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 عيادة احلمير التي يديرها فلسطينيون واسرائيليون 

 احدى الصور التي كشفت عنها بنتلي البريطانية والتي تظهر فنيني خالل تصميم احدى سياراتها 

 االسكندر  كليوباترا 

 بنتلي تعرض لمحة نادرة الستوديوهات التصميم السرية
 كرو (اجنلترا)ـ  د.ب.أ: تعرض شركة «بنتلي» البريطانية 
لتصنيع السيارات حملة نادرة داخل عالم استوديوهات 
التصميم املغلق واحملاط بالسرية، يتتبع تطوير سيارة 
من أول رســـم أولي لها إلى حلظـــة خروجها من بوابات 

املصنع.
  ويتتبع معرض «خط متواصل» ـ والذي كشـــف عنه 
مؤخرا في مقـــر «بنتلي» مبدينة «كـــرو» البريطانية ـ 
أحدث ســـيارات بنتلي، وبينهـــا «كونتيننتال جي تي» 

و«مولسان».
  وتعرض كثير من الرسوم األولية للسيارة «كونتيننتال 
جي تي»، مبـــا في ذلك النمـــاذج التجريبية املخصصة 

لسجالت االستوديوهات، للمرة األولى للجمهور.
  ويوفر املصممون دليال مفصال يشـــرح كيفية تشكل 
النماذج الداخلية واخلارجيـــة من خالل عالم افتراضي 

على الكمبيوتر ومناذج طينية كاملة معقدة.
  وباإلضافة إلى تصوير كيفية جمع مصممي سيارات 
«بنتلـــي» احلديثة بـــني اإللهام والتكنولوجيا، يجســـد 
املعرض حلظات مهمة في عمر الشـــركة وخط متواصل 
من خصائص التوقيع التي حتدد شكل سيارة «بنتلي» إلى 
اآلن، مثل وضعية املصابيح األمامية و«خطوط الطاقة» 
الواضحة التي جتتاح جوانب الســـيارة. وســـيتواصل 
معرض «خط متواصل» في مقر الشركة في «كرو» طوال 

العام احلالي. 

 نساء يحاربن قانونًا ألمانيًا
  لمكافحة الزواج القسري

  
  برلني ـ د.ب.أ: انتقـــدت منظمة «تير دي فام» 
املعنية بالدفاع عن حقوق املرأة مشـــروع قانون 
للحكومة األملانية يهدف إلى مكافحة الزواج القسري 
والصوري، حيث اعتبرته املنظمة متناقضا في بعض 
مواده. وقالت زيبيال شرايبر، اخلبيرة القانونية 
لدى املنظمة، إن من النواحي اإليجابية في مشروع 
القانون هو اعتبار التحريض على الزواج القسري 

جرمية جنائية.
  وفي املقابل انتقدت شرايبر عزم احلكومة األملانية 
متديد فترة منح النساء ، الالتي يسافرن إلى أملانيا 
للعيش مع أزواجهن األملان، تصريحا مستقال باإلقامة 

في أملانيا من عامني إلى ثالثة أعوام.
  وترى احلكومة األملانية أن هذا التمديد من شأنه 
مكافحة الزواج الصوري، إال أن شرايبر ترى أنه 
تتوافر اليوم إمكانيات كافية للكشـــف عن حاالت 

الزواج الصوري دون متديد فترة منح اإلقامة.
  ومن اجلوانب اإليجابية في مشـــروع القانون 
اجلديد التي أشادت بها شرايبر، متديد فترة السماح 
بعودة النساء والفتيات غير احلامالت للجنسية 
األملانية إلى أملانيا إذا وقعن ضحية للزواج القسري 
في اخلـــارج، وذلك ملدة تصل إلى عشـــرة أعوام 
بدال من ستة أشـــهر. جتدر اإلشارة إلى أن بعض 
النســـاء والفتيات املنحدرات من أصول مهاجرة 
وغير احلامالت للجنسية األملانية يتعرضن للزواج 

القسري خالل قيامهن بزيارة إلى موطنهن.
  ووفقا لتقديرات املنظمة، تتصل نحو ألف فتاة 
سنويا باملراكز املختصة بتقدمي النصح واإلرشاد 
في أملانيا بسبب الزواج القسري. وذكرت املنظمة 
أن معظم ضحايا الزواج القسري تتراوح أعمارهن 

بني ١٦ و١٩ عاما، أغلبهن من أصول تركية. 

