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اخلسوف يستمر 100 دقيقة

دبي ـ العربية.نت: تشهد املنطقة العربية أول خسوف 
كلي للقمر هذا العام، ليل األربعاء اخلميس 15 اجلاري، 

طبقا للمشروع اإلسالمي لرصد األهلة. وأوضحت بسمة 
ذياب، رئيسة اللجنة اإلعالمية في املشروع اإلسالمي 
لرصد األهلة، في بيان أصدره املرصد أن »اخلسوف 
الكلي سيشاهد بشكل كامل في أواسط آسيا وغربها، 

وشرق أوروبا ومعظم أجزاء إفريقية«. وأشار البيان إلى 
أن »باقي مناطق العالم ستشهد خسوفا جزئيا للقمر 

بنسب متفاوتة باستثناء أميركا الشمالية التي لن تشهد 
اخلسوف وذلك لعدم وجود القمر فوق األفق بعد«.

وأوضحت ذياب في البيان أن اخلسوف يحدث دائما 
عندما يكون القمر في طور البدر، في الوقت الذي يشرق 
فيه القمر من جهة الشرق والذي يتزامن مع وقت غروب 

الشمس تقريبا، ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب 
القمر في جهة الغرب وقت الشروق صباح اليوم التالي.

وأضافت »عند اخلسوف تكون الشمس واألرض والقمر 
على استقامة واحدة وتكون األرض بينهما، وبالتالي 
يدخل القمر في ظل األرض التي حتجب عنه أشعة 

الشمس«.

وقال البيان »إن اخلسوف يبدأ بدخول القمر في منطقة 
شبه الظل، ومن ثم دخوله في منطقة الظل التام التي 

سيبقى فيها حوالي 100 دقيقة، وهي فترة طويلة نسبيا 
لم تتكرر منذ عام 2000، وبعد ذلك يخرج من منطقة 
الظل ليعود ثانية إلى منطقة شبه الظل، وأخيرا يبدأ 

مبغادرتها إلى أن ينتهي اخلسوف متاما«.
وبحسب البيان فإن »الراصد ال يالحظ في العادة أي 

اختالف على ملعان القمر )البدر( في بداية اخلسوف، ألن 
القمر يكون وقتها في مراحله األولى داخل منطقة شبه 
الظل، وال تكون األرض قد حجبت قدرا كافيا من أشعة 

الشمس ميكن مالحظته بالعني املجردة، وكذلك احلال 
أيضا في املرحلة األخيرة من وقت اخلسوف«.

وبالنسبة لهذا اخلسوف فإن القمر سيدخل في منطقة 
شبه الظل يوم األربعاء 15 يونيو 2011 في الساعة 17:25 

بتوقيت غرينتش.
وأوضح البيان أن بدء اخلسوف بشكل ملحوظ سيكون 
عند الساعة 18:23 بالتوقيت العاملي وسيدخل القمر في 

منطقة الظل في ذلك التوقيت، بينما سيدخل القمر كامال 
في الظل التام في الساعة 19:23 بتوقيت غرينتش.

وبحسب البيان ستكون ذروة اخلسوف »في الساعة 
20:13 أما بدء خروج القمر من منطقة الظل التام فسيكون 

في الساعة 21:03 ليكتمل خروج القمر من منطقة الظل 
التام في الساعة 22:02«، و»سينتهي اخلسوف بشكل 

كامل في الساعة23:01« بتوقيت غرينتش.
وأضاف البيان أنه »بعد مرور حوالي 40 دقيقة من دخول 

القمر منطقة شبه الظل حوالي الساعة 18:00 بتوقيت 
غرينتش سيبدأ الراصد مالحظة اختالف إضاءة القمر، 
حيث سيبدأ ظهور سواد ظل األرض على قرص القمر 

مع مرور الوقت ليكتمل إعتام قرص القمر الساعة 19:23« 
بتوقيت غرينتش.

وستكون مواعيد شروق القمر طبقا لبيان املرصد في 
يوم األربعاء 15-6 في مختلف العواصم العربية بالتوقيت 

احمللي لكل مدينة »أبوظبي 18:55، مسقط 18:36، املنامة 
18:16، الدوحة 18:10، صنعاء 18:13، الكويت 18:34، الرياض 

18:38، بغداد 18:58، عمان 19:26، بيروت 19:37، دمشق 
19:29، القاهرة 19:45، اخلرطوم 19:06، طرابلس 20:08، 

تونس 19:31، اجلزائر 19:59، الرباط 19:34، نواكشوط 
19:36، مقديشو 17:50«.

