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»غوغل« تدخل عالم السندات ألول مرة في تاريخها

نيويورك ـ سي.ان.ان: تسعى شركة 
غوغل، عمالق البحث على اإلنترنت، لزيادة 
موجوداتها من السيولة النقدية للمرة األولى 

في تاريخها وفقا ملا قالته الشركة االثنني، 
وذلك بالدخول إلى عالم السندات.

وتخطط غوغل للحصول على 3 مليارات 
دوالر، عن طريق بيع سندات بقيمة مليار 

دوالر لفترات استحقاق بني 3 و5 و10 
سنوات، ومبعدالت فائدة تصل إلى 1.25 % 

و2.13 % و3.63 % على التوالي.
وقالت الشركة إن خططها تقوم على 

استخدام األموال لتمويل »احتياجات الشركة 
العامة ودفع مستحقات أوراقها التجارية«.

ومنحت شركة التصنيف االئتماني موديز 
سندات غوغل درجة استثمارية قدرتها بـ 

Aa2، مشيرة إلى أن مرونة غوغل املالية 
وفلسفتها املالية احملافظة كأسباب لذلك 

التصنيف.
وتقدر السيولة املالية لشركة غوغل حاليا 
بنحو 36 مليار دوالر، إلى جانب امتالكها 

لسندات قصيرة األجل، محسوبة ضمن تلك 
السيولة.

غير أن الشق األكبر من تلك األموال السائلة 
مقيدة بحسابات خارجية، ما يجعل من 

ضخها إلى الواليات املتحدة أمر مكلف لها، 
ذلك أن غوغل عليها أن حتول تلك األموال 

وتدفع الضرائب عليها.
وبذلك تنضم غوغل إلى شركات أخرى 

دخلت مؤخرا سوق العوائد الثابتة لالستفادة 
من تدني أسعار الفوائد وتعزيز فوائد 

االستثمار بالنسبة لسنداتها.
يشار إلى أن العالوات واملكافآت التي قدمتها 

الشركة لقيادتها هذا العام وصلت إلى ما 
مجموعه 8.9 مليارات دوالر، عدا ماليني 

األسهم.
فقد أفصحت الشركة في بياناتها لدى جلنة 
األوراق املالية واألسهم األميركية في مارس 
املاضي، أن باتريك بيشيت، املسؤول املالي 

األول بالشركة، ونيكش أرورا، الرئيس 
التنفيذي لألعمال، سيحصل كل منهما على 

مكافآت بقيمة 2.7 مليون دوالر.
كما أفادت بأن بيشيت سيحصل أيضا 

على 15 مليون دوالر من األسهم، في حني 
يحصل أرورا على 20 مليون دوالر.

ومن بني الذين حصلوا على مكافآت ضخمة، 
آالن يوستاس، نائب الرئيس للهندسة 
واألبحاث، الذي تلقى 1.8 مليون دوالر 

نقدا و10 ماليني دوالر على شكل أسهم، 
وجوناثان روزنبرغ، نائب الرئيس األول 

إلدارة املنتجات، الذي حصل على 1.7 مليون 
دوالر وخمسة ماليني دوالر أسهما.

»غوغل« تدخل عالم السندات لتوفير السيولة النقدية

ايالف � نيويورك: ق���ال املمثل جون ترافولتا )57 عاما( 
في مقابلة م���ع مجلة »أوكي« البريطانية انه يعتمد مقاربة 
خاصة فيما يتعلق باألبوة، مش���ددا على انه يتساهل كثيرا 

مع أوالده.
وأض���اف: »أحب لكوني والدا، وق���د دعمني والداي جدا 
ودعما أختي وأخوتي، وأنا أحبهم بسبب ذلك، وحان دوري 
اآلن فقد تعلمت منهما الكثير جلهة التصرف كأب، والتعامل 

مع العائلة«.
يش���ار إلى ان ترافولتا هو حاليا والد البنة في ال� 11 من 
العمر تدعى إيال، وابن في الش���هر السادس من العمر اسمه 
بنجامني، من زوجته املمثلة كيلي بريستون، وكان قد فقدا 
أخيرا ابنهما »جيت« في ال� 16 من عمره إثر إصابته بعارض 

صحي.
وقال ترافولت���ا انه وزوجته يتس���اعدان لتخطي أملهما 
الكبير بخس���ارة ابنهما، معترفا بأن: »األمر صعب، ولكننا 

نعمل جاهدين للشفاء«.
وشدد على أنه يستمتع بالوقت العائلي، وقال ان زوجته 
وولديه هما مصدر وحي له: »وأنا أفكر دائما بعائلتي وأعطيها 

األولوية على كل شيء«.

