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 مكعب جليدي ضخم في القطب الجنوبي للمساعدة على دراسة المادة السوداء 
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 ويلغنتونـ  أ.ف.پ: أجنز مرصد ملفت حتت األرض للجزيئات الذرية 
الفرعية في مكعب جليدي (آيس كيوب) ضخم يبلغ طول اجلانب الواحد 
منه كيلومتر في عمق االرض في القطب اجلنوبي وأوضح باحثون ان 
إنشاء املكعب وهو أوسع مرصد للنيترينو (جزيئات فيزيائية) في العالم 
احتاج الى عقد من الزمن في سهول القطب اجلنوبي اجلرداء (التندرة). 
وسيساعد هذا املرصد العلماء على درس جزيئات بحثا عن املادة السوداء 

وهي مادة غير مرئية تشكل اجلزء األكبر من كتلة الكون.
  املرصد مقام على عمق ١٤٠٠ متر حتت األرض قرب احملطة االميركية 
«امونودســــنيـ  ســــكوت» في القطب اجلنوبي. وقد بلغت كلفة املرصد 
أكثر من ٢٧٠ مليون دوالر على ما أفادت املؤسســــة الوطنية االميركية 
للعلوم. واملكعب عبارة عن شــــبكة من ٥١٦٠ مجسا بصريا يبلغ حجم 
كل واحد منها حجم كرة الســــلة. وقد علقت هذه املجسات على كيبالت 
في ٨٦ حفرة أقيمت في اجلليد بواســــطة مثقاب للماء الســــاخن صمم 

خصيصا لهذا الغرض.
  وقالت املؤسسة الوطنية األميركية للعلوم إن املجس األخير وضع 
على املكعب اجلليدي الذي يبلغ طول كل جانب منه كيلومترا واحدا في 
١٨ اجلاري. وســــتبقى هذه املجسات الى األبد سجينة الطبقة اجلليدية 
الدائمة، إذ ان اجلليد سيغطي مجددا الفجوات التي أحدثت. والهدف من 
هذا املشروع هو دراسة النيترينو وهي جزيئات فيزيائية أصغر بكثير 
من االلكترون تنتقل بســــرعة قريبة من سرعة الضوء، إال انها صغيرة 
جدا الى حد ميكنها من املــــرور عبر املادة الصلبة من دون ان تصطدم 

بأي من اجلزيئات. 

 إلغاء ٥٠٪ من رحالت الطيران بمطار شارل ديغول
  بسبب استمرار تساقط الثلوج

 الثلوج تغطي مطار شارل ديغول 

 اجلاسوسة الروسية أنا شامبان 

 باميال أندرسون 

(أ.ف.پ)   ركاب نائمون في انتظار استئناف الرحالت 

 باريس ـ أ.ش.أ: طلبت اإلدارة العامة للطيران املدني في فرنســـا 
من شركات الطيران إلغاء ٥٠٪ من رحالتها اجلوية في مطار شارل 
ديغول حتى ظهر امس عشية أعياد امليالد، نتيجة استمرار انخفاض 
درجات احلرارة إلى ما دون الصفر وتساقط اجلليد ونقص املعدات 

الالزمة إلزالته.
  من جانبها، قالت وزيرة النقل الفرنســـية نتالي كوسكيوسكو ـ 
موريزيه إن نحو ألفني من الركاب كانوا عالقني في مطار شارل ديغول، 

حيث قضوا ليلتهم مساء أمس نتيجة إلغاء ٥٨ رحلة طيران.
  وقد مت وضع أســـرة ومراتب في جنبات املطار، حيث قضى عدد 

من الركاب الذين ألغيت رحالتهم ليلتهم.
  من ناحية أخرى، شـــهدت حركة حافالت نقل الركاب اضطرابات 

كبيرة داخل باريس بسبب تساقط اجلليد. 

 القاهرةـ  د.ب.أ: ألغى ٤٠ راكبا سفرهم إلى 
محافظة أسيوط بصعيد مصر عقب تأخر 

إقالع طائرتهم ألكثر من خمس ساعات.
  وكان ٨٥ راكبا أنهوا إجراءات سفرهم 
في مطار القاهرة للسفر على رحلة مصر 
للطيران إلى أســـيوط، غير أنهم فوجئوا 
بتأخر إقالع طائرتهم وبعد ساعتني حتركت 
الطائرة على املمر إال أن أحد الركاب أصيب 

بغيبوبة ســـكر فعادت الطائرة من املمر 
لعالج الراكب.

