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 إنقاذ طفلة

  سقطت في بئر 
عمقها ٢٤ متراً 

 بوينـــس أيـــرس ـ 
د.ب.أ: أنقذ عمال اغاثة 
فـــي األرجنتني صباح 
أمـــس طفلـــة عمرها 
ثالث سنوات سقطت 
في بئر عمقها ٢٤ مترا 

في بوينس أيرس.
  وأظهرت صور بثها 
التلفزيون احمللي الطفلة 
فانيسا وهي تخرج من 
البئر من دون اصابات 
ونقلت على منت سيارة 

اسعاف لتلقي العالج.
الطفلة تلهو    وكانت 
فـــي  عندمـــا ســـقطت 
البئر اجلافة في اجلزء 
اجلنوبي مـــن بوينس 
أيرس، وأظهرت كاميرا 
ڤيديو جرى انزالها داخل 
البئر التي يبلغ عرضها 
٣٠ سنتيمترا أول مشاعر 
من االرتياح عندما ظهرت 
فانيســـا وقد جنت من 

املوت.
  وحاولـــت والدتهـــا 
تهدئتهـــا، وأنزل عمال 
االغاثة شبكة وأقنعتها 
والدتهـــا بالدخول فيها 
ثـــم جرى ســـحبها الى 

السطح. 

 علماء بريطانيون يقتربون من تطوير 
جهاز «طاقية اإلخفاء»

 لندنـ  ايالف: قال فريق من الباحثني البريطانيني انهم اقتربوا 
بالفعل من اختراع جهاز تقني مشابه لذلك اجلهاز الذي سبق وأن 
ظهر في فيلم اخليال العلمي الشـــهير (ستار تريك)، والذي كان 
يســـمح لألشخاص باالختفاء ثم معاودة الظهور في غمضة عني 

مبكان مختلف او مايسمونه «طاقية االخفاء».
  وقال علماء الفيزياء في هذا الصدد إنهم متكنوا من إثبات أنه 
مـــن املمكن التالعب في املكان والزمان، بطريقة ميكن أن تختفي 
من خاللها أحداث بأكملها عـــن األنظار. وهو ما يعني في نهاية 
املطاف أنه قد باتت هناك إمكانية جلعل شـــخص ما يبدو وكأنه 
يقفـــز من مكان إلى آخر، بحيث تكون املســـافة التي تفصل بني 

املوقعني غير مرئية للعني املجردة.
  وأوضح الباحثون أن هذا اجلهاز اجلديد، الذي يعرف بـ «عباءة 
املكان والزمان»، يســـتخدم الفيزياء ملعاجلة الضوء، بحيث يتم 
قص «األحـــداث» في احلياة احلقيقية متاما مثلما ميكن للمحرر 
أن يقوم بقص املشـــاهد من بكرة أحـــد األفالم. ورغم أن اجلهاز 
يبدو وكأنه ضرب من ضروب اخليال، إال أن العلماء في امبريال 
كوليدج في لندن أثبتـــوا أنه (أي اجلهاز) قد يعمل من الناحية 

النظرية ـ على األقل للحظات زمنية قصيرة للغاية.
  وإضافة إلى كون اجلهاز اجلديد واحدا من األحالم التي طاملا 
راودت األشخاص املولعني بالبحوث العلمية، فإنهم يعتقدون أن 
الفكرة من املمكن أن تســـتخدم أيضا في منح احلواسيب القدرة 
على العمل بشكل أسرع وأكثر قوة. من جهته، قال البروفيسور 
مارتن ماكول، العالم الرئيسي في هذا اجلهد البحثي اجلديد، إن 
التقنية عملت من خالل تقســـيم أشعة الضوء التي تتجه نحو 
العني. وعن طريق تســـريع اجلزء األمامي من األشعة، ثم إبطاء 
اجلـــزء اخللفي، تكون هناك إمكانية خللـــق فجوة ميكن ملؤها 

بحدث أو عمل ما. 

