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جـــدة ـ وكاالت: جنحت جهود 
جلنة إصالح ذات البني في جدة، في 
إقناع ذوي القتيل على التنازل عن 
املطالبة بالقصاص مقابل 2.8 مليون 
ريال على خلفية قضية قتل تورط 
فيها ثالثة شبان قبل سبع سنوات 
في قضية غير أخالقية، على أال يعد 
التنازل ساريا إال بعد سداد كامل 
املبلغ، املبادرة متت بجهود موفقة 
من صاحب السمو امللكي األمير خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة. 
ويأتي التطور اجلديد في القضية 
التي مت تدولها داخل أروقة احملاكم 
منذ سبعة أعوام، عقب صدور حكم 

ســـابق من ثالثة قضاة في احملكمة العامة بجدة، 
يقضي بإقامة حد احلرابة على اجلناة وضرب عنق 
كل واحد منهم بالسيف حتى املوت، فيما اعترض 
احملكومون الثالثة على احلكم، في حني قرر املدعي 
العام واملدعي اخلاص القناعة باحلكم، وجاء منطوق 

احلكم مبثابة الصدمة ألسر اجلناة. 
القضية التي التزال فصولها تروى إلى اليوم 
ولم تنته بعد، تراوحت بني محكمة االســـتئناف 
واحملكمة العليا، وكان آخر فصولها استبدال احلكم 
من القتل حدا إلى القتل تعزيرا ورفع القضية إلى 
املقام السامي للنظر فيها وصدور التوجيه شريطة 
موافقـــة أولياء الدم. يذكـــر أن جلنة قضائية من 

ثالثة قضاة في احملكمة العامة 
في جدة أصدرت عام 1427هـ 
حكما أوليا بقتل الشبان الثالثة، 
محمد )سعودي 18 عاما( عامر 
)سوداني 17 عاما( وأحمد )ميني 
15 عاما( عقب ثبوت بلوغهم 
)وفـــق تقرير طبـــي( وذلك 
إلى سطح  الستدراجهم حدثا 
عمـــارة في حـــي غليل بهدف 
إلى  االعتداء عليه، مـــا دفعه 
الهروب برمي نفسه من الدور 
الثاني توفي بعدها بأسبوع، 
فـــي حني رفض والـــد القتيل 
هذه الرواية املدونة في الصك 
ومتسك بأن اجلناة الثالثة هم من رموا بابنه من 
الســـطح، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير األدلة 
اجلنائية أن املجني عليه رمى بنفسه، بينما أشار 
تقرير الطب اجلنائي الى عدم تعرضه ألي اعتداء. 
ووفقا لتقرير نشرته »عكاظ«، روى والد اجلاني 
)أحمد مقيم ميني(، أن ابنه املولود في السعودية 
ورطه أصدقاء السوء في احلادثة، وأضاف: مضى 
على القضية سبعة أعوام وكان تسلسل القضية 
باحلكم فيها حدا، ومتكنا من تغيير احلكم إلى القتل 
تعزيرا ما مينحنا بصيصا من األمل، واشترط والد 
القتيل احلصول على مبلغ 2.8 مليون ريال تدفع 

كاملة مقابل تنازله عن املطالبة بالقتل.

مفتي السعودية يصف اقتحام المتشددين لمعرض الكتاب بـ »الغوغائية«
الرياضـ  أ.ف.پ: ندد مفتي عام السعودية 
باقتحام عدد من املتشددين ملعرض الرياض 
الدولي للكتاب واصفا ايــــاه بـ »الغوغائية« 
غير املقبولة، حســــبما افادت وســــائل اعالم 
سعودية االحد.وقالت صحيفة عكاظ ان الشيخ 
عبدالعزيز ال الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة لالفتاء اكد ان »تصرفات بعض 
احملتسبني في معرض الرياض الدولي للكتاب 

غير مقبولة«.
وشدد مفتي عام السعودية على ان »الفوضى 
والغوغائية ليست من الدين في شيء«، محذرا 
»الغيورين واحملتسبني ممن يريدون إقحامهم 

