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كريستيان نورمان تعلن عن تلفزيون أوبرا اجلديد

عازفة البيانو البحرينية نور القاسم

إسبانية تدخن خارج املطعم بعد تطبيق قانون حظر التدخني

ممنوع في الحانات والمطاعم

إسبانيا تطبق أكثر قوانين منع التدخين صرامة في أوروبا

7000 عروس وعريس في تايوان
تايبيهـ  د.ب.أ: عقد نحو سبعة آالف عروس 
وعريس قرانهم في تايوان يوم السبت املاضي 
في أول أيام العـــام اجلديد الذي يعتقدون أنه 

يوم مبارك وميمون.
ويوافق هذا اليوم بداية العام امليالدي اجلديد 
والذكرى املئوية إلقامة تايوان التي تطلق على 

نفسها رسميا اسم »جمهورية الصني«.
ويعتقد الصينيون ان رقم 100 يعنى »100% او 
الكمال«، ويقولون »زواج سعيد ملئات األعوام« 

لألزواج اجلدد، وهو ما يعني أنهم يتمنون لهم 
سعادة أبدية بعد زواجهم.

وتـــــم تنظـــيم عـــــرس جماعي عبر تلك 
اجلزيرة. وفي تايبيـــه، تقدم الرئيس ما ينج 
جيو زفافا جماعيـــا ملجموعة من 100 عروس 
وعريس، مطالبا األزواج اجلدد بتبادل القبالت 
لنحو دقيقتني، وحثهم علـــى اإلجناب، حيث 
تسجل تايوان واحدا من أقل معدالت اإلجناب 

في العالم.

مدريد ـ أ.ف.پ: دخل قانون حظر التدخني حيز التنفيذ في إسبانيا 
حيث بــــات التدخني ممنوعا في احلانات واملطاعــــم اعتبارا من األمس 

مبوجب واحد من أكثر التشريعات بهذا الشأن صرامة في أوروبا.
ودخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من يناير بعد تعليق تطبيقه 

يوما واحدا من أجل احتفاالت رأس السنة.
وينص القانون على منع التدخني في احلانات واملطاعم وأماكن اللعب 

اخلاصة باألطفال واحمليط اخلارجي للمدارس واملستشفيات.
وقالت ايلينا دي لوســــيا )22 عاما( وهــــي مدخنة وتعمل في حانة 
في وسط مدريد إن »التدخني أصبح جزءا من املاضي«. وأضافت »نظرا 
للجوانب الصحية ال اعترض على القانون، لكن يجب تخصيص أماكن 
للمدخنني«. أما زميلتها كريســــتينا مدريد )22 عاما( فقالت إنها تشعر 
باالرتياح ملنع التدخني. وقالت »أنا ال أدخن لكنني أصبحت مدخنة سلبية 
وكنت أشعر بذلك«.  ويأتي القانون اإلسباني بعد 7 أعوام على إجراءات 
تاريخيــــة تبنتها ايرلندا التي كانت أول بلد أوروبي يحظر التدخني في 
األماكن العامة. وحذت دول أوروبية أخرى حذوها بعد ذلك. وكان قانون 
ملنع التدخني أقر في 2006 في إسبانيا وكان من أكثر النصوص تساهال 
في القارة االوروبية، إذ إنه يسمح بالتدخني في معظم احلانات واملطاعم. 
إال أنه يحظر التدخني في أماكن العمل ووسائل النقل واحملالت التجارية. 
أما القانون اجلديد، فيثير قلق أصحاب املطاعم الذين يتوقعون تراجعا 

بنسبة 5 إلى 10% في رقم أعمالهم، حسب االحتاد اإلسباني للفندقة. 

