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كامتاندو � د.ب.أ: بدأت نيبال في تثبيت أجهزة إرس���ال 
عبر األقمار االصطناعية على النس���ور لتعقب مس���ار هذه 
الطيور اجلارحة التي تعد واحدة من أكثر األنواع املعرضة 

خلطر االنقراض.
وقال العلماء بالهيئة النيبالية للحفاظ على الطيور إنهم 
أطلقوا الثالثاء ستة نسور بعد أن ثبتوا عليها أجهزة حتديد 
املواقع )جي بي إس(. وأوضح د.هوم جورجن املسؤول بالهيئة 
»أن الهدف من تركيب أجهزة إرسال على الطيور هو التتبع 
املستمر ملسارها لكي يتسنى لعلماء الطيور حتديد مساحة 

وفاعلية منطقة األمان للطيور اجلارحة«.

عندما انخرطت خمس شركات إنتاج تلفزيوني في قضية 
مكافحة احتكار أمام احملاكم األميركية ضد الشركة اإلعالمية 

األميركية العمالقة سي بي أس، كانت الكلفة هائلة.
فمن مس���تلزمات املضي قدما في القضية تقدمي الوثائق 
ذات العالقة التي تثبت دعوى الشركات اخلمس، ولذلك قامت 
بفحص وقراءة وحتليل ستة ماليني وثيقة بكلفة 2.2 مليون 
دوالر دفع جزء كبير منها جليش من احملامني والقانونيني 

الذين عملوا شهورا بأجور عالية للساعة الواحدة.
ولك���ن ذلك كان عام 1978. أما اليوم وبفضل التقدم الذي 
طرأ على قدرات شبكة اإلنترنت البحثية وإمكان استخدامها 
ألغراض التحري البوليس���ي واالس���تخباري، فقد مت طرح 
برنامج حاسوبي ميكنه حتليل الوثائق في ملح البصر وبأقل 
التكاليف. فعلى س���بيل املثال ساعد برنامج بالكستون في 
يناير املاضي على حتلي���ل 1.5 مليون وثيقة مقابل أقل من 

مائة ألف دوالر.
كما يوجد اليوم برامج ال تكتفي مبجرد البحث عن الوثائق 
التي تأتي على ذكر الكلمة أو العبارة املراد البحث عنها، بل 
تذه���ب إلى أبعد من ذلك وتنتقي الوثائ���ق التي فيها أفكار 
له���ا عالقة بكلمة أو عبارة البح���ث. بيل هير محامي إحدى 
الشركات الكيميائية األميركية أثنى على التطور في برامج 
حتليل الوثائق، وقال إن حتليل الوثائق باستخدام محامني 
قد يستغرق أسابيع في بعض األحيان وان »الناس يصيبهم 
امللل والصداع، لكن احلاس���وب ال يعاني من مشاكل كهذه«. 
التطور التقني الهائل والكفاءة التي أضفاها على الكثير من 
مجاالت العمل لم مينع من بروز مخاوف من آثار جانبية على 
االقتصاد نتيجة االس���تغناء املستمر عن العنصر البشري، 

وفقدان الكثير من الناس وظائفهم لصالح احلاسوب.

سيدني � د.ب.أ: يبذل االطباء جهودهم النقاذ ذراع سباحة 
اس���ترالية )24 عاما( تعرضت للهجوم من سمكة قرش في 

خليج يقع شمال سيدني.
وأفاد متحدث باسم االسعاف بأن املرأة، التي تعمل لصالح 
ش���ركة »بورت ستيفنز باراس���يلينج« السياحية، اصيبت 
بج���روح خطيرة في الرأس والكتف والرقبة والذراع بعدما 
تعرضت لهجوم القرش في خليج نلس���ون )130 كيلو مترا 

شمال سيدني(.
وقال ش���هود لهيئة االذاعة والتلفزيون االسترالية )ايه.
بي.سي( ان املرأة سحبت ألسفل مرتني قبل ان ينجح قارب 

قريب في ابعاد القرش.
وتشهد استراليا في املتوسط حالة وفاة واحدة ونحو 12 

هجوما من اسماك القرش سنويا.