في الفوضى والغوغائية، وأال ينقادوا لهم«.
وكان عشرات املتشددين السعوديني دخلوا 
مســــاء االربعاء املعرض الدولــــي للكتاب في 
الرياض اثناء جولة لوزير االعالم معترضني 
على اســــتضافة بعض الكتاب وعرض كتب 
»تتطاول على االسالم«، بحسب ما افاد شهود 

عيان وكالة فرانس برس.
واوضح احد الشــــهود ان »العشــــرات من 
الشبان الذين يقولون انهم محتسبون دخلوا 
املعرض اثناء جولة وزير االعالم عبدالعزيز 
خوجة« في اليوم االول من فتح ابواب املعرض 

السنوي امام اجلمهور.
وذكر ان الشــــبان عمدوا الى »الصراخ في 
ارجاء املعرض ضد كتاب ونعتهم بالكفار وحدث 
تالسن قوي بينهم وبني الوزير، منتقدين قيامه 

بالسماح بتنظيم املعرض«.
واشار شاهد آخر الى ان املتشددين »تعرضوا 
للنساء بطريقة دفعت العديد منهن الى املغادرة 

كما منعوا صحافية من اداء عملها«.
ونفى متحدث باسم هيئة االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر لصحافيني اي عالقة للهيئة 

بهؤالء الشبان.
وذكرت صحيفــــة »ســــبق« االلكترونية 
الســــعودية من جهتها ان »اجلهــــات االمنية 

تتحفظ على ثالثة من احملتسبني«.
واوضحت ان الشبان »انتقدوا السماح بتبرج 
املذيعات وجتولهن بهذه الصورة داخل املعرض، 
اضافة الى اســــتضافة واقامة ندوات لبعض 
الكتاب الذين تطاولوا على الدين االســــالمي، 

بحسب تعبيرهم«.
وتنظم السلطات السعودية املعرض الدولي 
للكتاب في الرياض بشــــكل سنوي، ويترقبه 
السعوديون كونه يعرض كتبا ال تباع عادة 
في مكتبات اململكة. ورفض خوجة اخلميس 

»مضايقة الزوار والناشرين«.
وكتب على صفحته على موقع فيس بوك 
ان »كل من لــــه مالحظة على معرض الكتاب 
فليتقدم بشكواه الى اجلهات الرسمية املختصة 

املتواجدة في املعرض«.
ورأى ان »هــــذا املعرض واجهــــة ثقافية 
وحضارية لبالدنا وارجــــو ان نكون جميعا 

الشيخ عبدالعزيز ال الشيخعلى مستوى هذه املسؤولية«.

جورج مايكل

شيرلي كول

ناتالي بورمتان

شريحة ذاكرة ربما تساعد في تحديد مكان 
توأمتين سويسريتين مفقودتين

وفاة رفيق تشي غيفارا

تشــــيرينيوالـ  د.ب.أ: عثر الســــبت على شريحة ذاكرة في مدينة 
تشيرينيوال اإليطالية يعتقد أنها خاصة بجهاز لتحديد املواقع بسيارة 

استخدمها أب فقد ابنتيه التوأمتني )ست سنوات(.
وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن الشريحة سيتم فحصها بحثا 
عن دليل يشير ملوقع وجود الطفلتني. وقالت وكالة األنباء اإليطالية 
)أنســــا( إن الشريحة عثر عليها حتت بعض احلصى قرب خط سكك 
حديدية، وهو املوقع الذي أقدم فيه األب ماتياس شيب على االنتحار 
بإلقاء نفسه أمام قطار في الثالث من فبراير املاضي. ويعتزم احملققون 
إرسال الشريحة للمصنع الذي ينتج جهاز حتديد املواقع، ومقره الواليات 
املتحدة، لتحديد ما إذا كان ممكنا الولوج لذاكرة اجلهاز والتعرف على 

الطريق احملتمل الذي كان األب يسير عليه مع طفلتيه. 

هاڤاناـ  يو.بي.آي: توفي اليبرتو غرانادو رفيق املناضل الثوري تشي 
غيفارا السبت في العاصمة الكوبية هاڤانا عن عمر 88 سنة. وذكرت وكالة 
االنباء الكوبية ان جثمان غراندو سيحرق وسينثر رماده في كوبا وڤنزويال 
واالرجنتني، وولد غرانادو في االرجنتني وكان كاتبا وطبيبا وعاملا عرف 
بكاتبه »السفر مع تشي غيفارا: صناعة ثورة« الذي يروي رحلتهما في 
اميركا اجلنوبية على دراجة نارية في خمســـينيات القرن املاضي التي 
شاهدا خاللها الفقر الذي كان يعاني منه السكان. وقد وصل غرانادو الى 

كوبا عام 1961 واصبح مؤسس كلية »سانتياغو دي كوبا« للطب.

