
 42  السبت ٥ فبراير  ٢٠١١ 
 تعطل البريد اإللكتروني

  في البيت األبيض

 إسرائيل تنوي رفع علمها
  على سطح القمر 

 اكتشاف أطالل للسور الخشبي 
العظيم في شمال الصين 

 رجال الدين الكاثوليك
  يدعون إلنهاء العزوبية! 

 مخاوف من ظاهرة قتل النساء على يد 
الجماعات المسلحة في الموصل

 طيار ينام خالل رحلة جوية 

 ..ومسؤول إسرائيلي يرى الحرب 
اإللكترونية بديالً للحرب «الكريهة» 

 وشم خامس لمايلي سايرس 

 واشــــنطنـ  يو.بي.آي: تعطل نظــــام البريد اإللكتروني في البيت 
األبيض اخلميس املاضي، ما أعاق تواصل الرئيس مع بعض مستشاريه 

والتواصل مع الصحافيني.
  وذكرت شبكة «سي ان ان» ان نظام البريد اإللكتروني غير السري 
الذي يستخدمه املستشارون رفيعو املستوى والرئيس للتواصل فيما 
بينهم قد تعطل. وقد أبلغ احد املســــؤولني الصحافيني الذين لم تتم 
اإلجابة عن أسئلتهم انه «إن أردمت التواصل مع أي شخص فإنه يجب 

أن تذهبوا لرؤيته ألن البريد اإللكتروني تعطل».
  وقد مت توزيع التقارير للصحافيني على الورق بعد ان كانت توزع 

إلكترونيا.
  ومتكنت فرق الصيانة من إصالح األعطال في وقت الحق. 

 كونا: نصحت احلكومة االسترالية سكان مدينة هولز 
غاب الواقعة غرب والية (فيكتوريا) بالنزوح الى مناطق 
اكثر امنا بينما يستعد مركز الطوارئ في الوالية للتعامل 

مع الفيضانات املتوقعة نهاية االسبوع املنصرم.
  ونقلت هيئة االذاعة االسترالية (ايه.بي.سي) امللتقط 
بثها هنا عن مســـؤولي مركز طوارئ فيكتوريا قولهم 
«انه يتعني على الســـكان مغـــادرة منازلهم قبل حلول 
الظالم الن هناك احتماال كبيرا بحدوث انزالقات ارضية 

وفيضانات عنيفة في تلك املناطق».
  وأضاف املســـؤولون ان واليـــة فيكتوريا تتعرض 
لسلسلة من العواصف وسيصل منسوب مياه االمطار 

في بعض املناطق الى ٢٠٠ ملليمتر.
  وأوضح املســـؤولون ان منطقة «هولز غاب» شمال 
والية فكتوريا تعرضت لفيضانـــات مدمرة في يناير 
املاضي وباستمرار هطول االمطار بشكل غزير في تلك 
املنطقة فان هنـــاك احتماال كبيرا لتعرضها لفيضانات 

مجددا.
  وذكرت الهيئة ان سكان «هولز غاب» يشعرون بإحباط 
كبير إلضرارهم لالنتقـــال من منازلهم مرة اخرى بعد 
عودتهم اليها اثر فيضانات يناير مضيفة ان مناطق شمال 
فيكتوريا تواجه فيضانات ايضا وهناك احتمال حدوث 

عواصف رعدية مدمرة خالل الـ ٤٨ ساعة القادمة.
  واشـــارت الى ان العواصـــف والفيضانات احلالية 
املســـتمرة منذ يناير املاضي دمرت نســـبة كبيرة من 
احملاصيل الزراعية بعد معاناة استراليا من جفاف شديد 

ملدة عشر سنوات متتالية. 

 تل أبيب ـ وكاالت: إرســـال روبوت صغير احلجم لرفع العلم 
اإلسرائيلي على ســـطح القمر هي مهمة ثالثة علماء إسرائيليني 
«شباب» خالل العامني املقبلني، حيث يعتزم كل من ياريف باش، 
كفير دماري، وينتربروب يوناتان تصميم مركبة غير مأهولة من 

شأنها أن تقوم برحلة من األرض إلى القمر.
  ويأمل الثالثة أن ينجحوا فـــي صيغتهم العلمية اخلاصة من 
برنامج أبولو «طيران للفضاء» من خالل مشـــاركتهم في مسابقة 
«غوغل» للحصول على جائزة أكس القمرية، بإرسال روبرت صغير 
الى سطح القمر لرفع العلم االسرائيلي هناك وتصوير فليم عالي 

