
 53  الثالثاء  ١  فبراير  ٢٠١١ 

  إنقاذ الحيتان في أستراليا عمل محفوف بالمخاطر
 ســـيدني ـ أ.ف.پ: متطلبات الوظيفة مخيفة: «ال اجر، 
ساعات طويلة من العمل الشاق، ظروف خطرة، وظروف 

مناخية متطرفة».
  فشروط العمل قاسية جدا لدرجة أن املسؤولني يخشون 

ان ميوت احد الناشطني ذات يوم خالل مزاولته عمله.
  ولكن لـــو لم تكن جورجي ديكس مســـتعدة ملواجهة 
األمـــواج العالية والرياح العاتية وســـفن صيد احليتان 
اليابانية إلنقاذ احليتان من املوت في مياه القطب اجلنوبي، 

ملا كانت تطوعت لتكون ناشطة.
  وقد قالت الشـــابة البالغة من العمـــر ٢٣ عاما لوكالة 
«فرانس برس» من على منت سفينة «ستيف ايروين» التي 
متلكها منظمة «ســـي شـــيبرد كونسرفيشن سوسايتي» 
«حياتنا دائما على احملك، وان لم يكن بإمكاننا تقبل ذلك، 

يجب أال نكون هنا».
  ويتقدم نحو ألف شخص سنويا للعمل على سفن «سي 
شيبرد» بهدف إنقاذ احليتان كي ال ينتهي بها املطاف على 

أطباق الطعام اليابانية.
  ويتضمن العمل إمضاء أشـــهر في احد األماكن األكثر 
قســـوة على األرض، وفي حني انه يعد ألن يكون جتربة 
العمر، يستحسن بـ «املتذمرين والكسالى واجلبناء» عدم 

التقدم بطلبات عمل.
  وتوافق ديكس على ان احلملة كانت مثيرة في بعض 

األحيان، السيما عندما كانت سفينتها تشق طريقها عبر 
اجلليد في احمليط اجلنوبي فيما كان املتطوعون يواجهون 
صائدي احليتان اليابانيني في وقت ســـابق من الشـــهر 

املاضي.
  وتقر ديكس بأنها خافت على حياتها لكن «املرء يتقبل ما 
يحصل في حياته»، وتضيف «كان يوما حافال، كنت أشعر 
باإلثارة واحلماسة ألنني متكنت من القيام بشيء للمساعدة 
على وقف صيد احليتان»، وتقول ديكس انها حتلم بإنقاذ 

احليتان منذ ان كانت في السادسة من عمرها.
  ناشطو «سي شيبرد» معروفون بتصادمهم مع صيادي 
احليتان، وخالل سبع بعثات بقيادة الربان بول واتسون، 

حاولوا مرارا الوقوف بني احليتان ورماح الصيد.
  وقـــد بلغت املضايقات ذروتها فـــي يناير ٢٠١٠ عندما 
غرقت الســـفينة املتطورة »آيدي جيل» التابعة للمنظمة 

بعد اصطدامها بسفينة شونان مارو ٢ اليابانية.
  وحذر املسؤولون من انهم يخشون ان تراق الدماء في 
هذه احلملة املتواصلة ملكافحة صيد احليتان في احمليط 

اجلنوبي.
  يقول دوغ اونيل، وهو متطوع آخر على سفينة «ستيف 
ايروين» «نأتي الى هنا ونحن مدركون للمخاطر، ونعرف 
انه عمل خطر ويسرنا القيام بذلك حملاولة احلفاظ على هذا 

اجلزء من كوكبنا من اجل أوالدنا ومستقبل أوالدنا». 

