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61 تناقلت العديد من املواقع االخبارية اشاعة سخيفة مفادها 
ان مؤسس موقع «فيس بوك مارك» زوكربيرج اعلن انه سيتم 
اغالق املوقع في ١٥ يوليو املقبل، بعد ان اصبحت ادارة املوقع 
مرهقة للغاية حسب االشـــاعة. وذكرت املواقع ان زوكربيرج 
صرح بأن «فيس بوك» اصبح خارجا عن السيطرة وان الضغط 
الناجم عن ادارة هذه الشركة دمر حياته، وانه بحاجة الى وضع 
حد لكل هذا اجلنون، واكد ان مســـتخدمي اخلدمة االجتماعية 

االكثر شعبية في العالم لن يستطيعوا الوصول الى حساباتهم 
بعد ١٥ يوليو. كما تقول االشاعة ان مسؤولني آخرين نصحوا 
املستخدمني بأن يســـحبوا صورهم وموادهم االخرى من على 
املوقع النهم لن يجدوها بعد ذلك التاريخ. وختم مؤسس «فيس 
بوك» تصريحاته، بحسب االشاعة بالقول: ال يهمني املال.. اريد 
ان اعود الى حياتي السابقة. ونؤكد هنا ان «فيس بوك» لن يغلق 

وال تعد تلك التصريحات سوى اشاعات سخيفة.

إغالق «فيس بوك» في ١٥ يوليو.. إشاعة

األمين العام للهيئة الوطنية للحياة الفطرية بالسعودية:
الجهاز المثبت بالنسر األصلع في حائل لمراقبة هجرة الطيور

النســــر األصلع ويدعى  اصطاد 
صياد اخليــــاري اصطــــاده في 
التــــي تبعد ٣٠٠  قرية الضحايا 
كيلومتــــر جنوب غربــــي حائل. 
وكانت مجموعة «أروتز شــــيفا» 
اإلعالمية اإلسرائيلية ذكرت أخيرا 
على موقعها اإللكتروني تفاصيل 
جديدة عن النسر الذي أمسك به 
في مدينة حائل وكان يحمل جهاز 
إرسال لتحديد املواقع العاملية (جي 
بي إس) وشريحة مكتوب عليها 

«جامعة تل أبيب».
وبحسب املوقع فإن اجلهاز الذي 
حمله الطائر وهو من فصيلة شائعة 
تدعى النسر األصلع كان جزءا من 
مشروع لتتبع هجرة الطيور من 
أجل أهداف بحثية مشيرا إلى أن 
النسر كان عائدا من السودان بعد 
أن أمضى الشتاء هناك كجزء من 

هجرته السنوية.

الريــــاض ـ يو.بــــي.آي: أعلن 
األمني العام للهيئة الوطنية للحياة 
الفطرية األمير بندر بن سعود بن 
محمد عدم صحة ما نقلته وسائل 
اإلعالم عن صقر اصطاده مواطن 
في منطقة حائل زعم أنه مدجج 

بأجهزة جتسس إسرائيلية.
ونقلت صحيفة «احلياة» امس 
عن األمير بندر بن سعود قوله «إن 
الدراسة أثبتت أنه صقر من نوع 
النسر األصلع وأن اجلهاز املثبت 
على قدميه يستخدم للتتبع عبر 
األقمار االصطناعية ملراقبة هجرة 
الطيور». واضاف «إن السعودية 
تستخدم مثل تلك األجهزة لألبحاث 
والدراسات» وأن النسر اإلسرائيلي 

األصلع سيطلق من جديد.
الذي  وفيما متســــك املواطن 
اصطاد النسر اإلسرائيلي األصلع 
بأن شكله ال يشبه أشكال نسور 

امللكة اليزابيث

روبوت للتنظيف والتدليك

الرجل الوطواط

النيران مشتعلة بالطائرة املنكوبة

هاري بوتر

 الكلب تشايسر

وأوضح األمير بندر بن ســــعود 
بن محمد أن الهيئة ستعمل على 
التعــــاون مع األردن وســــورية 
وفلسطني ولبنان وتركيا باعتبار 

أنها تشملها هجرة الطيور.
الــــذي  املواطــــن  أن  يذكــــر 

شبه اجلزيرة العربية، قال األمير 
بندر بن سعود «إن هذا الصقر يأكل 
اجليف ويوجد بكثرة في اململكة». 
وأضاف أنه بعد التأكد من األجهزة 
املثبتة عليه وهويتها قررت الهيئة 
املعنية أنه ال ضرورة لإلبقاء عليه. 