اجلودة وصور الفضاء اخلارجي.
  وتسعى املسابقة لتشجيع علماء الفضاء واخلبراء من مختلف 
أنحاء العالم لتطويـــر تكنولوجيات روبوتية رخيصة التكاليف 

الستكشاف الفضاء.
  ويحتاج الفريـــق جلمع التمويل من القطـــاع اخلاص للفوز، 
وســـيحصل الفريق األول الذي سينجح في حتقيق املهمة على ١٣ 
مليون دوالر، واجلائزة الثانية هي ٥ ماليني دوالر، فيما اجلوائز 
األخرى مجموعها ٥ ماليني دوالر. وقد سجلت حتى اآلن ١٣ مجموعة 

للمنافسة، ميكن الفوز باجلوائز حتى نهاية عام ٢٠١٥.
  ونالت جائزة أكس القمرية شهرتها في عام ٢٠٠٤ عندما أطلق 
بيرت روتان مصمم املركبات الفضائية األميركي، بتمويل من بول 
ألني املؤسس املشارك في شركة مايكروسوفت، أول مركبة فضائية 

مأهولة خاصة الى سطح القمر.
  وصدر اإلعالن الرســـمي عن مشـــاركة الفريق اإلسرائيلي في 
مؤمتـــر الفضاء خالل ورشـــة عمل في جامعة تـــل أبيب للعلوم 
والتكنولوجيا، وســـمي الفريق حتت «سبيل سيل» ومت تسجيله 
في إســـرائيل باعتباره منظمة غير ربحيـــة. وهو يعتبر الفريق 
اإلسرائيلي الوحيد في املســـابقة. وينظر الفريق االسرائيلي إلى 
املنافسة في املسابقة باعتبارها مهمة وطنية لتطوير قدرة اسرائيل 
على االستكشاف الفضائي وليس بدافع املال، وميتلك الفريق موقعا 

على شبكة اإلنترنت باللغة العبرية.

 بكنيـ  يو.بي.آي: اكتشف علماء آثار صينيون أسوارا متداعية في 
شمال شرق الصني تبني انها بقايا للسور العظيم «اخلشبي» ما يدحض 

النظرية القائلة ان السور التاريخي صنع من احلجارة فقط.
  وأفادت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) ان مكتب لياونينغ 
لآلثار الثقافية ومكتب لياونينغ للمسح ورسم اخلرائط أصدر تقريرا 
أوضح فيه ان بعض األسوار املصنوعة من خشب الصفصاف التي 
عثر عليها في املنطقة اجلبلية مبدينة داندونغ في مقاطعة لياونينغ 
أكدت وجود «الســـور اخلشبي العظيم» الذي ذكر في كتب التاريخ 

القدمية.
  ولفتت إلى ان هذه األسوار بنيت على بقايا أسوار السنديان في 

عهد أسرة تشينغ بعد أن تآكلت الهياكل اخلشبية وانهارت.
  وتعيد السجالت التاريخية أسوار السنديان إلى عهد أسرة مينغ 
عندما أعيد بناء األســـوار الدفاعية من احلجارة والتراب واخلشب 

في بعض األجزاء.
  وقد بني الســـور العظيم في األصل في فتـــرة املمالك املتحاربة 
قبل امليالد (٤٧٥ قبل امليالد) حلماية الصني من هجمات قبائل البدو 
الشـــمالية غير ان معظم األسوار القائمة والتي متتد لقرابة ٩ آالف 
كيلومتر في شمال البالد أعيد بناؤها في عهد األسر الالحقة وبينها 

أسرة مينغ. 

 برلني ـ د.ب.أ: قالت صحيفة أملانية إن ١٤٤ من علماء الدين 
الكاثوليك من أملانيا والنمســـا وسويسرا وقعوا بيانا مشتركا 
يؤيدون فيه إجراء إصالحات كنسية جذرية على رأسها إنهاء 
العزوبية اإللزامية لرجال الدين الكاثوليك والســـماح للمرأة 

باالنخراط في العمل الكنسي الرسمي.
  وحسب صحيفة زود دويتشه تسايتوجن األملانية الصادرة 
امس فإن نحو واحد من كل ثالثة من أساتذة الالهوت في الدول 

املذكورة وقعوا على البيان.
  وطالب املوقعون بالسماح لعامة املسيحيني الكاثوليك باملشاركة 

أكثر في اتخاذ القرارات اخلاصة بالكنيسة.
  وحـــذر املوقعون فـــي البيان حســـب الصحيفة من توقف 
اإلصالحات الكنسية بعد أن تالحقت بسرعة العام املاضي إثر 
فضائح التعدي اجلنسي لرجال الدين الكاثوليك في ستينيات 

وسبعينيات القرن املاضي على أطفال في مؤسسات كنسية. 