ام.بي.سي: في مفارقة غريبة، لدغت أفعى ممثلة إسرائيلية 
ف���ي صدرها لتم���وت )األفعى( بعد عدة س���اعات من جراء 
التسمم مبادة السيليكون التي كانت مزروعة في صدر املمثلة 
والعارضة. كانت املمثلة أوري فوكس تش���ارك في جلس���ة 
تصوير س���اخنة في تل أبيب قبل عدة أيام، وفق ما نشرت 
صحيفة »ديلي ميل«، الثالثاء. ويظهر الڤيديو الذي نشر على 
موقع »يوتيوب« كيف كانت فوكس متسك األفعى من أعلى 

رأسها، فيما التفت األفعى حول جسد العارضة.
وما إن أرخت فوكس قبضتها ولعقت األفعى من رأسها، 
حتى ردت األفعى بعنف، وانقضت على صدر املمثلة البارز 
عبر مالبسها املغرية. وعلى الفور، هب أحد املساعدين لنجدة 
املمثل���ة، ومتكن من انتزاع ناب���ي األفعى بعد عدة ثوان من 

صدر املمثلة املدعوم مبادة السيليكون.
احيلت فوكس إلى املستشفى لتلقي حقنة »كزاز« ومعاجلة 

جرحها، في حني ماتت األفعى تسمما مبادة السيليكون.
وجذب الڤيديو، الذي تخطى عدد مشاهديه 112 ألفا، عشرات 
التعليقات التي تفاوتت بني السخرية على املوضوع وطريقة 
رد فعل األفعى على مالبس املمثلة، وبني مستنكر الستغالل 
احليوانات ألهداف »جنسية رخيصة« أودت بحياة األفعى 

في نهاية املطاف.

روس���ت )أملانيا( � د.ب.أ: تش���هد مدينة روست جنوبي 
أملانيا خالل الش���هر املقبل افتتاح مطعم متفرد في توصيل 

اخلدمة لرواده.
وتقوم فكرة توصيل الطعام الى الزبائن في املطعم الذي 
سيفتتح في التاسع من الشهر املقبل في منتزه اوروبا مبدينة 
روست، على توصيل طلبات الطعام واملشروبات كذلك الى 
موائد زبائن املطعم باستخدام لعبة األفعوان، وفق ما صرح 

به متحدث باسم املطعم.
وسيتم وضع الطعام والشراب داخل آنية مغلقة لتحملها 
سيور األفعوان فوق مسار منحني ألعلى وأسفل حتى تصل 

الى الزبائن.
وتق���وم فكرة املطعم في تقدمي وجباته باس���تخدام هذه 
الوس���يلة على فكرة ملطعمني للوجبات السريعة في كل من 
هامبورغ ونورنبرغ يقومان بتوصيل الوجبات على حوامل 

تسير على قضبان حديدية.

الرياض � السعودية � يو.بي.آي: حذرت جامعة سعودية 
الطالبات م���ن ارتداء التنانير الضيق���ة والقصيرة، مهددة 
مبصادرتها من الطالبات اللواتي لن يلتزمن بلبس التنانير 

الساترة والطويلة وغير الضيقة.
وذكرت صحيفة »الوطن« في عددها امس ان كلية التربية 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أصدرت إعالنا حتذيريا 
لطالباتها بضرورة االلتزام بلبس التنانير الساترة والطويلة 

وغير الضيقة.
وحذر اإلعالن الطالبات املخالفات لهذا التعميم وقال إن 
أي طالبة ال تلتزم بنص هذا القرار فإنه س���تجري مصادرة 

التنورة منها.
وحمل اإلعالن توقيع اإلدارة العامة لألمن والسالمة بجامعة 

األميرة نورة »وحدة األمن والسالمة بكلية التربية«.
وقالت وكيلة اجلامعة للشؤون التعليمية د.زينب الزين 
في تعليقها ان العقوبة املذكورة تعني استبدال التنورة التي 

ال تتوافر فيها الشروط املطلوبة بتنورة أخرى.
نشير هنا إلى أن املرأة في السعودية ال تخرج من بيتها 
وال متشي في الشارع إال وهي ترتدي العباءة السوداء التي 

تغطيها من رأسها إلى اخمص قدميها.