فقدت النجمة الهوليوودية جنيفر انيستون كلبها احملبب 
الى قلبها »نورمان« بعدما بلغ ال� 15 من العمر، واكد املتحدث 
باسم انيستون ملوقع »بيبول« االميركي ان »الكلب نورمان 

قد نفق قبل عدة اسابيع«.
مش���يرا الى انه تقدم في الس���ن. يشار الى ان انيستون 
كانت متعلقة جدا بكلبها، وغالبا ما وصفته بأنه كلب هادئ 

يستمتع بالنوم على قدميها.
وقالت انيس���تون اخيرا ان نورم���ان »هو طفلها الذكر« 
وه���و يذهب معها اينما توجهت، وقد قدم جون انس���تون، 
والد املمثلة الشهيرة بعض النصائح العاطفية البنته التي 

لم حتظ بعالقة ثابتة منذ فترة.
وأعرب جون واس���مه احلقيقي ياني انستاساكيس عن 
اعتقاده بأن ابنته )42 عاما( ستكون افضل حاال اذا واعدت 
رجال يونانيا، وقال مازحا »الرجال اليونانيون اكثر جاذبية 
واصدقاء صاحلني«، ولعب جون دور فيكتور كيرباكسي في 
مسلس���ل »ديز أوف اور اليفز« كما انه تربطه عالقة جيدة 

بجنيفر على عكس والدتها املمثلة نانسي دو.
عب���ر زوج املغنية األميركية ماري���ا كاري املقدم اإلذاعي 
نيك كانون عن اس���تيائه مما نشرته الصحف حول تعاطي 
زوجته املخدرات والكحوليات في املستشفى، بعدما وضعت 
 CNN طفليها التوأمني مباش���رة. وقال في حديث له لشبكة
اإلخبارية األميركية ان الواقعة ال تتعدى ان ممرضة تدعى 
ماريا نصحته وزوجت���ه باتباع بعض الوصفات التقليدية 

التي تزيد من جودة حليب األم.

تبدأ محكمة في أملانيا اليوم التحقيق في واقعة »اغتيال 
ضفدع« تقول التحريات انه س���قط ضحية هجوم ليلي من 
جار غاضب، ومن املنتظر ان ميثل املتهم 47 عاما امام احملكمة 

الكائنة في مدينة كرفيلد بغرب املانيا.
ووفقا مللف القضية فإن املتهم كان على خالف شديد مع 
صاحب البركة التي كان يعيش فيها الضفدع وذلك بس���بب 
نقيق الضفادع الذي أزعجه وفي احدى ليالي ش���هر يوليو 

املاضي استخدم املتهم مسدس هواء في اجتاه البركة.
وابلغ صاحب البركة الش���رطة وقال ان جاره اس���تخدم 
السالح بطريقة تشبه رعاة البقر األمر الذي اسفر عن مقتل 
ضفدع بعد اصابته في الرأس، وعثرت الش���رطة عند اجلار 
املشتبه فيه على قطعتي سالح غير مصرح له بحيازتهما، 
ويتحفظ صاحب البركة على »جثة« الضفدع منذ هذا التاريخ 

الستخدامه كدليل اثبات في احملاكمة.
من جهته، ينكر املشتبه فيه التهمة املنسوبة إليه وسيمثل 
الرجل امام احملكمة بتهمة خرق قانون حماية احليوان وحيازة 

السالح باإلضافة الى احداث اضرار مادية.

لندن � يو.بي.اي: يعتقد باحثون بريطانيون انهم باتوا 
اقرب من قراءة ادمغة االش���خاص بعد فكهم شفرة املوجات 

الدماغية البشرية.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية »بي.بي.سي« ان الباحثني 
في جامعة »غالس غو« متكنوا من فك شفرة املعلومات التي 

حتملها املوجات الدماغية املتعلقة بالرؤية.
وقد طل���ب الباحثون من املتطوع���ني حتديد االنفعاالت 
املختلفة في صور لوجوه بش���رية وقاسوا بعدها املوجات 

الدماغية لهم عن طريق تقنية خاصة.
ولدى مقارنتهم باالصابات م���ع املوجات الدماغية التي 
س���جلوها متكن العلماء من فك شفرة نوع املعلومات التي 
حتملها هذه املوجات املتعلقة بالرؤية. ووجد الباحثون ان 
موجات »بيتا« حملت معلومات تتعلق بالعيون بينما موجات 

»ثيتا« حملت موجات تتعلق بالفم.

قال باحثون ان اميرة مصرية عاشت قبل نحو 3500 سنة 
يعتقد انها اول انسان عرف بأنه اصيب مبرض في القلب.