جورج مايكل: أنا مخطئ وأستحق السجن

.. وخدمات تنزيل األغاني: سماع الموسيقى بداًل من امتالكها

مجموعة جديدة من األلعاب  تلبي أذواق عشاق تقمص الشخصيات

جمهوري أميركي بارز ينتقد بورتمان
لحصولها على األوسكار وهي حامل دون زواج

والد قتيل يعتق رقاب 3 شبان بـ 2.8 مليون

واشـــنطن ـ د.ب.أ: أوضـــح 
السياســـي اجلمهـــوري البارز 
مايكل هكبـــي املغزى احلقيقي 
وراء انتقاداته الالذعة التي وجهها 
ضد حمل املمثلة الشهيرة ناتالي 
بورمتان، الفائزة بأوسكار أفضل 

ممثلة هذا العام، دون زواج.
وحاول هكبي، الذي يأمل في 
خوض سباق الرئاسة عام 2012، 
أن يوضح لقناة »إيه.بي.ســـي 
نيوز« اإلخبارية األميركية ما كان 
يقصده من انتقاد »ناتالي بورمتان 
أو أخريات من جنمات هوليوود 
الالتي يتفاخرن بالقول: انظروا، 
إننا نحمل أطفاال، لسنا متزوجات، 
ولكن لدينا هؤالء األطفال، وهم 

يحققون لنا السعادة«.
وأدلى هكبي بالتعليقات بعد 

يوم واحد من حصول بورمتان 
على جائزة األوســـكار ألفضل 
ممثلة عن دورها كراقصة باليه 
في فيلم البجعة السوداء »بالك 

سوان«.وصعدت املمثلة األميركية 
احلامل في شهرها السابع على 
املسرح مبساعدة خطيبها ووالد 
جنينها املمثـــل وراقص الباليه 

الفرنسي بنيامني ميلبيد.
وعندما تسلمت اجلائزة، قالت 
بورمتان إن ميلبيد منحها الدور 
األهـــم على اإلطالق في حياتها، 
وذلك في إشارة واضحة ألمومتها 

الوشيكة.
وجلبت انتقادات هكبي عليه 
سيال من اإلدانات من قبل املدافعني 
عن املساواة وتكافؤ الفرص بني 
الرجل واملرأة، حيث اتهموا احلاكم 
السابق لوالية أركنسون أنه ينتقد 
كل أم عزباء تؤدي عمال شـــاقا، 
ويحاول إعادتهن للدور التقليدي 

للمرأة كزوجة وأم.

تضاؤل فرص انضمام شيرلي كول
 لبرنامج إكس فاكتور األميركي

لندنـ  أ.ف.پ: قال املغني البريطاني جورج 
مايكل في مقابلة مع اذاعة »بي بي ســـي« انه 
استحق دخوله السجن ملدة شهر بعدما تسبب 
في حادث سير وهو حتت تأثير القنب الهندي. 
وأوضح املغني السابق لفرقة »وام« انه يتلقى 
العالج راهنا لإلقالع عن ادمان املخدرات معربا 
عن »خجله« النتهاكه القانون مرات عدة. وادخل 
جنم البوب البالغ 47 عاما السجن في سبتمبر 
من العام املاضي بعدما اقر بقيادة سيارته حتت 
تأثير مخدر.وأوضح في مقابلة »قيل لي انني لن 
ادخل السجن لكني كنت اظن عكس ذلك وعندما 
حكم علي كان حتمل ذلك اسهل الني شعرت اني 
استحق ذلك«.واضاف »كان من املخزي جدا اني 
انتهكت القانون مرات عدة وشعرت ان علي ان 
ادفع الثمن. فدخلت الســـجن ودفعت الثمن«. 
ومضى يقول »لكن الالفت ان من االسهل حتمل 
العقاب عندما تؤمن بأنك تســـتحقه وانا كنت 