 املوصلـ  د.ب.أ: اتسع مؤخرا نطاق عمليات قتل النساء في 
عمليات مســــلحة تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف املنازل 

في ضواحي متفرقة مبدينة املوصل العراقية.
  وقالت ملياء أحمد الدباغ رئيسة جلنة حقوق املرأة في مجلس 
مدينة املوصل إن «القوات األمنية هي الســــبب الرئيسي  ألن 
األمن في املدينة ضعيف جدا فكيف يكون ملجاميع مسلحة أن 
تقتحم كل اســــبوع منزال مدنيا وتقتل امرأة او ثالثا علما اننا 
نــــرى ان جميع املناطق مغلقة وال يوجد اال منفذ واحد فكيف 
تدخل هذه املجاميع املســــلحة وتقوم بأعمالها اإلجرامية ضد 

النساء؟».
  وأضافت: «نطالب بتوفير حماية كافية للنســــاء العامالت 
وأيضا ربات البيوت، وعلى احلكومة احمللية ان تفتح حتقيقا 

ملعرفة الدوافع واجلهات التي تقف وراء هذه األعمال».
  وشــــهدت املوصل مؤخرا ارتفاعا ملحوظا باغتيال عشرات 
النســــاء وفي أحياء متفرقة من املوصل بأعمار متفاوتة فضال 
عن العثور على جثث مجهولة الهوية تعود لفتيات في مقتبل 

العمر وعليها آثار تعذيب وأغلبيتها تكون محترقة. 

 ستوكهولم ـ يو.بي.آي: اعترف طيار يعمل لصالح شركة 
خطوط جوية ســـويدية بأنه نام بينما كان يقود طائرة من 
كوبنهاغن إلى ستوكهولم بعد دخول مساعده إلى املرحاض.

  وذكرت وكالة األنباء السويدية أن الطيار الذي يعمل لصالح 
مجموعة ســـكاندينافيا للخطوط اجلوية، نام خالل الرحلة 
اجلويـــة ألنه كان «منهكا» بعد أن نام ٤ ســـاعات فقط الليلة 

السابقة.
  وأوضح أنه غفا حني دخل مســـاعده إلـــى املرحاض ولم 
يستيقظ إال بعد أن رن املساعد جرس باب غرفة القيادة عدة 
مرات ليفتح له. وقد قاد الطيار اآللي الطائرة خالل فترة نوم 
الطيار. وقالت الشركة إنها ال تخطط التخاذ إجراءات عقابية 

بحق الطيار. 

 القدس ـ رويترز: قال مسؤول إسرائيلي بارز اخلميس املاضي 
ان احلرب االلكترونية على غرار تلك التي شـــنت على إيران في 
العام املاضي توفر للدول املتقدمة بديال للقوة العسكرية «الكريهة» 

بتكلفتها األخالقية.
  وقال دان مريدور نائب رئيس الوزراء للديبلوماسيني والصحافيني 
في مركز أبحاث القدس للشـــؤون العامة «احلرب كريهة.. كريهة 

للغاية».
  وأضاف «في العصور احلديثة.. ألن احلرب تعرض طوال الوقت 
على شاشات التلفزيون، يرى الناس هذا وال ميكنهم تقبله، توجد 

قيود، هناك ثمن تدفعه».
  وأوضح «ألنه (وضع) صعب.. يبحث املرء عن طرق أخرى، إحدى 
تلـــك الطرق األخرى أن حتاول أجهزة املخابرات في العالم كله أن 

تفعل أشياء ال تبدو قبيحة على ذلك النحو، وال تقتل الناس».
  وامتنع عن مناقشـــة موضوع ڤيروس ستاكس نت الغامض 
الذي اخترق الشـــبكات اإليرانية العـــام املاضي لكن تصريحاته 
أظهرت شكوك اإلسرائيليني بشأن معلومات حول تهديدات ضمنية 

باستخدام القوة ضد البرنامج النووي اإليراني.
  وأضاف «كل العالم غير املوجود على الشاشة العالم االلكتروني 
يزداد أهمية في الصراع بني األمم. انها ســـاحة معركة جديدة، اذا 

أردت ليست بالسالح ولكن بشيء آخر». 

