
حول العالم
االثنني 6 يونيو 2011

49

ماكدويل )24 عاما( باملرتبة 
األولى في أشهر برامج املواهب 
البريطاني���ة بعد تغلبه على 
الفتى رونان بارك البالغ من 

العمر 12 عاما.
النتيجة  واعتبر كثيرون 
كل  ألن  كبي���رة  مفاج���أة 
إلى  الترشيحات كانت تتجه 

األميركية إعالن شركة »غوغل« 
بأن هجوم قراصنة احلاسوب 
األخي����ر على نظامه����ا للبريد 
اإللكتروني وسرقة كلمات مرور 
أميركيني  حلس����ابات موظفني 
رفيع����ي املس����توى، مصدره 
مدينة جينان في الصني. تقول 
الصحيفة ان غرابة اإلعالن تأتي 

� يو.بي. لوس أجنيليس 
النجمة االميركية  آي: طلبت 
ويتني هيوسنت االستمرار في 
تلقي العالج في مركز العادة 

فوز املغني جاي ماكدويل
 في أشهر برامج املواهب ببريطانيا

رونان بارك الذي أبهر اجلماهير 
واحملكمني طوال املسابقة بأداء 
متميز ودخل املرحلة األخيرة 

من السباق 10 متسابقني.
وتبلغ قيمة اجلائزة التي 
حصل عليها ماكدويل 100 ألف 
جنيه استرليني باإلضافة الى 
املشاركة في برنامج املنوعات 
البريطاني األش���هر »رويال 
الذي  فاريتي بيرفورمانس« 
ينظم في وقت الحق من العام 

احلالي.
وقال سيمون كويل مبتكر 
البرنامج وأحد احلكام األربعة 
»قلن���ا أننا سنش���هد نتيجة 
مفاجئ���ة«. لقد أتى بيقني أنه 

قادر على الفوز وقد كان«.
وكان كويل قد نفى متاما ما 
أثير عن شائعات بأن نتيجة 
البرنامج حتدد مسبقا. فيما 
أعرب ماكدويل عن ش���عوره 
باالنبه���ار الت���ام بعد إعالن 

النتيجة.

من ربط محققني أميركيني مصدر 
الهجوم بأنه مدرسة مهنية في 
مدينة جينان، وهي مدرس����ة 
لتخريج الطباخني واحلالقني 
واحلرفي����ني للجيش الصيني، 
وتساءلت الصحيفة هل الطباخني 

هم من قاموا بالهجوم؟
البيت األبيض و»غوغل« لم 
يحددا بالضبط مصدر الهجوم 
في مدينة جينان، لكن الصحيفة 
أشارت إلى أن املدينة تضم أيضا 
مكتبا لالستطالع التقني الذي 
يش����به إلى حد ما وكالة األمن 

القومي في الواليات املتحدة.
الصحيفة قالت ان مسؤولي 
املدرسة رفضوا بشدة أي ادعاءات 
بأن مدرستهم قد تكون مصدرا 
للقرصنة على حسابات »غوغل«، 
إال أنه����م رفضوا التعليق على 
املوضوع، وأشارت إلى أن مدير 
املدرسة قال في مقابلة تلفزيونية 
عام 2010 إن مدرسته تعطي منذ 

سنني دورات في احلاسوب.

التأهيل عل���ى الرغم من انها 
انتهت من برنامج عالجي من 
االدمان على املخدرات والكحول 
مدته 30 يوما. ونقل موقع »تي.
ام.زد« االميركي عن مصادر 
لم يحددها ان هيوسنت طلبت 
جولة جديدة من العالج، كما 
استخدمت مدربا يساعدها في 
البقاء على الطريق الصحيح 
بعد متضية ش���هر كامل من 
الع���الج خارج مرك���ز اعادة 
التأهيل. واك���د احد املصادر 
انها بحاجة ماسة لعالج هذه 

املرة.
يشار الى ان مشاكل ادمان 
هيوسنت وتصرفاتها الهستيرية 
ابعدتها عن االضواء طوال عقد 
كامل قبل ان تعود من جديد 
في العام 2009 وتطلق البوم 
»انظر اليك« وهي تعمل منذ 
ذلك احل���ني على االبتعاد عن 
او املخدرات لتفادي  الكحول 

اي فضائح علنية.

لن���دن � بي.بي.س���ي: فاز 
املغن���ي البريطان���ي ج���اي 

� وكاالت: وصف����ت  بك����ني 
صحيفة »وول ستريت جورنال« 

جاي ماكدويل

ويتني هيوسنت

اتهام طباخني بالصني بهجوم »غوغل«!

