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كريستينا أغيليرا

 تعود بطلة جديدة

واشـــنطنـ  أ.ش.أ: تستعد ميشيل أوباما زوجة الرئيس 
األميركي باراك أوباما إلصدار كتاب عن حديقتها للخضراوات 
في البيت األبيض في إطار جهودها لدعم العادات الغذائية 
الصحية.وأعلنت مجموعة كراون للنشـــر أن الكتاب الذي 
لم يتم اختيار عنوان له حتى اآلن سينشر في أبريل 2012، 
مشيرة إلى أن السيدة األميركية األولى ستصف في الكتاب 
كيف استلهمت فكرة زراعة أول حديقة للخضراوات في الفناء 
اجلنوبي للبيت األبيض منذ »حديقة النصر« التي أسستها 

إلينور روزفلت إبان احلرب العاملية الثانية.
وقالت مجموعة كراون، وهي تابعة لشركة راندم هاوس 
بابلشـــرز، إن ميشيل أوباما ستقدم في الكتاب أيضا بعض 

وصفات الطعام الصحية املفضلة لعائلتها.
وســـيتضمن الكتاب صورا حلديقة ميشـــيل أوباما في 
البيت األبيض وحدائـــق اخرى متنوعة في أنحاء الواليات 

املتحدة.

نيويوركـ  إيالف: في أول ظهور لها بعد حادثة اعتقالها مع 
حبيبها مؤخرا وهما في حالة سكر، بدت الفنانة األميركية، 
كريستينا أغيليرا، أنحف وبشرتها أشد سمرة عن آخر إطاللة 
لها، وتألقت بفستان أحمر قصير مع حذاء غريب من تصميم 

. Christian Louboutin
ودائما ما كان وزن كريســـتينا موضوعا للجدل بسبب 
تغيره فـــي أوقات قصيرة جدا، وجاءت إطاللة اغيليرا هذه 
 The« خالل مشاركتها في مؤمتر إلطالق برنامجها الواقعي
Voice in Los Angeles«، وذلك بعد أن وقعت عقدا مع شبكة 
NBC لتظهر في برنامج واقعي يهدف إلى اكتشاف املواهب 
املوســـيقية، وبهذه اخلطوة تنضم إلى مغني الراب سي لو 

. Maroon غرين واملغني أدم من فرقة

ميشيل أوباما في حديقة البيت األبيض كريستينا أغيليرا

روبي  برلسكوني

الفايد يعلن عن متثال
 ملايكل جاكسون  أمام ملعب

 كرة قدم بريطاني

براءة سعودي  شّبه مليس بالكعبة

جائزة جلوني ديب.. ملك القبعات

لنـــدنـ  يو.بي.آي: أعلن رجـــل األعمال املصري محمد 
الفايد عن عزمه وضع متثال مللك البوب األميركي الراحل 
مايكل جاكسون أمام ملعب كرة القدم في فولهام في جنوب 

غرب العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن امللياردير الذي كان 
ميلك متاجر هارودز الشهيرة 
قوله انه يرغب في تكرمي صديقه 
الراحل بتمثال أمام ملعب كرة 

القدم.
وأشـــار الفايد إلى انه كان 
يرغب فـــي وضع التمثال أمام 
متاجـــر »هـــارودز« في غرب 
لندن لكنـــه باعها فـــي العام 

املاضي.
وذكرت الصحيفة انه سيتم 
الكشف عن التمثال الذي سيكون 
بحجم جاكسون احلقيقي في 3 
أبريـــل املقبل إلى جانب متثال 

الالعب األهم في نادي »برميير ليغ« جوني هاينس.
وقال الفايد ان جاكسون الذي توفي في 25 يونيو 2009 
كان صديقه و»آمـــل أن يقدر معجبوه رؤية أهم مغن في 

العالم بينهم«. 

الرياض ـ وكاالت: نال معلم ســــعودي البراءة من محكمة 
املدينة املنورة بعد 30 شهرا من االستجواب واملالحقة القانونية، 
وبعد اتهامه بكتابة قصيدة تشبه املمثلة التركية التي ادت دور 

»مليس« في احدى املسلسالت التلفزيونية بالكعبة.
وصرفت احملكمة امس النظر في الدعوى املرفوعة ضد املعلم 
عبداحلكيــــم العوفي لعدم ثبوت 
نسبة القصيدة اليه وذلك حسبما 
ذكرت صحيفة الوطن السعودية.