اشعر بذلك مع ان الكثير من الناس ظن ان االمر 
سيشـــكل جتربة فظيعة«. والى جانب احلكم 
بالسجن، منع جورج مايكل من قيادة السيارة ملدة 
خمس سنوات ودفع غرامات واصالحات بقيمة 
1365 جنيه استرليني )220 يورو(.واكد جورج 
مايكل ان الكثير من زمالئه الفنانني كتبوا اليه 
في السجن بينهم بول ماكارتني والتون جون 
وبوي جورج. واصفا اول ليلة له في السجن، 
قال جورج مايكل »لم يكن االمر مبثابة عطلة 
نهاية اســـبوع جميلة. اال اني لم احتسر على 
نفسي«. واكد ان ليلته االخيرة في السجن كنت 
»رائعة« مع حصول »كل العاملني في السجن« 
وكل الســـجناء على توقيعه.واملغني الذي بدأ 
حياته الفنية مع فرقة »وام« التي اشتهرت في 
ثمانينيات القرن املاضي وباعت اكثر من مائة 
مليون اسطوانة عبر العالم، يعاني من مشاكل 

املخدرات منذ فترة طويلة.

برلني ـ د.ب.أ: في أوقات احلفالت، كلما 
مر الوقت زاد عــــدد األغنيات التي يرغب 

الضيوف في االستماع إليها.
فإذا كنت تريد االستماع إلى آخر أغنيات 
املطربة ليدي غاغا، فما عليك سوى الدخول 
على شبكة االنترنت وتنزيلها على الفور، 
وستجد أحلان األغنية تنبعث على الفور 

من سماعات الكمبيوتر اخلاص بك.
ويقول ماركوس فون هوسني من موقع 
»ميوزيك نيت وركس« املتخصص في تنزيل 
األغنيات عبر الشبكة الدولية وموقعه في 
مدينة كولونيا األملانية »احلركة تتجه اآلن 
بعيدا عن امتالك املوسيقى ونحو االستماع 

إليها عبر االنترنت مباشرة«.

ويستطيع املشتركون في هذه النوعية 
من املواقع االستماع إلى أكثر من ستة ماليني 
أغنية فضال عن إمكانية إنشاء قوائم أغنيات 
أذواقهم.وميكن االستفادة من هذه  حسب 
اخلدمات مقابل عشرة دوالرات شهريا وهي 
تتوافر علــــى أجهزة الكمبيوتر الذكية من 
طراز آي فون فضال عن األجهزة التي تعمل 

بأنظمة تشغيل أندرويد.
وهنــــاك العديد من املواقــــع التي تقدم 
امللفات املوســــيقية مثل  خدمات تنزيــــل 
سيمفي وســــبوتفي التي بدأت أعمالها في 
الســــويد عام 2008 وتضم عشــــرة ماليني 
أغنية وإن كانت هذه اخلدمة ال تتوافر في 

جميع دول العالم.

برلني ـ د.ب.أ: من املؤكد أن عشاق ألعاب الكمبيوتر 
لن تســـنح لهم أي فرصة للشعور بامللل خالل الفترة 
املقبلـــة في ظل باقة األلعاب التي ســـتطرح مع حلول 
فصل الربيع وتركز بصفـــة خاصة على فكرة تقمص 

الشخصيات.
ورغـــم تزايد عدد األلعاب التـــي تركز على تقمص 
الشخصيات، يبدو أن لعبة »إيرث رايز« أي »انتفاضة 
األرض« ليست مجرد لعبة أخرى تدور في نفس اإلطار، 
وذلك ألن أحداثها جترى في عالم املســـتقبل في أعقاب 

احلرب العاملية الثالثة حيث يعيش الناجون على جزيرة 
منعزلة على كوكب األرض. ولكن لألسف فإن املجتمع 
التي تشـــكل بعد انتهاء احلرب يضم أعدادا كبيرة من 
املسوخ والكائنات املستنسخة الذين يحكمون األرض، 
وهو ما ال يترك أي خيار أمام البشر سوى الثورة ضد 
النظام. ومتثل لعبة »إيرث رايز« أول ابتكارات شركة 
»ماستهيد« وهي شركة بلغارية زودت باكورة إنتاجها 
مبؤثرات بصرية متميـــزة ونظام جديد للقتال يعطي 
الالعب شعورا بأنه يقف بالفعل في ساحة املعركة حيث 