  طلب حوالـــي نصـــف ركاب الطائرة 
إلغاء ســـفرهم بعد توقفها ثانية وطول 
انتظارهم لعالج الراكب بدعوى التشاؤم، 
حيث مت إنزال حقائبهـــم، لتقلع الطائرة

بدونهـــم، بعد تأخيـــر دام حوالي خمس 
ساعات.  

 ٤٠ راكباً يلغون سفرهم بالطائرة بسبب التشاؤم! 

 البرادعي: ال أمانع في تولي
  «امرأة قبطية» رئاسة الجمهورية 

 القاهــــرة ـ وكاالت: أكد 
د.محمــــد البرادعي، املدير 
الســــابق للوكالة  العــــام 
الدولية للطاقة الذرية، أنه 
ال ميانــــع في تولي «امرأة 
قبطية» رئاسة مصر، قائال 
إن تلــــك االيديولوجية ال 
تتوافق مع معتقدات جماعة 
«اإلخوان املسلمني»، إال أنه 
«وفقا للتعاليم اإلسالمية، 
فكل شخص لديه احلقوق 
والواجبات نفسها، سواء 
مسلم أو مسيحي، وان تلك 
احلقوق تستند الى املساواة 
والعدل»، جاء ذلك في حوار 

مطــــول مع مجلــــة AUC Times، التي تصدر داخــــل اجلامعة األميركية 
بالقاهرة، وحول اإلخوان املسلمني الذين يطلق عليهم في مصر اجلماعة 
احملظورة، قال البرادعي إنهم «جزء من املجتمع، وعلينا االستماع إليهم 

والسماح مبشاركتهم، مثل (األقباط) متاما».
  وأعرب د.البرادعي، عن رغبته في تأسيس «حزب خاص به»، مشيرا 
إلى أنه «رمبا ينضم إلى أحد األحزاب املوجودة، إذا تغيرت األوضاع»، 
مضيفا أنه «ال يجوز منع أي شــــخص من امتالك حزب، ما دام ال يحمل 

أي تشهير لألحزاب القائمة بالفعل».
  واعتبر د.البرادعي، أن السياسة اخلارجية ملصر، حتتاج إلى «إعادة 
تقييم» بالكامل، قائال «في املاضي، مصر كانت لها منزلة وطنية داخل 
العالم العربي واإلسالمي، لكنها فقدت ذلك اآلن»، وأن «السياسة اخلارجية 
ال ميكن فصلها عن السياســــة الداخلية، فلو كنــــا ضعفاء في الداخل، 

فسنكون ضعفاء في اخلارج». 

 د.محمد البرادعي 

 الجاسوسة الروسية عارية
  على غالف مجلة «بالي بوي» 

 أربع نساء يضربن زوجهن حتى الموت
 دكاـ  يو.بي.آي: ضربت اربع نساء في بنغالديش 
زوجهن حتى املوت بعد ان اكتشفن انه جمع بينهن 

من دون علمهن.
  وذكرت صحيفة «نيو اريج» البنغالديشــــية ان 
يونس باباري (٤٦ عاما) الذي يعمل ســــائقا توجه 
برفقة زوجتيه الى قرية مجاورة لقريته قرب فاريدبور 
وسط البالد حلضور مهرجان قروي والتقى هناك 
بزوجته الثالثة ما اثار شــــجارا عائليا بعدما تبني 

ان الزوجتني االوليني لم تعرفا انه متزوج من امرأة 
ثالثة.

  وخالل الشجار، اكتشفت النساء الثالث ان الرجل 
متزوج من امرأة رابعة ايضا تقيم في قرية مجاورة، 
فاصطحنب يونس الى منزل الزوجة الرابعة في قرية 
كابيربور، وقال شهود ان النساء االربع جتمعن حوله 
وانهلن عليه بالضرب بال رحمة ونقل الى املستشفى 

وهو بحال خطر ثم توفي متأثرا بجراحه. 

 .. وباميال أندرسون بكت..
  أول مرة ظهرت فيها عارية! 