ويعتقد االطباء ان االميرة املصرية كان ميكن لها ان تعيش 
لو انها خضعت لعملية جراحية للقلب، كما يحدث ملرضى القلب 
في العصر احلالي. فقد اظهرت اجهزة الكش����ف التي فحصت 
مومياء هذه االميرة وجود تخثرات واضحة في الشرايني املؤدية 

الى قلبها ودماغها ومعدتها ورجليها.
ويق����ول الباحثون ان هذا الكش����ف يظهر ان امراض القلب 

ليست حصرا على اسلوب احلياة في العصر احلديث.
وكان����ت هذه النتائج ثمرة تعاون ب����ني باحثني من جامعة 

االزهر في القاهرة وزمالء لهم من الواليات املتحدة.
وقد اجرى الفريق العلمي املش����ترك بحوثا وفحوصا على 

52 مومياء واحدة منها تعود لالميرة الفرعونية.
وتبني للعلماء وجود مشاكل في الشرايني في نصف املومياءات 
التي فحصت، في ورقة بحث قدمت خالل مؤمتر طبي عقد في 
امس����تردام. ويعتقد العلماء ان االميرة احموس ميريت آمون 
تنتمي الى احدى االسر الفرعونية الثرية، وعاشت فيما يعرف 
اآلن مبنطقة االقصر منذ عام 1580 قبل امليالد وماتت عن اربعني 
عاما. وقال د.جورجي توماس من جامعة كاليفورنيا ان طعام 
االمي����رة كان مكونا من عناصر ومواد صحية افضل كثيرا من 

مكونات طعامنا في الوقت احلاضر.
واضاف انها كانت متارس حياة نش����طة وحيوية، وكانت 
تأكل اخلضار والفواكه والكثير من السمك، الذي كان وفيرا في 
نهر النيل آنذاك. اال انها رغم ذلك كانت عرضة المراض القلب 
والشرايني، وهو ما يبرز االفتراض القائل ان هناك عامال غير 

العوامل التي نعرفها تسبب هذه االمراض.

جون ترافولتا متوسطا أفراد عائلته

جنيفر انيستون

جون ترافولتا يحاول تخطي 
وفاة ابنه ويؤكد أنه أب متساهل 

والد النجمة جنيفر انيستون: 
ابنتي حتتاج رجال »يونانيا«

ماريا كاري متهمة بتعاطي 
املخدرات بعد الوالدة

محكمة أملانية تنظر 
في قضية اغتيال ضفدع

باحثون بريطانيون يفكون شفرة 
املوجات الدماغية

دراسة: أميرة فرعونية أول 
مريضة قلب وشرايني

العوضي: عرض فيلم تورا بورا في »كان« 
يسجل تاريخًا جديدًا للسينما الكويتية

مخرج دمناركي يصدم مهرجان كان مبدح هتلر وإنتقاد إسرائيل
و»نظرة ما« تنقذ ناقدًا مصريًا من التصويت على فيلم إسرائيلي

جتنيده من قبل احدى املنظمات 
االرهابية املتطرفة وتبدأ رحلة 
طويلة من اجل استعادته تصل به 

الى تورا بورا في افغانستان«.
واشاد املخرج العوضي بالدور 
الكبير الذي جسده الفنان الكويتي 
القدير سعد الفرج والذي وصفه 
بأن���ه »األب الروحي للس���ينما 
الكويتية« فقد كانت له املشاركة 
في الفيلم الرائد )بس يا بحر( 
مع املخرج الكويتي القدير خالد 
الصديق وها هو يكمل املشوار مع 
اجليل السينمائي اجلديد للسينما 

الكويتية.

الدوليني انسحابه من املشاركة 
في حتكيم أفالم املسابقة الدولية 
في مهرجان »كان« على أن يكتفي 
فقط باإلدالء بصوته في األفالم 
املش���اركة في قسم »نظرة ما« 
وهو ما وافق عليه أعضاء جلنة 

التحكيم.
السر وراء هذا القرار هو أن 
املهرجان عرض فيلما إسرائيليا 
عنوانه »مالحظة« ضمن فعالياته 
داخل املسابقة الرسمية. ولكن 
الفيلم لم يحظ بدرجة ملحوظة 
إنه  الفن���ي، حيث  القبول  من 
يتناول العالقة امللتبس���ة بني 
أب وابنه من أجل احلصول على 
جائزة إسرائيل في األدب، وذلك 
عندما يس���تبعد األب ويرشح 

بدال منه االبن.
الفيلم اإلس���رائيلي  ويأتي 
وس���ط غي���اب عرب���ي داخل 
الرسمية للمهرجان،  املسابقة 
وخارج املسابقة الرسمية هناك 
بعض املش���اركات مثل الفيلم 
اللبناني »هال وين« )اآلن إلى 
أين( باإلضافة إلى الفيلم املغربي 

»على اخلشبة«.

