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مارك زاكربيرغ

طبيبة إماراتية عضوة في لجنة
امتحانات الكلية الملكية البريطانية

توقعات بأن يكون مؤسس »فيس بوك«
شخصية العقد الجديد 

مظاهرات في باريس ضد تنظيم ندوة معادية لإلسالم

افتتاح أكبر مسجد في أوروبا الغربية بهولندا

تغريم نمساوي 1000 دوالر بعد غنائه المشابه لآلذان

باريسـ  أ.ش.أ: تظاهر مئات األشخاص احتجاجا 
على تنظيم ندوة بباريس »ضد أسلمة أوروبا«، وذلك 

بالقرب من القاعدة التي تنظم فيها هذه الندوة.
وقد جتمع املتظاهرون بناء على دعوة من عدد 
من جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنســــان ومناهضة 
العنصرية وعدد من أحزاب اليسار، حيث أشاروا الى 
ان العلمانية ال تعني الكراهية وال اضطهاد األغلبية 
لألقلية. كما أعرب املشــــاركون في هذا التجمع عن 

استنكارهم ازاء النظرة القاصرة والضيقة للغرب 
جتاه االسالم وكذلك لتصريحات مارين لوبني نائبة 
رئيس حزب اجلبهة الوطنية )ميني متطرف( التي 
شبهت صالة املســــلمني في الشارع خارج املساجد 

باالحتالل النازي لفرنسا.
يذكر ان عمدة باريس أعرب عن معارضته لتنظيم 
هذه الندوة املعادية لإلســــالم، كما وجهت الشرطة 

حتذيرا ملنظمي الندوة من وقوع أي اضطرابات.

الهاي ـ أ.ف.پ: افتتح اجلمعة في روتردام اكبر 
مسجد في اوروبا الغربية يضم مئذنتني بطول 50 
مترا وميكنه استقبال ثالثة أالف شخص، كما اعلن 

املسجد والبلدية.
وقال رئيس مجلس ادارة املسجد في بيان تلقت 
»فرانس برس« نســــخة منه »نأمل ونتطلع الى ان 
يتحول هذا الصرح مركزا لالعمال اخليرية والرحمة 

والفهم املتبادل وان يكون متاحا للجميع«.
وقص رئيس بلديــــة روتردام )غرب( احمد ابو 
طالب شريط افتتاح املسجد في ثاني مدينة هولندية،  
على ما اعلنت املتحدثة باسم مدينة روتردام فريدة 

اغريس لـ »فرانس برس«.
وخصص الطابق االول فــــي املبنى الذي تفوق 
مســــاحته الفي متر مربع وتعلوه قبة بارتفاع 25 

مترا لصالة الرجال.
وميكن للنســــاء االستماع الى اإلمام ومشاهدته 
من الطابق الثاني عبر فتحة في االرضية، بحســــب 
ما اوضح املتحدث باسم املؤسسة التي تدير املسجد 
جول ديبيج. ويضم الطابقان االرضي والثالث مركزا 

للدعم املدرسي لالطفال ومكتبة.
وقال ديبيج ان املســــجد الذي شرع ببنائه في 
2003 وكان مقررا ان ينتهي بعد عامني استغرق بناؤه 
سبعة اعوام في النهاية على االخص بسبب معارضة 

احلزب الشعبوي واملناهض لالجانب احمللي.
وردا على افتتاح املسجد قال رئيس حزب »بي 
في في« املناهض لالسالم غيرت فيلدرز عبر موقع 
»تويتر« ان »هذا امر غير معقول. هذا الشيء املشني 

ال مكان له هنا، بل في السعودية«.

أصدر قاض منساوي حكمه بتغرمي مواطن يدعى 
هيلمـــوت غريس )63 عاما( نحـــو ألف دوالر بعدما 
شكى جاره املسلم من انه يسخر من االسالم. وبحسب 
جريدة »القدس« الفلسطينية، كان غريس يعمل في 
حديقة منزله خالل الصيف املاضي وهو يترمن على 
طريقة تعرف باسم »يودلينج« التي تنتشر في مناطق 
األلـــب، وتتأرجح فيها طبقات الصوت بســـرعة بني 
العادية والعالية، لكن جاره املسلم قال انه كان يحاكي 
صوت املؤذن بدافع السخرية من اإلسالم. وقال غريس 
انه قبل حكم القاضي ودفع الغرامة حتاشيا لقضية 
طويلة ال يقـــوى على حتمل نفقاتها القانونية، وفقا 
لوسائل اإلعالم البريطانية التي أوردت اخلبر، لكن 