النسر الذي عثر عليه في مدينة حائل السعودية

السينما التركية.. تاريخ حافل وطموح ال ينتهي
حققت لنفسها بصمة وهوية من 
خالل متيزها من الناحية الفنية 
والتقنية وأصبحت االفالم حتصد 
اجلوائز باملهرجانات السينمائية 

العاملية.
التركية  الى االفالم  وأشـــار 
التي حققت شهرة واسعة داخل 
تركيا وخارجها حيث يأتي فيلم 
«وادي الذئاب.. العراق» في مقدمة 
القائمة، إذ لم يسبق في تاريخ 
السينما التركية أن حظي فيلم 

تركي بكل هذه الشهرة.
الذي  الفيلم  وأوضح أن هذا 
عرض قبل أكثر من عامني حطم 
األرقام القياسية منذ اليوم األول 
لدخوله صاالت العرض وربح ١٠ 

ماليني يورو في أول شهرين.
فيما تعـــددت موضوعات 
األفـــالم التركيـــة وتنوعـــت 
مضامينها بني بيئية واجتماعية 
وذاتيـــة وعاطفيـــة كاشـــفة 
التفاصيـــل احلقيقية لصورة 

تركيا بعني مخرجيها.

إســـطنبول ـ كونـــا: تعتبر 
السينما من أهم وأخطر الفنون 
ملا متلكه من قـــدرة كبيرة على 
كشـــف الزوايا املعتمة والنيرة 
من حياة أي شـــعب وتسجيلها 

وتوثيقها للتاريخ.
فالسينما التركية التي شقت 
طريقها مـــن األناضول (الريف 
التركي) الى اسطنبول (احلضارة 
والتطـــور) عبر عتمة الصاالت 
البيضاء  راسمة على شاشاتها 
قصصا عكست بقدر كبير التحول 
الذي تعيشـــه تركيا اجتماعيا 
وسياسيا ضمن توليفة سينمائية 
تدل علـــى املوهبة الكبيرة التي 

تتمتع بها السينما التركية.
وال جديد إذا ما قلنا ان السينما 
التركية عاشت فترة سبات دامت 
سنوات مع أن ازدهارها كان خالل 
فترة السبعينيات والثمانينيات 
من القرن املاضي، اال أنها شهدت 
تطـــورا كبيرا خـــالل العقدين 
املاضيني، وأشـــهر مثـــال على 

التي  تطورها األفالم الطموحة 
طرقت أبواب النجومية.

وقال املنتج التركي سلجوق 
كوبانوغلو في تصريح لـ «كونا» 
ان التنوع واالبتكار كانا السمة 
الســـينما  البارزة في  الظاهرة 
التركية خالل السنوات األخيرة 

املاضية، ما أدى الى االرتقاء بها 
الى أعلى املستويات.

وأضاف كوبانوغلو الذي أنتج 
مسلسل «انفصال» الشهير وعددا 
من األفالم التـــي حققت جناحا 
كبيرا داخـــل تركيا وفي العالم 
العربـــي: ان الســـينما التركية 

قانون جديد يلزم وضع صورة الملكة تحطم طائرة إيرانية ونجاة خمسين شخصًا من ركابها
على الطوابع حتى بعد بيع هيئة البريد الملكي

الروبوتات تقوم بالتدليك والتنظيف في الس فيغاس 
محكمة أميركية تبرئ هاري بوتر من االقتباس

كلب موهوب قادر على التعرف على األسماء واألغراض!

يلتقط إشارات من اجلهاز العصبي 
لتحريك االعضاء، ما يزيد قوة 
من يلبس هذا «الزي» ضعفني 

أو حتى عشرة أضعاف.
يقول كونو مبتسما: أود صنع 
زي توني ستارك في فيلم «ايرون 
مان»، لكن ذلك سيستغرق وقتا 

طويال.
وحتـــى اآلن اســـتأجر ١٦٠ 
مركزا استشفائيا ودار عجزة في 
اليابان هذا اجلهاز الذي يزن ٢٣ 
كيلوغراما بنسخته الكاملة (١٥ 
كلغ للجهاز املخصص للرجلني 

من دون اليدين).

ساحر يشــــارك في مسابقة بني 
مدرستني متنافستني في السحر، 
وأوضحت القاضية «ان الكتابني 
مختلفان بشــــكل مميز في املادة 

واألسلوب».

