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دعوى بقيمة 5 ماليني دوالر ضد األخوات 
كاردشيان بسبب حبوب لتخفيض الوزن

املوسيقيان..براد پيت وابنه

األعاصير تقتل 27 شخصًا في أميركا
 مستشفى يعالج »ضغط الدم« باملوسيقى 

محاكمة مواطن في زميبابوي 
بسبب نكته على الرئيس موغابي

واشنطنـ  أ.ش.أ: لقي 27 شخصا مصرعهم بسبب 
األعاصير التي اجتاحت الواليات الوسطى واجلنوبية 
في الواليات املتحدة األميركية.  وذكرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( امس أن نحو 15 شخصا على 

األقل قتلوا في انديانا التي تعد من بني أكثر الواليات 
تضررا، كما قتل 12 شـــخصا في والية كينتاكي، كما 
أدى أكثر من 70 اعصارا إلى تسوية العديد من املنازل 

باالرض وحتطيم السيارات واالشجار.

أنقـــرة ـ يو.بي.آي: باتت املوســـيقى املعروفة 
منذ زمن تأثيرها على نفســـياتنا تقنية متوافرة 
في مستشـــفى تركي يعالج مـــن خاللها املصابني 

باالكتئاب وبارتفاع ضغط الدم.
ونقلت صحيفة »حريت« التركية عن املسؤول 
عن قسم جراحة القلب في مستشفى »ميموريال« 
بينغور سومنيز قوله »بإمكاننا معاجلة املرضى 
املكتئبني واملصابني بارتفاع ضغط الدم خالل 15 

دقيقة باملوسيقى«.
وأشـــار إلى أن املستشـــفى يســـتخدم العالج 
باملوسيقى مرتني في اليوم حيث يستمع املرضى 
لعـــزف حي على الناي ملـــدة 15 دقيقة كل صباح 
ومساء. وقال الطبيب إن »األشخاص الذين يعاجلون 
باملوسيقى يصبحون أشـــخاصا مختلفني خالل 
فتـــرة قصيرة جدا من الوقـــت«، والحظ األطباء 

الذين يتابعون املرضى عبر آلة قياس الضغط أن 
الذين يعانون من ارتفاع في الضغط يســـجلون 
انخفاضا لدى االســـتماع للموسيقى حتى وإن لم 

يتناولوا أدويتهم«.
وقال ســـومنيز إن »املوســـيقى احلية جتعل 
املرضـــى أقل إجهادا وتعيد معـــدالت ضغط الدم 
إلى مستواها الطبيعي«، واشارت إلى أن االكتئاب 

والقلق ينخفضان أيضاع بعالج املوسيقى.
وقال ان النغمة تختلف من مريض آلخر »فهذا 
شيء شبيه بوصف األدوية ميكننا القول إنها وصفة 
طبية، فاملرضى املختلفون يحتاجون لنغمات مختلفة 
وهذه النغمات تخلف تأثيرات مختلفة ولهذا فإننا 
بداية نتقابل مع املريض ليحدد النغمة التي يحب 
سماعها«، واشـــارت إلى أن األدوية ضرورية في 

العالج لكن عالج املوسيقى هو تقنية داعمة.

هراري ـ أ.ش.أ: مثــــل مواطن من زميبابوي امام 
محكمة اقليمية بتهمة سب الرئيس روبرت موغابي 
واحلط من قدره بســــبب نكتة ألقاها اثناء مشاهدته 
االحتفال الرسمي على شاشة التلفزيون بعيد ميالد 
الرزعيم البالغ من العمر 88 عاما. وكان املتهم ويدعى 
رشموري غازي ويعمل جنارا يشاهد الوقائع احلية 
الحتفال الرئيــــس موغابي بعيد ميالده الـ 88، عدما 
نطق ســــاخرا بهذه العبارة.. »ترى من الذي ســــاعد 
موغابي في نفخ بالونات عيد ميالده، هل مازالت لديه 
القدرة لفعل ذلك« مما ادى الى اعتقاله. ووجه قاضي 
احملكمة لغازي رسميا تهمة سب الرئيس والسخرية 

من ســــنه وصحته واحلط من شأنه بدافع الكراهية 
واالزدراء، وذلك قبل ان يفرج عنه بكفالة قدرها 20 
دوالرا اميركيا على ان ميثل مرة اخرى امام احملكمة 
في الثاني عشر من شهر مارس اجلاري. ودافع محامي 
املتهم الذي ينتمي جلماعة حقوق االنسان عنه ببطالن 
قانون »ســــب السلطات« الذي يحاكم بسببه وغيره 
من القوانني املشابهة التي مت سنها خصيصا لتحصني 
الرئيس من اي انتقادات قد توجه اليه، محذرا من انه 
نظرا لكثرة عدد املعتقلني بسبب هذه القوانني اصبح 
معظم املواطنني في زميبابوي يخشون من مجرد فتح 

افواههم حسب تعبيره.

