخلها املســــلمون فاحتني بقيادة عمر بن اخلطاب، 
ثم انضمت أسرة جودة فيما بعد الى أسرة نسيبة 

في حمل هذه األمانة.
  ويقول وجيه نسيبة الذي يتولى استقبال كبار 
الزائرين وخدمة القبر املقدس في كنيســــة القيامة 
ان عبداهللا بن أم عمارة نسيبة املازنية اخلزرجية 
األنصارية هو الــــذي تلقى هذه املفاتيح في القرن 
الســــابع للميالد عقب الفتح اإلسالمي وظلت هذه 
املفاتيح مع آل نســــيبة حتــــى االحتالل الصليبي 
لألرض املقدســــة. وأوضح نسيبة ـ في مقابلة مع 
موفد وكالة أنباء الشرق األوسط في رام اهللا ـ أن 
عائلته هربت بعد قدوم الصليبيني الى منطقة بورين 
من أعمال نابلس في شمالي الضفة الغربية وظلت 
هنــــاك طوال ٨٨ عاما حتى جاء القائد صالح الدين 

األيوبي وحرر القدس وعندئذ أعاد مفاتيح الكنيسة 
التي كان الصليبيون قد استولوا عليها إلى عائلته. 
وأضاف وجيه نسيبة ان صالح الدين قرر وقف ٥٠ 
ألف دومن على أن تكون ٣ أقســــام منها قسم يكون 
وقفا على الصخرة املشرفة وقسم ثان يكون وقفا 
على احلرم اإلبراهيمي في مدينة اخلليل والقســــم 

الثالث يكون وقفا لعائلة نسيبة.
  وأشــــار نســــيبة إلى أن املؤرخ املقدسي مجير 
الدين مؤلف كتاب «األنس اجلليل بتاريخ القدس 
واخلليل» في القرن اخلامس عشر امليالدي ذكر في 
كتابه هذا أنه رأى توقيع صالح الدين االيوبي على 
هذا الوقف الذي مازالت وثائقه محفوظة في مكتبة 

التراث اإلسالمي في أبو ديس.
  وأوضح وجيه نسيبة أن أسرة جودة انضمت 
إلى أســــرته في حمل أمانة مفاتيح كنيسة القيامة 
في زمن األتراك العثمانيني، حيث تســــلم آل جودة 
فرمانا عثمانيا بذلك سنة ١٦١٢ للميالد وبدأوا العمل 
مع آل نسيبة عام ١٦٢٤، حيث أصبحت املفاتيح في 
حوزة آل جودة بينما يتولى آل نسيبة مسؤولية 
فتح وإغالق الكنيسة وحراستها حسب الفرمانات 

العثمانية التي في حوزتها. 

 مفاتيح كنيسة القيامة 
  في أيدي أسرتين من المسلمين منذ قرون

 القاهرة ـ د.ب.أ: أعلن برنامج األمم املتحدة املشـــترك ملكافحة 
مرض نقص املناعة املكتسب «اإليدز» عن اختيار املمثلة املصرية 

منة شلبي كأحدث سفراء النوايا احلسنة في مصر.
  ومت إعالن املمثلة الشـــابة سفيرة للبرنامج في احتفال خاص 
أقيم يوم اجلمعة املاضي بالعاصمة املصرية القاهرة أعقبه مؤمتر 
صحافـــي حضره عدد من الفنانني بينهم خالد أبو النجا واألردني 

إياد نصار وأمها الفنانة زيزي مصطفى.
  وقالت منة شـــلبي في املؤمتر إن اختيارها كســـفيرة للنوايا 
احلسنة يحملها مســـؤولية العمل على منع زيادة عدد املصابني 
باملرض في مصر من خالل مشاركتها في حمالت التوعية عن املرض 
والتعريـــف بطرق اإلصابة به والتي اعتبرت أن غالبية الشـــعب 
املصري يجهلها. وأضافت ان حرصها على الترويج لطرق الوقاية 
من اإلصابة بڤيروس «اتش آي في» املسبب للمرض لن يكون أبدا 
أقل من حرصها على اختيار أعمال متميزة لتقدميها جلمهورها في 

مصر واملنطقة العربية.

 منة شلبي سفيرة النوايا الحسنة 
  لألمم المتحدة لمكافحة اإليدز

 ميونيـــخ ـ د.ب.أ: قدمـــت املغنيـــة 
الكولومبية الشهيرة شاكيرا اجلمعة أولى 

حفالتها في جولتها الغنائية بأملانيا.
  وبدأت شـــاكيرا جولتها في الساحة 
األوملبية مبدينة ميونيخ جنوبي البالد 
حتت شعار «الشمس تشرق»، وهو شعار 
ال يتناسب مع األحوال اجلوية السائدة 
حاليا في أملانيا والتي تتسم باالنخفاض 
الشديد في درجات احلرارة والتساقط 
الكثيف للثلوج فـــي أنحاء متفرقة من 
البالد. وعقب أول أغنية لها حاولت النجمة 
احلسناء (٣٣ عاما) خالل احلفل تعليم 
خمس فتيات من اجلمهور حركاتها املثيرة 
في «هز الوسط»، وقالت: «انطلقوا إنها 
حركات بســـيطة للغاية.. ميني، شمال، 

ميني، شمال».
  وبدأت شـــاكيرا حفلتهـــا بأغنيتها 
الشـــهيرة «وينيفر ويريفر»، ثم قدمت 
بعض االغاني من ألبومها اجلديد «سال 

إل سول».
  ومن املقرر أن تقدم شـــاكيرا حفالت 
أخـــرى في مـــدن فرانكفـــورت وبرلني 

وكولونيا حتى ١١ من الشهر اجلاري. 

 شاكيرا 
  تعطي جمهورها 

دروسًا في «هز الوسط»


