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أش���ارت بعض األخبار الصحافية الى ان الزوج السابق للممثلة 
األميركية س���اندرا بولوك، يستعد إلصدار كتاب يروي فيه حياتهما 
معا، مؤكدة ان جيس جيمس، الذي يرغب في االنتقام، سيعمد الى نشر 
أخبار مفادها ان زوجته الس���ابقة سحاقية وهو ما دفعه للبحث عن 
عالقات جنسية أخرى. يشار الى ان ساندرا قّبلت كال من ميريل ستريب 

وسكارليت جوهانسن على املسرح خالل تكرميها في حفلني.

لندن � د.ب.أ: يتطل���ب العمل مع أحد كبار جنوم البوب االلتزام  
بعدة قواعد صارمة من أجل حماية النجم.

ولكن باإلضافة إلى العقود التي تضمن فقرات متعلقة بالسرية التي 
يتم توقيعها مع الراقصني املصاحبني للنجوم فإن الراقصني املصاحبني 
لنجمة البوب بريتني سپيرز سوف يتم منعهم من »تناول الكحول 
واملخدرات في أي مكان بالقرب من النجمة وإذا اشتبه في انتهاك أي 

منهم لهذه القوانني سوف يتم إخضاعه الختبار عشوائي«.
وذكرت صحيف���ة »ديلي ميل« البريطانية إن موقع »تي ام زي« 
املعني بأخبار املشاهير قال إن وثيقة االتفاق التي لم يتم اإلفصاح 
عنه���ا املتعلقة بالراقصني املصاحبني لس���پيرز تنص على »إنه من 
الضروري عدم تعريض سپيرز ألي من منتجات كحولية أو مخدرات 

أو أي )مواد محظورة(«.
كما تنص الوثيقة على موافقة الراقصني على اخلضوع لالختبار 
دون إشعار مس���بق. كما يتعهد الراقصون بعدم نشر أي صور أو 

فيديوهات خاصة بسپيرز.

ساندرا وزوجها
بريتني سپيرز

دراسة مصرية: الفراعنة كرموا
 »األم« قبل آالف السنني

استثناء نوعني من الرجال 
من التجنيد في تايلند

رئيس جهاز االتصاالت يفشل 
في إعادة هاتف محمول مملوك البنه

مزحة أودت بثالثة 
من الشرطة شمال بغداد

أول كمبيوتر عربي محمول في األردن
.. وسوبر كمبيوتر لتعزيز األمن القومي

طالبتان بحرينيتان تبتكران جهازًا 
متنقاًل لتخطيط القلب

فيلم وثائقي بحثًا 
عن »البلجيكي املثالي«

زوج ساندرا بولوك يبرر خيانته 
ويتهمها بـ »السحاقية«

راقصو بريتني سپيرز ممنوعون 
من تناول الكحوليات أو املخدرات

األقصر � د.ب.أ: قالت دراس���ة تاريخية حديثة صدرت عن املركز 
املصري لدراسات املرأة مبحافظات الصعيد أن الفراعنة عرفوا تكرمي 
األم قبل آالف الس���نني. وأوضحت الدراسة، التي صدرت مبناسبة 
االحتفال بعيد األم، أن الرجال في مصر القدمية كانوا يقدرون املرأة 

ويكرمونها،  ويحتفلون بها في احتفاالت شبيهة بعيد األم اليوم.
وقالت هدى خليل مديرة املركز ان الدراسة أوضحت أن املرأة في 
مصر الفرعونية كانت تتمتع بقس���ط وافر من احلرية الشخصية، 
وأن تكوين أس���رة جديدة كان يبدأ بزواج الشاب الذي يصير رأس 

األسرة، لقد أسس أسرته واتخذ لنفسه زوجة تلد له األطفال.
وأضافت: »إذا ارتقت الزوجة إلى درجة »ربة الدار« فإنها تقاسم 
الزوج مسكنه وقبره أيضا وتبقى أمالكها مقسمة بينهما، ويستقل 
كل جيل بنفسه بدنيا وماديا. وكانت توضع متاثيل الزوجني جنبا 