كلب آخر مــــن الفصيلة ذاتها 
يدعى ريكو متكن من تعلم ٢٠٠ 
كلمة على ما اوضح باحثون في 
معهد «ماكس بالنك» في أملانيا 
العام ٢٠٠٤  عرضت نتائجهم 

مجلة «ساينس االميركية».

نعمـــل جلعله أكثـــر ذكاء، كي 
يســـتطيع تدليـــك املؤخـــرة 
والرجلني» وتأمل سالتزكي ان 
جتد في الس فيغاس شـــريكا 
يتيح لهـــا توزيع «وميي» هذه 

السنة في الواليات املتحدة.
علـــى بعد بضعة أكشـــاك، 
يعرض تاكاتوشـــي كونو من 
اليابانية «سيبردين»  الشركة 
املعاقني على  آليا يســـاعد  زيا 

السير.
انـــه طقم موصـــول بقطع 
الرجلني  ميكانيكية على طول 
أو الذراعني. هذا اجلهاز العصري 

بجاكوبس مكون من ٣٢ صفحة 
ويضم ١٦ رسما توضيحيا ويدور 
حول ســــاحر شــــاب يشارك في 
مسابقة للسحر، أما كتاب رولينغ 
فمكون من ٧٣٤ صفحة عن صبي 

على هذه التجربة.
كان  الطلــــب  وبحســــب 
«تشايسر» يجلب طابات بأحجام 
وألوان مختلفة موضوعة وسط 

اغراض اخرى مختلفة.
وجتاوز تشايسر بذلك اجناز 

لنـــدن ـ أ.ش.أ: يتم اآلن اإلعداد لســـن 
قانون جديد في بريطانيا يلزم ادارة هيئة 
البريد امللكي بوضع صورة امللكة اليزابيث 
على طوابـــع البريد حتى بعد بيع الهيئة 

ملشترين أجانب.
ومن املعروف انه حتى اآلن ومع عدم 
وجود اي قانون يلزم الهيئة بوضع صورة 
امللكة على الطوابـــع فإنها العادة التي لم 

تتغير أبدا.
وقال وزير شؤون البريد اد ديفي انه 
ال يتوقـــع أبدا ان يقدم اي «مجنون» على 
إزالة صورة امللكة ولكنه أضاف ان القانون 

اجلديد سيعمل فقط على تأكيد ذلك.
كان ديفي قد اجرى محادثات مع قصر 
باكينغهام بعد األخبار التي اشارت الى ان 
مسودة القانون التي يتم اإلعداد لها لبيع 
الهيئة ستعطي احلق للملكة باالعتراض 
على اي استخدام لصورتها ولكنه ال يؤكد 
في األســـاس على وجود الصـــورة على 

الطوابع.
أما اآلن فسيتم تعديل مشروع القانون 
لضمان وجود الصـــورة كأحد املتطلبات 

األساسية على الطوابع.
ومن املتوقـــع أن يتقدم املزايدين على 
شراء البريد امللكي مستثمرون من أملانيا 

وهولندا.

الس فيغاسـ  أ.ف.پ: بالنسبة 
إلى عشرات آالف الزوار الذين 
يحتشدون في ممرات معرض 
األجهزة االلكترونية االستهالكية 
في الس فيغاس، ال شيء أكثر 
إغراء من تدليـــك يقوم به أول 

روبوت مدلك في العالم.
الروبوتات  انه جنم قســـم 
اجلديد فـــي املعرض. فروبوت 
«وميـــي» الصغير من شـــركة 
«درميبوتس» بحجم كف اليد، 
لكنه ينطلق مبفرده على اجلسم 

لترخية العضالت املتوترة.
وتؤكد كارن سالتزكي، زوجة 
مؤسس «درميبوتس» انه فيما 
يعكف «وميي» على تدليك ظهر 
امرأة ممددة على طاولة تدليك 

«انه يدغدغ بشكل ممتع».
وتضيف سالتزكي «انه تدليك 
لطيف ومريح جـــدا» تقوم به 
آلة رجراجة محدبة الشكل ذات 
عجالت مزودة بأجهزة استشعار 
متنعها من السقوط عن الظهر 
أو البطن، ومن النزول أدنى من 
اجلـــذع: «ال يعرف (الروبوت) 
أين يذهب، لكنه يعرف الى اين 

يجب اال يذهب».
لكنها توضـــح قائلة «نحن 

قامت محكمة أميركية برفض 
دعوى انتحال ضد ناشرة أعمال 
هاري بوتــــر، موضحة ان أعمال 
املدعي مختلفة متاما عن الروايات 
األكثــــر مبيعا املفتــــرض ان يتم 

