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49 لندنـ  يو.بي.آي: قررت املغنية االسكوتلندية 
سوزان بويل شراء منزل جديد مؤلف من 5 غرف 
نوم في بلدة بالكبورن االسكوتلندية بنحو 450 
ألف دوالر. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
ان مساحة املنزل اجلديد 158 مترا مربعا وفيه 5 

غرف نوم و3 حمامات ومرآبان.
ولفتت الصحيفة إلى ان هذا البيت يختلف كثيرا 

عن املنزل احلالي الذي تقيم فيه والذي يقدر ثمنه 
بـ 119 ألف دوالر وفيه غرفة نوم واحدة.

وذكرت أن املنزل مازال يحاط بجيوش املعجبني 
الذين يريدون أن يلمحوا بويل.

يشار إلى ان بويل )48 سنة( واجهت مشاكل 
أمنية في منزلها احلالي ما دفعها إلى التفكير في 
االنتقال إلى منزل جديــــد وذلك بعدما دخل إليه 

صبي في الـ 15 وفر ما ان شعر بوجودها، وليلة 
عيد امليالد وجدت املغنية االسكوتلندية شخصني 
غريبني في حديقتها يحاوالن استراق النظر من 

نافذة املطبخ ليال.
يذكر ان بويل ستقبض في عيد ميالدها في األول 
من أبريل املقبل عائدات مبيعات ألبومها األول الذي 

حقق جناحا كبيرا وتقدر بـ 6 ماليني دوالر.

منزل سوزان بويل الجديد بـ 450 ألف دوالر

»أبيض أسود« إحدى املسرحيات االرجتالية التي سبق تقدميها في 2008

خدمة غوغل اجلديدة باللغة العربية

ملك المغرب 
في ذكرى وفاة والده

عاهـــل اململكة املغربية امللك 
محمد اخلامس وابنه األمير موالي 
حسن احييا الذكرى الـ 11 لوفاة 
األب واجلد امللك احلسن الثاني، 
حيث جلس االثنـــان امام قبره 
وامسك كل منهما مبصحف لتالوة 
القرآن.                    )أ.ف.پ(

»غوغل« تطلق خدمة تشكيل أحرف اللغة العربية
بيروت: ال تنتهي ابتكارات غوغل التي تزودنا دائما باجلديد وآخرها 
اطالق خدمة »غوغل تشكيل« ملستخدميها العرب في الرابع والعشرين من 

الشهر املنصرم، حيث تسمح لهم بتشكيل الكلمات في النص العربي.
وتتيح اخلدمة بحسب جريدة السفير اللبنانية تشكيل الكلمات في 
النص العربي ولكن مع بروز بعض االخطاء ولذلك جند اسفل الصفحة 
الرئيسية ملوقع »تشكيل« دعوة بعنوان »اقترح تشكيال افضل« وسيكون 
باالمكان عبرها تصحيح بعض احلركات في النص املشكل الذي اقترحه 
»تشكيل«، وارساله املقترح املنقح الى العاملني على هذه اخلدمة بضغط 
زر »اقترح«. صدى الترحيب باخلدمة يتردد في تعليقات على صفحات 
مواقع »غوغل« املختلفة، وعلى »تويتر« بني املستخدمني العرب. حيث 
اقترح بعضهم تعديالت، من مثل جعل التشكيل بلون مختلف »االحمر 
مثال«، او تخفيف عدد احلركات وقصرها على االحرف التي حتتاج فعال 
لتشــــكيل، وهذا تعديل ســــيفرض تغييرا قد يكون جذريا في البرمجة 
الداخليــــة املتبعة في انتاج هــــذه اخلدمة. حتــــى اآلن، ال تتوافر على 
االنترنت اي معلومــــات تفصيلية عن كيفية توصل »غوغل« خلدمتها 
هذه هل قامت ببناء خوارزمية تلحظ القواعد العربية، ام انها انشــــأت 
قاعدة بيانات كبيرة، تلحظ السياق الذي ترد فيه الكلمات مثال، وعبر 
التنقيح املقترح من املستخدمني، تعدل اخطاء سابقة؟ ام ماذا؟ هنا يطرح 
ســــؤال عن دور املبرمجني العرب العاملني في شركة »غوغل« في انتاج 
هذه اخلدمة واجناحها، وباالمكان استعادة نقاش عن مدى فاعلية االنتاج 
البرمجي العربي، وحلظ احلكومات له كناجت اساســــي، ومدى دعمها او 
اهمالها للشركات احمللية التي تقدم خدمات مفتوحة املصدر بعيدا عن 

