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القمر واألرض على موعد السبت المقبل.. والفلكيون متشائمون
لندن ـ العربية: ثورة تونس بداية العام 
والفيضانات التي رافقتها في أستراليا، وثورة 
25 ينايـــر في مصر على وقع سلســـلة من 
الزالزل ضربت نيوزيلندا، ثم الثورة الدموية 
احلالية في ليبيا وزلزال اليابان املدمر، حتى 
حبات الثلج التي تســـاقطت اجلمعة على 
العاصمة السعودية مع أمطار رعدية تنذر 
بالضرر، هي فعل غاضب من الطبيعة والبشر 
قد يكون بطله اجلـــار األقرب لألرض، ألن 
بعضهـــم يقول ان للقمر لعنة تتحرك معها 
مسببات اخلراب والغضب في كل مرة حتدث 
فيها ظاهرة فلكية اسمها »احلضيض القمري« 

وترافقها نكبات واضطرابات.
الفيزياء  الظاهرة كما يشـــرحها علماء 
الفلكية هي وصول القمر الى أقرب مسافة 
له من األرض، كما حدث آخر مرة في 1992 
حيث يقـــول »املاســـاويون« املؤمنون مبا 
يسمونه »لعنة احلضيض القمري« انه كان 
أسوأ أعوام التسعينيات. أما حاليا فاالقتراب 

األقصى موعده في 19 اجلاري بالذات، وهو 
يوم السبت املقبل، حيث سيبدو القمر أكبر 
مما اعتدناه بنسبة 14% وأشد ملعانا وبريقا 

بنسبة 38% تقريبا.
ويطلق علماء الفيزياء الفلكية على اقتراب 
القمر من األرض اسم »احلضيض القمري« 
ألنه يصل الى احلضيض األقصى من االقتراب، 
وهي ظاهرة يعتبرها معظمهم طبيعية جدا وال 
تستحق عناء تفسيرها. لكن قلة من الفلكيني، 
ومعهم مئات من املاساويني، يعتقدونها نذير 
شؤم بحدوث الزالزل والفيضانات وثورات 
البراكني واالجتياحات املائية والتسوناميات، 
ويقولـــون أيضا إنها مؤشـــر على حدوث 
تغييرات حاسمة في بعض الدول، متاما كما 
حدث في تونس ومصر وما يحدث في ليبيا 

واليمن، وغيرها رمبا على الطريق.
واملســـافة بـــني األرض والقمر ليســـت 
ثابتة، ألنه سالك حولها في مدار بيضاوي، 
وأقرب مسافة يكون فيها مع األرض، وهي 

ما يسمونه »احلضيض القمري« األقصى، 
هي حني يصل الى مسافة يصبح معها بعيدا 
356 ألفا و522 كيلومترا. وعكس االقتراب 
األقصى هو البعد األقصـــى، حيث يصبح 
بعيدا عن األرض 405 آالف و363 كيلومترا. 
ومعدل املسافتني معروف. ومع أن القمر في 
جميع احلاالت جميل وســـاحر، لكنه أجمل 
وأشد ســـحرا بالطبع حني يكون في أقرب 
مسافة، لكن املؤمنني بلعنة اقترابه يقولون 

عكس ذلك متاما.
كما يحدث »احلضيض القمري« كل شهر 
أيضا، فيبدو القمـــر أكبر مما هو في األيام 
العادية، لكن احلضيض األقصى يحدث مرة 
كل فترة تتراوح بني 10 و20 ســـنة تقريبا. 
وألن املاساويني وبعض الفلكيني ربطوا بني 
حدوثه وحدوث بعض اخلراب على األرض 
من الطبيعة والبشر، فإنهم أرادوا التحذير 
هذه املرة من أن عام 2011 لن مير على خير، 
كما لم متر على خير سنوات كثيرة كان فيها 

»حضيض قمري« رافقه خراب طبيعي وغضب 
شعبي يصعب على الذاكرة أن تنساه.