أول خسوف عربي كلي في 2011 في ليلة 15 اجلاري
سيبقى نحو 100 دقيقة ويعتبر األطول منذ عام 2000

ماليزيا تسعى إلى تقنني تقنية 
)النانو( نهاية العام احلالي

أبوظبي تستضيف »عني على األرض«

األردن: حبس خباز 15 عامًا لقتله 
زبونًا اعترض على نوعية اخلبز

عصابة تتاجر باألعضاء البشرية تضم 
أكثر من عشرين فتاة في بغداد

إعدام طالب صيني قتل امرأة 
للتستر على صدمها بسيارته

خالف في أملانيا بسبب
 ثورة مارتن لوثر

سلطنة عمان تراقب منخفضًا مداريًا

جائزة الشيخ زايد للكتاب 
تستقبل طلبات الترشيح 

كواالملبور ـ كونا: تسعى وزارة )العلوم والتقنية واالبداع( 
املاليزية الى تقنني تطوير تقنية )النانو( الهادفة الى اكتشاف 
سلوكيات وخواص جديدة للمواد في ابعاد على مقياس نانوي من 
خالل صياغة قوانني وسياسة خاصة بها نهاية العام احلالي.

وقال وزير العلوم والتقنية واالبداع املاليزي ماكســــيوس 
اونغكيلي في تصريح صحافي »ان اصحاب الشــــركات عقدوا 
سلســــلة من االجتماعات حتت رعايــــة مديرية تقنية )النانو( 
الوطنيــــة وخرجوا بنتائج ايجابية في هذا الشــــأن«. واوضح 
اونغكيلي ان مهمة املديرية اآلن تنصب في »صياغة سياســــة 
وقوانني خاصة لهذه التقنية« مضيفا »ان ماليزيا استفادت من 
جتــــارب دول اخرى فيما يتعلق بتقنيــــة )النانو( وخصوصا 

كوريا والواليات املتحدة ودول اوروبا«.

أبوظبي ـ كونا: تســـتعد العاصمـــة اإلماراتية ابوظبي 
الستضافة القمة العاملية »عني على االرض« التي ستقام في 
الفترة من 12 الى 15 ديسمبر 2011 في مركز ابوظبي الوطني 
للمعارض بالشراكة مع برنامج االمم املتحدة للبيئة )يونيب(. 
وتركز اعمـــال القمة على تعزيز امكانيـــة توفير البيانات 
البيئية واالجتماعية التي تساعد في اتخاذ القرارات البيئية 
والتنمويـــة. وقالت امني عام هيئة البيئة في ابوظبي رزان 
خليفة املبارك في بيان لها اليوم انه »خالل العشر سنوات 
املاضية أخذت امارة ابوظبي على عاتقها الســـعي لتطوير 

الفكر واملمارسة القيادية في مجال البيانات البيئية«.

قضت محكمة الجنايات الكبرى في األردن بحبس متهم، 
يعمل في مخبز، باألشغال الشاقة 15 عاما، بعد ادانته بقتل 

مواطن كان قد اعترض على نوعية الخبز.
وأدانت المحكمة في قرارها المميز بحكم القانون، المتهم 
بالقتل العمد، وذلك خالل جلسة علنية للمحكمة عقدتها 
قبل يومين برئاســـة القاضي عاطف جرادات وعضوية 

القاضيين قاسم الدغمي وفراس الخشاشنة.

بغداد ـ أ.ف.پ: أعلن مصـــدر في جهاز مكافحة االرهاب 
الثالثاء اعتقال عصابة مؤلفة من 34 شخصا بينهم 22 فتاة 
وطفل للخطف والتجارة باالعضاء البشرية واملخدرات، وسط 
بغداد. وقال املصدر رافضا الكشف عن اسمه لفرانس برس 
ان »قواتنا اعتقلت عصابة مؤلفة من 34 شـــخصا بينهم 22 
فتاة وطفل تقوم بعمليات خطف وبيع االعضاء البشـــرية 

والتجارة باملخدرات«.