وكانت مواقع الكترونية ومنتديات 
قد نشرت قصيدة شبه فيها صاحب 
النص »الكعبة« باملمثلة التركية 
التــــي لعبــــت دورا بطوليــــا في 
املسلسل التركي »سنوات الضياع« 
قبل ثالث سنوات، وقوبل النص 
مبوجة عارمة من السخط من قبل 
كثير من االوساط ضد العوفي الذي 
يعمل معلما في مدرسة التحفيظ 
مبحافظة احلناكية. مما حدا بوزارة 
التربية والتعليم »الوزير الســــابق عبداهلل العبيد« الى فتح 
حتقيــــق للتأكد من عالقة املعلم العوفي بالقصيدة، ومت اجراء 
اول حتقيق معه من جلنة املتابعة في ادارة التربية والتعليم 
في املدينة املنورة بناء على توجيه من وزير التربية والتعليم. 
وقد نفى املعلم عبداحلكيم العوفي عالقته مبا نســــب اليه من 

ابيات.

لوس اجنيليـــس ـ د.ب.أ: اختير النجم االميركي جوني 
ديب الذي يشتهر بعشقه لقبعات رعاة البقر »فيدورا« للفوز 
بجائزة عاشق القبعات لهذا العام وهي اجلائزة التي متنحها 

الرابطة االميركية للقبعات واغطية الرأس.
فاز باجلائزة العام املاضي جنم هوليوود براد پيت. وقد 
جاء اختيار ديب عبر تصويت 
للجماهير على املوقع االلكتروني 
للرابطة، حيث نال 38% من اجمالي 
االصوات، مقابـــل 17% للمغنية 
جوين ســـتيفاني و16% للممثل 
هيو جاكمان و13% للممثل واملغني 

جاستني تيمبرليك.

محمد الفايد

مليس

جوني ديب

جنم »أفاتار« في فيلم أسترالي 
عن رياضة ركوب األمواج

»غوغل« يشتري »الببغاء األخضر« 
لتحسني جودة شرائط يوتيوب

لـــوس أجنيليس ـ د.ب.أ: من املقـــرر ان يقوم بطل فيلم 
»أفاتار« سام ورثينجتون بدور البطولة في فيلم درامي عن 

رياضة ركوب االمواج.
وذكرت مجلة »هوليوود ريبورتر« ان احداث فيلم »دريفت« 
تدور حول شـــقيقني بـــدآ حياة جديدة في بلدة اســـترالية 
ساحلية نائية، حيث يواجهان سكان محليني مثيرين للريبة، 
وامواجا قاتلة، وراكبي درجات يتسمون بالقسوة في الوقت 
الذي يحاوالن فيه بدء عمل جتاري جديد يقوم على رياضة 

ركوب االمواج، وهو عشقهم االكبر.

بي بي سي: اشترى عمالق محركات البحث شركة »غرين 
باروت« )الببغاء األخضر( اإليرلندية للصور، في محاولة 
لتحســـني جودة شـــرائط الفيديو التي حتمـــل على موقع 

يوتيوب.
وقد حازت الشـــركة التي يوجد مقرهـــا في دبلن صيتا 
كبيرا في مجال تخصصها وهو حتسني جودة لقطات األفالم 
وتخليصها من بعض الشوائب كالصورة الغائمة الناجمة 

عن ارجتاج الكاميرا.
وقد اســـتعان عدد من االســـتديوهات في هوليوود مبا 
طورته الشـــركة من تقنيات في انتاج بعض افالم اخليــال 

العلمي كـ »اكس ماين« او الرجل العنكبوت.
وقال »غوغل« ان تقنيات »غرين باروت« ستساعد على 
الرفع من جودة اشرطة الفيديو احململة على موقعه، وعلى 

استخدام اكثر فاعلية للخطوط الهاتفية اثناء التحميل.
وقد تأسست شركة غرين باروت قبل ست سنوات على 
يد د. انيل كوكارام االستاذ املشارك في كلية الهندسة التابعة 

لترينتي كولدج في دبلن.
ويخطط غوغلـ  الذي ميلك موقع يوتيوبـ  الســـتخدام 
تقنيات الشركة اإليرلندية بحيث تعالج اشرطة الفيديو اثناء 

عملية التحميل من قبل مستخدمي يوتيوب.

حتى أنت يا مايكروسوفت!