التقاط األنفاس من شبكات
التواصل االجتماعي على اإلنترنت

أوبرا تطلق محطتها التلفزيونية الخاصة »أو دبليو إن«

الكسوف الجزئي األول للشمس في 2011.. غدًا

عازفة البيانو البحرينية نور القاسم:
الفن هو الطريق للديموقراطية

هامبورغ ـ د.ب.أ: ال يتطلب 
إنشاء حساب شخصي على أحد 
شبكات التواصل االجتماعي على 
االنترنت أكثر من بضع نقرات 
على الفارة، ولكـــن إغالق هذا 
احلســـاب في وقت الحق رمبا 
ينطوي على بعض الصعوبة، 
حيث تبذل شـــبكات التواصل 
االجتماعي مثل الـ»فيس بوك« 
وغيرها قصارى جهدها لالحتفاظ 
بأعضائها حتى لو كان ذلك يعني 

التالعب مبشاعرهم.
وتقـــول فرويكـــه لوبكـــه 
ناربرهاوس، وهي من ســـكان 
هامبورغ وقامت بإغالق جميع 
حساباتها الشخصية على شبكات 
التواصل االجتماعي »لقد أدت 
هذه اخلطـــوة إلى تغيير كبير 
بالنسبة ألصدقائي«. ولم يكن 
الـــوداع صعبا بالنســـبة لهذه 
العمر  التي تبلغ من  الســـيدة 

واشنطنـ  أ.ش.أ: أطلقت مقدمة 
البرامج األميركية الشهيرة أوبرا 
التلفزيونية  وينفري محطتهــــا 
اخلاصة »أو دبليو إن«، واملقرر 
أن تكــــون متاحة أمام 80 مليون 

أسرة أميركية.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســــي( امــــس أن احملطة 
التلفزيونية ســــتبث على مدار 
الساعة سبعة أيام في االسبوع، 
مشيرة إلى أن احملطة ستعرض 
برامج حوارية حول الصحة وعلم 
النفس واالدارة املالية الشخصية، 
فضال عن برامــــج تعني بالطبخ 

وبتلفزيون الواقع.
وكانت أوبرا وينفري قد أعلنت 
العام املاضي أن املوسم الـ 25 هو 
األخير في عمر البرنامج األشهر 
»أوبرا وينفري شو« الذي يعرض 
في أكثر من 200 قناة تلفزيونية في 

صـــرح  د.ب.أ:  ـ  برلـــني 
ستيف هوبز رئيس شركة آبل 
لإللكترونيات بأن نظام تلفزيون 
آبل لم يعد مجرد لعبة في أيدي 
الهواة، بل انه جتاوز هذه املرحلة 

منذ فترة طويلة.
ويرجع السبب في ذلك إلى ان 
مبيعات اجليل الثاني من النظام 
توشك على حتطيم حاجز املليون 
مشـــتر خالل األسابيع املقبلة، 
إن لم تكن قد تخطت هذا الرقم 

بالفعل.
وذكر أرشـــيبالد هورليتز 
التي  رئيس شـــركة جرافيس 
تبيع منتجات آبل في أوروبا في 
مقابلة مع وكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( ان »شركة آبل استهانت 
بشكل خطير في تقديراتها بحجم 
مبيعاتها احملتمل من تلفزيون 

نيويـــورك ـ د.ب.أ: يبدو أن 
دخول غوغل عالـــم تلفزيون 
االنترنت لن يكون بالسالســـة 
التي كانت الشركة تخطط لها.

وذكـــرت وســـائل االعـــالم 
األميركيـــة مؤخرا أن شـــركة 
غوغل صاحبـــة محرك البحث 
العمالق على االنترنت تعتزم 
إعادة صياغة البرنامج اخلاص 
بتلفزيون غوغل قبل طرحه في 
األسواق، بعد الهجوم احلاد الذي 

شنه النقاد على النظام.
وكان الهـــدف مـــن تقنيـــة 
»تلفزيـــون غوغـــل« أن تعمل 
على تلفزيونات خاصة أو من 
خالل أجهـــزة يجري توصيلها 
بالتلفزيـــون، ومـــن املعروف 
أن شـــركتي ســـوني اليابانية 
السويســـرية  ولوجيتيـــك 
تســـتخدمان هذه التكنولوجيا 

بالفعل.
وتتمثل الفكرة من تلفزيون 
غوغل في الدمج بني التلفزيون 

واالنترنت.
وسيكون مبقدور املشاهدين 
الدخول على متصفح االنترنت 

قائلة »لقد كان اخلروج دراميا 
وعاطفيا«. ويواجه أي شخص 
يريد إغالق حسابه الشخصي 
على إحدى شـــبكات التواصل 

االجتماعي بعض الصعوبات.