إلى جنب وأوالدهما عند أقدامهم«.
وقالت خليل إن املصري القدمي كان مخلصا لبيته وكان من صفات 
املصريني القدماء � كما تؤكد ذلك الش���واهد األثرية الفرعونية أدب 
احلكمة واخلطابات املوجهة إلى املوتى � احترام األمهات وتبجيل االم 
في األسرة الكبيرة واالهتمام باحتياجات النساء، »أحب زوجتك في 
إخالصك لبيتك كما هو واجب عليك.. أطعمها واكسها.. واسع إلى ما 
يدخل السرور إلى نفسها مادمت أنت على قيد احلياة«. وأشارت الى 
أن الزوج كان يقوم بتوفير متطلبات زوجته حتى في حال انفصالها 

عنه وكان الزواج يتم من خالل عقد يضمن للزوجة حقوقها.

بانكوك � د.ب.أ: وضعت وزارة الدفاع التايلندية تصنيفات جديدة 
بش���أن استثناء الرجال املتحولني جنسيا من التجنيد، وذلك تفاديا 

للتصنيفات الظاملة.
وذكرت صحيفة »بانكوك بوست« امس أنه في فترة التجنيد التالية 
والتي تبدأ في أول أبريل وحتى يوم 11 من الش���هر ذاته، س���يجري 
تصنيف الرجال الذين خضعوا لعمليات زراعة ثدي كنوع ثان، بينما 
يصنف الذين خضعوا لعمليات حتول جنسي كامل كنوع ثالث. أما 

النوع األول فسيشمل املجندين الذين يتمتعون مبظهر ذكوري.
وبدا تعديل التصنيفات أمرا ضروريا بعدما واجه اجليش انتقادات 
من منظمات حقوق اإلنسان وحقوق املثليني، بسبب استثناء املتحولني 
جنسيا من اخلدمة في القوات املسلحة ألنهم يعانون »شذوذا نفسيا 
أو اضطرابات في الهوية اجلنسية«. وجاء ذلك تفاديا لالعتراضات 

التي ثارت على تصنيف املتحولني جنسيا على أنهم »شواذ«.
ويقضي قانون التجنيد التايلندي لعام 1954 باس���تثناء الرجال 
املتحولني جنسيا. ولكن مصادر عس���كرية نبهت إلى أنه في حالة 
اإلخفاق في تس���جيل عدد كاف من املجندين هذا العام، فسيضطر 
املسؤولون إلى جتنيد عدد من الرجال من النوع الثاني. وقال تاكسني 
تشامثوجن، مدير وحدة املوارد األكادميية في قيادة احتياطي اجليش، 
للصحيفة إنه »إذا لم يكف عدد الرجال من النوع األول، فس���يجري 
جتنيد عدد من النوع الثاني، رغم مظهر صدورهم املشابه للنساء«. 
ويحتاج اجليش 97280 مجندا هذا العام في القوات البرية والبحرية 

واجلوية. وتقوم تايلند بتجنيد من يبلغ سن 21 عاما.

القاهرة � أ.ش.أ: قال رئيس جهاز تنظيم االتصاالت د.عمرو بدوي 
إنه لم يتمكن من اس���تعادة الهاتف احملمول »آي فون« املس���روق 
اخلاص بابنه. وأضاف في إش���ارة إلى صعوب���ة الوصول ألجهزة 
الهواتف احملمولة املس���روقة أو املفقودة أحيانا »لس���نا في سياق 
يس���مح لنا باس���تمرار اس���تعادة الهواتف احملمولة، فقد نستطيع 
إعادتها ألصحابها أو قد نفش���ل، وهذا يحدث«. وتوجد آليات لتتبع 
األجهزة املسروقة أو املفقودة بل إبطال عملها خاصة التي قد تصل 
أس���عارها لبضعة آالف من اجلنيهات وذلك من خالل التعرف على 
الرقم التسلس���لي للهاتف، وأردف بدوي قائال »لكن يبدو انهم عند 
س���رقة هواتف مميزة، يقومون بتصديرها خارج البالد«. ويعاني 
مس���تخدمو احملمول في الوصول لهواتفه���م احملمولة املفقودة أو 
املسروقة وقد يحالفهم احلظ ويس���تعيدون أجهزتهم، لكن آخرين 

قد يستسلموا بشراء هواتف أخرى.