ويتني هيوسنت تسعى للتخلص من اإلدمان

»توشيبا« تطلق جهازها اللوحي األول 
Thrive يوليو املقبل

دبي � العربية: تعتزم شركة »توشيبا« اليابانية 
إطالق جهازها اللوحي األول Thrive خالل الصيف 
املقبل وحتديدا في يوليو 2011. ومن مميزات اجلهاز 
 Honeycomb3.1 أنه يعمل بنظام تشغيل أندرويد
ويعتمد على معالج Tegra2 ثنائي النواة املطور من 
قبل نيفيديا، ومزود بكاميرا أمامية 2 ميغابيكسل 
وأخ����رى خلفية 5 ميغابيكس����ل. ويدعم اجلهاز 
الواي فاي والبلوتوث وHDMI وبه منافذ باحلجم 
الطبيعي لوصالت USB ومنفذ خارجي لبطاقات 

الذاكرة SD. وتعمل شاشة اجلهاز بتقنية اللمس 
كما أن به مفتاحا إلغالق اجتاه ودوران الشاشة، 
ويتضمن أيضا لوحة مفاتيح Swype ويأتي مع 
اجلهاز برنامج Resolution Plus الذي يقوم برفع 
جودة ودقة وضوح مقاطع الڤيديو عند عرضها 
من خالل التلفزيون. باإلضافة إلى كل ذلك، فاجلهاز 
مزود ببطارية قابلة لإلزالة ميكنها العمل حتى 7 
ساعات من العمل املتواصل، كما ميكن شحن %90 

من طاقتها خالل ساعة ونصف الساعة فقط.

اجلهاز اللوحي اجلديد

كشف ديڤيد بيكام انه يفكر 
في وشم جديد ينجزه في مكان 
حميم حي���ث ال أح���د ميكنه 
رؤيته اال زوجت���ه فيكتوريا 
بيكام. وكان جن���م كرة القدم 
البريطاني كش���ف انه يعشق 
زيارة األماكن املخصصة للتاتو، 
ووشم جسمه مبجموعة جميلة 
من التاتو وصلت حتى اآلن الى 
ثالثني، والنجم الوسيم منفتح 
دوما على األشكال اجلديدة من 
التصاميم املخصصة للجسم، 
وخالل مقابلة في برنامج »توك 
شو« األميركي قال دايڤيد انه 
يرغب ف���ي وضع وش���م في 
مكان حميم ال يراه احد سوى 

امرأته.

التي كانت  باربرا س���يناترا 
متزوجة من املغني الشهير فرانك 
سيناترا ملدة 22 عاما، كشفت أخيرا 
بعض تفاصيل حياتها املشتركة 
مع زوجها الراحل وبعض طباعه 
وجوانب عدة من شخصيته، إذ 
أصدرت أخي���را كتابا هو عبارة 
عن مذكرات حمل عنوان »الليدي 
الزرقاوين: حياتي  العينني  ذات 
مع فرانك سيناترا«. ونقل موقع 
»وين« ان باربرا كشفت ان زوجها 
كان مهووسا بالنظافة والترتيب، 
وقد كان يستحم 12 مرة في اليوم، 
وكتبت: »كان رجال يس���تحم 12 
مرة في اليوم، الشك في انه كان 
نظيفا، كانت رائحة اخلزامى تفوح 
منه طوال الوقت«. وكان املغني 
واملمثل األميركي توفي في العام 
1998 بعد مشوار مهني ناجح أّهله 
ليكون حتت األضواء عبر أغنيات 

خالدة مثل »غرباء في الليل«.

ديڤيد بيكام: وشم 
جديد لفيكتوريا

سيناترا كان يستحم 
12 مرة في اليوم!

ديڤيد بيكام

فرانك سيناترا

لندن � إيالف: نشرت صحيفة 
»الغارديان« تقريرا علميا يتضمن 
دليال قاطعا عل���ى أن الكائنات 
البشرية استطاعت ان تترك على 
مدار العصور والتاريخ أثرا يشبه 
البش���رية على كوكب  البصمة 
األرض، األمر الذي مهد لدخولنا 
إلى حقب���ة جيولوجية جديدة 
ومبصطلحه���ا العلمي احلديث 
the Anthropocene أو »عص���ر 
اإلنس���ان« كما أطلق عليها بول 
كراتزن احلائز على جائزة نوبل، 
والذي اعتبر أن قوة تلك احلقبة 
مماثلة بحقبة »اجليوفيزيائية« 
النيازك  والتي تعني »اصطدام 