 اليابان حتيي الذكرى األولى لزلزال 2011 
بحفالت على آالت كمان مصنوعة من احلطام

وذكر موقـــع »تي أم زد« أن 
مكتب محاماة »بورسور وفيشر« 
في نيويورك رفع دعوى قضائية 
ضد األخوات كاردشيان بتوكيل 
من عدد من األشخاص يقولون 
إن النجمات خدعوهم من خالل 
الترويج حلبوب »كويك ترمي« 

لتخفيض الوزن.
املدعـــون إن املكون  وقـــال 
األساســـي في تلك احلبوب كان 
الكافيـــني في وقـــت أعلنت فيه 
الغذاء والدواء األميركية  وكالة 
أن الكافيني مادة غير آمنة وغير 

فعالة في إنقاص الوزن.
أنهم  إلـــى  املدعون  وأشـــار 
تشجعوا لشراء هذه احلبوب بعد 
إيهام األخوات كاردشيان اجلمهور 
أنهن استخدمنها للحصول على 

أجسادهن املشدودة.
ويطالب املدعون بتعويض 
بقيمة 5 ماليني دوالر من النجمات 

وشركة تصنيع احلبوب.

اليابان وقدرت قوته بـ 9 درجات 
على مقياس ريختر العام املاضي 
أدى إلـــى مقتـــل اآلالف وهـــدد 
بكارثة نووية بعد تضرر مفاعل 

فوكوشيما.

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: 
الواقع  تواجه جنمات تلفزيون 
األخوات كيم وكلوي وكورتني 
كاردشيان دعوى قضائية بقيمة 
5 ماليـــني دوالر بعـــد اتهامهن 
بالترويـــج حلبـــوب لتخفيض 

الوزن اعتبرت مزيفة.

بـ »الشجرة املعجزة«.ويعود هذا 
الوصف ألنها متكنت من الصمود 
في وجه موجات املد التي اقتلعت 
كل شجرات الصنوبر األخرى التي 
يبلغ عددها نحو 70 ألف شجرة 

على امتداد كيلومترين.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب 

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: 
يبدو أن مادوكس جنل الثنائي 
براد پيت وأنچلينا چولي يتمتع 
بحس فني مثـــل والديه ولكنه 
يفضل املوســـيقى على التمثيل 
وذلك بعدما شـــوهد برفقه أبيه 
النجم وهما يتسوقان بحثا عن 

غيتار كهربائي في هوليوود.
ونشر موقع »يو أس مغازين« 
صورا لبيـــت مع مادوكس ابنه 
بالتبني مع جولي وهما يتسوقان 
فـــي هوليوود وقـــال إن املمثل 
»قضـــى الوقت مـــع ابنه وهما 
يشاهدان أنواع غيتارات مختلفة، 

وبدا الصبي مهتما كثيرا«.
وقد غادر بيت ومادوكس املتجر 
بعد شـــراء غيتار جديد ومكبر 
للصوت. يذكر أن لبيت وجولي 

6 أوالد 3 منهم بالتبني.

ـ يو.بي.آي: تستعد  طوكيو 
اليابان إلحياء الذكرى السنوية 
األولى للزلزال وموجات املد التي 
ضربتها فـــي 11 مارس 2011 من 
خالل حفالت موسيقية يشارك 
فيها ألف عازف من حول العالم 
باألداء على آالت كمان صنعت من 

احلطام الذي خلفه الزلزال.
وذكرت وكالة األنباء اليابانية 
)كيودو( امس أن السلطات تعد 
ملشـــروع يشـــارك خالله ألف 
عازف من حـــول العالم باألداء 
في عدة مناطق من اليابان عبر 
استخدام آالت كمان صنعت من 
احلطام الذي خلفته موجات املد 
)التسونامي( التي ضربت مدينة 
ريكوزينتاكاتا، وسيقدم احلفل 

األول موسيقي إسرائيلي.
وقـــد صنعـــت آالت الكمان 
مـــن حطام أخشـــاب من مدينة 
ريكوزينتاكاتا في والية إيواتي 
بشمال غرب اليابان أرض ما عرف 

