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أوباما يحيي ديسكفري أقدم مكوك فضائي أميركيعشرة أعوام على تدمير تمثالي باميان

..و»ناسا« تفشل مجدداً في محاولة إطالق »جلوري« 
كاليفورنيا � أ.ش.أ: فش���لت أح���دث محاولة لوكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( إلطالق القمر الصناعي )جلوري( 
املخصص لدراسة آثار الشمس والرذاذ اجلوي على مناخ 
األرض.وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي( 

أن القم���ر الصناعي جلوري أطلق من قاعدة فاندربرج 
التابعة لس���الح اجلو في والي���ة كاليفورنيا، غير أنه 
بعد خمسة دقائق من االنطالق أدرك املسؤولون وجود 
مش���كلة من ش���أنها جعل الصاروخ الذي يحمل القمر 

ثقيال وبطيئا للغاية بش���كل ال ميكن معه الوصول الى 
الفضاء اخلارجي.ومن املرجح أن يكون سقط في احمليط 
بالقرب من القارة القطبية اجلنوبية، ولكنه لم يتسن 

بعد تأكيد ذلك.

هيوس���تن � رويترز: وجه 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
التحي���ة في مكالم���ة هاتفية 
امس الخميس إلى أقدم مكوك 
فضائي الدارة الطيران والفضاء 
األميركي���ة ناس���ا وحث رواد 
الفض���اء على مت���ن المحطة 
اتاحة  الدولية على  الفضائية 
فرصة العمل لعضو آلي جديد 

في طاقمهم.
اوباما  وج���اءت محادث���ة 
التي استغرقت ست  الهاتفية 
دقائق مع المحطة الواقعة على 
بعد 350 كيلومترا فوق األرض 
التحام ديسكفري  اثناء فترة 
بالمحطة التي تستغرق عشرة 
أيام ضمن رحلته رقم 39 وهي 

الرحلة األخيرة للمكوك.
وقال أوباما ان ديس���كفري 
»قطع في الفضاء مسافة اكبر 
ومك���ث فترة اطول من أي من 
المكوك  نظرائه في اس���طول 

الفضائي«.
ومن المقرر ان يقوم انديفر 
واتالنتيس -شقيقا ديسكفري- 
بآخر رحلة لكل منهما في غضون 
ستة اشهر وهو ما سينهي فعليا 
فصال استمر 30 عاما في تاريخ 

المركبات الفضائية لناسا.
وقال س���تيف لينزي قائد 
ديس���كفري انه بع���د ان مدد 
المس���ؤولون بوحدة المراقبة 
االرضية مهم���ة المكوك يوما 
واحدا فإنه س���يكون قد قضى 

ما مجموعه 365 يوما في الفضاء 
قبل هبوطه المقرر في فلوريدا 

يوم األربعاء المقبل.
واستعلم أوباما ايضا عن 
انسان آلي صنع في إطار شراكة 

مع شركة جنرال موتور اطلق 
عليه اسم روبونوت2 أو آر 2 
نس���بة الى احدى شخصيات 

سلسلة افالم حرب النجوم.
اوباما بالش���عور  وتظاهر 

أبلغه لينزي  باالحباط عندما 
ان )آر 2( لم يتم بعد إخراجه 
من صندوقه وان ذلك لن يحدث 

قبل شهور على االرجح.
الرئيس  واتسمت محادثة 

األميركي بروح المرح وتجنب 
التطرق الى موضوعات مهمة 
مثل ميزانية ناسا وحالة عدم 
التي تحيط بمستقبل  اليقين 

رحالت الفضاء األميركية.

 كابول � أ.ف.پ: بعد عشرة اعوام على تدميرهما 
بايدي حركة طالبان، لم يجر ترميم تمثالي باميان 
ربما الن الحرب مازالت مستعرة او لعدم وجود 
اتفاق بين حكومة كابول وش���ركائها الدوليين 
حول ترميم هذه اآلثار التي تعد االهم في تاريخ 

افغانستان.
ففي مارس 2001، أم���ر القائد االعلى لحركة 
طالبان المال محم���د عمر بتدمير تمثالين يبلغ 
طول أحدهما 38 مترا والثاني 55 مترا، ألنه رأى 

انهما يخالفان االسالم.
واعتبرت هذه الخطوة تحديا للمجتمع الدولي 
الذي دعا الى حماية ه���ذه الكنوز االثرية التي 
تعود الى 1500 عام. بعد ذلك بعش���ر س���نوات 
م���ازال االمر على حاله، ولم يجر ترميم أي من 