 اجلهاز التقني الذي ظهر في فيلم «ستار تريك» 

 رجل فّضل الموت قفزًا بدًال من االحتراق
  في أحداث ١١ سبتمبر 

 واشنطن ـ إيالف: 
جرى توثيق سقوط 
التجـــارة  برجـــي 
العامليني في نيويورك 
فـــي احلادي عشـــر 
من سبتمبر نتيجة 
االرهابية  للهجمات 
بعدد ليس بالقليل من 
الصور الفوتوغرافية، 
غير ان الصورة التي 
التقطها مصور وكالة 
االسوشـــتيدبرس 
ريتشارد درو لرجل 
يقفـــز مـــن البـــرج 
الشمالي ملركز التجارة 
العاملي، أصابت الرأي 
العام بهالة من الهلع، 
نظرا ملا جسدته من 
مشـــاهد دراماتيكية 
لواقـــع الرجل الذي 
املـــوت بهذه  اختار 
الطريقة بدال من املوت 

احتراقـــا في البرج.  وبالنظـــر لكون صاحب 
الصورة ظل مجهـــول الهوية، وجرى التركيز 
على صور سقوط البرجني وليس تساقط الناس 
منهما، فان عرض قصة صورة الرجل الساقط 
من البرج تلقي الضوء ايضا على االجواء التي 

اعقبت هذا احلدث الفظيع.

  حكاية الصورة 

  صباح احلادي عشر من سبتمبر كان مصور 
وكالة االسوشيتدبرس ريتشـــارد درو يقوم 
بتصوير عرض ازياء لنساء حوامل في حديقة 
بريانت فـــي نيويورك، غيـــر أن مصور قناة 
السي ان ان اخرجه من حالة العمل الروتيني، 
عندمـــا تلقـــى من غرفـــة االخبار فـــي القناة

معلومات تقول إن طائـــرة اصطدمت بالبرج 
الشمالي.

  كما تلقى درو نفس املعلومة بعد قليل من 
رئيس حترير الفترة االخبارية لوكالته، فقام على 
الفور بالتوجه الى مترو االنفاق حيث كان شبه 
وحيدا في القطار الذي توقف بعد خمس دقائق 
بعد هـــذا التوقيت عن احلركة. فنزل دور قبل 
محطة واحدة من مركز التجارة العاملي، ليشاهد 

للمـــرة االولـــى في 
حياته اعمدة الدخان 
الكثيفة وهي تتصاعد 

من البرجني.
نحو  درو    توجه 
الغربيـــة  اجلهـــة 
للبرجني، حيث وقفت 
االســـعاف،  عربات 
وفكـــر مليـــا لثوان 
وقـــرر  معـــدودة، 
الوقـــوف الى جوار 
إدراكا  عمال االنقاذ، 
منه بأنهم لن مينعوه 
عن اداء عمله، وخالل 
وقوفه التفت باجتاه 
صوت صاخب، صدر 
عن احدى ضابطات 
التي قالت  الشرطة، 
للحضـــور: «انظروا 

الى اعلى».

  المشهد المؤثر

  كان املشـــهد مؤثرا، فاملتواجدون في البرج 
يتزاحمون بكثافة عند النوافذ، في محاولة يائسة 
للنجاة من لهيب النيران املتأجج، ومن ينجو من 
النيران يلقي بنفسه الى اخلارج ليلقى حتفه 
ولكن بطريقة أخرى. ووسط بكاء وعويل من 
يشاهدون تلك الدراما املأساوية قام درو بوضع 
عدسة بحجم ٢٠٠ مم في كاميرته وأدارها نحو 
املبنى. وقد التقطت عدسته سقوط مابني ١٠ و١٥ 
شخصا، غير ان رجال واحدا انحفر في ذاكرته 
الى االبد، النه تابعه من اللحظة التي تســـلق 