األخوات كاردشيان

براد پيت وابنه مادوكس

االالت سيتم صناعتها من حطام الزلزال

البريطانيون يحتفلون بعميلهم السري 
األشهر في معرض »50 عامًا من بوند«

اجلزيرة تطلق مجلتني على »آي باد«

الظـــل واملغامـــرات  ورجـــال 
واملؤامـــرات. وفيما اختير لهذا 
املعرض املرتقب عنوان: »50 عاما 
من بوند«، فان جهود االعداد له 
كانت قد بـــدأت منذ نحو عامني 
التحضيرية  وتضمنت اجلهود 
االطالع على االرشيف السينمائي 

الهائل جليمس بوند.
وتنهـــض لينـــدي هيمينج 
الشـــهيرة  مصممـــة االزيـــاء 
واحلاصلة على جائزة االوسكار 
ومصممة بعض مالبس جيمس 
بوند، مبهمة االشراف الرئيسي 

على هذا املعرض الضخم.
وقال برونوين كوسجريف 
الذي يقوم بدور اساسي مشارك 
في االشراف والتنظيم لصحيفة 
الغارديان »ان املعرض حريص 
على فتح صفحات مجهولة في 

تاريخ جيمس بوند«.

الوثائقي والسينما،  الفيلم  عن 
وتعريفات ببعض ما يبث على 
القنـــاة من افـــالم وبرامج، كما 
تتضمن مجلة اجلزيرة مقاالت 
رأي ومقاالت حتليلية مختارة 
مما ينشـــره موقع اجلزيرة نت 

على االنترنت.
وبحسب املدير العام لشبكة 
اجلزيرة الشيخ احمد بن جاسم 
آل ثاني فان املجلتني تشتمالن 
على حتليـــالت عميقة ومقاطع 
مصورة ومحتوى اخباري خاص 

من انتاج الشبكة.

لندنـ  أ.ش.أ: في ذكرى مرور 
نصف قرن على انتاج اول افالمه، 
قرر البريطانيون االحتفال على 
طريقتهم اخلاصة بالعميل السري 
البريطاني »جيمس بوند« الذي 
خلدته السينما االميركية وصدرته 
هوليوود للعالم كله مع انه من 
نبت افـــكار الروائي البريطاني 

ايان فليمينج.
ومع ان هناك معرضا مقاما 
بالفعل في منطقة »هامبشاير« 
لســـيارات جيمس بونـــد، فان 
االحتفـــال ســـيبلغ ذروته في 
شهر يوليو املقبل باقامة معرض 
ضخم وشامل في قلب العاصمة 
البريطانية لندن »للعميل 007« 
الذي ال يقهر كمـــا صوره ايان 
فـــي رواياته وعمدت  فليمينج 
هوليوود منذ عام 1962 لصنع 
االســـطورة في عالم املخابرات 

الدوحـــة - أ.ش.أ: اعلنـــت 
شـــبكة اجلزيرة االعالمية عن 
اصـــدار مجلتـــني الكترونيتني 
تصدران شهريا ميكن تصفحهما 
على اجهـــزة آي باد، االولى هي 
»مجلة اجلزيرة« والثانية »مجلة 

اجلزيرة الوثائقية«.
وتوفـــر املجلتان اجلديدتان 
ملستخدمي آي باد خدمة جديدة 
ومجانية ملتابعة تقارير خاصة 
وحتليالت شاملة ورسوم تفاعلية 

ومقاطع مصورة.
ويتضمـــن تطبيق اجلزيرة 
الوثائقيـــة حتليـــالت ومقاالت 

»إنفلونزا اخلفافيش« في أميركا

جاكرتاـ  أ.ش.أ: قللت وزيرة الصحة االندونيسية 
اينداجن راهايو من املخاوف املترتبة على اكتشـــاف 
ڤيـــروس انفلونزا اخلفافيش، والذي مت اكتشـــافه 
حديثا في الواليات املتحدة. وقالت وزيرة الصحة في 
تصريحات صحافية »أنه الداعى للقلق من النتائج 
التي توصل اليها العلماء من الواليات املتحدة، وهو 
أمر ليس بجديد واليحتاج إلى إجراء استعدادات خاصة 
في اندونيسيا للتعامل مع االنواع اجلديدة من ڤيروس 
االنفلونزا، حتى اخلطـــرة التي ثبت جدواها، وأنه 

اليوجد حتى اآلن دليل على انها ضارة بالبشر«.
 وكان العلماء األميركيون قد أعلنوا عن اكتشاف 
ڤيـــروس انفلونزا يصيب خفافيش الفاكهة وهو ما 
ميكن أن يساعد في انتشار هذا النوع اجلديد من انواع 

انفلونزا التي تصيب الطيور واحليوانات.