العراق � أ.ف.پ: أسفرت مزحة عن اندالع شجار بني عناصر من 
الشرطة العراقية أودى بحياة ثالثة من عناصرها ليل السبت � األحد 
عند احد احلواجز األمنية قرب منطقة حمرين الواقعة في محافظة 
ديالى ش���مال شرق بغداد. وقال املقدم عصام التميمي ان »ثالثة من 
عناصر الش���رطة قتلوا اثر مزحة تطورت إلى ش���جار ومن ثم إلى 
إطالق نار ليل الس���بت � األحد«. واوضح ان »عناصر الش���رطة في 
إحدى نقاط التفتيش على الطريق الرئيس���ي في حمرين )120 كلم 
شمال بغداد(، كانوا يتمازحون عندما اطلق سالم عيدان )27 عاما( 
الن���ار على زميليه 22 و24 عاما م���ا أدى الى مقتلهم«. وتابع »لدى 
توجه الش���رطة الى نقطة التفتيش ملعرفة سبب اطالق النار، بادر 
عي���دان الى االنتحار على الفور«، وتقع حمرين في محافظة ديالى، 

كبرى مدنها بعقوبة )60 كلم شمال شرق بغداد(.

عّمان � أ.ش.أ: أعلن مدير عام مشروع الكمبيوتر احملمول »تاجي 
توب« في شركة تقنية املعلومات الدولية صالح أبو عصبة أن الشركة 
تستعد لطرح أول جهاز كمبيوتر محمول بالتقنية العربية ومبواصفات 
تقني���ة عاملية ضم���ن فئته. وقال أبو عصب���ة � في مؤمتر صحافي 
عقده »الس���بت« � ان اجلهاز صمم مبواصفات تقنية عالية للغاية، 
حيث يتضمن برامج مضافة منها معجم أبوغزالة لتقنية املعلومات 
واالتصاالت ومعجم أبوغزالة للمحاسبة واألعمال. وأوضح أن اجلهاز 
يتضمن أيضا معج���م أبوغزالة للملكية الفكرية وبرنامجا تدريبيا 
على امتحانات ش���هادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية املعلومات 

واملعتمد من هيئة االمتحانات الدولية في جامعة كامبردج.
من جهة اخرى، قدم مهندسون روس جهاز كمبيوتر حديث صنعت 
جميع أجزائه من اخلشب مبا في ذلك شاشة العرض ولوحة املفاتيح 
ليس���تحوذ بذلك على اهتمام أثرياء روسيا قبل األزمة االقتصادية 
العاملية. وأعلنت املنظمة الروس���ية للطاقة النووية )روس���اتوم( 
عن بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر العمالق اجلديد )سوبر كمبيوتر( 
بطاقة إنتاجية قدره���ا واحد بيتافلوبس ما يضعه في املرتبة ال�12 
بني أجهزة الكمبيوتر العمالقة األقوى في العالم، في مركز األبحاث 
النووية مبدينة ساروف. وذكرت صحيفة »نيزافيسيمويه فويينويه 
اوبوزرينييه« الروسية ان جهاز الكمبيوتر »لومونوسوف« املوجود 
في جامعة موسكو تصدر ترتيب أجهزة السوبر كمبيوتر األقوى في 
روس���يا حتى اآلن. وتبلغ طاقته اإلنتاجية 510 تيرافلوبس. ودخل 

اخلدمة في عام 2009.