في 1938 مثال، حدث »احلضيض القمري« 
أقصـــى، وجاء بالكـــوارث على منطقة نيو 
أنغالند في أقصى الشـــمالي األميركي عند 
احلدود مع كندا، حيث زارها ضيف دموي 
سموه »إعصار نيو أنغالند العظيم« وكان 
أول إعصار يضربها بعد آخر سبقه في 1869 
فعبث وتركها قاعا صفصفا. أما إعصار 1938 
فولد في إفريقيا، وعندما اشتدت عزميته عبر 
القارة الى أميركا، فدمر 57 ألف بيت وقتل 750 
شخصا في نيو أنغالند، وتسبب في خسائر 
مادية بلغت بأسعار اليوم 5 مليارات دوالر 
وأكثر. وفي 1955 أحدث »حضيض قمري« 
مماثل نكبة بكل معنى الكلمة في أستراليا، 
حيث فاضت األرض والســـماء باجتياحات 
مائية وفيضانات انتهكت والية »نيو ثاوث 
ويلز« عن بكرة أبيها وأحدثت فيها املآسي 

واخلراب.

هل هناك عالقة بين تسونامي اليابان وثورات الشعوب في مصر وتونس بما يسمى الحضيض القمري؟

تحقيق يبرئ ساحة جنود ألمان 
من قتل امرأة أفغانية 

سيارة السفارة األميركية
صدمت الباكستاني وزوجته

الوليد بن طالل ينفي اختيار القاهرة 
مقراً إلطالق قناته اإلخبارية

أفغانســــتانـ  د.ب.أ: ذكر متحدث باسم اجليش األملاني ان حتقيقا 
داخليا برأ ســــاحة جنود أملان من قتل امرأة شمال أفغانستان أواخر 
األســــبوع املاضي. وتتناقض النتائج التي توصل إليها التحقيق مع 
ما قاله شــــرطي محلي من ان املرأة لقيت حتفها عندما فتحت دورية 
أملانية النار في مقاطعة تشارداره بإقليم قندز األربعاء املاضي. وقال 
متحدث عســــكري إن تقريرا أوليا في احلادث أوضح انه بوضع كل 
شيء في االعتبار ميكن استبعاد تورط اجلنود األملان في مقتل املرأة. 
وذكر غالم محيي الدين مسؤول بالشرطة احمللية وقتها ان املرأة كانت 
بداخل منزلها عندما اطلق عليها النار. وقال اجليش إن إحدى دورياته 
تعرضت إلطالق النار. وقال محيي الدين: »ولكن بحسب تقاريرنا لم 

يكن هناك تبادل إلطالق النار واجلنود األملان ارتكبوا خطأ«.

إسالم آباد ـ أ.ش.أ: صدمت سيارة تابعة للسفارة األميركية 
في إســـالم آباد راكب دراجة نارية تاركة إياه مصابا في حالة 

حرجة.
وصرح مسؤولون أمنيون بأن السيارة كانت حتاول تخطي 
الدراجة النارية التي تسير أمامها بقيادة مقبول احمد الذي كان 
يصطحب معه زوجته وطفله وقد أصيب قائد الدراجة النارية 

وزوجته فيما لم يصب الطفل بأي أذى.
وألقت الشرطة القبض على قائد السيارة ويدعى كارلوس 

وهو مسؤول بالسفارة األميركية وبدأت استجوابه.

الرياض ـ يو.بي.
آي: نفـــى امللياردير 
األمير  الســـعودي 
الوليـــد بن طالل أن 
يكون اختار القاهرة 
مقرا النطالق قناته 
اإلخبارية التي ينوي 

إنشاءها.
وقالـــت شـــركة 
القابضـــة  اململكـــة 
اململوكـــة لألميـــر 
الوليد التي تتخذ من 
الرياض مقرا لها في 
بيان انه »بعكس ما 
نشر في عدة صحف 
ومواقـــع  عربيـــة 
إلكترونية  إخبارية 
يؤكد املكتب اخلاص 
الوليد بن  لألميـــر 

طالل بن عبدالعزيز أنه لم يحدد حتى اآلن املقر الرئيســـي الذي 
ستنطلق القناة اإلخبارية التي ميلكها ويقوم بإدارتها الصحافي 

املعروف جمال أحمد خاشقجي«.
وأضاف البيان »إن مدينة اإلنتاج اإلعالمي في القاهرة هي واحدة 
من ضمن عدة مواقع مرشحة الستضافة مقر القناة اإلخبارية وسط 

منافسة قوية بني عدة مدن عربية أخرى«.
وكانت صحيفة »األهرام« نشـــرت على موقعها على شـــبكة 
اإلنترنت أن القناة اإلخبارية التلفزيونية التي أسسها الوليد بن 

طالل ستطلق برامجها من القاهرة.