وانفجار البراكني«.
هذا ويتوقع علماء اجليولوجيا 
القدرة على رؤية بصمة اإلنسان 
في توليد املواد املش���عة جراء 
االنفجارات الذرية، وفي التلوث 
البالس���تيكي ال���ذي يزي���د من 
مستويات ثاني اكسيد الكربون 
مما وي���ؤدي حتما إلى انقراض 

الكائنات البشرية.
ولف���ت التقرير إل���ى أنه في 
العصور السابقة كانت التغيرات 
اجليولوجي���ة هائل���ة لدرجة 
اس���تحقت تس���ميتها باحلقبة 
اجلديدة على مثال انفجار بركان 
هائ���ل أو اصطدام نيزك كارثي. 
ام���ا اليوم � بحس���ب التقرير � 
فأصبح اإلنسان يضطلع بدور 

بالغ األهمية.
اللجنة  واجتمعت هيئة عن 
الدولي���ة تدع���و لدراس���ة علم 
الطبقات في الشهر املاضي هدفها 
مناقشة انتقال كوكبنا إلى حقبة 

جيولوجية جديدة.

علماء اجليولوجيا 
يعلنون والدة حقبة 

بشرية جديدة

في اجل���زء الرابع من الفيلم 
وبالتالي قبلت الدور فورا.

امثل سابقا  وتضيف »لم 
مثل هذا الدور، وكنت سعيدة 
جدا ألني س����أمثل إلى جانب 
جوني ديب، وكذلك التعاون مع 
املخرج روب«، مشيرة إلى إنها 
سبق لها أن مثلت قبل 10 أعوام 
مع جوني فيلم »الكوكايني« 

وأدت دور زوجته.
وأكدت أن فيلم »الكوكايني« 
أوج���د صداق���ة بينها وبني 
جوني ديب، مشيرة إلى أنها 
لم تعد تراه كثيرا إلى أن مت 
البدء بتصوير اجلزء الرابع 
من »القراصنة«، وقالت أنها 
تتذكر دائما جوني على انه 
رجل متواضع جدا، وايجابي، 
ولطيف مع اجلميع، إضافة 
إلى انه ذك���ي ومرح ومحب 
للنكت، ال ب���ل انه احد أكثر 

الناس دعابة.

أقصى درجات اجلد، وال تتعمد 
على اإلط���الق أن يكون فيما 
يتصل بسياستها التسويقية ما 
من شأنه أن ميس بأي شريحة 
من شرائح املجتمع، ولم يكن 
قصدنا من اإلعالن أن نسيء الى 
ناعومي كامبل أو أسرتها أو أي 
شخص آخر، لكننا نقدم اعتذارا 
من القلب ع���ن أننا أثرنا هذا 
الغضب«. وبالفعل فقد سحبت 
الش���ركة اإلعالن ووعدت بأال 

يظهر مرة أخرى.
وتقبلت كامبل االعتذار لكن 
على مضض، وقالت »ال شك في 
أن اإلعالن عكس افتقارا واضحا 
الى الذوق واألدب كونه يقارنني 
بقطعة شوكوال، وهذا أمر قبلت 
اعتذار »كادبوري« عنه، لكن ما 
ال أقبله هو أن الشركة تأخرت 

في تقدمي هذا االعتذار«.
وكانت كامب���ل قد أعربت 
عن »الصدمة ألن »كادبوري« 
جتردني من إنسانيتي وتقارنني 
بقطعة من الشوكوال«، وهددت 
برف���ع دع���وى قضائية على 

الشركة.

براغ � إيالف: تألقت املمثلة 
اإلسبانية الشهيرة بينيلوبي 
ك���روز بش���كل واض���ح في 
الفيلم األخير من »قراصنة 
املمثل  إلى جانب  الكاريبي« 
أنها  جوني ديب، خصوصا 
تقوم ألول مرة بتمثيل دور 
الذي جعل  القرصانة، األمر 
أسهمها الفنية ترتفع بشكل 

كبير في هوليود.
وكانت كروز مرشحة للعب 
دور في األجزاء الثالثة األولى 
م���ن »قراصن���ة الكاريبي«، 
غي���ر أنه لم يت���م اختيارها 
في النهاي���ة، أما هي فتقول 
إنها تابع���ت األجزاء الثالثة 
وكانت متحمسة لها، وأعجبت 
بالشخصية التي لعبها جوني 
ديب ف���ي الفيلم، وهي جاك 
سبارو، لذلك كانت سعيدة 
ج���دا عندما ع���رض عليها 
املخرج روب مارشال أن متثل 

لندن � إيالف: قدمت شركة 
» كادبوري« إلنتاج الشوكوال 
اعت���ذارا للس���وبر مودي���ل 
البريطانية، ناعومي كامبل، بعد 
تعميم إعالن اعتبرته عنصريا 