سيطرة الشركات العاملية.

مسرحية ارتجالية في بيروت 
تتواصل على مدار 24 ساعة

صحتك

التفاؤل يقوي نظام المناعة
ـ يو.بي.آي: اكتشف باحثون  واشنطن 
أميركيون ان التفاؤل ال يحسن املزاج فحسب 

وإمنا يقوي نظام املناعة أيضا.
وأفـــاد موقع »اليف ســـاينس« 

األميركـــي بأن دراســـة تركزت 
على التغيـــرات في التفاؤل 

ونظام مناعة أجسام طالب 
قانون في السنة األولى من 
الدراسة أظهرت انه كلما 
أصبح الطالب أكثر تفاؤال 
تكاثر عدد خاليا نظام 
املناعة عندهم حملاربة 
الڤيروسات والبكتيريا 
أما عند تراجع نســـبة 

التفاؤل فكان عدد خاليا 
املناعة يتراجع.

وقالت املشاركة في إعداد 
الدراســــة االســــتاذة في علم 

النفس سوزان سيغيرستورم من 
جامعة كنتاكي ان »إظهار ان عمل النظام 

املناعي عند شخص واحد لديه نفس اجلينات 
والشخصية يختلف عندما يحس بتفاؤل أكثر 

أو أقل يوفر رابطا قويا بني األمرين«.
يذكر انه للتدقيق في الرابط بني املناعة 
والتفـــاؤل طلب الباحثـــون من 124 طالب 
قانون جددا ملء 5 استمارات وإجراء 
فحوص للمناعة على مدى سنة 

كاملة.
وقاست االستمارات مدى 
تفاؤل الطالب من خالل 
سؤالهم عن موقفهم من 
عبارات محددة في حني 
حقن الطالب عند إجراء 
املناعة بجرعة  فحص 
من ڤيـــروس غير مؤذ 
وإمنا يحفز عمل خاليا 

نظام املناعة.
وتبني انه عند املشاركة 
في الصفوف واالمتحانات 
واملقابالت كان معدل التفاؤل 
يرتفع أو ينخفض متاما كما خاليا 
املناعة وعندما كان معدل التفاؤل يرتفع 
كانت ردة فعـــل خاليا املناعة ترتفع أيضا 

والعكس صحيح.

دواء.. لعالج الذنوب
عمــــان ـ أ.ش.أ: دواء لعالج الذنــــوب.. اخترعه 
مصطفى موسى القصراوي )28 عاما(، الشاب األردني 
الذي واجه أعباء احلياة وحده بعد وفاة والده وأصبح 
العائــــل الوحيد لعائلته املكونة من والدته وســــت 
شــــقيقات. ومصطفى، كما تقول صحيفة »العرب 
اليــــوم« األردنية، كان يفتش دائما عن الطرق التي 
يستطيع من خاللها توفير لقمة العيش لهذه األمانة 
التي تركها والده فــــي رقبته، فهداه تفكيره الى أن 
يصمم، عن طريق الكمبيوتر ومبســــاعدة صديقه، 
علبة أشبه بعلب الدواء اسماها »شفاء« وهي لعالج 
الذنــــوب، لكن عندما يتم فتحهــــا ال جتد دواء، كما 