 عراقي يقتل ابنته النضمامها إلى «القاعدة» 
 بعقوبةـ  د.ب.أ: اعلنت الشرطة العراقية امس 
ان ابا عراقيا قتل ابنته لثبوت جتنيدها من قبل 
تنظيم القاعدة للقيام بعمليات تفجير في مدينة 

بعقوبة.
  وأبلغت مصادر الشرطة وكالة االنباء االملانية 

(د.ب.أ) ان جنـــم عبد احد وجهاء منطقة قزانية 
قتل ابنته لثبوت جتنيدها من قبل تنظيم القاعدة 
للقيام بعمليات تفجير في مدينة بعقوبة، وقد قام 
بتسليم نفسه الى قوات الشرطة العراقية بعد ان 

نفذ عملية قتل ابنته. 

 نيويــــورك ـ يو.بي.آي: تظهر اجلاسوســــة 
الروســــية اجلذابة أنا شامبان عارية على غالف 

مجلة «بالي بوي» في شهر يناير املقبل.
  وذكــــرت صحيفة «نيويــــورك دايلي نيوز» 
األميركية ان صور شامبان وهي واحدة من بني 
عدد من اجلواسيس من الرجال والنساء أعيدوا إلى 
موسكو بتهمة التجسس في وقت سابق من هذه 
السنة ستنشر في عدد املجلة املخصصة للرجال 
في الشهر املقبل في إطار مقالة كتبها مؤلف رواية 

«أبي اجلاسوس» جون ريتشاردسون.
  يشار إلى ان شامبان لم تقصد التقاط صورها 

عارية بل هي صور بحوزة حبيب سابق لها.
  يذكر ان شامبان حصلت على وظيفة مبنصب 
مستشارة في قسم االستثمار واإلبداع في مصرف 
«فوند سيرفيس بنك» في موسكو وبدأت العمل 
من األول من أكتوبر املاضي مع العلم انها حصدت 
شهرة عاملية واسعة بعد انكشاف شبكة التجسس 
الروسية في الواليات املتحدة وشاركت في عدة 
برامــــج إعالمية وظهرت صورهــــا على غالفات 

املجالت. 

 نيويورك ـ إيالف: تعتبر النجمة الكندية 
األصل، باميال أندرســـون، من أكثر النساء 
إثارة في العالم، ولكن اعترفت باميال بأنها 
فـــي املرة األولـــى التي تعـــرت فيها ملجلة

«بـــالي بـــوي» خافـــت وبكت وشـــعرت 
باملرض.

  وقالت عندما طلبوا مني الظهور عارية ألول 
مرة، اتصلت بوالدتي وهي التي شجعتني، 
فأنـــا كنت فتـــاة خجولة جـــدا، وفي مكان 
التصوير بدأت في البكاء ولكن بعد سلسلة 
من الصور شـــعرت بالراحة، حيث خرجت 

من باب االستديو عارية.
  يشار إلى أن أندرسون ظهرت ألول مرة 
على غالف مجلة «بالي بوي» في العام ١٩٨٩، 
ومنذ ذلك احلني ظهرت باميال ١٣ مرة وكان 

آخرها لعدد يناير املقبل. 

 غاغا وأليشا كيز أكثر النجوم تبرعاً لألعمال الخيرية 

 مبيعات مذكرات بوش تتجاوز المليوني نسخة

 ..ورجل فقد السيطرة على سيارته فاقتحم 
حديقة الرئيس األميركي السابق

 ألفيس بريسلي سيبيري.. يحرق سيارة قاٍض
 موسكو ـ يو.بي.آي: أضرم شرطي سابق متنكر 
في زي ألفيس بريســــلي النيران بسيارة قاض في 

سيبيريا.
  وذكرت وكالة األنباء الروسية (نوفوستي) ان 
شــــرطيا ســــابقا متنكرا في زي ملك الروك الراحل 
ألفيس بريسلي أضرم النيران في سيارة قاض في 

مدينة أومسك.

  وأوضحت الشــــرطة ان عددا من املارة شاهدوا 
احلريق املفتعل واتصل أحدهم بالشرطة قائال «شبيه 

ألفيس يحاول إحراق سيارة».
  ومت تصوير احلادث عبــــر كاميرات املراقبة في 
وقت لم تتضح فيه األسباب التي دفعت بالشرطي 
الى احراق السيارة. وقد يواجه ألفيس املتنكر عقوبة 

السجن ٥ سنوات في حال ادانته. 

التوالــــي كل من النجم الشــــاب 
نيــــك جوناس سادســــا واملمثل 
مات دميون ســــابعا وليوناردو 
البرامج  ديكابريو ثامنا ومقدمة 
أوبرا وينفري تاســــعا واملغني 

جاسنت بيبر عاشرا. 