نسخها.
وبحســــب صحيفة «الوطن» 
الســــعودية يرجع اصل اخلالف 
الى دعــــوى مت تقدميها تزعم ان 
املؤلفــــة جيه كيه رولينغ مؤلفة 
رواية هــــاري بوتر اعتمدت على 
كتاب وضعــــه ادريان جاكوبس 
اسمه «مغامرات ويلي الساحر رقم 
الغاضبة» والذي نشر  ١ األرض 

في بريطانيا عام ١٩٨٧.
ووفقا لقاضية احملكمة اجلزئية 
شيرا شيندلني فإن التناقض بني 
املفهوم الكلي واملشاعر التي حتملها 
األعمال صارخ للغاية لدرجة ان 
اي مقارنة حادة للجهدين تكون 

سريعة التصديق.
جدير بالذكر ان العمل اخلاص 

واشنطنـ  أ.ف.پ: متكن كلب 
موهوب مــــن فصيلة «بوردر 
كولي» تعلم اسماء ١٠٢٢ غرضا 
على ما افــــاد علماء اميركيون 

دربوا هذا احليوان.
الكلب واســــمه «تشايسر» 
خضع لتدريب مكثف من عدة 
ساعات يوميا على مدى ثالث 
ســــنوات ليجلب بأمر شفهي 
غرضــــا معينا مثــــل دجاجة 
بالســــتيكية من بني ١٥ لعبة 

اخرى.
ومتكن تشايسر من حفظ 
اسماء ١٠٢٢ لعبة مثل الطابة او 
احليوانات القماشية وجنح ايضا 
في تصنيفهــــا وفقا لوظيفتها 
او شــــكلها االمر الذي يحسنه 
االطفال عند سن الثالثة تقريبا 
على ما اوضح اليســــتون ريد 
وجون بيليي استاذا علم النفس 
في جامعة وفوورد كوليدج في 
كارولينا جلنوبية (جنوب شرق 
الواليات املتحدة) اللذان اشرفا 

صحتك

النظام الغذائي الغني بالدهون يزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي
فيالدلفيـــا ـ يو.بي.آي: حـــذر باحثون 
أميركيون من أن اتبـــاع نظام غذائي غني 
بالدهون والكوليستيرول يزيد خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي.
وقال الباحث في مجال علم األحياء فيليب 
فرانك من جامعة «توماس جيفرسون» إن 
خطر إصابة املرأة بسرطان الثدي في الدول 
الغربية التي يتميز نظامها الغذائي مبعدالت 
عالية من الدهون أعلى خمس مرات مقارنة 

مبعدالت الدول املتطورة االخرى.
واســـتخدم الباحثون الفئـــران إلجراء 

الدراســـة حيث خضعـــت مجموعة منها 
لنظام غذائي يحتوي على ٢١٫٢٪ من الدهون 
٠٫٢٪ ومن الكوليستيرول ما يعكس النظام 
الغربي فيمـــا أخضعت مجموعة  الغذائي 
أخرى إلى نظام غذائي يحتوي على ٤٫٥٪ 
من الدهون وكمية تكاد تكون معدومة من 

الكوليستيرول.
وظهر أن األورام املسببة لسرطان الثدي 
ظهـــرت لدى الفئران التـــي تناولت الغذاء 
الغني بالدهون بنسبة أكبر بـ ٥٠٪ مقارنة 

مع الفئران األخرى.

مصري يذبح زوجته ألنها مّلت وصاله
وآخر يخنقها لرفضها معاشرته!

العواصف المطرية تقتل
ضابطًا في األمن الداخلي ببيروت

ضبط معد مشهور بقناة المحور  أثناء فعل فاضح

الرجل الوطواط «باتمان» المسلم 
يثير غضب المدونين

القاهـــرة ـ يو.بي.آي: تخلص مصريان مـــن زوجتيهما، احدهما 
ذبحا، واآلخر خنقا.. بعد ان رفضتا معاشرتهما.

وذكرت صحيفة «األهرام» امس ان عريســـا في منطقة منشـــأة 
القناطر شمال القاهرة قام بذبح عروسه عندما رفضت تكرار املعاشرة 

بينهما وذهبت لتنام.
وقالت الصحيفة ان الزوج اغتاظ واحضر سكينا على الفور وقام 

بذبحها وفر هاربا.
ونقلت «األهرام» عن الشرطة ان شخصا قد خنق زوجته في قرية 
ادمو باملنيا جنوب القاهرة ثم قام بعدها بإشـــعال النار في غرفتها 

ألنها رفضت معاشرته بعد أسابيع قليلة من زواجهما.
وذكرت «األهرام» ان الشـــرطة ألقت القبـــض على كال الرجلني 

ويخضعان للتحقيق من قبل النيابة.