بكيـــن ـ أ.ش.أ: نفذت الســـلطات الصينية أمس حكم 
اإلعدام في ياو جيا شـــين، الطالب الجامعي الذي طعن 

سيدة حتى الموت للتستر على صدمها بسيارته.
وذكر بيان صدر بهذا الشأن إن حكم اإلعدام نفذ بمدينة 
»شـــيآن« بمقاطعة »شنشي« شـــمال غرب الصين، بعد 
تأييد محكمة الشعب العليا للحكم، موضــحا أن الشاب 
ياو، البالغ مـــن العمر 21 عاما طالب في معهد شـــيــآن 
للموســـيقى، وأدين بقتل ســـيدة تدعى تشانغ مياو في 
أكتوبـــر الماضي عن عمد لــمنعها من اإلبـالغ عن حادث 

صدمها بسيارته.

ايزنبـــاخ )املانيا( ـ د.ب.أ: أثيـــر اول من امس في أملانيا 
خالف على حرف في عبارة »في البدء كانت الكلمة« والتي 
ستكون شعار االحتفال مبرور 500 عام على بدء حركة إصالح 
الكنيســـة على يد الزعيم الديني األملاني مارتن لوثر وذلك 
حسبما أوضح بيتر تسيمرمان املسؤول اإلعالمي بالكنيسة 
في والية تورينجن عقب اجللسة التي جمعت قيادات كنسية 

معنية بترتيب االحتفال عام 2017.
وقال تسيمرمان إن اخلالف تركز على أول حرف في العبارة 
هل هو »إيه« أم «أي« حسب النطق اإلجنليزي وهو ما يؤدي 
إلى تغيير طفيف في املعنى، واستغربت قيادات كنسية ميل 
بعض الزمالء الستخدام العبارة الشائعة على ألسنة العوام، 
غير أن القيادات الكنســـية مالت في النهاية لتغليب اللفظة 

الشائعة بني العوام على اللفظة اإلجنيلية.

ابوظبيـ  كونا: تواصل االمانة العامة جلائزة الشيخ زايد 
العاملية للكتاب اســـتقبال طلبات الترشح للدورة السادسة 
من اجلائزة لغاية االول من سبتمبر املقبل حيث مت ايضاح 

آلية الترشيح ومعاييره عبر املوقع االلكتروني.
وقال عضو مجلس امناء جائزة الشيخ زايد العاملية للكتاب 
جمعة القبيسي في بيان له »ان جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عام 2006 كجائزة مستقلة ومحايدة متنح سنويا للمبدعني 
من املفكرين والناشرين والشـــباب تكرميا السهاماتهم في 
مجاالت التأليف والترجمة في العلوم االنسانية وحتمل اسم 
مؤســـس دولة االمارات املتحدة املغفور له باذن اهلل الشيخ 

زايد بن سلطان أل نهيان«.

وكاالت: استبعدت سلطنة عمان تعرضها لتأثير منخفض 
مداري متوقع شرق بحر العرب خالل األيام الثالثة املقبلة، 
لكن السلطات العمانية تأخذ األمر بعني احلذر حتسبا ألي 

تغيرات في العوامل اجلوية باملنطقة.
وجاء في بيان أصدرته املديرية العامة لألرصاد واملالحة 
اجلوية بالسلطنة أمس االثنني ان حتاليل اخلرائط  السطحية 
وصور االقمار الصناعية والتقارير الواردة إليها من املركز  
اإلقليمي ملراقبة أجواء بحر العرب وخليج البنغال تشير الى 
رصد منخفض جوي مداري شمال شرق بحر العرب بالقرب 

من سواحل الهند الغربية.

صورة ارشيفية لفيضانات العام املاضي

رغم تسريحه من العمل بسبب األزمة االقتصادية العاملية

أميركي ينافس »يوتيوب« ويحقق 330 مليون مشاهدة  

»ياهو« تطلق ميزة التكامل مع شبكتي »فيس بوك« و»تويتر«

أول كمبيوتر يعتمد كليًا على الطاقة الشمسية

دراسة: »فيس بوك« األقل عمرًا واألكثر تعرضًا للضغوط.. 
و»آبل« متسك يدها في املرتبات

تطبيق في الهاتف الذكي ملعاجلة.. احلساسية

تلفزيونية فإن blip.TV يركز فقط 
على اإلنتاج، بدال من التنافس 
مباشرة مع »يوتيوب«، لكنها 
آخذة في االتساع ببطء في عالم 