 ١٠٠ حوت تنفق
  على شاطئ في نيوزيلندا

  
  ولينغتـــون ـ أ.ف.پ: نفق اكثر من ١٠٠ حوت 
متحرك بعدما لفظها البحر على شاطئ معزول في 
جنوب نيوزيلندا على ما افاد االثنني املاضي مسؤول 
في وزارة حماية البيئة. وعثر متنزهون على ١٠٧ 
حيتان على شـــاطئ ستيوارت ايالند الواقع قرب 
جزيرة ساوث ايالند على ما اوضح الناطق باسم 
الوزارة. واضاف ان العديد من احليتان كانت قد 
نفقت، فيما اضطرت االجهزة املعنية الى القضاء على 
البقية بسبب عدم القدرة على اعادتها الى البحر.
  واوضح «ادركنا سريعا اننا بحاجة من ١٠ الى 
١٢ ســـاعة قبل ان نعيدها الى البحر لكن بســـبب 
الشمس واحلرارة كان الكثير منها ينفق قبل ذلك». 
وقـــد يصل طول احليتان املتحركـــة الى ٢٠ مترا 
وهي اكثر انتشـــارا في مياه نيوزيلندا. وغالبا ما 
يلفظ البحر احليتان الى شواطئ نيوزيلندا، ففي 
ســـبتمبر املاضي عثر على مجموعة من ٨٠ حوتا 
على احد شـــواطئ البالد. وفي مطلع فبراير عثر 
ايضا على ٨٠ حوتـــا آخر. ويصعب على العلماء 
تفسير ســـبب هذه الظاهرة. لكن من الفرضيات 
املطروحة ان جهاز الرصد لـــدى هذه احليوانات 
يتشـــوش عندما تبحر في ميـــاه غير عميقة وان 
املجموعة برمتها تتبع احد افـــراد املجموعة الى 

الشاطئ عندما يكون مريضا. 

 الفلسطينيون واالسرائيليون يتعاونون إلنقاذ الحمير
 دبي ـ العربية.نت: عبر مشهد فريد 
من نوعه، حتولت شــــاحنة في شمال 
الضفة الغربية إلى عيادة ميدانية تابعة 
جلمعية مدافعة عن احلمير قرب معبر 

ايال العسكري.
  وقال مسؤول هذا املشروع آدي زاهور 
(٤٦ عاما): «فريقنا يضم ٦ أشخاص 
بينهم طبيبان بيطريان، ويعمل أيضا 
قرب مدن طولكرم وبيت حلم واخلليل 
الفلســــطينية فضال عن بلدة الطيبة 

العربية - االسرائيلية».
  وأضــــاف «نقوم بعمــــل كبير على 
تثقيف مستوى التربية لدى الشباب 
والبالغــــني الفقراء بشــــكل عام الذين 
يعاملون احليوانات بقسوة ويعرضونها 
لســــوء املعاملة من قبيل الفظاظة أو 

اجلهل».
  وبدأت الفكــــرة قبل ٢٠ عاما عندما 
أصرت لوسي ينسوم زوجة آدي زاهور 
البريطانية على أن ينقل «دونك» وهو 
حمار جريح ميلكه أحد البدو بالطائرة 

لكي يعالج في إجنلترا.
  وقد تصدر هذا اخلبر عناوين الصحف 
بعدما ساهمت مؤسسة بريجيت باردو 
وجمعيات أخــــرى للرفق باحليوانات 

باجلملة.
  وقالت ينســــوم: «أردت ان أساعد 
احلميــــر، فمــــن غير املقبــــول أن يتم 
تفخيخ أحد هذه احليوانات ليشــــكل 

قنبلــــة حية كما حصل في غزة»، وأضافت 
أنها تشعر بالسعادة ألنها أسست «مالذا» 
يتعــــاون في إطـــــــاره الفلســــطينيـــون 

واإلسرائيلييــون.