جاره الذي وصفه بأنه »عجوز عابس يعبر صراحة 
عن استيائه جليرتنا« دفع بأن غناءه اساءة عنصرية 
ودينية موجهة ضده وأسرته وتأتي في اطار تصرفاته 
املســـيئة عموما. وتعزيزا لهذا الزعم قال اجلار الذي 
لم يرد ذكر اسمه vوهويته ان غريس كان يبدأ غناءه 
الساخر من صوت املؤذن في اللحظة التي يبدأ فيها 
هو وأفراد أســـرته الصالة في حديقة منزلهم. يذكر 
ان الـ »يودلينج« بدأ كوسيلة للتخاطب بني متسلقي 
اجلبال وسكان القرى في منطقة األلب، ثم تطور ليتخذ 
لنفسه شكال موسيقيا وأصبح منطا من الغناء الذي 
تتميز به تلك املناطق قبل ان ينتشر الى نواح عديدة 

من القارة األوروبية وحتى أميركا الشمالية.

دبيـ  أ.ش.أ: اختارت الكلية امللكية البريطانية 
في أدنبرة د.مهناز أمني كمالي إخصائية جراحة 
أمراض اللثة ورئيسة قسم اخلدمات التخصصية 
مبركز خدمات األسنان بهيئة الصحة بدبي عضوة 
فـــي جلنة امتحان عضويـــة الكلية لتكون بذلك 
أول طبيبة أســـنان إماراتية حتصل على شرف 

هذه العضوية.
وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( انه وفقا 
لهذا االختيار فقد أصبحـــت د.مهناز أمني كمالي 
عضوة في جلنة االمتحانات لكال اجلزأين األول 
»الكتابي« والثاني »الشفوي« من امتحانات كلية 

اجلراحني امللكية في أدنبرة باململكة املتحدة.

لنـــدن ـ إيالف: أخيرا انتهى 
مطاف مجلة »تامي« األميركية 
على مارك زاكربيرغ، مؤســـس 
»فيس بوك«، باعتباره شخصية 
العام 2010. لكن صحيفة »ديلي 
البريطانية متضي  تليغراف« 
الى أبعد من هذا وتتوقع له أن 
ُيختار »شخصية العقد اجلديد« 
رغم أنه انقضت ســـنة واحدة 

فقط من هذا العقد.
وتبعا للصحيفة فإن قفزة 
الى ســـماء الشهرة  زاكربيرغ 
الكونية لم تتأت من تبرعه بـ 
100 مليون دوالر ـ وهي قطرة 
ـ للنظام  من محيـــط ثروتـــه 
التعليمي في نيوجيرســـي، أو 
من مسلســـل تعاسته املدرسي 
الـــذي صنعت منـــه هوليوود 
فيلما مـــدوي النجاح، أو حتى 
من النمو الصاعق لـ »فيس بوك« 
نفسه بالنظر الى أن عدد زبائنه 
ارتفع من 500 مليون في يوليو 
املاضي الى 600 مليون اآلن، أي 
مليون وجه جديد في غضون 

5 أشهر.
الســـبب احلقيقـــي هو أن 
زاكربيـــرغ )26 عامـــا فقط( ال 
يســـتضيف مئات املاليني على 
موقعه، وإمنا يقدم لهم »شبكة 
عنكبوتيـــة عاملية« مســـتقلة 
خاصة بهم. وهذا عالم يعج بكل 

وبقول آخر فإن بوســـع »فيس 
بوك« اآلن أن يغنيك عن صندوق 

بريدك اإللكتروني املعتاد.
 

وبينما يظل »غوغل« وجهة 
اولئك الذين يعرفون ما يريدون 
بالضبط، تولى فيس بوك بعنايته 
اولئك الباحثني عن سبل متضية 
الوقت في البحث مبعدل مذهل 
يبلغ 700 مليار دقيقة في الشهر. 
لكن هناك فرقـــا مهما وهو ان 
»غوغل« يريد لإلنترنت أن يكون 
مفتوحا على مصراعيه بحيث 
تغطي بحوثـــه كل املعلومات 

املتاحة في العالم.

شيء ميكن لرواده ان يحتاجوا 
اليه: األلعاب، والكتب، ومواقع 
جنوم الفـــن والرياضة. وحتى 
التبضع.. بعبـــارة أخرى فهو 

مكتف ذاتيا.
والعام احلالي وحده دشن 
فيس بوك »أمكنة« وهو برمجية 
تسمح للشخص باقتسام موقعه 
مع غيـــره عير الهاتف اجلوال. 
وأطلق »أسئلة« الذي يأتي لك 
باألجوبة على مـــا يحيرك من 
أصدقائك وأصدقائهم. وأضف 
أيضا »رســـائل« الذي يأتي لك 
بالرسائل على اختالف أشكالها 
الى بريدك الداخلي في صفحتك. 