املنام���ة � أ.ش.أ: ابتك���رت طالبتان بحرينيت���ان تصميما جلهاز 
تخطيط للقلب ميكن للمريض أن يتنقل به حيث يش���اء كما يحدث 
متاما مع الهات���ف اجلوال عوضا عن اضطراره البقاء حتت املراقبة 

في املستشفى.
وذكرت صحيفة »األي���ام« البحرينية أن الطالبتني نهاد قاروني 
وسارة املاجد متكنتا من الفوز بجائزة أفضل مشروع في الهندسة 
االلكترونية بجامعة البحرين بتصميمهما اجلهاز الذي من ش���أنه 
أن يس���اعد أطباء القلب على متابع���ة حالة املرضى أثناء تواجدهم 
في البيت وممارسة نش���اطاتهم اليومية املعتادة دون احلاجة الى 

التواجد في املستشفى.
فحجم اجلهاز مصمم ليتمكن املس���تخدم م���ن وضعه في جيب 
مالبسه كما يقوم اجلهاز بتخزين تخطيط القلب للمريض في ذاكرة 
داخلية ومن ث���م يتمكن الطبيب من نقل املعلومات املوجودة عليه 

الى جهاز احلاسوب ليتمكن من قراءة وحتليل البيانات.
وتعتز الطالبتان املشاركة باملشروع ذاته في جائزة األمانة العامة 
لدول مجل���س التعاون اخلليجي لطالب الهندس���ة لربيع وخريف 
2011م املتوقع إقامتها في شهر ابريل املقبل بجامعة القصيم باململكة 

العربية السعودية.
وقد أوضحت الطالبتان انهما قامتا بتصميم برنامج خاص لقراءة 
املعلومات املخزنة على اجلهاز بعد نقلها جلهاز احلاسوب، الفتتني 
الى أن ما مييز اجلهاز هو إمكانية اس���تخدام برامج أخرى للغرض 

نفسه، لزيادة سهولة استخدام اجلهاز وانتشاره.
وذكرت الطالبتان ان املعلومات التي يخزنها اجلهاز ميكن ان تعرض 
على أكثر من طبيب وذلك من خالل إمكانية نقل هذه املعلومات من 
خالل بطاقة الذاكرة، كما قامتا بالبحث عن وجود جهاز مش���ابه له 
فوجدتا جهازا يقوم بقياس نبضات القلب فقط بينما ما مييز جهازهما 

قيامه بتخطيط القلب وتخزين هذه املعلومات حلني استخدامها.

بوخارست � أ.ف.پ: كيف هو املواطن البلجيكي املثالي؟ في بلد 
تتس���ع فيه الهوة أكثر فأكثر ب���ني الفالمنكيني والوالونيني، يبحث 
املخرج البلجيكي كريس���توف بيلس���ن عن إجابة في فيلم وثائقي 
فكاهي قدم في عرض أول عاملي مس���اء الس���بت في مهرجان »وان 

وورلد رومانيا«.
يجيب عن الس���ؤال ناش���ط اس���تقاللي فالمنكي يفضل االلتقاء 
بكائن���ات فضائية بدال من رؤية مواطني���ه الوالونيني، فيقول »لن 

جتدوا املواطن البلجيكي املثالي هنا«.
ويصور املخرج في فالندر أطف���اال يرتدون قمصانا كتب عليها 
»أمقت بلجيكا«، باإلضافة إلى ناش���طني منهمكني برس���م »احلدود 

اللغوية« على الطرقات.
لكن فنانا يسخر من رغبات االنفصاليني قائال »أن تتمكن من قطع 

بلد بهذا الصغر إلى ثالثة أجزاء، ال شك أنه أمر خيالي«.
ومتابعا بحثه عن »البلجيكي املثالي«، التقى املخرج عائلة تستخدم 
اللغتني الفرنس���ية والهولندية في حياتها اليومية، على بعد مئات 

األمتار من »احلدود اللغوية«.
وبفخر يقول أطفال هذا الثنائي الوالوني � الفالمنكي »نحن لسنا 

والونيني وال فالمنكيني وال بروكسليني، نحن بلجيكيون«.