  وفي مقر جمعية «ملجأ احلمير في األرض 
املقدسة»، على بعد حوالى ١٢ كيلومترا من هذا 
املوقع في نتانيا (اسرائيل)، جمع ١٤٨ حمارا 

تخلى عنهـــا أصحابهـــا في مزرعــة. 

 «غوغل» تضيف تحديثات  أسرار نجاح القيادات من تجارب كليوباترا واإلسكندر 
  من الشبكات االجتماعية إلى خدمة البحث

 كاليفورنيـــاـ  أ.ش.أ: قامت شـــركة «غوغل» 
األميركية، عمالق محركات البحث على اإلنترنت، 
بتحديث محرك بحثها ليظهر بيانات حول مواقع 
الويب واملدونـــات التي «أعجـــب» بها أصدقاء 
املستخدم على منصات الشـــبكات االجتماعية 

مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«لينكيدن».
  وأوضح مايك كاسيدي، مدير إدارة املنتجات 
في «غوغل» على مدونة الشركة الرسمية،  كيفية 
مزج نتائج البحث االجتماعي مع صفحة نتائج 
البحـــث العاديــــة بـــدال مــــــن ظهورهـــا في 

صنــدوق منفصل.
  وذكرت «غوغل» أن نتائج البحث االجتماعي 
على املنصة ســـوف تتضمن ملحوظة صغيرة 
تذكر املستخدمني بأسماء أصدقائهم الذي قاموا 
مبشاركة موقع ويب معني على «تويتر» وغيرها 

من املنصات االجتماعية األخرى.
  كما حسنت «غوغل» من الطريقة التي يربط 
بها املســـتخدمون بني حساباتهم على املنصات 
األخرى مع حساباتهم على «غوغل»، مما يجعل 

تلك العملية أكثر أمانا وسهولة. 

 بركان يطلق رمادًا يصل الرتفاع ٣ كيلومترات
   في الفلبين وهروب اآلالف

 .. وتطلق برنامجًا للترجمة الفورية الناطقة على «آي فون»
 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: قال باحث 
أميركي ان بعض عناصر القيادة 
تنتقل عبــــر العصور. ورغم أنها 
ليست ضمانة للنجاح في العالم 
احلديث إال انها توفر إطارا ميكن 

حتقيق التقدم من خالله.
  وذكر جون بريفاس الذي شارك 
في تأليف كتــــاب «مجد الطموح 
بالســــلطة: التطابقات املذهلة بني 
القادة العظمــــاء في العالم القدمي 
واليوم» ان بعض عناصر القيادة 
تتمكن مــــن االنتقال من قرن إلى 

آخر وتصبح كالسيكية.
  وأضاف انه «على الرغم من ان 
هذه الصفات ال تضمن بالضرورة 
النجاح في العالم احلديث إال انه 
ميكن أن توفر إطــــارا ميكن بناء 

النجاح من حوله».
  وأعطــــى عدة زعمــــاء تنطبق 
عليهــــم هــــذه النظريــــة أولهــــم 
«اإلســــكندر األكبر» الذي اعتبره 
بريفاس معيارا للقيادة ميكن قياس 

اجلميع عليه.
  إال انه تساءل إن كان «اإلسكندر 
العظيم» يستحق أن يكون أسطورة 
للقيادة فهو من جهة ميتلك القدرة 
على التركيز الشديد وكان يرغب 
بالتضحية بأصدقائــــه وعائلته 
وثرواته الشخصية حتى يبلغ القمة 
إال ان الطموح الذي ولده الغرور 