منح جائزة »ديجيتال 
استديو« إلى »شاعر املليون«

»ناسا« تعرضت لـ 13 عملية 
قرصنة العام املاضي

12 قمرًا صينيًا لألرصاد 
اجلوية قبل العام 2020

واشنطنـ  يو.بي.آي: أعلنت وكالة الطيران والفضاء 
األميركية )ناسا( أن أجهزة الكمبيوتر لديها تعرضت 
للقرصنــــة 13 مرة خالل العام املاضي من بينها عملية 
قرصنة مصدرها الصني. وذكرت وسائل إعالم أميركية أن 
تقريرا لـ »ناسا« قدم أمام الكونغرس أشار إلى أن قراصنة 
كمبيوتر متكنوا من التسلل إلى أجهزة كمبيوتر خاصة 
بها 13 مرة العام املاضي، مبا فيها تسجيل خرق واسع 
النطاق مركزه الصني حيث متكن القراصنة من الدخول 
إلى أنظمة حساسة باإلضافة إلى حسابات املوظفني في 

مختبر الدفع النفاث في نوفمبر املاضي.
وقال بول مارتن املفتش العام لـ»ناسا« إن القراصنة 
املتركزين في الصني متكنوا من سرقة معلومات خاصة 
تتعلق بـــــ 150 موظفا. وفي مارس 2011 ســــرق جهاز 
كمبيوتر محمول تابع للوكالة يحتوي أنظم عد للتحكم، 
غير أن ناسا أكدت أنها لم تتعرض خلطر، وأشار مارتن 
إلى إنه مت تســــجيل 5400 محاولة قرصنة استهدفت 
أجهزة كمبيوتر الوكالة بني اول من اكتوبر 2010 و30 

سبتمبر 2011. 

بيجينغ ـ يو.بي.آي: أعلنت الصني امس أنها تعتزم 
إطــــالق 12 قمرا صناعيا لألرصــــاد اجلوية قبل حلول 
العام 2020 وذلك لتعزيز قدرات البالد على رصد أحوال 
الطقس. ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
عن املدير بهيئة األرصاد اجلوية تشنغ قوه قوانغ قوله 
إن هذه األقمار هي من بــــني 14 قمرا صناعيا لألرصاد 
اجلوية من املقرر إطالقها كجزء من خطة مدتها عشــــر 
ســــنوات وضعتها الهيئة. وقال تشنغ إن إطالق هذه 
األقمار ســــيعزز بشكل كبير من قدرات الرصد اجلوي 
في الصني مع تقدمي خدمات أفضل ملختلف الصناعات، 
وكشف ان الصني ســــتطلق قمرها الصناعي لألرصاد 
اجلوية »فنغيون الثالــــث« بنهاية هذا العام أو مطلع 

العام املقبل. 

أبوظبي ـ د.ب.أ: فاز البرنامج التلفزيوني اإلماراتي 
)شاعر املليون( بجائزة »ديجيتال استديو« العاملية، 
وهي جائــــزة كبرى تقيم البرامــــج التلفزيونية التي 
تبــــث من محطات مبنطقة الشــــرق األوســــط، ويزيد 
عمرها عن 8 سنوات، وتهتم بجهود األفراد والشركات 
واملساهمني في منو اإلنتاج 
التلفزيونــــي واإلذاعــــي 
والبث الفضائي باملنطقة. 
ومنحت اجلائزة هذا العام 
إلى شــــركة »بيراميديا« 
املنتجة لبرنامج »شاعر 
الذي يبث على  املليون« 
الفضائية،  قناة أبوظبي 
باعتبارها صاحبة أفضل 
إنتاج، خاصة أن البرنامج 
يجذب عشرات املاليني من املشاهدين من مختلف دول 
العالــــم إلى متابعته والتفاعل معــــه. وقالت اإلعالمية 
نشــــوة الرويني، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان 
امس: »مت اســــتخدام أحدث تقنيات اإلنتاج في الدورة 
اخلامسة لبرنامج شاعر املليون، والتي تضمنت شاشة 
تعمل باللمس وتعرض املعلومات اخلاصة باملتسابقني، 
وهي تقنية تستخدم ألول مرة في البرامج التلفزيونية 
العربيــــة إضافة إلى اجلرافيــــك املرئي والذي يعرض 
النتائج اخلاصة بكل متسابق على املسرح، وهي األخرى 
تقنية مت اســــتخدامها مرة واحدة فقط في االنتخابات 
األميركية«. كما أن البرنامج متيز باســــتخدام وسائط 
اإلعالم اجلديدة في نسيج البرنامج مثل تويتر وفيسبوك 
وموقع إلكتروني وقناة على موقع اليوتيوب. وأضافت 
الرويني: »قسم اإلنتاج اخلاص بشاعر املليون يبتكر 
دوما األفكار التي متيزه ويتم تطويع الديكور واإلضاءة 
والصوت والتكنولوجيا احلديثة في برنامج ثقافي منوع، 
علــــى عكس البرامج الثقافية التــــي تفتقر إلى عنصر 
اإلبهار أو التجهيــــزات التكنولوجية احلديثة«. ويعد 
برنامج شــــاعر املليون أكبر مهرجان للشعر النبطي، 
وقد انطلقت دورته اخلامســــة في شهر يناير املاضي، 
ومت اختيار املتنافسني فيه من بني 1600 متقدم من 20 
دولة. يذكر أن شاعر املليون حصد العديد من اجلوائز 
على مدار اخلمس ســــنوات املاضية حيث نال في عام 
2008 جائزة ديجيتال اســــتديو كأفضــــل إضاءة، كما 
حصد ذهبية مهرجان اخلليج العاشر لإلنتاج اإلذاعي 