األمير ويليام يصافح معجبيه في استراليا

جولة األمير ويليام الناجحة في أستراليا تظهر مدى تقدم أسلوبه امللكي

حرمان بياتريس وأوجيني من املالهي الليلية
 قبل زفاف ويليام.. »جتنبًا للجدل«

م���ن جهة اخ���رى، أذهل 
األمير ويليام الذي س���وف 
يتزوج الشهر القادم املواطنني 
األستراليني بأسلوبه السلس 
مما دفع املراقبني للش���ؤون 
اليوم األحد ملقارنة  امللكية 
ملك املستقبل بوالدته األميرة 
ديانا التي حازت حب املاليني 
باإلضافة لتوقع مس���تقبل 

باهر له.
وق���ال وين���ي إرهارت 
لإلذاعة احمللية بعدما انتظر 
لساعات وقت هطول األمطار 
لرؤية األمير )28 عاما( »إن 
حضوره رفع من معنويات 

املواطنني«.
ويقوم األمير ويليام وهو 
العرش  الثاني على ترتيب 
البريطاني بعد األمير تشالز 
بزيارة رسمية إلى استراليا 
التي دمرتها  ليزور األجزاء 
العام  الفيضان���ات مطل���ع 

املاضي.
وقال���ت بيت���ا أوكونور 
إحدى ضحاي���ا الفيضانات 
ف���ي بريس���بان لصحيفة 
صنداي ميل بعدما حتدثت 
مع األمير »انه سوف يكون 

ملكا عظيما«.
وعلى عكس األمير تشالز 
فان ويليام يسافر بصحبة 

حاشية صغيرة.
ومثل والدته يصر على 
لقاء املواطنني العاديني وليس 

كبار الشخصيات.

الواقع مس����ألة حياتية،  في 
ورمبا ساهمت فلسفتها هذه 
في ايقاعها في فخ صعب، فقد 
سجل لها شريط ڤيديو وهي 
الرذيلة مع صديقها  متارس 
انطوني����و دي الرو واملغني 

االسباني الياندر سانز.
ويقال ان احلفلة الصاخبة 
جرت على يخت االخير، وهو 
املستهدف باالبتزاز من قبل 
زوجني يقيمان ضده دعوى 
امام احملاكم االميركية، وهما 
اللذان متكنا من احلصول على 
الثالثية على  شريط احلفلة 
يخته، فقد استطاع كارلوس 
غونزاليس وزوجته سيلفيا 
الزات من الوصول الى اليخت 
وسرقا الكمبيوتر الشخصي 
ال����ذي  للمغن����ي االس����باني 
يحتفظ فيه بشريط االمسية 

بالعاصمة لندن في بداية هذا 
العام.

من جهة اخرى وفي حانة 
»ويندسور كاسل«، تواجه 
كايت منافسة حادة إليجاد 
مكان لها بني االطباق املزخرفة 
التي حتم���ل صورة االميرة 
ديانا والتحف التذكارية التي 

تكسو اجلدران والسقف.
ادوارد  الس���اقي  ويقول 
ويل���ر »س���تصلني بعض 
التذكارات. وعدوني بتسليمي 

بعض االطباق«.
ينظر هذا الرجل البالغ من 
العمر 64 عاما الى اجلدران 
املليئة بالتح���ف ويقر بأن 
اضافة تذكارات جديدة خاصة 
بالفرد الذي سينضم قريبا الى 
العائلة املالكة ستتطلب بعض 
التخطيط. يضيف »عندما 
تصلني تلك التذكارات، سأرى 

كيف ميكنني ترتيبها«.

من جهة اخ����رى، تواجه 
شاكيرا كابوس فضيحة جنسية 
اذا كانت  الثقي����ل  النوع  من 
الوقائع صحيحة. فاملغنية، 
التي تعتبر ان املوسيقى هي 
حركات وايقاعات جنس����ية 
وصوت جنسي، تعتبر اجلنس 

لندن � د.ب.أ: رغم وصفه 
بأنه أروع ملهى ليلي جديد 
يفتت���ح ف���ي بريطانيا منذ 
عشرة أعوام، منعت األميرتان 
بياتريس وأوجيني من دخول 