موسكو � أ.ش.أ: أعلن مصدر من مجمع الصناعات العسكرية 
الروس���ية عن بدء اختبار قدرة طائرة املس���تقبل القتالية 

الروسية على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت.
وذكرت وكالة »نوفوس���تي« الروس���ية لألنباء امس ان 
الطائرة اجلديدة حلقت بسرعة تفوق سرعة الصوت للمرة 

األولى في االسبوع املاضي.
ومتت في روسيا صناعة ثالث من »مقاتالت اجليل اخلامس« 
حتى اآلن، وقامت الطائرة األولى برحلتها اجلوية التجريبية 
األولى في 29 يناير 2010، وقامت الطائرتان األخريان بنحو 

40 رحلة جوية جتريبية حتى اآلن.
وتتمت���ع »مقاتلة القرن ال� 21« الروس���ية بجملة قدرات 
متميزة تستمد بعضها من نظام الكترونيات الطيران اجلديد، 

ومنها قدرة التخفي عن مضادات الطائرات.
وينتظر ان تبدأ القوات اجلوية الروسية بتسلم مقاتالت 

اجليل اخلامس في عام 2013.

ماريا معلوف

»املهدي«.. كتاب جديد 
لإلعالمية ماريا معلوف

سمكة قرش
تهاجم سباحة أسترالية

صدر »سيليكون« ملمثلة 
إسرائيلية يقتل أفعى

مطعم أملاني يقدم وجباته
على سير لعبة األفعوان

التهديد مبصادرة التنانير الضيقة 
من الطالبات في السعودية

اختبار حتليق طائرة املستقبل
تفوق سرعة » الصوت«

صدر لإلعالمية ماريا معلوف كتابا جديدا بعنوان »املهدي...
اإلمامة، اخلالفة، الشهادة، الغيبة، االنتظار، العودة«. ويتناول 
مسألة اإلمام املهدي بأبعادها الدينية والسياسية واالجتماعية، 
كاشفة فيه عن الكثير من املعتقدات واألمور املرتبطة بغيبة 
اإلمام املهدي وتفاصيل عودته ومالمح دولته، والكتاب قدم 
له كل من البروفيسور الشيخ مخلص أحمد اجلدة الرئيس 
املؤس���س جلامعة احلضارة اإلسالمية املفتوحة في العالم، 
والشاعر د.ميشال جحا أستاذ في املرافعة للحقوقيني وأستاذ 
األدب الش���عبي ومخارج احل���روف والتجويد القرآني. هذا 
وإن الكتاب مقسم إلى 4 فصول هي عبارة عن مجموعة من 
احللقات التي س���بق ان مت بثها في برنامج »بال رقيب« كما 
يتضمن فصال عن اإلمام علي كرم اهلل وجهه، حيث يتناول 
سيرته وفكره واستشهاده، أما الفصل الثاني فيتناول مسألة 
اإلمام املهدي، فيما يتناول الفصل الثالث ش���خصية األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل ونشوء احلزب، أما 
الفصل الرابع فهو عبارة عن حوار مع جنل الس���يد حسن 
نصراهلل الس���يد جواد نصر اهلل، وهناك ملحق عن سيرة 

اإلمام املهدي وآخر عن عالمات ظهور اإلمام املهدي.
والكت���اب يضع بني يدي القارئ م���ادة حتفز العقل على 
طرح األس���ئلة ومحاولة إيجاد اإلجابات لدى املتابع وتثير 

فضول القارئ للمعرفة أكثر.