والتلفزيوني.

قاض أميركي يعتذر من أوباما 
بعد إرساله نكتة عنصرية 

قد اساء التصرف في السابق«. 
واضاف على موقعه االلكتروني 
»مجلس القضاء سيجري حتقيقا 

فعاال للبت في هذه القضية«.

الصحف بعدا كبيرا دفع بالقاضي 
الى كتابة رســـالة اعتـــذار الى 
الرئيس اوباما. وكتب في الرسالة 
»السيد الرئيس اتقدم اليكم والى 
عائلتكم باصدق االعتذارات بعد 
الرسالة االلكترونية التي وجهتها. 
اني احتمل املسؤولية كاملة وانا 

املسؤول الوحيد عن ذلك«.
واوضح »اؤكد لكم ان تصرفا 
كهـــذا لن يبدر عنـــي بعد االن. 
القضاء ان  طلبت من مجلـــس 
القضية.  فـــي  التحقيق  يتولى 
وبكل صدق ال اعرف ما يسعني 
ان افعل غير ذلك. ارجو منكم ان 
تسامحونني مرة اخرى وتفضلوا 

بقبول اعتذاراتي«.
وتقدم القاضي الذي عني في 
عهد الرئيس السابق جورج بوش 
في والية مونتانا في العام 2008 
باعتذاراته »الى كل شخص شعر 

انه مهان«.
وطلب القاضي من املسؤولني 
عنه »فتح حتقيق ملعرفة ما اذا كان 

لـــوس اجنيليـــسـ  ا.ف.پ: 
تقدم قاض اميركـــي باعتذراته 
الى الرئيس اوباما عن رســـالة 
الكترونية تتضمن نكتة تشبه 
عائلة اوباما بالكالب، وطلب من 
املسؤولني عنه فتح حتقيق في 

القضية.
وكان ريتشارد سيبال القاضي 
الفدرالي في والية مونتانا )شمال 
غرب( ارســـل نهاية فبراير من 
املهنـــي،  بريـــده االلكترونـــي 
رســـالة الكترونية الى »ســـتة 
اصدقاء« تتضمن نكتة مبتذلة 

وعنصرية.
واقر هذا االخيـــر ان النكتة 
عنصريـــة لكنه اكـــد انه ليس 

كذلك.
وبرر القاضي توجيهه الرسالة 
بقوله لصحيفـــة »غريت فالز 
تريبيون« احمللية »لم ارســـلها 
النها عنصرية بل النها مناهضة 

الوباما«.
اوباماواخذت القضية التي تناقلتها 

ساندرا بولوك 
تقاضي شركة 

ساعات
لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: رفعت املمثلة 

األميركية ساندرا بولوك دعوى قضائية 
ضد شركة ساعات اتهمتها باستخدام اسمها 

وصورتها من دون إذن منها للترويج ملنتجاتها.
وذكر موقع »رادار أون الين« أن بولوك الفائزة 

بجائزة أوسكار رفعت دعوى قضائية في 

مدينة سانتا مونيكا ضد شركة »توي ووتش« 
األميركية بتهمة استخدام اسم املمثلة وصورتها 

من دون إذن للترويج للساعات.
وتطالب بولوك بإصدار أمر قضائي مينع الشركة 

من استخدام صورتها واسمها حاليا وفي 
املستقبل كما تطالب بتعويض.