التمثالين.
ومع ان اليونسكو ادرجت وادي باميان على 
قائمة التراث العالمي المهدد منذ 2003، اال انها 
لم تتوصل الى اتفاق مع الحكومة االفغانية بعد 

في هذا الشأن.
يقول فيليب ماركيز الذي يعمل في الدائرة 
االثرية الفرنسية في افغانستان »كما هو الحال 
عموما في كل انحاء افغانستان، خيبة االمل اكبر 
من الرضا، ألن اآلمال حول اعادة االعمار كانت 

كبيرة جدا فيما الحقيقة جاءت مختلفة«.
فبعد عشر سنوات على تدمير التمثالين، عقدت 

منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
)اليونيسكو( الخميس والجمعة االجتماع التاسع 

للخبراء الدوليين حول هذه القضية.
واكد المجتمعون على التقدم في اعمال الترميم 
واس���تطالع اآلراء حول ما يمكن ان يكون عليه 
موقع باميان االثري في المستقبل السيما تصور 

الحكومة االفغانية.
وجرى التش���ديد في اليونيس���كو على ان 
»الكثير قد تم انج���ازه« في هذا الحقل الضخم 
الذي يتطلب عمال مضنيا يبدأ من خالل المحافظة 

على الموقع.
يقول رضا شريفي الذي يعمل مع اليونيسكو 
في كابول »جرى تنظيف المواقع من المتفجرات، 
وتثبيت بقايا التماثيل« بواسطة اعمدة معدنية 
يتراوح طولها بين خمسة امتار وعشرة، وبعض 
االضافات الكيميائية.واوضح شريفي ان كلفة هذه 
االعمال وصلت الى ما بين ثالثة واربعة ماليين 
دوالر. اال ان اعادة ترميم تمثالي بوذا مازال محل 
جدل فيما جرى جمع آالف القطع التي تناثرت 
بع���د تفجير التمثالين، وج���رى وتخزينها في 
مستودعات.فالحكومة االفغانية تطالب بترميم 
جزئي على االقل يتيح احياء هذا المكان االثري 
الواق���ع على طريق الحرير والذي كان من اكثر 
االماكن ازدهارا في البالد قبل الغزو السوفييتي 

في الثمانينات.

متثال باميان 

املكوك الفضائي ديسكفري وفي  اإلطار أوباما

شارلي شين يسجل رقمًا قياسيًا
 في المتابعة عبر »تويتر«

السجن 5 سنوات لمسؤول في الـ »سي.
آي.إيه« متهم باستغالل جزائرية جنسيًا

محو محتوى حسابات اآلالف من مستخدمي »جي ميل«رسالة غامضة تصل بعد 66 سنة

بيع مبنى »قصر بوتين« بـ 350 مليون دوالر

التشاؤم أقصر الطرق إلى الموت
باري���س � أ.ش.أ: أك���دت 
دراسة نشرتها مجلة »توب 
س���انتيه« في عددها األخير 
أن السعادة ترتبط بالصحة 

وطول العمر.
وأش���ارت الدراس���ة إلى 
أن العالقة الت���ي تربط بني 
التفاؤل واالستمتاع باحلياة 
وبني الصح���ة وطول العمر 
هي أقوى من تلك التي تربط 
الس���منة وقصر  بني مرض 
العمر، حيث أثبتت األبحاث 
ان التفكير االيجابي يخفض 
الهرمونات املتصلة بالتوتر 
ويعزز اجلهاز املناعي ويساعد 
التعافي بعد اي  القلب على 

جهد.
ان  أيض���ا  تأك���د  كم���ا 
احليوان���ات التي تعيش في 
أقفاص مزدحمة يتدنى لديها 
اجلهاز املناعي وتصبح اكثر 
عرضة لإلصابة بأمراض القلب 

ومتوت في سن صغيرة.