 مايلي سايرس 

(أ.ف.پ)   آثار فيضانات استراليا 

 السجن ٩ سنوات لمهاجم رسام الكاريكاتير 
المسيء للرسول ژ في الدنمارك 

 اروس (الدمنارك)ـ  أ.ف.پ: حكم على الصومالي 
محمد غيلي امس بالسجن تسع سنوات «حملاولة 
القيـــام بعمل ارهابي ومحاولـــة القتل» ملهاجمته 
صاحب الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي محمد 
ژ الدمناركي كورت فسترغارد فضال عن ارتكاب 
اعمال عنف خطيرة ضد شـــرطي، على ما أعلنت 

محكمة ارهوس.
  وقالت رئيسة احملكمة انغريد ثوربو «حكم على 
محمد غيلي بالســـجن تسع سنوات والطرد مدى 

احلياة من الدمنارك» عند انتهاء محكوميته.
  وسيتعني على الصومالي البالغ من العمر ٢٩ 
عامـــا «دفع مبلغ قـــدره ١٠ آالف كورون دمناركي 
(١٨٠٠ دوالر) كعطل وضرر لكورت فســـترغارد 

فضال عن مصاريف احملاكمة».
  وقدم محاميه نيلز شتراوس استئنافا على 
الفور، طلب فيه «اخالء ســـبيل موكله عن تهم 
االرهـــاب ومنحه أســـبابا تخفيفيـــة في التهم 

االخرى». 

 هولندا تسعى الستعادة جثة امرأة أعدمت في إيران  

 جنوح أكثر من ٨٠ حوتاً إلى شاطئ ناء في نيوزيلندا 

 مايوه فرح فاوست الشهير في متحف بواشنطن 

 أمستردام ـ رويترز: قال وزير 
خارجية هولندا للبرملان اخلميس 
ان احلكومة ستفعل كل ما بوسعها 
لتحديد ما إذا كانت امرأة هولندية 
من أصــــل إيراني أعدمت في إيران 
قد تعرضت للتعذيب وســــيحاول 

إعادة جثتها إلى أسرتها.
  وجمــــدت هولنــــدا االتصاالت 
الديبلوماسية مع إيران بعد إعدام 
زهــــراء بهرامي (٤٥ عامــــا) التي 
حتمل جنسية مزدوجة هولندية 
وإيرانية يوم السبت املاضي بعد 

إدانتها بتهريب املخدرات، وهو اتهام 
تقول عائلتها انه ملفق بعد اعتقالها 
ملشاركتها في احتجاجات مناوئة 

للحكومة في ٢٠٠٩.
  لكن وفقا لتقارير وضعت على 
مواقع مدونني على االنترنت توفيت 
بهرامي عندما تعرضت للتعذيب 
أثناء االستجواب من جانب السلطات 

اإليرانية.
  وقال وزير اخلارجية الهولندي 
ابنة بهرامي  ان  يوري روسينتال 
شاهدت أمها قبل يومني من وفاتها 

وانه لم يكن هناك ما يشير في ذلك 
الوقت الى أي انتهاك أو تعذيب.

  وقال روسينتال «ما حدث بني 
تلــــك اللحظة وحلظــــة اإلعدام ال 
نعلم عنها شــــيئا، لم نعرف بعد، 
ندعم األســــرة على كل املستويات 
في اجلهــــود املبذولــــة للحصول 
على جثمانها امــــا لدفنه هناك أو 

الستعادته».
  وقــــال الوزير انه من املقرر ان 
تفرج السلطات اإليرانية عن جثة 
الســــبت على أفضل  بهرامي يوم 

تقدير.
  وعبر نواب هولنديون ومواطنون 
عن غضبهم الشديد بشأن اإلعدام، 
لكن رد إيران كان انه يتعني على 
الغرب ان يشيد بالعقوبات القاسية 
التي توقع على جتار املخدرات وان 
احلكومة الهولندية ليس لها احلق 

في التدخل.
  ونددت الواليات املتحدة واالحتاد 
إيران  األوروبي باإلعدام وانتقدت 
حلرمانها القنصــــل الهولندي من 

مقابلة بهرامي. 