فيها على حامل البناء اخلارجي.
  درو تابعه بعدسته، ثم ضغط على زر الكاميرا 
القطا ١٢ صورة متتالية لعملية الســـقوط، اما 
الصورة التي حتولت الى رمز للحادي عشـــر 
من سبتمبر فقد التقطها الساعة ٩، ٤٫١٥، عندما 
سمع بعد ذلك بلحظات صوت مذهل وهو صوت 

سقوط املبنى.
  لقـــد وصف درو الحقا ما جرى في ســـياق 
عبارات موجزة: «لقد كانت الكاميرا بالنسبة لي 
مصفـــاة بيني وبني الواقع، فلم ار اال ما حوته 
العدسة، االمر الذي ساعدني ان انفصل نفسيا 

عن احلدث الذي كان يجري امامي». 

 بعد تعميم وسائل الكشف باألشعة التي تظهر الجسم  الصورة التي أصابت الرأي العام العالمي بهلع 

 صورة الرجل أثناء سقوطه من برج التجارة العاملي 

 تعليمات جديدة لتفتيش المسافرات 
المحجبات بمطارات الواليات المتحدة 

ملوضع تفتيش من يرتدين احلجاب 
فإن تعليمات اضافية ســــتصدر 
بعد وقت قصير». وكان مجلس 
العالقات االميركيةـ  االسالمية قد 
اصدر تعميما قبل ايام يوضح ان 
من حق املرأة احملجبة ان ترفض 
الكشف باألشعة اال ان ذلك يحتم 

تفتيشها يدويا. 

التفتيش اليدوي وهو ما رفضته 
ايضا مسلمات من الركاب.

  وقالــــت نبوليتانــــو «نحن 
نقوم مبا يتعني علينا القيام به 
حلماية امننا الوطني واملسافرين 
وسنجري بعض التعديالت على 
لوائــــح التفتيش لتجنب حدوث 
مشكالت في املطارات. وبالنسبة 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  رفضت وزيرة األمن الوطني 
املتحــــدة جانيت  الواليــــات  في 
نبوليتانو الرد على سؤال حول 
ما يتعني علــــى ضباط األمن في 
املطارات عمله اذا رفضت مسافرة 
مسلمة ترتدي احلجاب او النقاب 
اجراءات التفتيــــش املتبعة عند 
السفر جوا. وقالت نبوليتانو في 
مؤمتر صحافي عقد بواشــــنطن 
اول من امس ان قواعد التفتيش 
في هذه احلالــــة تخضع للبحث 
وسوف يصدر بشأنها الئحة تعالج 

موضوع السؤال.
  وكانت مســــافرات مسلمات 
قد رفضن اخلضــــوع إلجراءات 
التفتيش بواســــطة األشعة التي 
تكشف اجلسم عاريا وتوضح اذا 
ما كان املسافر يخفي مواد ممنوعة 
حتت ثيابــــه. وتنص االجراءات 
احلاليــــة على حتويل املســــافر 
الرافض للكشف باألشعة الى عملية 

 احدى املنتقبات تظهر جواز سفرها 

 أسعار األضاحي تفسد فرحة العيد في مصر  

ال يأتي إال مرة كل سنة يتالعب بنا 
التجار واجلزارون، فاليوم صباحا 
كانت أسعار اللحوم البلدية ال تتعدى 
الـ ٦٠ جنيها للكيلو، فهل من املعقول 
أن ترتفع بهذا الشـــكل في ساعات 
معـــدودة؟. وعندما نواجه اجلزار 
يقول انه ســـوف يخسر لو باعها 
بأسعار الصباح، ألن التجار رفعوا 

أسعار املواشي». 