� د.ب.أ: ذك���رت صحيف���ة  موس���كو 
كوميرسانت اليومية ان املليونير الروسي 
الكسندر بونومارينكو اشترى قصرا فاخرا 
ب� 350 مليون دوالر يتردد انه خاص برئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني ويحتوي 
على مهبط للمروحي���ات وينبوع للمياه 

املعدنية وكازينو.
وكان موق���ع التس���ريبات الروس���ي 
»روليكس« الذي صمم على نس���ق موقع 
ويكيليكس الذي كشف النقاب عن وثائق 
مسربة، قد كشف النقاب في العام املاضي 

عن املجمع املطل على البحر األسود الذي 
اليزال قيد اإلنش���اء وتبلغ مساحته نحو 

750 مترا مربعا.
ووجه خصوم بوتني اتهامات بأن املجمع 
الذي تبلغ قيمته ماليني الدوالرات والذي 
يطلق عليه »قصر بوتني« مرتبط بالرشوة 
والفساد.وكان رجل األعمال الروسي سيرجي 
كوليسنكوف الذي يقيم في الواليات املتحدة 
قد بعث برس���الة مفتوح���ة الى الرئيس 
دمييتري مدڤيديڤ طالبه فيها بان يتخذ 
اجراء بش���أن أي سوء اس���تغالل محتمل 

للسلطة على خلفية موقع البناء.
غير ان املتحدث باس���م بوتني نفى أي 

صلة باملبنى.
وزعم كوليس���نكوف عبر التليفزيون 
الروس���ي ان بوتني امتلك هذا العقار من 
خ���الل صفقات معقدة لم تترك أي فرصة 

لتتبع ملكيته.
وزعم���ت صحيفة »نوفاي���ا جازيتا«، 
املعارض���ة لبوتني، ان لديها وثائق حتمل 
توقيع���ات تثب���ت صلة بوت���ني بالقصر 

الفاخر.

العربية.نت: فوجئ   � دب���ي 
اآلالف من مس���تخدمي برنامج 
البريد اإللكتروني التابع لشركة 
غوغل »جي ميل« باختفاء محتوى 
حساباتهم الشخصية من الرسائل 
بصورة كاملة دون تبرير لذلك، 
ولم يقتصر األمر على الرسائل 
فقط، بل امتد إلى عناوين البريد 

اإللكتروني.
وعلقت ش���ركة غوغل على 
الغريب���ة في  الظاه���رة  ه���ذه 
محاول���ة لطمأنة مس���تخدمي 
املوقع في جميع أنحاء العالم، بأن 
الشريحة املتضررة محدودة، ولم 
تتجاوز بضعة آالف من ماليني 

املستخدمني.
وأضاف���ت أيض���ا أن بعض 
املتضررين استعادوا بياناتهم 

كاملة، حيث لم يتم محو البيانات 
بصورة نهائية، وأشارت إلى أن 
نسبة املتضررين تقدر ب� %0.08 
من إجمالي مس���تخدمي املوقع، 
األمر الذي يستدعي االطمئنان، 
خاصة بعد أن كلفت فريقا تقنيا 

مختصا مبعاجلة األمر والوقوف 
على أسبابه لتجنب تكراره في 

املستقبل.
وحرصت غوغل على عدم ذكر 
عدد احلسابات الشخصية على 
موقع »جي ميل«، إال أن عددها 

يتراوح ب���ني 150 و200 مليون 
حساب ش���خصي، أي أن هناك 
حوالي 150 ألف حساب شخصي 
طالتها هذه املشكلة، وذلك حسبما 
ذكر في مواقع متخصصة بأخبار 

التكنولوجيا. 
يذكر أن حاالت التعطل التي 
تعرض لها »ج���ي ميل« نادرة، 
ولم يعتد مستخدموه على مثل 
تلك املشكالت، األمر الذي أسهم 

في ازدياد اإلقبال عليه. 
ولم يث���ن ذلك مس���تخدمو 
البرنام���ج م���ن املتضررين من 
تسجيل ش���كواهم من الطريقة 
الت���ي تعاملت به���ا غوغل مع 
مش���كلتهم حت���ى بع���د عودة 
احلسابات الشخصية إلى وضعها 

السابق.

مصرع مفحط سعودي
بعد عرض انتحاري في  عنيزة

عمال مفصولون يحرقون مسؤواًل  في الهند

تحقيق في جوهانسبرغ بسبب وفاة 29 رضيعًا
ولي العهد النيبالي السابق أمام المحكمة 

في اتهامات بإطالق النار

واشنطن � يو.بي.آي: أصدرت محكمة أميركية اخلميس املاضي حكما 
بالسجن 5 سنوات بحق مسؤول سابق في وكالة االستخبارات املركزية 

األميركية )سي.آي.إيه( بتهمة استغالل امرأة جزائرية جنسيا.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن القاضية إلني هوفيل حكمت 
على أندرو وورين )43 عاما( بالس����جن ضعفي املدة التي توصي بها 
اإلرشادات الفيدرالية واتفاقية التسوية التي طلبها والتي تنص على 
سجنه عامني 9 وأش����هر، وقالت انه استغل منصبه كمسؤول في ال� 