املديرة التنفيذية لشــــبكة اوبرا 
وينفــــري فــــي مكتبهــــا بلوس 
اجنيليس وهي تعلن عن انطالق 

احملطة اجلديدة.

تلفزيون آبل التي حصل عليها، 
ولكن لألسف لم يصل املزيد من 

هذه األجهزة.

األجهزة اإللكترونية للمستهلك 
الذي ســـيقام فـــي مدينة الس 
فيغاس األميركية هذا الشـــهر، 
كانت الشركات مثل »توشيبا« 
و»إل.جي« و»شارب« مستعدة 
لعـــرض أجهزتهـــا التي تعمل 
بتقنية »تلفزيون غوغل«، لكن 
غوغل طلبت منها تأجيل طرح 
هذه األجهزة حتى تقوم بإعادة 

صياغة برنامجها.

املنامةـ  أ.ف.پ: تعتبر عازفة 
البيانو البحرينية الشابة نور 
القاسم الفائزة باجلائزة االولى 
في مسابقة ڤيينا العاملية للبيانو 
هذا العام، ان الفن هو الطريق 
الى الدميوقراطية واداة بديلة 

للتواصل مع الناس وبينهم.
وقالت القاســــم في مقابلة 
مع وكالة »فرانس برس« بعد 
احيائها مــــع العازف اللبناني 
وســــيم قيســــي حفال باملنامة 
مبناسبة الذكرى املائتني مليالد 

املؤلف الپولندي شوبان »اعتقد 
ان املوسيقى والفن عموما لغة 
حوار وقــــدرة بديلة للتواصل 
الناس«. واضافت »ايقنت  مع 
ذلك متاما فــــي العام 2001 مع 
بدء التحــــوالت الدميوقراطية 
في البحرين )..( هذه القناعة 
هي التي حســــمت قراري في 
ذلك العام لدراسة املوسيقى في 
النمسا والتفرغ لها بعد ان كانت 
بالنســــبة لي هواية بدأت منذ 
الصغر«. وفي بطاقة نور التي 

استقطبت جمهورا غفيرا غصت 
به الصالة الثقافية في املنامة، 
عالمات نبوغ مبكر في العزف 
على البيانو الذي بدأت تداعبه 
منذ كانت طفلة في الرابعة من 
اذ  الوالدين،  عمرها »بتأثيــــر 
كانت املوســــيقى موجودة في 
املنزل على الدوام«. وقالت: »ان 
والدي كان يهوى سماع اغنيات 
وموسيقى فريد االطرش وكنت 
اعزف هذه االغنيات النها كانت 

تتردد في املنزل«.

27 عاما، وهي تقول »في نهاية 
الرســـائل  األمر، مازالت هناك 
اإللكترونية والهواتف احملمولة«، 
ولكن املشكلة الكبرى كانت إغالق 
احلســـاب الشخصي، وتوضح 

145 دولة بجانب الواليات املتحدة 
األميركية، للتفرغ اعتبارا من 2011 

للمحطة اجلديدة.
وقد ظهرت كريستينا نورمان 

آبل وبخاصة في أوروبا«.
ويقول انـــه كان بإمكانه ان 
يبيـــع 3 أضعاف عـــدد أجهزة 

»كروم« اخلاص بشركة غوغل 
التلفزيون  من خـــالل جهـــاز 
مباشـــرة، كذلك ســـيكون من 
املئات من  البحث عـــن  املمكن 
التلفزيون ومشاهدتها  قنوات 
على شاشات التلفزيون أو من 