ومسيئا لها.
وكانت الشركة قد طرحت 
إعالنا آلخر منتجاتها باس���م 
»بليس« يصور قطعة الشوكوال 
مع سطر يقول »ميكنك الرحيل 
اآلن ناعومي.. فثمة برميادونا 
جديدة في البالد«، وأثار اإلعالن 
الش���ركة  اتهمت فيها  زوبعة 
بالعنصري���ة، ألن في مقارنة 
ناعومي بالش���وكوال إش���ارة 
واضح���ة الى لونها األس���مر 

الداكن.
ونقل���ت وس���ائل اإلعالم 
البريطانية عن ناطق الشركة 
باس���م قوله »القائمون على 
شؤون كادبوري يتفهمون أن 
إعالننا األخير عن آخر منتجاتنا 
»بليس« س���بب ق���درا كبيرا 
من الضي���ق لناعومي كامبل 
وألسرتها، هذا أمر لم نقصده 

ونعتذر عنه«.

القاهرة � العربية: نفى فنان 
الكاريكاتير املصري مصطفى 
حس���ني أي نية لدي���ه الزدراء 
اإلسالم أو رموزه أو حتى أي 
من التيارات السلفية في رسم 
كاريكاتيري نش���رته صحيفة 
»أخبار اليوم« املصرية، والذي 
يكتب فكرته الكاتب أحمد رجب، 
ويأتي هذه النفي بعد أن أثار 
الرس���م ردود فعل س���اخطة 
الشارع  من عدة أوس���اط في 

املصري.
وتقدم عدد من شباب حزب 
الثورة »حتت التأسيس« ببالغ 
إلى النائب العام املصري اتهم 
فيه مصطفى حسني والكاتب 
الساخر أحمد رجب باإلساءة 
إلى اإلسالم من خالل الكاريكاتير 
الذي احتوى عبارات تس���خر 
من اللحية والنقاب، فضال عن 
مهاجمة السلفيني من خالل رسم 
تضمن صورة ألحد ذوي اللحى 

الكثيفة وامرأة عارية وحديث 
بني ش���خصني يبدو أنهما في 

حالة سكر.
إل���ى ذل���ك، عب���ر رس���ام 
الكاريكاتي���ر عم���رو س���ليم 
عن اس���تيائه من تق���دمي هذا 
البالغ، وقال سليم إن »بعض 
الشباب السلفيني يحاولون أن 
يكونوا أوصياء على اإلسالم، 
وإن س���لوكهم املعادي لرجال 
اإلعالم والصحافيني يتس���بب 
في أزمات ال تنته���ي«، مؤكدا 
أن الكاتب الساخر أحمد رجب 
له وعي سياسي وبنى فكرته 
التي رس���مها الفنان مصطفى 
حسني ليلقي الضوء على ظاهرة 
التشدد الواضحة في مصر، وهي 
الظاهرة التي فرضت نفس���ها 
بصورة واضحة بعد ثورة 25 

يناير على الشارع املصري.
وأضاف سليم أنه ليس من 
املنطق أن تتحكم قوة في فن 

الكاريكاتير وحت���اول فرض 
وصايتها على تفكير الفنانني، 
معتبرا ان حرية التعبير مكفولة 
للجميع سواء التعبير عن األفكار 
السياسية أو األدبية أو الفنية 

مبقتضى الدستور املصري.
وعن رأي���ه في الكاريكاتير 
املنش���ور في صحيفة أخبار 
اليوم املصرية والذي س���بب 
األزمة، قال عمرو إنه خال من 
أي إس���اءة لإلسالم وهو رسم 
ناجح فنيا، ووصف من قاموا 
بتقدمي البالغ بأنهم من عناصر 

»الثورة املضادة«.
على اجلانب اآلخر، اعتبر 
الشيخ فرحات املنجي، الداعية 
اإلسالمي املصري، أن مثل هذه 
الرسوم واالنتهاكات سبة في 
الدميوقراطية وحرية  جب���ني 
ال���رأي والكلم���ة، وأعرب عن 
املقدم للنائب  للب���الغ  تأييده 

العام.