»سي.آي.إيه« الستغالل مواطنة جزائرية ظن أنها لن تبلغ عنه.
وكان وورين الذي يتولى مسؤولية مكتب ال� »سي.آي.إيه« في اجلزائر 

قد اعترف العام املاضي بذنبه وقد فصل من الوكالة عام 2008.
وقال وورين »ال ميكنني إلغاء ما قمت به ولكنني أمتنى لو يوجد 

ما أستطيع فعله إللغاء أذية شخص آخر«.
وكان محامي وورين قد طلب من القاضية أوال احلكم عليه بالسجن 
لعام واحد مقدما وثائق حول خدمته لبالده وتكريسه نفسه لعائلته.
وتش����ير وثائق احملكمة الى أن وورين خ����در الضحية وامرأة أخرى 
واعتدى عليهما جنسيا في سبتمبر 2007 وأبريل عام 2008 في مكان 
إقامته بالس����فارة.وقد اعترف وورين باستغالل امرأة واحدة جنسيا 

عام 2008 ونفى تهم تخديرهما.

 نيويورك � سي ان ان: ظهرت رسالة غامضة تعود لقرابة سبعة 
عقود، بعد ما اختفت منذ احلرب العاملية الثانية، عندما أرسلها صاحبها 
إلى وجهة لم تصل إليها إال مطلع مارس 2011، األمر الذي أثار استغراب 
هيئة البريد األميركية التي أكدت أنها جتهل متاما كيفية بقاء الرسالة 

كل هذه املدة في دوائرها، رغم عملية التحديث والتدقيق األخيرة.
وكانت الرس����الة موجهة إلى ريتا فلتشر، التي كانت إبان احلرب 
العاملية الثانية تعمل في قسم التمريض باملركز الطبي لقاعدة »كامب 
روبرتس« في كاليفورنيا، وقد جاءت الرس����الة في األصل من والية 
أالباما.ولكن معس����كر »كامب روبرتس« مغلق منذ عام 1970، بعد أن 
انتفت احلاجة العسكرية إليه، ولهذا السبب قامت إدارة البريد بتحويل 

الرسالة الغامضة إلى مدير متحف املنطقة، جيري ماكماستر.
وقال ماكماس����تر: »لم يكن لدى مكتب البريد أي فكرة عن كيفية 
وصول الرس����الة أو مصدرها، وال عن سبب ضياعها كل هذه العقود، 

ومع ذلك جرى تسليمها إلينا على غرار أي رسالة عادية أخرى«.

وكاالت: لقي أحد الش���باب السعوديني املفحطني مصرعه على 
الطريق الدائري الشرقي في عنيزة وأصيب بعض مرافقيه وذلك اثناء 

قيامه بعرض انتحاري بسيارته بعد منتصف ليل اخلميس.
وفي التفاصيل: ان مجموعة من الشباب كانوا متجمهرين كما 
درجت العادة في كل اسبوع، وكان أحدهم يقوم مبمارسة هوايته 
االنتحارية بس���يارته ال� »جيمس« وسط حضور حشد كبير من 
املراهقني وفجأة فقد السيطرة على سيارته، ما ادى الى انحرافها 
وانقالبها عدة مرات، فلقي قائد السيارة مصرعه على الفور وأصيب 

بعض مرافقيه بعدة اصابات متوسطة.

نيودلهي � د.ب.أ: قالت الشرطة الهندية ان مجموعة عمال مفصولني 
أحرقوا مسؤوال كبيرا في مصنع صلب بشرق البالد، وفارق راديهي 
شيام روي نائب املدير العام في مصنع »جرافيت إنديا ليميتد« احلياة 
وهو في طريقه للمستش����فى مساء أول من أمس بعد أن هاجم عمال 

سيارته في ضاحية بغرب والية أوريسا.
وقال مدير شرطة الضاحية أجاي ساراجني عبر الهاتف إن »حوالي 
15 عامال غاضبني لفصلهم أوقفوا الس����يارة اجليب بالقرب من بوابة 

املصنع وسكبوا عليها البنزين وأشعلوا فيها النيران«.
وقال إن »السائق وموظفا آخر جنحا في الهروب، لكن روي حوصر 
وتوفي بعد ذلك متأثرا بحروق بالغة«، وتزايدت حدة التوترات بعد 
فصل أكثر من 24 عامال من مصنع في بلدة بالجنير التي تبعد حوالي 

400 كيلومتر غرب بهوبانشوار عاصمة والية أوريسا.
ووقعت مشاكل عمالية مؤخرا في عدد من الشركات في الهند من 
بينها شركات متعددة اجلنسيات، وحذر رجال أعمال كبار من أن مثل 

تلك احلوادث قد تضر بسمعة البالد.