الكبير أدى إلى تدميره. وإذ اقتبس 
عنه مقولة «ال أجد حدودا ملا ميكن 
للمرء أن يحققه» اعتبر بريفاس 
ان الدرس في احلياة احلديثة هو 
ان الشباب ليس عائقا أمام النجاح 
والبد من التحلي بالشجاعة وتعلم 
التركيــــز على املهام لكن ال يجوز 
الســــماح للغرور أو الطموح بأن 

يشكل غشاوة على احلكم.
  وأعطى مثــــاال ثانيا هو القائد 
العسكري اليوناني «كزينوفون» 
الذي سعى وراء اعتماد التسوية 

بدال من القوة.
  واقتبس عنه مقولة «على القائد 
أن يتوقع أي شيء وأال يعتمد على 
أحد غير نفسه» ليقول ان الدرس 

في احلياة احلديثــــة هو انه البد 
من أن يكون القائد حساسا جتاه 
الشــــعب. واعتبر  مزاجات وآراء 
بريفاس ان نظريته تنطبق أيضا 
علــــى أغســــطس الــــذي كان أول 
إمبراطور روماني ووضع األسس 

االقتصادية والسياسية لروما.
  ورأى ان أفعال أغسطس تعني 
في يومنا هذا انه البد من التحرك 
بحذر والتفكير بكل ما نريد القيام 
به. وآخر مثال أعطــــاه بريفاس 
«كليوباترا» التــــي متيزت بذكاء 
حاد ومعرفتها لغات عدة معتبرا 
انه «ميكن البنــــاء على جتربتها 
لالستنتاج انه البد من دعم ما يقدمه 

لنا اهللا بالعمل احلثيث». 

 الدخان يتصاعد من البركان 

 مانيـــال ـ د.ب.أ: أطلـــق بـــركان في 
شرق الفلبني رمادا وصل الرتفاع ثالثة 
كيلومترات أمس وذلك بعدما كان خامدا 
طوال نحو ثالثة أشهر، مما اضطر ٢٠٠٠ 

شخص على األقل للفرار من منازلهم.
  وقال معهد علوم البراكني والزالزل 
الفلبيني إن ثوران بركان مونت بولوسان 
في إقليم سورسوجون بشرق البالد على 
بعد ٢٥٠ كيلومترا جنوب شرق مانيال 
أثر على العديد من القرى على منحدراته. 
وأضاف املعهد «هـــذا الثوران كان مثل 
الزلزال واســـتمر ١٩ دقيقة وصاحبته 
أصوات قرقعة ســـمعت على بعد عشر 

كيلومترات».
  وأشار املعهد الى «ان الثوران أطلق 
أعمـــدة رمـــاد ارتفعت ملســـافة ثالثة 

كيلومترات فوق القمة». 

 دبيـ  العربية.نت: أطلقت شركة «غوغل» برنامجا 
تطبيقيا جديدا متخصصا بالترجمة الفورية ميكن 
تنزيله مجانا على اجلهاز «آي فون»، أطلقت عليه 
اسم «غوغل ترانسليت» Google Translate وقالت إنه 
الرفيق األمني حلل املشاكل التي يتعرض لها املستخدم 

عندما يزور بلدانا يجهل لغاتها احمللية.
  ويكفي أن تضغط علـــى زر التحضير إلجراء 
عمليـــة الترجمة، وتبدأ بنطـــق اجلملة بلغة ما، 
وتختار اللغة التي تريد الترجمة إليها، وسيظهر 
النظام اجلملة املترجمة مكتوبة على شاشة «آي 

فون». ويغطي النظام ١٥ لغة عاملية.
التي    وبحســـب صحيفة «االحتاد» اإلماراتية 
أوردت التقرير، يتطلب االستخدام الناجح للبرنامج 
النطق السليم واملتأني لكل جملة يراد ترجمتها، 
وإذا أخفق البرنامج في فهم ما تنطق به بســـبب 
غرابة اللهجة أو طريقة النطق، فيمكن كتابة اجلملة 
بواسطة لوحة املفاتيح االفتراضية ليتولى البرنامج 