 بيروت ـ وكاالت: في حلقة مميزة من 
برنامج «ع سطوح بيروت» لهذا االسبوع، 
استقبلت االعالمية داليا داغر، مايك فغالي 
الذي كان لديه الكثير من التوقعات ليقولها 
في ظل األحداث املتسارعة سواء في لبنان 

او مصر او غيرهما من البلدان.
  أما أهم توقعات «مايك فغالي» فنذكر 

منها:
  ـ احلكومة ستتألف ال محالة ولن تكون 
حكومة تكنوقراط وســـيكون تشكيلها 
مبنزلة اســـتفزاز، ستدوم ١٠ أشهر ومن 
ثـــم يعود الرئيس ســـعد احلريري الى 

احلكومة.
  ـ معمودية دم للجيش وحظر جتوال، 

ودخوله الى القصور.
  ـ وجوب تعيني نائب رئيس للجمهورية 

حتسبا من وعكة صحية للرئيس.

  ـ مظاهرات ضد غالء املعيشة.
  ـ يعود اخلطر على آل عون.

  ـ ال تقسيم في لبنان.
  ـ شتاء سيمتد الى يوليو وأغسطس 

والبحر يسترد أمالكه.
  ـ إعالمي لبناني كبير سينتحر.

  ـ ضربـــة إســـرائيلية فاشـــلة على 
لبنان.

  ـ لبنانيون سيتولون ويحكمون بعض 
واليات أميركا.

  ـ سنة ٢٠١٤ ســـتكون سنة انهيارات 
على أميركا.

  ـ ستسقط احلكومة في مصر ال محالة 
وستمتد التفاقمات في الوضع الى اليمن 

مرورا باألردن واجلزائر.
  ـ اذاعـــة «روتانا دلتـــا» نحو تطور 

وانتشار كبيرين. 

 بيروت ـ أ.ف.پ: تكثر في بريطانيا كتب الطبخ 
والبرامج التلفزيونية املخصصة له في مؤشر الى 
اهتمام جديد وكبير بفن األكل في بلد الـ «فيش اند 
شيبس» (السمك والبطاطا املقلية) مع ان البريطانيني 
اليزالون يترددون في تطبيق ما يرونه في مطبخهم. 
الطاهي جاميي اوليفر الذي انطلق عبر التلفزيون 
العام ١٩٩٨ بفضل برنامج طبخ سهل التحضير حتول 
الى جنم تلفزيوني، وقد باع أكثر من مليون نسخة 
من كتابه األخير «جامييز ٣٠ مينت ميلز» في غضون 
٣ اشهر. ويقترح الكتاب سلسلة من األطباق ميكن 

إجنازها في أقل من نصف ساعة.
  إال ان املشكلة بحسب مارتن كاراهير خبير التغذية 
في جامعة لندن (يو ســــي ال) تكمن في ان «الناس 
يشاهدون الطهاة على التلفزيون إال انهم ال يطبقون 

بالضرورة ما يرونه».
  ويضيف «لم يســــبق ان سجل هذا املستوى من 

االهتمام بالطبخ ولم يســــبق ان مت تناول موضوع 
األغذيــــة بهذا القــــدر»، إال ان التطبيق في املنزل ال 

يأتي بالضرورة.
  ومن املالحظ ان البريطانيني يأكلون بشكل صحي 
أكثر لكن هل هذا يعنــــي انهم باتوا يطبخون أكثر 

من املاضي؟
  يعتبر مارتن كاراهير ان اجلانب العملي يهيمن 

على ثقافة الطبخ في بريطانيا.
  ويوضح «حتى في املنزل غالبا ما يتم استخدام 
مكونــــات معلبة بــــدال مــــن االنطالق مــــن املنتج 

األساسي».
  فبات اخلضار املقشر واملقطع واملغسول واملوضوع 
في أكياس مغلقة هو املسيطر في املتاجر الكبرى في 
حني ان األطباق اجلاهزة التي ال تتطلب إال التسخني 
تشــــكل املعيار لدى عدد كبير من البريطانيني رغم 

انها غالبا ما تكون دسمة وغير متوازنة. 