وأض���اف أن اللحي���ة التي 
الكاريكاتير بصور  صوره���ا 
مخيفة ومسيئة ومثيرة للكراهية 
سنة مؤكدة عن النبي صلى اهلل 
عليه وس���لم، وكذلك ما يظهر 
من عالمات الصالة في الوجه 
فهي من س���مات املصلني وهي 
أمر محمود ال يثير السخرية، 
كم���ا أن النقاب على الرغم من 
االختالف عليه فقهيا إال أنه أيضا 
من مظاهر اإلسالم، واإلساءة 
إليه إساءة للدين احلنيف، وقال 
املنجي إن احلرية مشروطة بعدم 

اإلساءة للرموز واألديان.
وقال ان »الس���لفيني أناس 
التمسك  إلى  مسلمون يدعون 
الكرمي وسنة رسوله  بالقرآن 
والسير على نهج الصاحلني، 
وحتى ولو كانت بطريق مبالغ 
فيها فهذه عقيدتهم التي يجب أن 
حتترم في إطار احلرية املكفولة 

للجميع«.

بينيلوبي كروز

ناعومي كامبل

بينيلوبي: أنا القرصانة الوحيدة التي أحبها جوني ديب

» كادبوري« تعتذر لناعومي كامبل بعد زوبعة عنصرية

كاريكاتير ملصطفى حسني وأحمد رجب 
يثير جداًل  بسبب اتهامه بـ »ازدراء اإلسالم«

مهووس يعتدي على مراهق ويقتله 
ويحرق جثته ويطالب عائلته بفدية!

عم���ان � يو.بي.آي: حتقق 
الس���لطات األردنية حاليا مع 
عشريني أقدم اخلميس املاضي 
على قتل مراهق وحرق جثته 
بعد االعتداء عليه جنسيا ثم 
اتصل بعائلته مطالبا بفدية.

ونقلت صحيفة »الغد« امس 
عن مصادر في الشرطة قولها 
أن »املته���م وهو من أصحاب 

األس���بقيات في قضايا هتك 
العرض ومعروف عنه الشذوذ 
والسادية اعترف بالتحقيق معه 
الذي  انه اس���تدرج الضحية 
يس���كن في منطقة حي نزال 
في العاصمة عمان الى منطقة 
خالية وقام بتخديره ثم اعتدى 
جنسيا عليه وقام بخنقه وبعد 
ان تأكد من موته قام بإحراق 

جثته«. وأضافت املصادر ان 
املتهم اتصل بعائلة الضحية 
وأبلغها بأن لديه معلومات عن 
ابنها املفقود وطلب احلصول 
على مبلغ خمسة آالف دينار 

اردني )7 آالف دوالر(.
عندها أبلغت عائلة الشاب 
الش���رطة التي بدأت عمليات 
بحث وحتري الى ان مت العثور 

على جثة املراه���ق ملقاة في 
منطقة صخرية وبدت عليها 
آثار احلرق، ومت استدعاء والد 
الشاب الذي تعرف فورا على 

جثة ابنه.
وألق���ي القبض على املتهم 
الذي اعترف بجرميته. ووجه 
الع���ام للمتهم تهمتي  املدعي 

القتل العمد وهتك العرض.

صحتك

شيكاغو ـ أ.ف.پ: عقار »أروميسني« الذي يعوق إنتاج 
االستروجني، يخفض بنسبة 65% مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي 

أو معاودته لدى النساء اللواتي انقطع الطمث لديهن، بحسب دراسة 
سريرية مهمة نشرت نتائجها في الواليات املتحدة.

وأشار د.بول غوس أستاذ محاضر في كلية الطب في جامعة 
هارفارد )ماساشوستس، شمال ـ شرق( وهو املعد الرئيسي 

لهذه الدراسة التي نشرت في مجلة »نيو إنغالند جورنال أوف 
ميديسني«، إلى أن »تأثير هذه الدراسة على الصحة العامة مهم، 

نظرا ألن 1.3 مليون امرأة في العالم يشخص لديهن سنويا سرطان 

الثدي في حني تقضي نحو 500 ألف نتيجة ذلك«.
وشرح د.غوس أن »نتائج هذه الدراسة السريرية في املرحلة 

الثالثة )ماب.3( تبني أن عقار أروميسني )إيكزميستان( يأتي كمقاربة 
جديدة واعدة بهدف منع سرطان الثدي من الظهور لدى النساء 

اللواتي انقطع الطمث لديهن واللواتي يعتبرن أكثر املعرضات 
لالصابة بهذا املرض«. وعرض غوس نتائج دراسته السريرية هذه 

في الدورة الـ 47 من املؤمتر السنوي للجمعية األميركية لعالج 
السرطان »أسكو«، وهو أهم لقاء عاملي حول السرطان يعقد نهاية 

هذا األسبوع في شيكاغو )إيلينوي، الشمال(.

مضاد األستروجني »أروميسني« يخفض مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي

وفوق هذا أصدرت الشركة 
بيانا جاء فيه »حتمل كادبوري 
مسؤوليتها إزاء اجلمهور على 