يظن الكثيرون، بل مجموعة من أدعية االســــتغفار 
بلغ عددها 24 دعاء. والطريف في األمر أن مصطفى 
كتب على جانب العلبة األول عبارة »دواء ســــاري 
الصالحية حتى نهاية العمر«، وعلى اجلانب اآلخر 

كتب »دواء فعال جلميع املراحل العمرية«.
يقول مصطفى: ثمن العلبة 15 قرشا، طبع منها أوال 
5 آالف، ونفدت بسرعة، ثم طبع 5 آالف أخرى، انتهت 
بلمح البصر، لكنني طبعت هذه املرة 10 آالف، ثم 10 
آالف أخرى ومازال الطبع مستمرا ألن الطلبات ملحة 
بالزيادة، وبعد أن كان التوزيع مقتصرا على العاصمة 

انتشر البيع في بقية احملافظات األردنية.

عواصم ـ وكاالت: فقدت سيدني بعض بريقها امس 
عندما أطفأ أبناء استراليا الذين يشعرون بالقلق إزاء 
التغيــــر املناخي، األضواء ملدة ســــاعة. كان الهدف من 
إطفاء األضواء بشكل اختياري تأكيد دعم االستراليني 
لـ »ســــاعة األرض« وتأكيد تضامنهــــم مع مواطني 4 
آالف مدينة أخرى حول العالم ممن يشاركون في تلك 

املبادرة. ويقوم الصندوق العاملي حلماية احلياة البرية 
بتنظيم »ساعة األرض« للعام الرابع على التوالي هذه 
الســــنة بهدف الضغط على احلكومات للتحرك إلبطاء 

وتيرة االحترار العاملي. 
وقد مت تعتيم عدة منشــــآت تاريخية حول العالم 
ملدة ســــتني دقيقة،  ومن بينها مبنى »إمباير ستيت« 

في نيويورك، واملدينــــة احملرمة في بكني، وبرج إيڤل 
في باريس وبرجي بتروناس فــــي كواالملبور، وجبل 
تيبل ماونــــن في كيب تاون وأهرامات اجليزة وبوابة 
براندنبرج في برلني ومتثال املسيح في ريو دي جانيرو 
ومئات املواقع األثرية والتاريخية األخرى. وانضم عدد 

من املدن العربية حلملة ساعة األرض هذا العام.

الظالم يكسو مدن العالم لمدة 60 دقيقة 

الرباط ـ أ.ف.پ: يواصل املغرب عمليات البحث عن 
الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، أخي الرئيس اإلماراتي 
والعضو املنتدب جلهاز أبوظبي لالستثمار )أديا(، الذي 
اعتبر في عداد املفقودين بعد أن سقطت طائرته الشراعية 

يوم اجلمعة املاضي في بحيرة خلف سد. 
وقالت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية أن الشيخ أحمد 
بن زايد »تعرض حلادث ســـقوط طائرة شراعية كان 
يســـتقلها في بحيرة باململكة املغربيـــة، وقد مت إنقاذ 
الطيار وهو في حالة جيدة، واليزال البحث مستمرا« 

عن الشيخ أحمد.
والشـــيخ أحمد هو أحد اخوة رئيس اإلمارات حاكم 
أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويتولى رئاسة 
مجلس أمناء مؤسسة زايد لألعمال اخليرية واإلنسانية، 
فضال عن أنه العضو املنتدب جلهاز أبوظبي لالستثمار، 
الذي يعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم تابع حلكومة 

أبوظبي، إذ تقدر أصوله بحوالي 600 مليار دوالر. 
وقالت سلطات الرباط إن الناجي، الذي يعتقد أنه يحمل 

اجلنسية اإلسبانية، نقل إلى مستشفى في املدينة. 

ولم تعرف بعد أسباب احلادث الذي حصل في بحيرة سد 
موالي عبداهلل على بعد 25 كلم جنوب شرق الرباط.