نيويوركـ  سي.ان.ان: هذه العبارة مت حتويلها عن مقولة 
شهيرة في مسرحية »جوليوس سيزار« للكاتب اإلجنليزي 
األكثر شـــهرة، شكسبير، عندما شـــارك عددا من قادة روما 
إبان اإلمبراطورية الرومانية في قتل زعيمها آنذاك جوليوس 
)يوليوس( ســـيزار، ومن بينهم أحد أهم أركانه، بروتوس، 

فقال سيزار كلمته الشهيرة »حتى أنت يا بروتوس؟«.
بروتوس هنا هو شركة مايكروسوفت نفسها التي صنعت 
املتصفح »إنترنت إكسبلورر« IEوالذي طعن املتصفح الشهير 
سابقا »نيتسكيب«، والذي ميكن وصفه آنذاك بأنه »سيزار« 
الذي كان احلاكم املطلق ملتصفحـــي اإلنترنت وهي مبثابة 
روما.ولكن مثل روما بعد مقتل سيزار، وجدت مايكروسوفت 
أن البقاء على القمة أمر ليس ســـهال. فبعد سنوات، هاهي 
املتصفحات األخرى تسحب البساط من حتت أقدامها، مثل 
فايرفوكس وكروم وسفاري، التي جاءت ومزقت امبراطورية 
مايكروســـوفت.وفقا ألحدث اإلحصائيات حول متصفحات 
اإلنترنت، فإن »إنترنت إكسبلورر« بات يحوز على أقل من 

50% من سوق املتصفحات.

االدعاء: برلسكوني وروبي مارسا الرذيلة 13 مرة
 وسلفيو يرد: كيف ذلك وعمري 75 سنة!

التهم املوجهة  نفى برلســــكوني 
إليه.ويحقق االدعاء اإليطالي في 
مزاعم حصول رئيس الوزراء على 
خدمات جنسية من قاصرات مقابل 
القضائية  املال.وكانت السلطات 
في ميالنو قد بــــدأت حتقيقا في 
ديسمبر عقب اتصال هاتفي من 
برلسكوني طلب فيه إطالق سراح 
فتاة من السجن بعد إيقافها بتهمة 
الفتاة، وهي  أن  السرقة.واتضح 
راقصة بناد ليلي، وتدعى كرمية 
احملروق، تطلق على نفسها اسم 
روبي، وكانت في سن الـ 17 ساعة 
احلادثة، ونفت هي وبرلسكوني في 

وقت الحق ممارستهما اجلنس.
وأنكر برلســــكوني ممارسته 
للجنس لقاء املال، كما أنكر ممارسته 
للجنس مع احملروق، التي أصبحت 
في الثامنة عشرة من عمرها حاليا، 
ونفت بدورها ممارستها اجلنس 

مع برلسكوني.

املزاعم، وفقــــا ملا ذكرته صحيفة 
إيطاليــــة بــــارزة، حيــــث صرح 
لصحيفة »ال ريبوبليكا« اليومية 
قائال: »عمري 75 عاما، وحتى لو 
كنــــت قادرا، فــــإن 33 فتاة خالل 
شــــهرين يعتبر كثيرا حتى على 

شخص في الثالثني من عمره«.
وكانت قاضية إيطالية قد أمرت 
في وقت ســــابق مبحاكمة رئيس 
الــــوزراء اإليطالــــي بتهم تتعلق 
مبمارسة اجلنس مع قاصر وإساءة 

استخدم السلطة والنفوذ.
ومن املنتظر أن تبدأ احملاكمة 
في السادس من ابريل املقبل، وفقا 
ملا ذكرته القاضية كريستينا دي 
أكد مكتبها،  سينسو، بحسب ما 
فيما كشفت األنباء أن ثالثة قضاة 
سيترأسون احملكمة اجلنائية في 
ميالنــــو.وكان االدعــــاء العام في 
ميالنو قد تقــــدم بطلب حملاكمة 
برلسكوني األسبوع املاضي، فيما 

روما ـ سي.ان.ان: قال االدعاء 
العام في إيطاليا إن رئيس الوزراء، 
سلفيو برلسكوني مارس اجلنس 
13 مرة مع الراقصة القاصر، كرمية 
احملروق، التي تطلق على نفسها 
اسم روبي، وفقا ملا جاء في ملف 

القضية القانونية.
املزاعــــم األخيرة في  وجاءت 
الوثائــــق القانونيــــة التي تتهم 
ثالثة من مســــاعدي برلسكوني 
بتهم تتعلق مبساعدة »الدعارة« 

وتشجيعها.
الثالثة  واتهــــم املســــاعدون 
باختيــــار 33 شــــابة، مبن فيهن 
احملروق البالغة من العمر آنذاك 
17 عاما، وذلــــك حلضور حفالت 
في منزل برلسكوني، حيث تقوم 
هؤالء الشابات برقصات مثيرة قبل 
أن يختار رئيس الوزراء اإليطالي 

واحدة يقضي ليلته معها.
وسخر برلســــكوني من تلك 

أغلى كلب في العالم بـ  1.5 مليون دوالر

بالصينية يــــأكل الدجاج واللحم 
وخيار البحــــر واذن البحر )نوع 
من الرخويات داخل القواقع(يشار 
الى ان كلبا من النوع نفســــه بيع 
في العام املاضــــي بـ 1.46 مليون 
التيبت ان  دوالر. ويعتقد سكان 
الكالب حتمل ارواح بعض الرهبان 

والراهبات.