جوهانس���برغ د.ب.أ: ذكر مس���ؤولون ان سلطات الصحة في 
جنوب أفريقيا أمرت بفتح حتقيق في أحد املستش���فيات احمللية 
بعد وفاة 29 رضيعا هناك في يناير املاضي، وقال املتحدث باسم 
إدارة الصحة في كيب الش���رقية سيزوي كوبيلو في وقت متأخر 
من األربعاء املاضي إن فريق حتقيق من اختصاصي األوبئة وكبار 
املسؤولني واألطباء يحقق في حاالت الوفاة في مستشفى سيسيليا 

ماخيواني في ايست لندن.
وقال كوبيل���و إن الرضع كانت أوزانهم ضئيل���ة للغاية عند 
والدتهم، أقل من كيلوغرام و13 منهم توفوا جراء مضاعفات متعلقة 

بڤيروس نقص املناعة املكتسبة )اتش اي في(.
كما اكتشف األطباء في ثالثة من الرضع حديثي الوالدة بكتريا 
كليبس���يال وهي نوع من البكتريا التي ميكن ان تس���بب إسهاال 

حادا.

كامتاندو � د.ب.أ: مثل ولي العهد النيبالي السابق باراس شاه امام 
احملكمة اخلميس املاضي لصلته باتهامات بفتح النار على زوج ابنة 
سياسية بارزة قبل ثالثة اشهر.واتهم باراس )38 عاما( باطالق النار 
على زوج ابنة نائبة رئيس الوزراء وقتها سوجاتا كويراال بينما كان 
في حالة سكر في 11 ديسمبر املاضي مبنتجع وسط الغابات. وكانت 
القضية هي االولى من نوعها التي يعتقل فيها احد افراد العائلة املالكة 
النيبالية.وقوبل باراس، في طريقه حلضور جلسة استماع في مكتب 

ادارة املقاطعة في شيتوان، بتحية املئات من االنصار.
واس����تجوبت ادارة املقاطعة باراس وش����هودا آخرين في القضية 

وطلبت احملكمة من باراس املثول مجددا في 16 اجلاري.
وقال باراس: سألتزم بقوانني البالد وسأمتثل حلكم احملكمة.

وميكن ان يواجه عقوبة السجن ملدة عامني وغرامة قدرها 10 آالف 
روبية )140 دوالرا( اذا ادين في احلادث الذي وقع اثر مشادة مع روبل 

تشودري مبنتجع في شيتوان.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: حقق النجم األميركي تشارلي شني رقما 
قياسيا جديدا باعتباره أسرع شخص يصل إلى مليون متابع على 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، ليضاف ذلك إلى سجله في األرقام 

القياسية، حيث إنه املمثل التلفزيوني األعلى أجرا في العالم.
وأعلنت موس���وعة »غينيس« لألرقام القياسية عن هذا اإلجناز 
بعدما قام شني بإطالق صفحته على »تويتر« أول الشهر اجلاري، 
حيث سجلت صفحته مليون متابع في غضون 25 ساعة و17 دقيقة 
من بدء حسابه على املوقع.يذكر أن اقتحام شني لفضاء مواقع التواصل 
االجتماعي يتزامن مع حمل���ة إعالمية أطلقها النجم األميركي على 
خلفية تشكيك الكثيرين في حالته العقلية بسبب تصريحات غريبة 

أدلى بها في الفترة األخيرة عن أسلوب حياته وقدراته.
وكانت الش���رطة نقلت منتصف األسبوع اجلاري طفليه التوأم 
م���ن املنزل الذي يعيش فيه مع اثنتني من صديقاته بعدما حصلت 

زوجته السابقة بروك مولر على أمر مؤقت بعزل التوأم عنه.
وأشارت مولر إلى إن الشكوك تنتابها بشأن »قواه العقلية حاليا«، 

مشيرة إلى أنه هددها عندما حاولت استعادة الطفلني التوأم.
وقال مولر إن ش���ني أخذ منها الطفلني التوأم اللذين يبلغان من 
العمر عامني )األس���بوع املاضي( م���ن دون تصريح ورفض ردهما 
وأنها عندما حاولت اس���تعادتهما قال لها »سأقطع رأسك وأضعها 

في صندوق وأرسل بها إلى أمك«.