ترجمتها في احلال.
  وميكن لهـــذا البرنامج أيضا أن ينطق باجلمل 
املترجمة بـ ٢٣ لغة مـــع ضرورة اإلنصات اجليد 
إلى اجلمل املترجمة ألن الصوت املسجل بالطريقة 

الرقمية قد يتعذر فهمه في بعض األحيان.
  وكانت «غوغل» أضافت مؤخرا تطبيقا جديدا 
للترجمة على أجهزة «أندرويد» ميكنه إجراء الترجمة 
الفورية لألحاديث املنطوقة بني اللغتني اإلجنليزية 

واإلسبانية.
  ويكون على املتحادثني نطق لغتهما األم باللهجة 
الدارجة ليقوم النظام بنطق ترجمتها من دون أن 

يتولى طباعة أي كلمة منها.
  ولم تعلن «غوغل» عن خطط لطرح منتجات 
جديدة للترجمة الفورية في املستقبل القريب، إال 
أنه من املؤكد أنها على وشك تقدمي برامج جديدة 
صاحلة للتنزيل على «آي فون» وتتولى الترجمة 

من وإلى حزمة جديدة من اللغات.
  ولو كانت هذه التطبيقات خاصة بالتنزيل على 
«آي فون» أو أجهزة «أندرويد»، فإنها على كل حال، 
تعتمد على سرعة البث لقنوات االتصال باإلنترنت. 

ولو كانت حزمة البث ضيقة، فإن البرنامج يعتذر 
عن العمل.

  ومن امليزات املهمة للبرنامج «غوغل ترانسليت» 
أنه يقـــوم بتســـجيل اجلمل املترجمة ويســـمح 

باستعادتها وقت اللزوم.  

 ٥٠ مليار كوكب توجد في مجرة درب التبانة!
  

  واشـــنطن ـ د.ب.أ: قـــدر علماء فلك اســـتخدموا بيانات من 
التليسكوب العمالق كيبلر الذي يقوم برصد الكواكب أنه رمبا 

يكون هناك نحو ٥٠ مليار كوكب في مجرة درب التبانة.
  ومـــن تلك الكواكب نحو ٥٠٠ مليون كوكب ميكن أن تقع في 
منطقة مهمة قرب النجوم اخلاصـــة بها التي قد تكون صاحلة 

للحياة.
  وقال العلماء في املؤمتر الســـنوي للرابطة األميركية لتقدم 
العلم: إن هذا الرقم جاء من مراقبة جزء صغير من السماء الذي 
قام التليسكوب بفحصه حتى اآلن واستقراء عدد الكواكب التي 

ميكن أن توجد في درب التبانة.
  وكانت وكالة الفضاء األميركية «ناسا» قالت في وقت سابق 
هذا الشهر إنها اكتشفت ١٢٣٥ من األجسام املؤهلة لتكون كواكب 
من بينها ٦٨ مماثلة في حجمها لكوكب األرض تدور حول أكثر 

من ١٥٦ ألف جنم. 

 مصرع «مفحط» وهو يقوم بعمليات 
استعراضية انتحارية بسيارته

  
  وكاالت - بريدة: لقي شاب عشريني مصرعه بطريق املطار 
في القصيم يوم اخلميس املاضي وذلك بعد ان فقد الســـيطرة 
على سيارته «الهايلوكس» التي كان يؤدي بها بعض احلركات 
االســـتعراضية واالنتحارية أمام جمهور غفير من الشباب من 

هواة مالحقة مواكب املفحطني. 