الوليد بن طالل

انتهاء تصوير مرحلة طفولة محمود درويش 
بمسلسل »في حضرة الغايب«

الراحل محمود درويش

وأشار إلى أن التصوير ينتقل 
في 18 مارس اجلاري إلى الساحل 
الســـوري في مناطق صافيتا 
وجبلـــة وطرطـــوس ملدة 20 
يوما حيث تقرر اختيار مدينة 
»صافيتا« السورية لتصوير 
التي جرت  األحداث احلقيقية 
في مدينة »حيفا« الفلسطينية 
التي عاش فيها درويش فترة 
من حياته كونها قريبة الشبه 

منها بشكل كبير.
ويتم تصوير املسلسل ما بني 
القاهرة وبيروت وسورية وعدد 
من الدول األوروبية التي عاش 
فيها درويش الذي يعد أحد أبرز 

شعراء العرب املعاصرين.
ويضم املسلســـل عددا من 
األغاني مـــن كتابات درويش 
يتولى مارسيل خليفة وضعها 
كلها حيث انتهى من 8 أغنيات 
حتى اآلن كما انتهى من توزيع 
األغنيات القدمية التي سبق له 
أن غناها في وقت ســـابق من 
كلمات الشـــاعر الفلســـطيني 

الكبير.

القاهرة ـ دمشـــق ـ د.ب.أ: 
انتهى املمثل الســـوري فراس 
إبراهيم من تصوير جزء كبير 
من مشاهد املسلسل التلفزيوني 
اجلديد »فـــي حضرة الغياب« 
الذي يجســـد فيه شـــخصية 
الراحل  الفلســـطيني  الشاعر 

محمود درويش 2008-1941.
وقال إبراهيم إن مشـــروع 
املسلسل اســـتغرق 3 سنوات 
الفكرة  لتحضيره بداية مـــن 
وتولى الكاتب السوري حسن 
محمد يوسف كتابته وتوثيق 
أحداثـــه وصوال إلـــى مرحلة 
التي يتوالها حاليا  التصوير 
املخرج جندة أنزور الذي يأخذ 
اجلمهـــور العربي فـــي رحلة 
حلياة محمـــود درويش على 

حد قوله.
ويشارك في بطولة املسلسل 
فنانون من عـــدة دول عربية 
بينهـــم من ســـورية ســـالف 
فواخرجي وعابد فهد وأسعد 
فضة وباسم مغنية وعمار شلق 
ومن مصر ميرنا املهندس وأحمد 

زاهر وآخرون بينما يتولى كتابة 
املوسيقى وتأليف األحلان الفنان 

اللبناني مارسيل خليفة.
وأوضح إبراهيم وهو أيضا 
منتج املسلسل أنه مت االنتهاء من 
تصوير 30% من األحداث متثل 

مرحلة طفولة درويش في قرية 
»البروة« التي مت إنشاء مجسم 
كامل لها في سورية جرى فيه 
التصويـــر قبل أن يتم تفجير 
املجسم بالكامل ضمن األحداث 

الدرامية.

البحر الميت ينخفض مجددًا
مسجالً 423 متراً تحت سطح البحر

الحبيبات السابقات على الـ»فيس بوك«

مكافآت لمديري غوغل بقيمة 8.9 مليارات دوالر

عمان ـ أ.ش.أ: سجل مستوى البحر امليت رقما 
جديدا في االنخفاض ليبلغ مع نهاية العام املاضي 
424 مترا حتت ســـطح البحر بالرغم من أن مقدار 
انخفاضه عن العام الذي ســـبقه لم يتجاوز الـ 90 