مليون دوالر.وقال لو ان الكلب هو 
منوذج مذهل للتناسل وهو يستحق 
السعر الذي دفع مقابله وشدد على 
ان السعر مبرر فقد انفقنا ماال كثيرا 
على تربية هذا الكلب ولدينا اجور 
كثيــــرة لندفعها الى موظفينا في 
حديقة ماستيف بالتيبت.واشار 
الى ان بيغ سبالش او هونغ دونغ 

لندنـ  يو.بي.آي: استحق كلب 
من التيبت يسمى »سبالش« لقب 
أغلى كلب في العالم بعــدما بيع 

بـ 1.5 مليون دوالر.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية ان الصيني لو ليانغ 
مالك الكلب البالغ من العمر 11 شهرا 
باعه الى مليونير صيني مقابل 1.5 

الكلب »املليوني« مع صاحبه

حديقة البيت األبيض ..كتاب 
ميشيل أوباما اجلديد

دمشقـ  أ.ش.أ: »كباكيب« أول صحيفة تغطي أخبار ونشاطات 
البراعم الصغيرة وتناقش مشاكلهم عبر عدد من اخلبراء النفسيني 
واالجتماعيني.وصحيفة »كباكيب« املوجهة لألطفال تســــتعد 
الطالق أولى أعدادها كمبــــادرة اعالمية تخاطب عالم الصغار 
مرة كل أســــبوع.والصحيفة تستهدف الفئة العمرية ما بني 6 
و15 عاما حيث تقدم مضمونا ثقافيا، تربويا، رفيع املســــتوى 
وتغطي جميع املجاالت التي تخص عالم الطفل بشــــكل ممتع 

ينمي لدى الطفل عادة القراءة الغائبة عن هذه الشريحة.
والى جانب مستشارين نفسيني، يشرف على هذه الصحيفة 
مجموعة من املختصني في اللغة العربية يســــعون إلى تقدمي 
مواد صحيحة لغويا تقوي من سليقة الطفل ومتكنه من لغته 

العربية األم.

»كباكيب«.. صحيفة سورية 
موجهة لألطفال

صحتك

القاهرة ـ العربية: أثبتت دراسة حديثة أن الرجال قد يحتاجون دعما 
أكبر قبل وبعد مولد أطفالهم.

ففي بعض الدول الغربية يحرص الكثير من األزواج على مصاحبة 
زوجاتهم إلى عيادات أطباء النساء والتوليد وكذلك مراكز تأهيل األسر 

ملرحلة األمومة واألبوة، إال أن كثيرا منهم يحضر مثل تلك اجللسات 
إرضاء لزوجاتهم وليس لشعور حقيقي بدورهم املهم في هذه املرحلة.

وفي السويد، أعرب رجال عن اعتقادهم أنه من الطبيعي أن يكون 
التركيز على الزوجة احلامل وليس األب إال أن بعضهم وجد أن دورهم 

الثانوي في فصول التأهل لقدوم طفل يصعب عليهم التحول إلى 
مرحلة األبوة.

»بعض اآلباء كانوا يوجهون أسئلة للقابلة كي توجه إجاباتها لألم«، وفق 
ما تعلق آسا بيرمبرغ القابلة بجامعة غوثنبرغ. وتضيف »من املهم أن 
يجد اآلباء أيضا فرصة للتحدث عن مخاوفهم وتوجيه أسئلة تخص 
دورهم في هذه املرحلة«.ويرى الباحثون أن دور الرجال أثناء فترة 

احلمل والوالدة يشمل أيضا منح زوجاتهم التأييد املعنوي والتأكد من 
عدم انزعاجها أو قلقها بغير ضرورة. وفي نفس الوقت يحاولون أن 

يخفوا إحباطهم وقلقهم الشخصي.

تكيّف الرجال مع األبوة مهم

اتهام 3 من مساعدي 
رئيس الوزراء 

اإليطالي بتشجيع 
الدعارة

متصفح فايرفوكس الشهير