الزراعة وقالوا انها السبب حيث أن 
الذبائح التي وصلت متأخرة والتي 
تباع ليلة األضحى بأسعار مغايرة 
قد مت تسمينها باألعالف التي زادت 

أسعارها بشكل مضاعف.
  احمد احملمديـ  محاسبـ  قال لـ 
«إيالف» وهو يشتعل غضبا «نحن 
ال نعلم ماذا نفعل لتوفير اللحوم في 
منازلنا، حتى في يوم العيد الذي 

 القاهرة: ارتفعت أسعار اللحوم 
في اللحظات األخيرة وقبل ساعات 
من يوم عيد األضحى، في الوقت الذي 
وصل فيه الطلب على اللحوم لذروته 
وقد تخطى سعر كيلو اللحم البلدي 
في بعض املناطق في القاهرة حاجز 
الـ ٨٠ جنيها عشية األضحى، بالرغم 
من أنه كان يباع في أول اليوم بـ ٦٥ 
جنيها ليقفز بذلك ١٥ جنيها دفعة 

واحدة في أقل من ١٢ ساعة.
  وقد أبدى املستهلكون استياءهم 
مما وصفوه باالستغالل من جانب 
اجلزارين، نظرا لإلقبال الشديد على 
شراء اللحوم في رفع سعرها بهذه 
الصورة، في حني أدعى اجلزارون 
ان اســـباب ارتفاع االسعار خارج 
عن إرادتهم وانهم اشتروا الذبائح 
بأســـعار أعلى من التي عرضوها 
ســـابقا وألقـــوا الكرة فـــي ملعب 
التجار، والتجـــار بدورهم حملوا 
املسؤولية للمســـتوردين ووزارة 

 أكبر نسر في بريطانيا يحلق من جديد 
 لنـــدن ـ أ.ش.أ: أكبر أنواع 
النسور في بريطانيا حقق رقما 
قياسيا خالل عام واحد في منو 
أعداده وهو من نوع نسر البحر 

املعرض خلطر االنقراض.
  وقالت الهيئة امللكية للحفاظ 
الطيور املعرضة خلطر  على 
االنقراض في اســـكتلندا إن 
هناك اآلن ٥٢ زوجا في مرحلة 
التناسل من هذا النسر ابيض 

الذيل.
  وكان هذا النوع من النسور 
قد واجه خطر االنقراض في 

مطلع القرن العشرين.
  وتدنت اعداده الى مستوى 
١٥٠ طائرا فقط، ويبلغ اتساع 
جناحيه ٨ اقدام، اال انه متت 
تربيته مـــن جديد في احدى 

اجلزر في عام ١٩٧٥. 

 سكارليت.. 

 أجمل امرأة 

 نيويورك ـ إيالف: اختارت 
مجلة «GQ» في نسختها 

األميركية الممثلة سكارليت 
جوهانسون لتحمل لقب 

«أجمل امرأة لهذا العام» وهذا 
األمر ليس بغريب إذ لطالما 

اعتبرت من أجمل ممثالت 
هوليوود بسبب وجهها 

المشرق وجسدها الممشوق. 

 ٣٠ عروسًا أميركية يتسابقن
  للحصول على أنسب حذاء

 نيويورك ـ رويترز: شهد ميدان ماديسون بنيويورك منافسة شرسة بين ٣٠ عروسا اميركية للحصول على أرقى تصميمات 
األحذية. وتحصل الفائزة على زوج من األحذية رائع التصميم فضال عن ٥ آالف دوالر، و٥ أخرى لشراء الفستان الذي تحلم 

به، باالضافة الى شهر عسل كامل. 

  بيروت ـ ايالف: «لشـــحد حبك» هو عنوان األغنية اجلديدة للفنانة اللبنانية جنوى كرم، 
التي تعود بها للتعاون مع امللحن «جورج مارديروسيان» بعد توقف دام قرابة العقد من الزمان، 

وبعد أن حققا جناحات كبيرة معا في أغنيات مثل «سهرانة، وتغزل فيي» وغيرها.
  ويتوقع املقربون من جنوى أن تأخذهم لستايل جديد، وحتلق خارج السرب 

 نجوى كرم.. تحلق خارج السرب  