خالل االنترنت.
وذكـــرت صحيفتـــا »وول 
ســـتريت« و»نيويورك تاميز« 
األميركيتـــان أنـــه في معرض 

باريسـ  أ.ف.پ: يشـــهد العالم غدا الكسوف 
األول للشمس في العام 2011 ، لكنه سيكون كسوفا 
جزئيا، وميكن مشاهدته في اوروبا السيما في 
شمال السويد وشمال افريقيا والشرق االوسط 

وآسيا الوسطى.
في فرنسا ســـيحجب القمر اكثر من نصف 
قرص الشمس وصوال الى ثلثيه، جراء وقوعه 
بني الشمس واالرض، وسيكون شمال اجلزائر 
أولـــى املناطق التي تدخل في ظل القمر ثم تليه 

املناطق الواقعة شرقا.
وستشـــاهد معظم مناطق غرب اوروبا هذه 

الظاهرة عند شروق الشمس، كما سيكون متاحا 
لســـكان القاهرة والقدس واسطنبول وطهران 

مشاهدة هذا الكسوف اجلزئي.
وينتهي الكســـوف اجلزئي للشـــمس عندما 
تخرج االرض من ظل القمر قرابة الساعة 11.00 
ت.غ، وجتري ظواهر الكسوف الشمسي عندما 
مير القمر بني االرض والشمس حاجبا أشعتها 

بشكل جزئي او كلي.
وعندما متر االرض في ظل القمر، يكون الكسوف 
جزئيا، على غرار الكسوف الذي سيجري يوم غد 
اذ يحجب القمر قرص الشمس بصورة جزئية.

الجيل الثاني من تلفزيون آبل يحقق مبيعات هائلة

..وتلفزيون غوغل يواجه بعض الصعوبات

مالبسات وفاة المطربة تينا ماري التزال غامضة 
لوس اجنيليسـ  أ.ش.أ: التزال مالبسات وفاة مطربة 
موسيقى السول األميركية تينا ماري غامضة، وكانت 
املطربة قد رشحت أربع مرات جلائزة غرامي املرموقة 

خالل مشوار حياتها الفنية.
ومن املرجح أن يستغرق احملققون أسابيع لتحديد 
سبب الوفاة حســـبما ذكر الطبيب الشرعي في لوس 
اجنيليس ايد وينتر حيث اثبت تشريح اجلثة عدم وجود 

عالمات على حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.
ورمبا حتدد اختبارات الســـمية سبب الوفاة وهو 

ما يستغرق عادة ستة اســـابيع للتوصل الى نتيجة 
من خالله.

وكان قد مت العثور على املطربة تينا ماري )54 عاما( 
ميتة في منزلها في كاليفورنيا في 26 ديسمبر الفائت 
ورجحت السلطات أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب 
طبيعية. ولدت تينا واسمها ماري كريستني بروكيرت 
عام 1956 وهي فنانة حازت شـــهرتها من خالل بعض 
األعمال الغنائية ومن بينها »أو ال ال ال« و»فتاة احلب« 

و»الرغبة احملمومة«.

لـــوس أجنيليس ـ 
يو.بـــي.آي: بـــدأ املمثل 
ويســـلي  األميركـــي 
سنايبس إعطاء دروس 
في اليوغا خالل قضائه 
الســـجن بتهمة  عقوبة 
التهرب من دفع الضرائب 
الســـجون  فـــي أحـــد 

الفيدرالية ببنسلفانيا.
ونقـــل موقع »تي إم 
زي« األميركي عن مصادر 
مقربة من سنايبس انه 
طلب حصيرة يوغا له 
وألحد السجناء اآلخرين 
فـــي منشـــأة »ماكني« 
اإلصالحية ومتت تلبية 

طلبه.
يشار إلى ان سنايبس )48 سنة( اشتهر بأدواره في أفالم عديدة 

أبرزها ثالثية أفالم »باليد« و»يو أس مارشال« وغيرها.
وكان املمثـــل قد أدين عام 2008 بتهمـــة عدم دفع الضرائب على 
املدخول وعدم التبليغ عنها وقد أكدت محكمة االستئناف على احلكم 
وأبلغته الشهر املاضي أنه يتعني عليه تسليم نفسه على الرغم من 
محاوالت محاميه تخفيف احلكم وبالفعل ســـلم نفسه في ديسمبر 

ليبدأ عقوبة بالسجن 3 سنوات.