 هنري كافيل.. 
  الرجل الخارق

 غرق طفلة بعد سقوطها 
داخل خزان مياه

 لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: 
اختير النجم البريطاني هنري 
كافيل لتجسيد شخصية كالرك 
كنت في فيلم «ســــوبرمان» أو 
«الرجل اخلارق» الذي سيصدر 
في ديسمبر .٢٠١٢ وذكر موقع 
«بيبول» األميركي ان املمثل البالغ 
من العمر ٢٧ سنة سيلعب دور 
البطولة في فيلم «ســــوبرمان» 
املقبل للمخرج زاك سنايدر. وقال 
ســــنايدر ان «في عالم األبطال 
أكثر  اخلارقة يعتبر سوبرمان 
الشخصيات املعروفة ويشرفني 
أن أكون طرفا فــــي عودته إلى 
الشاشة الكبيرة». وأضاف «أنا 
أنضم إلى وارنر بروذرز واملنتجني 
في التعبير عن حماستي باختيار 

هنري فهو اخليار األمثل». 

 جدة ـ وكاالت: لقيت طفلة 
في عامها الثاني مصرعها اول 
من امس بعد سقوطها في خزان 
ارضي للمياه في محافظة بيشة 
حيث كانـــت الطفلة الغريقة 
تلهو بجوار خزان املياه لكنها 
غافلت اهلها وسقطت بداخله 
افراد  ومت انتشـــالها من قبل 
انفاسها  اسرتها لكنها لفظت 
بعد وصولها للمستشفى وباشر 
احلادث فرقة من الدفاع املدني 
باحملافظة وفرقـــة من الهالل 

االحمر. 

 برلنيـ  أ.ف.پ: ذكرت وسائل إعالم أملانية عدة ان شركة كانت تنقب 
عن النحاس في شرق أملانيا اكتشفت منجما كبيرا من الذهب.

  فشركة كوفيرشايفر الوزيتس التي كانت تنقب منذ العام ٢٠٠٨ 
في هذه املنطقة بحثا عن النحاس اكتشـــفت الذهب على عمق ١٣٠٠ 
متر قرب ســـبرميبرغ عند حدود مقاطعتي برادنبورغ وســـاكس 

(شرق).
  وذكـــرت صحف انه قد يكون اكبر منجم للذهب في أملانيا مع ١٥ 
طنـــا من الذهب يضاف اليها  ٢٫٧ مليون طن من النحاس فضال عن 

الفضة والزنك وميتد على مساحة ٨٠ كيلومترا مربعا.
  وذكـــر املوقع االلكتروني لصحيفة «دي فيلت» ان احلقل يحوي 
ايضا الرصاص. وقـــد تبدأ اولى عمليات االســـتخراج اعتبارا من 

العام املقبل.
  وأفادت معلومات صحافية بأن شـــركة التنقيب تتوقع ان تبلغ 
عمليات االســـتخراج ذروتها بحلول العام ٢٠١٧. وتنوي الشـــركة 
استثمار ٧٠٠ مليون يورو في املشروع الذي قد يوفر بني ألف وألفي 

وظيفة في املنطقة. 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: بيعت أول خريطة 
للواليات املتحدة العائدة للعام ١٧٨٤ بسعر 
قياسي بلغ ١٫٨ مليون دوالر واملشتري هو 
ديڤيد روبنشتاين املؤسس املشارك واملدير 

اإلداري ملجموعة «كاراليل» لالستثمار.
  وذكرت صحيفة «واشـــنطن بوست» 
ابتاع اخلريطة  األميركية أن روبنشتاين 
التي حتمل اسم راســـمها «ابل بويل» من 
مزادات كريستي في ديسمبر الفائت بـ ١٫٨ 

مليون دوالر وأعارها ملكتبة الكونغرس.
  وقال روبنشـــتاين إنه اجنذب لتاريخ 
اخلريطة وأضاف «إنها أول خريطة تنال 