خاص ل� »كونا« الى انه ينتظر 
هذه اللحظة بفارغ الصبر ألنها 
تسجل تاريخا جديدا وحضورا 
متجددا للس���ينما الكويتية في 
اه���م املهرجانات الس���ينمائية 

الدولية.
 وقال »ش���رف كبير ان ارفع 
علم واسمي بالدي في مهرجان 
الس���ينمائي وقد حرصت  كان 
كل احلرص عل���ى تقدمي انتاج 
سينمائي يتصدى ملوضوع من 
املوضوع���ات احملورية اال وهو 
مواجهة االرهاب والتطرف عبر 
حكاية رجل يفتقد ابنه الذي يتم 

يدعم احل���رب العاملية الثانية 
والهجمات على اليهود.

وقال فان ترايير الذي عانى 
من فترات اكتئاب إنه ليس لديه 
مش���كلة مع املجتمع اليهودي 
ولكنه ليس سعيدا بإسرائيل. 
اليهودية بأنها  الدول  ووصف 

»مصدر قلق«.
في سياق متصل طلب الناقد 
واملخرج املصري »أحمد عاطف« 
عضو جلنة حتكيم احتاد النقاد 

كان � كون���ا: اع���رب املخرج 
الكويت���ي ولي���د العوضي عن 
سعادته مع افتتاح وعرض فيلمه 
الروائي االول الطويل )تورا بورا( 
في قصر املهرجانات مبدينة كان 
جنوب فرنس���ا حيث تتواصل 
اعمال املهرجان السينمائي في 

دورته الرابعة والستني.
ونوه العوضي بالدعم االعالمي 
الكبير الذي يحظ���ى به الفيلم 
والذي مت اختياره للعرض في عدد 
من املهرجانات الرسمية من بينها 

فينيسيا وتورنتو وابوظبي.
واشار العوضي في تصريح 

كان � د.ب.ا: أث���ار املخرج 
الدمنارك���ي الرس فان ترايير 
جدال في مهرج���ان كان امس 
بعدم���ا أع���رب ع���ن تعاطفه 
مع هتل���ر وانتق���اده للدولة 

اإلسرائيلية.
وق���ال املخ���رج )55 عاما( 
في مؤمت���ر صحافي لالحتفال 
بالع���رض األول ألحدث أفالمه 
»ميالنشوليا« )كآبة( »إنني أفهم 
هتلر.. أعتق���د أنه فعل بعض 
األشياء السيئة، إنني أستطيع أن 

أتخيله يجلس في مخبأه«.
التي بدت  وتهدد تعليقاته 
مجرد مزح���ه بأن تهيمن على 
الفيل���م ال���ذي يحك���ي قصة 
ش���قيقتني في منتصف العمر 
تواجهان نهاي���ة العالم بعدما 
هدد كوكب يدعى ميالنشوليا 

مبهاجمة األرض.
وقال ترايير »إنني أفهم الرجل 
) في إشارة للزعيم النازي(، فهو 
ال ميكن وصفه بالرجل الصالح 

ولكنني أتعاطف معه«.
ومع ذلك أشار املخرج إلى أن 
تعاطف���ه مع هتلر ال يعنى أنه 

وليد العوضي

أحمد عاطفالرس فان ترايير

كامبل جتمع جنوم املوضة في »كان« إلغاثة اليابان

التي تبرع به����ا عدد من كبار 
املصممني.

الش����عب  وقالت ناعومي: 
الياباني قوي جدا ومرن وفخور، 
وما حدث له جراء تلك الكارثة 
الطبيعي����ة مؤس����ف للغاية، 
واضاف����ت: لق����د زرت اليابان 
مرات عديدة وامتنى ان اعود 
عما قريب النه كان لهذا البلد 
تأثير كبير على مهنتي بشكل 

ايجابي وانا احبه كثيرا.

Fashion for Relidf وذل����ك في 
ع����ام 2005 بهدف مس����اعدة 
املتضررين من اعصار كاترينا 
الذي دمر والية ني����و اورلينز 

االميركية.
وق����د اقيم ع����رض االزياء 
اخليري يوم ام����س في قاعة 
Forville Market بحضور اسماء 
كبيرة تصدرتها ناعومي كامبل 
التي مشت على املنصة في عدد 
الفاخرة  الكوتور  من فساتني 

اجتمع عدد كبير من جنوم 
املوضة م����ن عارضات االزياء 
واملصممني ومحرري املوضة 
في مدينة كان الفرنسية يوم 
امس على هامش مهرجان كان 
السينمائي، وذلك الحياء عرض 
ازياء خيري العانة املتضررين 
من الزلزال الذي ضرب اليابان 

في 11 مارس املاضي.
وكان�������ت ناعومي كامبل 
اول من نظم���ت فك��رة عرض 

النجمة األميركية جم فوندا تتوسط العارضتني كامبل وإحدى العارضات في كان