 تسعيني يبتر أنف سبعيني في مشاجرة
  

  وكاالت - الطائف: أصيب مســـنان ســـعوديان بإصابات 
متعددة إثر مشاجرة عنيفة وعراك وقع بينهما قبيل مغرب 
امس األول، بســـبب خالفات ســـابقة بـــني الطرفني تطورت 
عقـــب دخول اغنام احدهما مزرعة اآلخر، في منطقة الطائف 
بالسعودية بحسب موقع سبق السعودي  فحدثت مشادات 
تطورت الى عراك باأليدي، استخدم خاللها املسن البالغ من 
العمر ٩٤ عاما اداة قطع احلشـــائش «محش» واقدم على بتر 

انف املسن السبعيني.

 مغربي يقتل ابنته ألنها تأخرت في فتح الباب 
  

  الدار البيضاء ـ د.ب.أ: وضع مغربي حدا حلياة ابنته بسبب 
تأخرها في فتح الباب عندما جاء من العمل متعبا.

  وذكرت صحيفة «املســـاء» املغربية في عددها الصادر امس 
أن األب الـــذي عاد مـــن عمله كبائع للفواكـــه اجلافة في إحدى 
األسواق القروية انهال على الفتاة (١٢ عاما) وضربها في عنقها 
فســـقطت أرضا وفارقت احلياة على الفور. وأضافت الصحيفة 
أن األب، ولتفادي فضح أمره، حاول متويه اجلميع ليقنعهم بأن 
ابنته انتحرت، وذهب مسرعا إلى رجال الدرك امللكي وهو يبكي 
وأخبرهم بأنه وجد ابنته مشنوقة، وملا حل هؤالء بالبيت وجدوا 
الفتـــاة معلقة بقماش من الرأس. وأظهرت التحقيقات أن الفتاة 
لم تفارق احلياة شنقا بل إنها تعرضت لضربة خطيرة وقوية 
في عنقها كانت سببا كافيا لوفاتها. وبعد مواجهة الوالد بنتيجة 
التحقيق، وحتت الضغـــط، اعترف بأنه هو من ضربها بعد أن 

تأخرت في فتح الباب عندما عاد من عمله منهكا.  

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: طور علماء 
بريطانيون جهازا لقياس ضغط الدم 

ميكن ارتداؤه كالساعة ويقدم 
ارقاما دقيقة اكثر من 

تلك التي تقاس عبر 
الساعد.

ـــــــرت    وذك
هيئة اإلذاعة 
نية  لبريطا ا
«بي بي سي» 
الباحثني  أن 
جامعة  فــي 
«ليسيستر» 

ــــوا  ــــن متــــك
بـــالـــتـــعـــاون 

في  باحثني  مــع 
ــورة من  ــاف ــغ ــن س

تــطــويــر هـــذا اجلــهــاز 
اكبر  الدم في  لقياس ضغط 

شريان باجلسم وقد أظهرت األدلة 
أنه يقدم أرقاما أكثر دقة من تلك التي 
تقاس عبر الساعد. ومول البحث 
من قبل وزارة الصحة البريطانية 

والوزير اندرو النسلي.
  ويقيس اجلهاز الضغط عبر اليد 
وحتول األرقام إلى جهاز كمبيوتر 

إضافة إلى األرقام التي تقاس عبر 
الساعد وبالتالي يتمكن العلماء من 
قياس الضغط عبر شريان 
األبهر وهو األكبر في 

اجلسم.
ــــــــــــــال    وق
ر  فيسو و لبر ا
بريان ويليامز 
جامعة  ــن  م
ليسيستر إن 
هذا الشريان 
قريب جدا من 
القلب «ونحن 
ال نأخذ تقييما 
أو  للمخاطر 
املنافع من العالج 
قياس  حال  في  إال 
الشريان  في  الضغط 

األبهر».
  وأضاف أن هذا اجلهاز «سيغير 
طريقة مراقبة ضغـــط الدم التي 
اعتمدت ألكثر مـــن قرن» متوقعا 
أن تستخدم هذه التقنية في مراكز 
متخصصـــة قريبا قبـــل ان تعاد 
وتستخدم بشكل اوسع خالل خمس 

سنوات. 

 جهاز يلبس كالساعة لقياس ضغط الدم

 صحتك 