سنتيمترا فقط.
وتشير نشرة إحصائية أردنية نشرت امس إلى 
أن البحر امليت سجل في السنوات اخلمس املاضية 
انخفاضا متتاليا جتاوز 6 أمتار في حني انخفض 
عـــام 2009 أكثر من متر وبلغ انخفاضه 423 مترا 

حتت سطح البحر.
وأرجع الوزير السابق وأستاذ كرسي اليونسكو 
في اجلامعة األردنية د.محمد شطناوي في تصريح 
لصحيفة »الرأي« األردنية انخفاض مســـتوى 
البحر امليت خـــالل العام املاضي ألقل من متر ـ 
وهو الرقم الســـنوي املعتاد عليه من سنوات ـ 
إلى الهطول املطري اجليد الذي شـــهدته منطقة 
الشرق األوسط عام 2010 والذي ساهم في عدم 

انخفاض البحر امليت أكثر.

وتوقع شـــطناوي أن يســـجل البحر امليت مع 
نهاية هذا العام 2011 انخفاضا يتجاوز املتر الواحد 
بسبب ضعف الهطول املطري وعدم وصول كميات 
كافية من مياه فيضانات األودية غير املسيطر عليها 

الرافدة للبحر«.
كمـــا توقع شـــطناوي »أن يســـتمر البحر في 
االنخفاض إلى أن يصل إلى مستوى معني في ظل 
انخفاض كميات املياه الواصلة إليه والتي ال تزيد 
حاليـــا على 300 مليون متر مكعب ســـنويا وهي 

كميات قليلة جدا«.
وزاد »في ظل األوضاع الدولية السائدة أمتنى 
أال يبقى البحر امليـــت ينتظر طويال حلني توقف 

مستوى انخفاضه«.
ودعـــا احلكومة األردنية بالتزامـــن مع انتهاء 
دراســـات اجلدوى االقتصادية والبيئية ملشروع 
ناقل البحريـــن أن تكثف العمل دوليا على اعتبار 
البحر امليت إرثا عامليا الستقطاب االهتمام العاملي 

بضرورة عدم اضمحالل البحر امليت«.

لنـــدنـ  يو.بي.اي: اظهر اســـتطالع بريطاني 
جديد انه بات اصعب على النساء نسيان عالقة 
حب انتهت مع وجـــود املوقع االجتماعي »فيس 
بوك« الذي يساعدهن على مضايقة وتتبع احلبيب 

السابق عبر الشبكة العنكبوتية.
وذكر موقع »ديلي مايل« البريطاني ان الدراسة 
البريطانيـــة االولى من نوعها بشـــأن املضايقة 
عبر االنترنت وجدت ان 35% من الضحايا رجال 

واملنفذات هن نساء.
ووجدت الباحثة في جامعة »بدفورد شاير« 
املسؤولة عن الدراسة اميا شورت خالل االستطالع 

الذي اجري على االنترنت وشمل املئات ان النساء 
كشفن عن انهن يتركن رسائل مزعجة الحبائهن 
السابقني على صفحات »فيس بوك« اخلاصة بهم 
ويبعثن لهم رسائل الكترونية غير مالئمة ويفتحن 
حسابات مزيفة بأسماء مختلفة الغرائهم ودفعهم 

للتواصل معهن.
وقالـــت الباحثـــة ان »الفيس بـــوك« يجعل 
املضايقة مقبولـــة اكثر ويزيـــل جانب اخلوف 
 الفيزيائي.. النساء اللواتي لن يتمكن من التغلب
فيزيائيـــا على الرجال ميكن ان ينجزن ذلك عبر 

االنترنت.

نيويورك ـ CNN : يبدو أن عمالق البحث على 
االنترنـــت »غوغل«، تقدر حقا اجلهد الذي يبذله 
املديرون التنفيذيون فيها، وهو تقدير ترجم الى 
عالوات ومكافـــآت ضخمة جدا هذا العام وصلت 
الى ما مجموعـــه 8.9 مليارات دوالر، عدا ماليني 

االسهم.
فقد افصحت الشركة في بياناتها لدى جلنة االوراق 
املالية واالسهم االميركية، أن باتريك بيشيت، املسؤول 
املالي األول بالشركة، ونيكش أرورا، الرئيس التنفيذي 
لألعمال، سيحصل كل منهما على مكافآت بقيمة 2.7 