حق الطبع واألولى التي حملت علم أميركا 
واألولى التي أعدت بعد الثورة األميركية 
وهي أول واحدة طبعت في الواليات املتحدة». 
وكانت مكتبة الكونغرس شاركت أيضا في 
املزاد لكنها خسرت وقد أعار روبنشتاين 

اخلريطة للمكتبة.
  ويبلغ طول اخلريطة امللونة يدويا ٤٣ 
إنشا وعرضها ٤٨ إنشا وتتألف من ٤ أجزاء 

مدمجة معا.
  وقال املسؤول في مكتبة الكونغرس إد 
ريدموند «لم نتمكن ابدا من إضافة خريطة 
أصلية (للمكتبة). إنها متأل فراغا كبيرا».

  وأشـــار رميوند إلى ان اخلريطة التي 
أعدت بعد معاهـــدة باريس وانتهاء حرب 
الثورة األميركية ألراضي ١٣ مســـتعمرة 

ومنطقة شرق نهر امليسيسيبي.
  وقال إن هناك ٧ نسخ فقط من خريطة 
بويـــل بيعـــت اثنتـــان منها فـــي القرن 

العشرين.
  وأشار إلى أن هذه النسخة أعطيت ملتحف 
«نيوجرسي هيستوريكال سوسايتي» في 
العام ١٨٦٢ من قبل ديبلوماسي عينه الرئيس 
السادس عشـــر للواليات املتحدة ابراهام 

لينكولن في فرنسا. 

 النجم البريطاني هنري كافيل 

 الرئيس البوليڤي أثناء عالجه من اإلصابة 

 جاميي اوليفر 

 اكتشاف منجم كبير للذهب في ألمانيا

 أول خريطة أميركية تباع بـ ١٫٨ مليون دوالر

 مايك فغالي يتوقع: حكومة استفزازية
  الحريري يعود.. وخطر على عون

 اهتمام كبير بالطبخ في بالد «السمك والبطاطا المقلية»

 انتحار طفلين يدق ناقوس الخطر في بلفاست

 الرئيس البوليڤي يعود بعد اإلصابة  ليمارس رياضته المفضلة

 بوليڤيــــاـ  وكاالت: االصابات ال تالزم فقط العبي 
كرة القدم، بل تصيب ايضا جميع الشخصيات مبن 
فيها رؤساء الدول، فقد تعرض الرئيس البوليڤي إيڤو 
موراليس إلى اصابة في الركبة ابعدته ثالثة اشهر عن 
رياضة كرة القدم التي ميارســــها باستمرار. وشارك 
موراليس في مباراة مع فريق من مجموعة من مساعديه 
في القصر الرئاسي، وفريق آخر من منطقة أويوني 
الواقعة في جبال األنديز. وقال موراليس في خطاب 
قبل بداية املباراة انه عاد ملزاولة كرة القدم بعد «ستة 

أشهر» من الغياب، علما أنه خاض آخر مبارياته في 
الثالث من اكتوبر املاضي، وخضع بعدها لعملية في 
الركبة اليسرى في السادس من نوفمبر، وقد يكون 
كالمه للتعبير عن مدى اشــــتياقه ملزاولة اللعبة من 

جديد وللتشديد على اهميتها بالنسبة له.
  وأكد الرئيس البوليڤي خــــالل خطابه أنه قد مت 
تشييد ٨٤ ملعبا لكرة القدم في البالد خالل سنواته 
اخلمس في احلكم، باستثمارات وصلت إلى ٢٦ مليون 

دوالر. 