املركز الثالث ثم النجمان الزوجتان 
أشــــتون كوتشر ودميي مور في 
املركز الرابع متقدمني على مقدمة 
البرامج إلــــني ديجينيريس التي 

حلت خامسة.
  واحتل املراكــــز األخرى على 

ـ يو.بي.آي:   لوس أجنيليس 
النجمتــــني األميركيتني  ان  تبني 
ليدي غاغا وأليشا كيز هما أكثر 
النجوم تبرعا لألعمال اخليرية في 
العام ٢٠١٠ وذكر موقع «بيبول» 
األميركي انه في عالم يفرط فيه 
املشاهير في القيام بأعمال سيئة 
فإن عددا منهم عاكسوا األمر هذه 
الســــنة وعلى رأسهم ليدي غاغا 

وأليشا كيز.
ليــــدي غاغا  ان    وأوضحــــت 
املدافعة عن حقوق املثليني حلت في 
املركز األول على الئحة أكثر جنم 
دعما لألعمال اخليرية هذه السنة 
وتلتها في املركز الثاني كيز التي 
كرســــت الكثير من وقتها ومالها 
للمســــاعدة على مكافحة اإليدز. 
وحلت املغنية تايلور سويفت في 

 لـــوس اجنيليس ـ رويتـــرز: قالت 
مجموعـــة كراون للنشـــر ان مبيعات 
مذكرات الرئيس األميركي جورج بوش 
«حلظات القرار» جتاوزت املليوني نسخة 
مطبوعة والكترونية منذ اصدارها في 

أوائل نوفمبر.
  وعلى النقيض بلغت مبيعات مذكرات 
الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
«حياتي» ٢٫٢ مليون نسخة منذ اصدارها 

ألول مرة في ٢٠٠٤.
  ووصف متحدث باسم مجموعة كراون 
مبيعات كتاب بوش بأنها رائعة وقال 
انه ال يعتقد على الفور ان هناك كتابا 
غيـــر خيالي آخر صدر في ٢٠١٠ بيعت 

منه اكثر من مليون نسخة.
  وسرد بوش في كتابه «حلظات القرار» 
ما دار في كواليس البيت األبيض وإدارته 
بعـــد هجمات ١١ ســـبتمبر مبا في ذلك 
القرارات التي أدت الى حربي أفغانستان 

والعراق. 

ـ أ.ف.پ: اســـتجوبت أجهـــزة   واشـــنطن 
االســـتخبارات األميركيـــة املكلفـــة بحمايـــة 
الشخصيات املهمة سائق سيارة فقد السيطرة 
على آليته لينتهي به األمر في حديقة الرئيس 
السابق جورج بوش في تكساس على ما ذكرت 

وسائل اإلعالم احمللية.
  وقال فـــرع محطة «ان بي ســـي» ان بوش 
وزوجته لورا كانا في املنزل عند وقوع احلادث 

لكنهمـــا لم يتعرضا ألي خطر في أي وقت من 
األوقات. وأوضح مسؤولون ان السائق لم يكن 
ينوي إحلاق األذى ببوش وزوجته بل كان في 
املنطقة التي يقع فيها منزلهما في داالس لكي 
يطلع صديق له على سيارته اجلديدة وهي من 

نوع بالميوث «باراكودا» قوية جدا.
  وقال الرجل للمحققني ان دواسة السرعة علقت 

فانتهى به األمر في حديقة الرئيس السابق. 

 غاغا 

 مذكرات بوش 

 أليشا كيز 

 لندنـ  يو.بي.آي: صنع علماء اسكتلنديون ما يقولون إنها 
أصغر بطاقة معايدة في عيد امليالد باستخدام تكنولوجيا 
النانو. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ان 
العلماء من جامعة غالسكو في اسكتلندا صنعوا بطاقة معايدة 
صغيرة جدا لدرجة انها أصغر كثيرا من الطابع البريدي. 
ويبلغ حجم الصورة ٢٠٠ × ٢٩٠ ميكرومتر، وتظهر شجرة 

عيد امليالد محفورة على قطعة زجاج صغيرة.
  ويقول الفريق الذي أعد البطاقة انه ســــيكون باإلمكان 
استخدام هذه التقنية في املستقبل لصنع أجهزة تلفزيون 

وآالت تصوير.
  وقال البروفيسور ديڤيد كومينغ انه ميكن وضع نصف 

مليون بطاقة مماثلة على بطاقة معايدة عادية. 

 أصغر بطاقة معايدة في عيد الميالد 