مليون دوالر.
كما افادت بان بيشــــيت سيحصل ايضا على 15 
مليون دوالر من االسهم، في حني يحصل أرورا على 

20 مليون دوالر.
ومن بني الذين حصلوا على مكافآت ضخمة، آالن 
يوستاس، نائب الرئيس للهندسة واالبحاث، الذي 
تلقى 1.8 مليــــون دوالر نقدا و10 ماليني دوالر على 
شكل أسهم، وجوناثان روزنبرغ، نائب الرئيس األول 
إلدارة املنتجــــات الذي حصل على 1.7 مليون دوالر 

وخمسة ماليني دوالر على شكل اسهم.

2011.. عام الراحلة ماري كوري
وارسوـ  أ.ش.أ: وافق مجلس 
الشيوخ الپولندي على تخصيص 
عـــام 2011 ليكـــون عاما للعاملة 
الراحلة ماري كوري  الپولندية 
التي ولدت في وارسو عام 1867 
وحصلت على جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1903 ومت اختيارها 
ألن تكـــون اكبر شـــخصية في 

پولندا متثل كل العصور.
وكان املسؤولون في متحف 
التاريخ فـــي پولنـــدا واملجلة 
التاريخيـــة الپولندية »موفيا-
فيكى« قد طرحوا هذا االستفتاء 
عبر االنترنت ملعرفة مدى مكانة 

هـــذه العاملة التي ولدت في پولندا ثم انتقلت بعد ذلك الى فرنســـا 
عام 1892 والتي تعد أول سيدة حتصل على استاذ كرسي في جامعة 

السوربون العريقة.
وقد شاركت زوجها في العديد من ابحاثها العلمية واكتشاف اشعة 
البلوتونيوم عام 1898 وأشعة الراديوم عام 1910، وقد مت دفنها في 

مقبرة العظماء في فرنسا عند وفاتها عام 1934.

ماري كوري

الرزنامة الرقمية..
لمسة عصرية للحياة اليومية 

أفضل وسيلة لالحتفاظ بسجل المواعيد

برلني ـ د.ب.أ: مبرور الوقت، تتخذ حياتنا 
اليومية طابعا رقميا، مما يجعل برامج الرزنامة 
من أهم أدوات اإلنسان العصري حيث انها أفضل 
وسيلة لالحتفاظ بسجل للمواعيد واملقابالت 
واملناسبات كما تسمح بتحديث هذه البيانات 
باستمرار على الكمبيوتر الشخصي والهاتف 
احملمول بل وعلى لوحة املواعيد املعلقة على 

باب املطبخ في املنزل.
ويقول يواكيم فويجيل مدير شركة »سنسينج 
دوت نيت« للبرمجيات »هنـــاك بعض أنواع 
الهواتف احملمولة التي ال ميكنها تشغيل برامج 
الرزنامة، فـــإذا كنت تبحث عن برنامج ميكنه 
العمل على جميع أنواع الهواتف، فليس هناك 

بديل عن برنامج أي كالندر«.
ويعمل »أي كالندر« على تطبيقات أوتلوك 
من مايكروســـوفت وأي كول من أبل وجوجل 
كالندر وموزيال اليتنينج، ويتميز بأن جميع 

ملفاته حتمل الصيغة »أي.سي.إس«.
وإذا كنت تريد اســـتخدام رزنامة للمواعيد 
الشخصية بجانب الرزنامة اخلاصة باجتماعات 
ومقابالت العمـــل ثم االطالع على االثنني على 
برنامج واحد، فإن ضالتك املفقودة هي برنامج 
»مايكروســـوفت إيكستشـــينج«. ويتيح هذا 
البرنامـــج أيضا إمكانية الدمـــج بني تطبيقي 
»جوجل كالنـــدر« »أوتلوك« حيث يقوم بنقل 

امللفات بينهما.