بيروت: افضى الطقس العاصف الذي شـــهده لبنان صباح امس
االحد الى سلســـلة حوادث طرق وانهيارات، ابرزها مقتل ضابط 
في االمن الداخلي بتدهور سيارته على الطريق الدولي الساحلي بني 

بيروت وصيدا في محلة السعديات.
واملـــالزم االول طارق عصام دحروج من مراتب حرس رئاســـة 
احلكومة في بيروت كان متوجها من بلدة شحيم الى مقر عمله في 

السراي الكبير في بيروت، وهو في العقد الثالث من العمر.

القاهرة ـ وكاالت: ألقـــت مباحث اآلداب في القاهرة القبض على 
معد ببرنامج  شهير بقناة احملور الفضائية اثناء ممارسته الرذيلة 
بشـــقة تديرها شـــقيقتان، خصصت وكرا ملمارسة االعمال املنافية 
لآلداب مبنطقة املقطم، حيث تقوم الشـــقيقتان باستقطاب الفتيات 

الساقطات وراغبي املتعة احلرام مقابل مبالغ مالية.
وكانـــت قد وصلت معلومات ملباحث االداب عن قيام شـــقيقتني 
بتحويل شـــقتهما مبنطقة عمارات السلســـة باملقطم وكرا ملمارسة 
الرذيلة واستقطاب الفتيات الساقطات وراغبي املتعة مقابل مبالغ 

مالية.
وعقب اســـتئذان النيابة متت مداهمة الوكر وألقي القبض على 
املتهمتني الشقيقتني و٥ ساقطات اثناء ممارسة الرذيلة، وكذلك معد 

البرامج «٢٨ سنة» اثناء ممارسته الرذيلة مع إحدى الساقطات.
حترر احملضر الالزم وبإحالته للنيابة امرت بحبس الشقيقتني 
والساقطات اخلمس بتهمة ممارســـة اعمال منافية لآلداب من دون 

متييز، واخالء سبيل معد البرامج على ذمة القضية.

أ.ف.پ ـ باريس: استعان بطل القصة املصورة، الرجل الوطواط 
املعروف بـ «بامتان»، مبســـلم ملســـاعدته في مكافحة اجلرمية في 
باريس، فصار عليه مواجهة املدونني احملافظني في الواليات املتحدة، 
الذين هاجموا اختيار مسلم ألداء دور «بامتان»، حيث رأوا في ذلك 

اختيارا يخدم أهدافا سياسية.
وقالت وكالة «فرانس برس»: «لقد اعتاد الرجل الوطواط املعروف 
بـ «بامتان» منذ والدته في العام ١٩٣٩ التصدي للمجرمني والنازيني 
واملرضى نفسيا.. وصار عليه اليوم بعد أن استعان مبسلم ملساعدته 
في مكافحـــة اجلرمية في باريس مواجهـــة مواطنيه احملافظني في 

الواليات املتحدة.
يذكر أن «الرجل الوطواط الفرنسي «بامتان» مهاجر من اجلالية 
اإلسالمية، يدعى بالل الصالح وهو جزائري الهوية، سني املذهب، 
رياضـــي ومتني البنيـــة»، هكذا يصفه املـــدون األميركي ورنر تود 

هستون.

طهرانـ  ا.ف.پ: جنا ٥٠ شخصا من اصل ١٠٥ 
ركاب كانوا على مـــنت طائرة اخلطوط اجلوية 
االيرانية التي حتطمت االحد قرب مدينة ارومية 
في شمال غرب ايران، وفق ما نقلت وكالة فارس 

االيرانية لالنباء عن مسؤول اجهزة االسعاف.
وقال غالم رضا ماسومي: «حتى اآلن لم اتلق 
معلومات عن عدد القتلى. لكن خمسني شخصا 
مصابـــا من اصل ١٠٥ اشـــخاص كانوا على منت 

الطائرة خرجوا منها احياء».
وقال هذا املســـؤول فـــي محافظة اذربيجان 
الغربية ان «الطائرة اقلعت من طهران متأخرة 
ســـاعة عن موعدها املقرر متجهـــة الى ارومية 
وقد حتطمت قرب ارومية بسبب سوء االحوال 

اجلوية».
وأوردت وكالة فارس لألنباء ان الطائرة من 

طراز بوينغ.