وبوشر التحقيق في مالبسات احلادث، وهو الثالث 
خالل بضعة أســـابيع في منطقة الرباط، بعد حادثني 
تعرضت لهما طائرتان شـــراعيتان تابعتان للشرطة 

وقتل 4 أشخاص في احلادثني.
يذكـــر أن احلادثة أعادت إلى األذهـــان حادثة وفاة 
الشـــيخ ناصر بن زايد الذي توفي إثر ســـقوط طائرة 

عمودية قبل عامني.

بعد سقوط طائرته الشراعية في بحيرة

المغرب يواصل البحث عن الشيخ أحمد بن زايد

)أ.ف.پ( البحيرة التي سقطت فيها الطائرة الشراعية وفي اإلطار الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان 

بيروتـ  أ.ف.پ: قدمت فرقة 
مســـرحية لبنانيـــة، اعتبارا 
من امس فـــي بيروت، لوحات 
مسرحية ارجتالية متواصلة 
على مدى 24 ســـاعة، يقترح 
اجلمهـــور مواضيعهـــا، فـــي 
ســـابقة هي األولى من نوعها 
في لبنان. ويحمل العمل الذي 
يقام مبناســـبة اليوم العاملي 
للمسرح عنوان »من التاسعة 
إلى التاسعة«، إذ بدأت العروض 
في التاسعة من مساء السبت، 
وتستمر إلى التاسعة من مساء 

اليوم، على خشبة مسرح مونو 
في بيـــروت، وتقدمهـــا فرقة 
»إمبرو بيـــروت« املتخصصة 
في العروض املسرحية القائمة 
على االرجتال. وسبق ملخرج 
العرض لوسيان بورجيلي أن 
قدم مسرحيتني تندرجان في 
منط االرجتال عنوانهما »متلنا 
متلك«، واستمر عرضها ستة 
أشهر عام 2008، و»ماتش أبيض 
أسود«. وسبق أن شاركت الفرقة 
في مهرجان امستردام للمسرح 

االرجتالي.

يوسف األحمد: فتوى هدم المبنى العثماني 
بالحرم المكي ال تشجع إسرائيل على هدم األقصى

الدراسة التي يطالب فيها بهدم 
املبنـــى العثماني جاءت حلل 
االختناق في احلرم ومن اجل 
املرأة التي تتعرض للسقوط في 
باحة احلرم املكي أثناء الطواف 

في أوقات الذروة.

احلجاج واملعتمرين املسلمني 
في املســـتقبل، مؤكدا أن هذا 
املشروع هو األكبر في خدمة 
اإلســـالم واملسلمني وهو معد 
من خالل دراسة عرضت على 
جهات عليـــا. وقال األحمد ان 

الريـــاضـ  يو.بي.آي: نفى 
أستاذ الشريعة بجامعة اإلمام 
بالريـــاض يوســـف األحمد 
أن تكون فتـــواه بهدم املبنى 
العثماني باملسجد احلرام في 
مكة شجعت إسرائيل على أن 
تقوم بهدم املسجد األقصى في 

القدس احملتلة.
وقال األحمـــد في تصريح 
لقناة »احملور« حول ما إذا كانت 
فتواه تشجع إسرائيل على هدم 
املسجد األقصى مادام أن هناك 
داعية إسالميا أفتى بهدم أجزاء 
من احلرم املكي »ان مشـــروع 
الفتوى والدراسة ال يشجعان 
إسرائيل على ذلك ألنها تفعل 

ما تريد أن تفعله اآلن«.
فـــي  األحمـــد،  وأصـــر 
تصريحاته التي نشرتها املواقع 
اإللكترونية السعودية امس، 
على رأيه مجددا دون التراجع 
عن فتواه السابقة بشأن هدم 
املبنى العثماني باملسجد احلرام 
من أجل توسعة ساحة الطواف 
أزمـــة تواجه  اكبر  ليعالـــج 

الشيخ يوسف األحمد