أول وأطول نفق تحت 
الماء في الصين

بكنيـ  أ.ش.أ: انتهت الصني 
من أعمــــال بناء أول وأطول 
نفق للسكك احلديدية حتت 
املاء في الصني مما يســــمح 
بتشــــغيل القطــــارات عبره 
حتت املاء بأعلى سرعة على 

مستوى العالم.
ويقع نفق »شيتسييانغ« 
عبر رافد نهر اللؤلؤ مبقاطعة 
»قوانغدونغ« جنوبي الصني، 
ويبلغ طوله 10.8 كيلومترات، 
مــــا يجعله أطول نفق حتت 
املاء في الصــــني، وقد صمم 
للقطارات التي تسير مبعدل 
سرعة يبلغ 350 كيلومترا/ 
ســــاعة، وهو أعلــــى معدل 
املاء  للسرعة لألنفاق حتت 

في العالم.
وكانت الصــــني قد بدأت 
تشييد هذا النفق في نوفمبر 
2007، ويعد جزءا رئيســــيا 
من خط حديدي سريع طوله 
140 كيلومتــــرا ينطلق من 
مدينة »قوانغتشو« عاصمة 
مقاطعة »قوانغدونغ« املركز 
املهم في الصني  االقتصادي 
مرورا مبدينة »شنتشن« التي 
تقع في املقاطعة ذاتها وصوال 

إلى هونغ كونغ.

الكمبيوتر اللوحي وسيلة الترفيه الرئيسية في عالم اإللكترونيات
هانوڤرـ د.ب.أ: يقول اخلبراء إنه 
في ظل اإلقبال املتزايد على أجهزة 
الكمبيوتر اللوحي، فإنه من املرجح 
أن يظل وسيلة الترفيه الرئيسية 
خالل الفتـــرة املقبلة. وذكر تيم 
بوزنيك املتخصص في تكنولوجيا 
املعلومات أن »الكتابة لفترة طويلة 
على الكمبيوتر اللوحي ميكن أن 
تصيب املســـتخدم بشد عضلي 
حيث ان لوحة املفاتيح االفتراضية 
اخلاصة بهـــذه األجهزة مصممة 
لتدويـــن امللحوظـــات القصيرة 
فقط«. وأضـــاف أن »الكمبيوتر 
اللوحي رائع للوظائف الترفيهية 
مثل مشـــاهدة ملفات الڤيديو أو 
األلعـــاب أو أداء بعـــض املهـــام 
املكتبية البســـيطة مثل االطالع 
على رسائل البريد اإللكتروني«. 
وذكر بوزنيك وهو رئيس شركة 
»ســـيرفالوز« لالستشـــارات أن 
الكمبيوتر احملمول سيظل الوسيلة 
األساسية ألداء األعمال احلقيقية 
أثنـــاء اجللوس على املكاتب، أما 
نظيره اللوحي، فسيصبح الوضع 
األمثل الستخدامه في نهاية املطاف  

هو أثناء االتكاء على األريكة. 
وتعتبـــر شاشـــة الكمبيوتر 
اللوحي وحجمه ســـبب رئيسي 
وراء تنوع استخداماته. ويوضح 

بوزنيك أن »حجم اجلهاز ال يزيد 
علـــى 7 بوصات، وميكن وضعه 
في جيب السترة، وإذا ما أضيفت 
إليه سماعة، فمن املمكن استخدامه 
كبديل للهاتف احملمول بشرط أن 
يكون مزودا بتقنية )يو.إم.تي.

إس(«. 
ويرى بوزنيك أن هناك صراعا 

بني نظامـــي أندرويد من جوجل 
و)أي أو إس( من أبل على اعتالء 
الكمبيوتر  عرش أنظمة تشغيل 
اللوحـــي مضيفا أن »ميزة نظام 
أندرويد هي سهولة استخدامه« 
كما أن األجهزة التي تعمل بنظام 
الثمن  أندرويد تكـــون رخيصة 
وإن كانـــت خاصية الرجوع إلى 

الـــوراء في أوامر التشـــغيل في 
نظام أندرويد ليســـت متســـقة، 
وهي النقطة التـــي يتفوق فيها 
نظام تشغيل أبل. وانتقد بوزنيك 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي اجلديدة 
املزودة بلوحـــة مفاتيح مدمجة 
ميكن ســـحبها للخارج أو دفعها 

إلى داخل اجلهاز مرة أخرى.