ويسلي سنايبس يدرس اليوغا في السجن!

ابن إلتون جون الجديد يعيش
في شقة بمليوني دوالر

لندنـ  يو.بي.آي: يعيش ابن النجم البريطاني إلتون جون ورفيقه 
املنتج السينمائي ديڤيد فورنيش الذي لم يتجاوز الثمانية أيام بشقة 
خاصة يبلغ ثمنها حوالي مليوني دوالر مالصقة لشـــقتهما الفخمة 

ترافقه مربيتان طوال الوقت.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« ان جون وفورنيش عهدا بالتصميم 
الداخلي للشـــقة التي يبلغ ثمنهـــا مليوني دوالر إلى أفضل مصمم 

ديكور في هوليوود لتحويلها إلى حضانة األحالم.

البريطانيون ينفقون أموااًل طائلة للتخلص 
من شحوم احتفاالت الميالد ورأس السنة

لوهان تحتفل ببداية »حياة جديدة«
بعد إعادة تأهيلها

ويسلي سنايبس

لندن ـ يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة صندي 
ستار الصادرة امس أن البريطانيني ينفقون أمواال طائلة للتخلص 
من الشحوم التي اكتسبتها أجسادهم من تراكمات الطعام والشراب 

االضافية خالل احتفاالت عيدي امليالد ورأس السنة.
ووجدت الدراســـة أن فاتورة احتفاالت عيد امليالد ورأس السنة 
املاضية اضافت ما معدله 182 جنيها استرلينيا إلى نفقات كل بريطاني 
شـــارك فيها لكنها كلفته أيضا ما يصل إلى 90 جنيها اســـترلينيا 
للتخلص من الوزن الزائد الذي ادخلته على جسده في اطار قرارات 

العام اجلديد.
واشارت إلى أن كل رطل أي ما يعادل 453 غراما زيادة في الوزن 

سيكلف البريطاني النموذجي 55 استرلينيا للتخلص منها.
وقالت الدراسة إن البريطاني انفق على تناول عشاء عيد ميالد 
الســـنة املاضية في أماكن العمل أو مع األصدقاء واجليران ما يصل 
إلى 54 استرلينيا و77 جنيها استرلينيا على حضور حفلتني و35 
استرلينيا على االستهالك االضافي للمشروبات الكحولية والشوكوال 

في املنزل.

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: 
املمثلة األميركية  حتتفل 
لينــــزي لوهــــان ببداية 
»حياة جديدة« بعد إمتام 
التي  إعادة تأهيلها  فترة 

استمرت 40 يوما.
وعبــــرت لينزي عن 
ســــعادتها بتحررها من 
العــــالج بصورة  فتــــرة 
مثيرة لها خلفية غريبة 
عليها كتابات مشوشــــة 
نشــــرتها امس صحيفة 
البريطانيــــة  »ميــــرور« 
الشعبية.وسمح للينزي 
بالفعل مبغــــادرة مركز 
»بيتي فورد« للتأهيل في 
كاليفورنيا بعدما جنحت 

في اإلقالع عن تناول املخدرات والكحول. وذكرت مجلة »بيبول« األميركية 
أن لينزي كتبت في صفحتها على موقع »تويتر« للتواصل االجتماعي 
عبر اإلنترنت ليلة أمس السبت: »اليوم هو األول في حياتي القادمة«. 
ونقلت ميرور عن دينا والدة لينزي القول: »إنها )لينزي( مدهشة. لقد 
أقامــــت في بيتي فرود وتغيرت حياتها.. لم حتاول االنســــحاب عندما 

خضعت للتقييد. لقد أقلعت حتى عن التدخني«.

لوهان