الڤيديو عبر اإلنترنت.
ويكمن أحد حلول التي تضمن 
للموقع تطورا أكثر هو إضافة 
شكل جديد يضاف إلى احملتوى، 
والشكل اجلديد للموقع يقسم 
الڤيديوهات حسب نوعه، مثل: 
الرياضة، والكوميديا، وترتيب 

حسب املشاهدات.
وblip.TV مثلها مثل غيرها من 
شركات عرض الڤيديوهات عبر 
اإلنترنت شريكة في »يوتيوب«، 
على الرغم من أنها منافسة له 
في الوقت نفسه، وهو يتجنب 
أن يعلن عن منافسته للموقع 

األكبر صراحة.
وقال ميتشود الى في ڤيديو 
بثه على موقعه: »شركتي التزال 
أمامها تطور كبير، لكني أؤمن 
بأنـــه خالل العـــام أو العامني 
املقبلني سيقدم أحدهم ڤيديو 
يجعـــل كل العالـــم يتحـــدث 

عنه«.
وأشـــار ميتشـــود أن هذا 
الڤيديو حينها سيجذب جمهور 
التلفزيون املرتبط بالتوقيت إلى 
الڤيديو عبر اإلنترنت، الذي ال 

حدود له من كل النواحي.

مشـــاهداتها إلـــى 330 مليون 
مشاهدة شهريا.

البرامج والعروض  وأشهر 
التي تقدمها blip.TV هو البرنامج 
 »Nostalgia Critic« األسبوعي
الذي يحقق ثالثة ماليني مشاهدة 
في الشهر. وتقول دينا كابالنـ  
من مؤسسي blip.TVـ  »اآلن كل 
شريك في املوقع يحقق مليون 

دوالر أرباح هذا العام«.
blip. ومثل »اليوتيوب« فإن

TV يتقاسم عائدات اإلعالنات مع 
منتجي الڤيديوهات، لكن على 
عكس »يوتيوب« الذي يعرض 
ڤيديوهات للهواة، و»نتفيلكس« 
الذي يعرض أفالم ومسلسالت 

القاهرة ـ ام بي ســـي. نت: 
كثير من مستخدمي اإلنترنت 
يعتبـــرون »يوتيـــوب« هـــو 
املوقـــع األكبـــر للڤيديو على 
الشـــبكة في العالم، لكن مايك 
ميتشود وبعضا من أصدقائه 
يحاولون تغييـــر هذا املفهوم 
عن طريق امتالكهم ملوقع على 
الڤيديوهات  اإلنترنت لعرض 
على اإلنترنـــت، الذي يعرض 
ڤيديوهـــات للكتب الكوميدية 
وألعاب الڤيديو وعوالم متنوعة 

من الثقافة الشعبية.
وميتشود هو أحد ضحايا 
األزمة االقتصادية األخيرة، حيث 
مت تسريحه من عمله، بعدها قرر 
دخول عالم اإلنترنت واإلعالن 
الذي حقق منه ربحا مضاعفا عما 
حققه في العام املاضي، وأسس 
شركته اخلاصة بل ووظف فيها 

سبعة موظفني بدوام كامل.
وقال ميتشـــود )29 عاما( 
»الناس كانوا يسخرون من فكرة 
الڤيديوهات على اإلنترنت، لكنه 

اآلن عمل حقيقي«.
وأضـــاف: »نحـــن لســـنا 
 ،»blip.tv يوتيـــوب« لكننـــا«
بحسب صحيفة نيويورك تاميز 

االثنني 6 يونيو 2011.
والعـــروض املوجودة على 
blip.TV والتـــي يصـــل عـــدد 

كاليفورنيـــا ـ أ.ش.أ: بـــدأت 
شـــركة »ياهـــو« األميركية في 
إطالق النسخة اجلديدة املطورة 
من خدمة البريد اإللكتروني »ياهو 
ميل«، والتي تقدم تكامال أعمق مع 
شبكات التواصل االجتماعي مثل 

الـ »فيس بوك« و»تويتر«.
وأعلنت الشركة عن حتديث 
وتطويـــر اخلدمة اجلديدة التي 
كانت في مرحلتها التجريبية منذ 

عرض املصمــــم اندريا بونتي 
منوذجا الول جهاز كمبيوتر يعتمد 
على اشــــعة الشمس بشكل كامل 
للحصــــول على الطاقــــة الالزمة 
للتشغيل. يتمتع اجلهاز الذي اطلق 
عليه اسم Luce بلوحني شمسيني 

سياتلـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة 
استطالعية أن موظفي شركة فيس 
بوك هم األقل عمرا واألكثر رضاء 
لكنهم األكثـــر تعرضا للضغط 
مقارنة بشـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى العاملة فـــي الواليات 

املتحدة األميركية.