وكاالت: مـــع التطور في علـــوم الطقس واألبحاث 
املصاحبة لدراسات املناخ اجلوي والتغيرات احمليطة 
بغالف اجلو، بدأ االهتمام بدراســـة تكــوينات السحب 
من قبل مجمـــوعة من علـــماء األرصاد اجلوية حول 
العـــالـــم وظــــهرت مؤخرا شركات تقوم على توظيف 

طائراتها ومعداتها التقنية الستمطار السحب.
 )Cloud seeding( وقد أدت العديد من جتارب االستمطار
الى نتائج جيدة وهي ثمرة لدراسات طبقات اجلو وما 
يصاحبها من تغيرات ومعادالت فيزيائية بدءا من ذرات 

الندى وانتهاء الى تكوينات السحب واستمطارها.
تقوم هذه الدراســـات على تطوير وحث التغيرات 

اجلوية لالستفادة القصوى منها.
 بدأت جتارب استمطار السحب واحلث على حتويل 
تكوينات الضباب الى ســـحب بـــني 1950 و 1960 في 
بريطانيا ولم تكن تلك التجارب حاســـمة لالستفادة 
منها نظرا لضعف التقنيات املتوافرة والرادارات وقـــلة 
املعــلومات املتوافرة من األقمار االصطناعية في ذلك 

الوقت.
وكانت أكبر تلك التجارب والدراسات في العام 1953 

قامت بها جامعة لندن من مطار كرانفيلد.
وفي العـــقديـــن املاضـــيني بـــدأت تلك التجارب 
والدراســــــات تؤتي نتائج جيدة، حــيـــث قامــــت 
العــــديـــــد من الشـــركـــات في الواليــــــات املتحــ 
دة بتطويـــر عدد من التقـــنيات حلث الســـحب على 
االستمطار ومت بعضها فوق املكسيك وتايلند واملغرب 

والسعودية.
ومنذ نشـــأة االهتمام بتكوينات الســـحب أجريت 
هـــذه التجارب في العديد مـــن دول العالم من بينها: 
اميركا، بريطانيا، املكسيك، روسيا، إسرائيل، الصني، 
األرجنتني، املغرب، تايلند، اإلمارات العربية، اململكة 

العربية السعودية.

دراسات لتوظيف الطائرات
الستمطار السحب

إسرائيل تنفي نيتها المصادقة على توسيع
فندق بالقدس يعود للعائلة الملكية األردنية

غزة ـ كونا: قالت اسرائيل امس انه ال نية لديها 
للمصادقة على توسيع فندق مبدينة القدس احملتلة 

يعود للعائلة االردنية امللكية.
ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن »مصادر 
سياســــية كبيرة« القول انه »ليست هناك اي نية 
للمصادقة على خطة لتوسيع فندق )االقواس السبعة( 
على جبل الزيتون شرقي القدس »الذي تعود ملكيته 
الى العائلة امللكية االردنية«. وكان االردن قدم احتجاجا 
رسميا الى اسرائيل عبر سفيرها في عمان دانئيل 
نيفو بناء على ما كشفته صحيفة )هآرتس( العبرية 
قبل يومني من ان هناك نية لتوسيع الفندق ومحيطه 

بحوالي 7000 متر مربع.
ونقلــــت االذاعة عن املتحدث باســــم اخلارجية 
االسرائيلية القول ان »احد مكاتب الهندسةاملعمارية 

قدم الى اللجة اللوائية للتنظيم والبناء خطة بهذا 
املعنى وان حارس امالك الغائبني في وزارة املالية 

لم يبلغ وزارة اخلارجية بهذه اخلطة«.
واضاف: اوضح حارس امالك الغائبني فيما بعد 
ان هذه اخلطة لن تطرح على بساط البحث في اي 
جلنة وبالتالي ليست هناك اي نية للمصادقة عليها، 

مشيرا الى انه مت ابالغ السلطات االردنية بذلك.
وكانت »هآرتس« ذكرت امس االول ان احلكومة 
االسرائيلية شرعت في اتخاذ خذوات لتوسيع فندق 
»االقواس السبعة« على الرغم من انه يعود للعائلة 
امللكية االردنية. واشارت الصحيفة الى ان الفندق 
التاريخي احيل بعد العدوان االسرائيلي في حرب 
1967 الى حارس امالك الغائبــــني في وزارة املالية 

االسرائيلية.