»ذا بوكس« من اآلن.
وذكرت صحيفة »ميرور« 
البريطانية الشعبية أنه بعد 
أثارتها  التي  عاصفة اجلدل 
عالقة والدهما األمير أندرو 
بش���خص أدين س���ابقا في 
جرمية أخالقية، قرر مسؤولو 
القصر امللكي منع االميرتني 
من ارتياد مثل هذه األماكن 
الترفيهية تفاديا ألي جدل 
آخر قبل زفاف األمير ويليام 
وعروسه كيت ميدلتون في 

29 أبريل املقبل.
وقال مساعدون ملكيون 
إنه  لبياتري���س وأوجيني 
ينبغي عليهما االنقطاع عن 
ارتياد املالهي الليلية إلى حني 

إمتام الزفاف امللكي.
ونقل���ت »مي���رور« عن 
مصادر موثوق بها أن القصر 
لم يكن راضيا أيضا عن ذهاب 
األميرتني حلضور حفل في 
»ذا بوكس« في وقت سابق، 
والذي ظهر فيه األمير ويليام 

أيضا.
وكان »ذا بوك���س« الذي 
بأن���ه »مس���رح  يوص���ف 
منوعات«، هو أحدث ملهى 
يرفع شعار »كل شيء مباح«، 
كما أثار ضجة عند افتتاحه 

ويليام وكايت

غيتار.. هدية شاكيرا لرئيسة البرازيل

شاكيرا تهدي رئيسة البرازيل غيتارًا
البرازيل � وكاالت: اعطت 
املغنية شاكيرا رئيسة البرازيل 
ديلما روس����ف غيتارا موقعا 
عليه منها خالل اجتماع عقد 
يوم اخلميس املاضي بينهما في 

عاصمة البرازيل برازيليا.
وقالت شاكيرا للصحافة 
حول هذا اللق����اء: كان لقائي 
م����ع ديلما ايجابي����ا للغاية، 
فالرئيسة ابدت حماسا كبيرا 
لبدء مش����روع بالتعاون مع 
منظمة ALAS ملساعدة االطفال 
بني عمر يوم و6 سنوات الذين 

يعيشون في الفقر.
يش����ار الى ان ALAS هي 
منظمة غير ربحية انش����ئت 
من قبل الفنانني البارزين في 
اميركا الالتينية وكبار  رجال 
االعمال لتعزيز تنمية الطفولة 

املبكرة.

صحتك

واشنطن ـ سي.إن.إن: كشفت دراسة سويدية أن القهوة قد 
تساعد النساء في خفض مخاطر اإلصابة باجللطة الدماغية، في 
بحث قال القائمون عليه إن نتائجه أولية. وشارك في الدراسة 
نحو 25 ألف امرأة ونشرت في دورية جمعية القلب األميركية 
وتراوحت أعمار املشاركات بني 49 عاما و83 عاما ملدة عشرة 
سنوات. ووجدت الدراسة أن تناول املشاركات ألكثر من كوب 

قهوة يوميا خفض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية مبا بني 
22% و25 %، مقارنة مبن يتناولن قدرا أقل من املشروب. وقالت 

سوزانا الرسون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم التي 
قادت البحث »بعض النساء تفادين استهالك القهوة لالعتقاد 
بأنها مضرة بالصحة. احلقيقة هي أن هناك املزيد من األدلة 

تشير إلى تناولها باعتدال قد يقلل خطر اإلصابة بأمراض مثل 
السكري، وسرطان الكبد ورمبا السكتة الدماغية«. ورغم أن 
نتائج البحث مازالت مبدئية إال أنها تتسق مع نتائج دراسة 
أميركية أجريت عام 2009 مبشاركة أكثر من 83 ألف امرأة، 

وخلصت إلى تناول أكثر من فنجان قهوة في اليوم يقلل 
احتماالت السكتة الدماغية بنحو 20%. وأخفق الباحثون في 

حتديد األسباب الكامنة وراء ذلك.

القهوة حتمي النساء من  السكتة الدماغية

كيت ميدلتون 
تواجه صعوبة 
لشق طريقها 
للعائلة املالكة