 لندنـ  يو.بي.آي: أثار انتحار طفلني في العاصمة 
االيرلندية الشمالية بلفاست موجة من القلق في 
ظل املخاوف من تزايد هذه الظاهرة، خصوصا ان 

األهل يعبرون عن مخاوفهم على أوالدهم.
  وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
ان صبيا في الـ ١١ من العمر وفتاة في الـ ١٣ انتحرا 
في غرب بلفاســـت في حادثني منفصلني وإن كان 
منزالهما متقاربني، ما دفع منظمة وقاية من االنتحار 
عن مخاوفها بشأن أعداد االتصاالت التي تتلقاها 

من أهل يعرضون أحوال أوالدهم الصغار.
  وأفادت بأن املنظمة عينت مستشارا لبحث هذه 

الظاهرة في أوساط صغار السن، ونقلت عن أحد 
املديرين فيها فيليب ماكتاغارت قوله «كلما سمعنا 
أخبارا عن وفاة من هـــذا النوع تنفطر قلوب من 

يعملون منا في هذه القضايا».
  وأضاف ماكتاغارت «األمر ال يتعلق باخلوف إمنا 
القلق على من نحبهم ورمبا النصيحة الوحيدة التي 
ميكننـــا تقدميها هي االتصال بنا أو بأي مجموعة 
داعمة»، لكنه اعترف بصعوبة اكتشـــاف ما يدور 
في ذهن أوالدهم لذا مت تعيني مستشار يهتم بهذه 
القضايـــا يعمل مع أوالد بـــني الرابعة والـ ١٨ من 

العمر. 

ا.ف.پ: حكمت السلطات  ـ   اندونيســـيا 
القضائية االندونيسية على مغني روك االثنني 
بالسجن ثالث سنوات ونصف السنة بعدما 
نشـــر له فيلمان على االنترنت يظهرانه في 

وضع حميم مع جنمتني تلفزيونيتني.
  ففي جلسة مغلقة، قضت محكمة في جزيرة 
جاوا على نزريل ارييل البالغ من العمر ٢٩ 
عاما بالسجن بسبب «تسهيل توزيع فيلمني 
اباحيني» لقيا اقباال كبيرا بعد نشرهما على 

االنترنت في ربيع العام ٢٠١٠.
  ورأى القاضي أن هذا املغني الشـــاب في 
فرقة بيتربان ملوسيقى الروك كان «مهمال» اذ 

لم ميح مقاطع الڤيديو التي صورها من جهاز 
الكمبيوتر قبل ان يسلمه الى احد شركائه في 
الفرقة حتى يقوم بتنقيح القرص الصلب. 
أما شريكه فقد نشر مقاطع الڤيديو تلك على 
اإلنترنت من دون احلصول على موافقة املغني. 
وكان االدعاء في هذه القضية قد طلب عقوبة 
السجن خمس سنوات آلرييل املوقوف منذ 
٢٢ يونيو ٢٠١٠ علـــى خلفية هذه القضية. 
ويظهره التسجيالن وهو ميارس اجلنس مع 
مقدمتني تلفزيونيتني مشهورتني. ففي األول 
نراه مع حبيبته احلالية لونا مايا (٢٧ عاما)، 
فيما يظهره الثاني مع حبيبته السابقة كات 

تاري (٣٣ عاما) وهي متزوجة حاليا.
  وكان الرئيس االندونيســـي سوســـيلو 
بامبانغ يودهويونو اثار هذه الفضيحة محذرا 
من اخلطر الناجم عن التكنولوجيا احلديثة 
في «مجتمع منفتح» مثل اندونيسيا. ومن ثم 
اعلنت السلطات تعزيز الرقابة على املواقع 

االلكترونية «ذات احملتوى السلبي».
  واالثنني، تظاهر االف الناشطني االسالميني 
قبالة قصر العدل مطالبني بعقوبات قاسية 
بحـــق آرييل، فيمـــا كان عدد من الشـــباب 
يتظاهرون دعما له، على ما افادت مراســـلة 

فرانس برس. 

  السجن لمغني الروك اإلندونيسي
   بعد انتشار أفالم إباحية له على اإلنترنت 

 مايك فغالي 

 مغني الروك اإلندونيسي نزريل ارييل بعد إحالته إلى السجن                           (ا.ف.پ) 