 ولينغتون ـ د.ب.أ: جنح قطيع من احليتان، يضم ٨٢ من فصيلة 
«احلوت الطائر»، إلى شـــاطئ ناء في خليج «جولدن باي» شـــمال 
جزيرة ســـاوث آيالند النيوزيلندية اليوم، فيما تقول إدارة احلفاظ 
على البيئة في البالد إنه لن ميكن الســـعي وراء إعادة احليتان إلى 

املياه قبل اليوم التالي.
  وقالت املتحدثة باسم اإلدارة تريش جرانت للصحافيني إنه من 
املتوقع حدوث موجة املد العالية التالية قبل منتصف الليل مباشرة، 
غير أنه سيكون خطيرا للغاية القيام مبحاولة إلنقاذ تلك احليتان 

في الظالم.
  وجتمع نحو مائة من موظفي اإلدارة واملتطوعني عند الشاطئ في 
منطقة بوبوجنا بوينت في مسعى لتوفير بيئة باردة للحيتان في 
ظل أشعة الشمس الدافئة، فيما قالت جرانت إن بعض هذه احليتان 
سيقضي الليل على الشاطئ قبل محاولة إعادتها إلى املياه في موجة 
املد العالية املتوقعة ظهر غد السبت. وذكرت تقارير إعالمية أن حوتا 

وليدا واحدا على األقل قد نفق.
  يذكر أنه جرى إعـــادة ما يزيد على مائة حوت إلى املياه بنجاح 

من نفس الشاطئ قبل ستة أعوام. 

 أستراليا تنصح سكان والية فيكتوريا بترك منازلهم بسبب الفيضانات 

 كورت فسترغارد 

 فرح فاوست 

 واشنطن ـ أ.ف.پ: لباس السباحة الشهيرة 
االحمر اللون الذي ارتدته املمثلة فرح فاوست 
على احد امللصقات عام ١٩٧٦ للترويج ملسلسل 
«تشارليز اجنيلز»، بات معروضا اآلن الى جانب 
رداء سوبرمان في متحف التاريخ االميركي في 

واشنطن.
  ولباس البحر االحمر الشـــهير هذا جزء من 
مجموعة تضـــم حوالي ســـتة مقتنيات تعود 
الـــى املمثلة التي توفيت عام ٢٠٠٩، التي قدمها 
شريك حياتها الســـابق املمثل رايان اونيل الى 
معهد ســـميثونيان الذي يدير املتحف االربعاء 

املاضي.
  وقال رايان اونيل خالل مراســـم اقيمت في 
اليوم الذي كانت فرح فاويست حتتفل فيه بعيد 

ميالدها الرابع والستني: «كانت فريدة».
  وقد توفيت املمثلة جراء اصابتها بســـرطان 
القولون في ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ في اليوم الذي قضى 

فيه ايضا جنم البوب مايكل جاكسون.
  والصورة املستخدمة في امللصق التقطت قبل 
اشهر من بدء عرض مسلسل «تشارليز اجنيلز» 
في الواليات املتحدة في سبتمبر ١٩٧٦. وبعد مرور 
ستة اشهر على بدء عرض املسلسل بيعت خمسة 
ماليني نسخة من امللصق. وأوضح رايان اونيل 
االربعاء املاضي «ال اظن ان فرح أدركت التأثير 

الذي سيخلفه هذا امللصق في العالم». 

 لوس إجنيليسـ  يو.بي.أي: وضعت النجمة األميركية الشابة مايلي 
سايرس وشما جديدا على جسدها ميثل صياد أحالم.

  وذكر موقع «بيبول» أن سايرس ١٨ عاما، والتي اشتهرت في مسلسل 
«هانا مونتانا» على قناة «ديزني»، وضعت وشما خامسا ميثل صياد 

أحالم على أعلى خصرها.
  وقال صديق مقرب منها ان صياد االحالم لديه ٤ ريش متثل اخوتها 
األربعة. ولســــايرس وشم قلب وصليب على اصابعها وكلمة «حب» 
على أذنها وعبارة «تنفس فحســــب» على قفصهــــا الصدري تكرميا 
لصديــــق لها توفي نتيجة اصابته مبرض التليف الكيســــي. وكانت 
انتقادات الذاعة قد وجهت لسايرس بسبب مالبسها ونشر صور لها 

وهي تدخن الشيشة. 