يتعني عليه أن يصوب الســـالح بنفســـه نحو األعداء، 
وهو ما يختلف عن باقي ألعاب تقمص الشـــخصيات 

املتوافرة في األسواق. 
ويختار كل العب الشخصية التي يخوض بها غمار 
اللعبة حيث تتنوع كل شـــخصية مـــن حيث املهارات 
التي تتقنها واحلرفة التي متارســـها وأســـلوب القتال 
الذي تعتمد عليه. وتتوافر اللعبة مقابل 50 يورو )69 
دوالرا( وميكن شراؤها من األسواق أو تنزيلها مباشرة 

عبر االنترنت.

لندنـ  د.ب.أ: يبدو أن آمال املغنية البريطانية 
شيرلي كول في غزو الواليات املتحدة، من خالل 
جلنة حكام برنامج »إكس فاكتور«، باتت مهددة. 
فقد ذكرت صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية 
امس أن اإلعالمي الشهير سيمون كويل، رئيس 
جلنة حتكيم البرنامج األميركي، أخبر شيرلي 
كول بأنه »من غير املرجح« أن يتم اختيارها 
ضمن هيئة حــــكام البرنامج. وتردد أن كويل 
قال لشيرلي غير املعروفة بصورة كبيرة في 
الواليــــات املتحدة إنه يحــــاول إقناع القائمني 
على البرنامج باختيارها. وقال مصدر مقرب 

من شيرلي: »إنها كانت غاضبة للغاية«، وان 
كويل يعمل على طمأنتها ويؤكد لها أنه يحاول 
ضمها لهيئة احلكام. وأضاف املصدر أن »كويل 
يحب شيرلي وال يريد أن يخذلها ولكنه معرض 
لضغوط كبيرة من أجل ضم النجم املناســــب 

جلذب 30 مليون مشاهد«.
كما كشــــفت »ميرور« أن املغنية ليلي الن 
جتــــري مباحثات مع كويل من أجل أن تتولى 
منصبه كرئيسة لهيئة حكام برنامج إكس فاكتور 
في نسخته البريطانية، مما سوف يزعج شيرلي 

لوجود خصومة بينها وبني ليلي.

غاغا تلجأ للقضاء بسبب حليب األمهات
لندنـ  أ.ف.پ: حّذرت ليدي 
غاغا صانع مثلجات بريطانيا 
من ضرورة ان يبدل اسم آخر 
أنواع مثلجاته التي ســــماها 
»بايبي غاغا« واملصنعة من 
حليب األمهات، بحسب وكالء 

النجمة البريطانية.
وأعطــــت املغنيــــة صانع 
املثلجــــات مهلــــة لغاية يوم 
األربعــــاء »حتى يغير اســــم 
املثلجات املشــــار إليها بآخر 
ال تكون لــــه أي صلة بليدي 
غاغا«، بحســــب مــــا جاء في 
الرســــالة التي وجهها وكالء 
املثلجات،  إلى صانع  النجمة 
وقد حصلــــت وكالة »فرانس 
برس« على نســــخة من هذه 
الرسالة. كذلك طالبت صانع 
املثلجات »بالتوقف عن ربط أي 
نوع من املثلجات بليدي غاغا«، 
وحــــذر وكالء املغنية »إذا لم 
تلتزموا بطلباتنا، فنحن نعتزم 

اللجوء إلى القضاء«.

أحد اجلناة

المواقع االجتماعية الملجأ للحصول 
على معلومات صحية

»سامسونغ« تدخل تحديثات
Galaxy tab على جهازها اللوحي 

..و»سوني« تعتزم استئناف قرار حظر دخول 
أجهزة ألعاب »بالي ستيشن3« إلى هولندا

واشنطن ـ سي.ان.ان: كشف 
البحوث  مسح أجرته »مؤسسة 
الوطنية« فــــي الواليات املتحدة 
األميركية، أن املزيد من املرضى 
يتجهون إلى الشبكات االجتماعية، 
بهدف احلصــــول على معلومات 
تتعلق بالصحة. وفي االستبيان 
الذي شــــارك فيه نحــــو 23 ألف 
شــــخص، قال 41% منهــــم انهم 
يلجأون لإلعالم االجتماعي كمصدر 
ملعلومات تتعلق بالرعاية الصحية.