اللندني���ة في العزف ايضا في 
كاتدرائية ويستمنستر بقيادة 

كريستوفر وارن غرين.
وأشار البيان الى ان »األمير 
وليام واآلنسة ميدلتون اختارا 
بعناية واهتمام كبيرين املوسيقى 
التي س���تعزف خالل زفافهما 
والتي ستتضمن مجموعة من 
التراتي���ل واألحلان اجلماعية، 
فضال عن عدة مقطوعات ألفت 

خصيصا لهذه املناسبة«.
بعد ذلك، ستعزف كلير جونز 
عازفة القيثار الرسمية للعائلة 
املالكة أمام املدعوين الستمائة 
خالل حفل االستقبال الذي تقيمه 

امللكة في قصر باكنغهام.

هذه اجلوقة املؤلفة من ستة 
راشدين وعشرة اطفال تغني 
عادة خالل االحتفاالت الرسمية 
بحضور العائلة املالكة، السيما 

مبناسبة احتفاالت الزواج.
وس���تعزف فرق���ة تبويق 
مؤلفة من سبعة عازفي بوق من 
اوركسترا السالح اجلوي امللكي 
الى جانب ثمانية عازفي بوق من 

فوج »هاوسهولد كافالري«.
وس���تكون إح���دى هاتني 
الفرقتني مكلفة بالعزف إلعالن 
وصول امللكة اليزابيث الثانية 

الى الكاتدرائية.
وسيشارك تسعة وثالثون 
موسيقيا من اوركسترا احلجرة 

لن���دن � أ.ف.پ: س���تتولى 
جوقتا ترتيل واوركسترا حجرة 
وفرقتا تبويق، من بينهما فرقة 
سالح اجلو البريطاني، الترنيم 
والعزف خالل زفاف األمير وليام 
وكايت ميدلتون في ابريل في 
كاتدرائي���ة ويستمنس���تر في 

لندن.
س���تتولى الترني���م جوقة 
الكاتدرائية املؤلفة من عشرين 
صبيا واثني عشر مرمنا راشدا 
محترفا والتي تشارك في الكثير 
من املناسبات الرسمية، وكذلك 
جوقة الكنيسة امللكية، على ما 
أوضح ناطق باس���م األمير في 

بيان.

)أ.ف.پ( كيكة الفرح للعروسني وليام وكايت في معرض البيت النموذجي في لندن 

تتبع النسور باألقمار االصطناعية

برامج احلاسوب ألعمال احملاماة

جوقتا ترتيل وفرقتا تبويق وأوركسترا
في زفاف األمير وليام وكايت ميدلتون

»ديزني« تلغي إعادة إنتاج فيلم الغواصة الصفراء
لوس اجنيليس � د.ب.أ: ألغت 
شركة ديزني للرسوم املتحركة 
خططا النتاج نسخة ثالثية األبعاد 
من فيلم البيتلز »يلو صبمارين« 

او »الغواصة الصفراء«.

وقال���ت مجل���ة »هوليوود 
ريبورتر« ان روبرت زمييكيس 
مخرج فيلم »فورس���ت جامب« 
كان القوة الدافعة وراء اخلطة، 
ولكن االفتت���اح الكارثي لفيلمه 

احلالي »مارس نيدز مامز« )املريخ 
الذي تكلف  أمهات(  إلى  بحاجة 
انتاج���ه 150 مليون دوالر، دفع 
االستديو الى الغاء اعادة تصوير 
فيلم البيتلز. ولكن رسميا كانت 

قضاي���ا امليزاني���ة ولقاء جرى 
الغاؤه مع أف���راد فريق البيتلز 
األحياء هي األسباب التي قدمت 
حلذف املشروع الذي كان قد اعتزم 

استخدام 16 أغنية للبيتلز.