وأجمع 94% أن املوقع االجتماعي 
الشهير فيسبوك هو الوجهة أو 
اخليار األفضل للحصول على مثل 
هذه املعلومات، وبفارق شاسع 
تاله موقع »يوتيوب« لعرض أفالم 

الڤيديو، بنسبة بلغت %32.

وذكر بقية املشاركني 18% أن 
موقعي »ماي سبيس« و»تويتر« 
هما مقصدهما املفضل للبحث عن 
املعلومات. ورجح واحد من بني 
كل أربعة مشاركني أن يكون لهذه 
املواقع االجتماعية تأثير »كبير 
للغاية« أو »مرجح« حيال قراراتهم 
املتعلقــــة بالصحة مســــتقبال. 
وأظهرت عينة املسح أن الباحثني 
عن معلومات صحية في اإلنترنت 
غالبا في العقد الرابع من العمر في 
املتوسط، وأن من يتقاضون راتبا 
يصل إلى 75 ألف دوالر سنويا هم 
األكثر احتماال الستخدام وسائل 
اإلعالم االجتماعية إليجاد معلومة 
التي  تتعلق بالصحة من األسر 

تكسب أقل.

دبي ـ العربية: بعد أن أماطت 
شركة ابل اللثام عن جهاز »آي باد 
2«، اضطرت شركة سامسونغ إلى 
إعادة النظر في جهازها املكشوف 
أخيرا Galaxy Tab ذي الشاشــــة 
10.1 إنــــش. حيث حتــــدث نائب 
الرئيس في شــــركة سامسونغ 
اإلداري Lee Don-Joo عــــن عزم 
الشركة على تطوير القطع »غير 
املناسبة« في اجلهاز املعلن أخيرا 

من سلســــلة جالكسي تاب. كما 
يتضمن التطوير اجلانب التجاري 
وحتديد سعر آخر للنموذج اجلديد 
جلالكســــي تاب. يذكر أن إطالق 
اجليل الثاني من اجلهاز اللوحي 
»آي باد 2« احتوى على العديد من 
املميزات، أبرزها سرعة املعاجلة 
وتزويده بكاميرات أمامية وخلفية، 
إضافة إلى سمكه الرقيق والعديد 

من امليزات اجلديدة.

طوكيو ـ أ.ش.أ: قالت شــــركة »ســــوني« اليابانية عمالق صناعة 
األجهزة اإللكترونية االستهالكية في العالم، إنها ستستأنف أمر وقف 
دخــــول أجهزة ألعاب »بالي ستيشــــن3« إلى هولندا عقب إصدار أمر 
قضائي لصالح شركة »ال جي« الكورية اجلنوبية بشأن خالف حول 

براءات االختراع بني الشركتني.
وأضافت الشــــركة أن ســــلطات اجلمارك الهولندية أبلغتها نهاية 
فبراير املاضي بأنه ســــيتم تفتيش منتجاتها الــــواردة إلى هولندا، 
وهــــو ما انعكس اآلن على الوقف املؤقت لدخول أجهزة ألعاب »بالي 

ستيشن3«.
وأشــــارت إلى أن هذا األمر القضائي األولي يتعلق بالشكوى التي 
رفعتها شــــركة »ال جي« ضدها، والتي زعمت فيها انتهاك »سوني« 
لبراءات اختراع خاصة بها تتعلق بتكنولوجيا مشغالت اسطوانات 
البلو راي.وشــــددت »ســــوني« على عدم موافقتها على ادعاءات »ال 
جي«، معلنة أنها ســــتتقدم بطلب الستئناف هذا األمر القضائي أمام 

احملاكم الهولندية.
ووفقا لتقارير صحافية نشــــرت األســــبوع املاضي، فإنه مت وقف 
دخول عشرات اآلالف من أجهزة ألعاب »بالي ستيشن3« إلى األراضي 
الهولندية متاشــــيا مع قــــرار احلظر ملدة 10 أيــــام الصادر عن إحدى 

ليدي غاغااحملاكم الهولندية.

اليبرتو غرانادو تشي غيفار