اكتشــــف  ـ يو.بي.آي:  رومــــا 
علماء إيطاليون حال فريدا يساعد 
الذين يشكون  ماليني األشخاص 
من أنواع مختلفة من احلساسية 
وهــــو تطبيق فــــي الهاتف الذكي 
يساعدهم على التعرف على نوعية 
األغذية التي يأكلونها بغية التحكم 

باحلساسية.
وأفادت وكالة »أنسا« اإليطالية 

حساباتهم على شبكتي الـ »فيس 
بوك« و»تويتر« االجتماعيتني 
من داخل صناديق »بريد ياهو«، 
حيث سيكون مبقدورهم إرسال 
واستقبال رسائل حاالت »فيس 
بوك« وتدوينات »تويتر« مباشرة 
من داخل خدمة البريد اجلديدة. 
كما قدمت الشركة خدمة جديدة 
لتصنيف »رســـائل البريد ذات 
األولوية القصوى«، كتلك املماثلة 

تي نيوز«.
ولم يفصح املصمم عن الكثير 
من التفاصيل التقنية للجهاز، لذلك 
يشكك البعض في قدرة اجلهاز على 
العمل في فترة املساء، بالرغم من 
احتوائه علــــى بطارية ميكنها ان 

بنسبة 33%، وذلك مقارنة بأكبر 
9 مؤسسات أعمال، وفى املقابل، 
احتفظت شركة »هيوليت باكرد« 
 مبتوســـطات أعمار أكبر بلغت

44 عاما في املتوسط.
وجاءت شركة »ابل« في ذيل 
قائمة الشركات التي متنح رواتب 

اســــتخدام رمز تعريف لالتصال 
به واالنتقال من خالله إلى قاعدة 
بيانات توفر تفاصيل لكل مكونات 
املنتج الــــذي بحوزتهم باإلضافة 
إلى إعطــــاء معلومات عن وجود 
مواد ينتج عن وجودها في اجلسم 

تكون أجسام مضادة.
أدريانو ماري من مركز  وقال 
علم احلساسية اجلزئية في روما 

أكتوبر املاضي، لتقدم سرعات 
أفضل، وميزات بحث أكثر تطورا 
لتمكني املستخدمني من البحث عن 
الصور ومقاطع الڤيديو وغيرها 
من الوسائط األخرى من داخل 

خدمة »ياهو ميل«.
وتقول »ياهو« إنها ســـهلت 
كثيرا على مســـتخدمي اخلدمة 
البالغ عددهم 284 مليون مستخدم 
حول العالم، االندماج الكامل مع 

المتصاص الطاقة الشمسية، االول 
متواجد خلف شاشة اجلهاز واالخر 
اســــفل لوحة املفاتيح التي تعمل 
باللمــــس، وميكن لهذين اللوحني 
توفير الطاقة التي يحتاجها اجلهاز 
باســــتمرار، حسب موقع »اي آي 

وأظهرت الدارسة التي أجرتها 
إنك، ومقرها  شركة باي سكيل 
ســـياتل شـــمال غرب الواليات 
املتحـــدة األميركية، أن شـــركة 
»فيسبوك« لديها عمالة أقل عمرا، 
وبلغ متوسط االعمار 26 عاما، كما 
حتتفظ بأعلى معدل من االناث 

لألنبــــاء ان »الصنــــدوق الدولي 
لألبحاث املتقدمة في احلساسية« 
و»مختبرات بيانات احلساسية« 
طورت تطبيقا يساعد من يشكون 
من احلساسية على حتديد نوعية 
التــــي يتناولونها بغية  األطعمة 

التحكم بحالتهم.
وقدمت تفاصيل املشروع في 
التطبيق للمرضى  روما، ويتيح 

في خدمـــة بريد »جي ميل« من 
شركة »جوجل«، والتي تسمح 
بترشـــيح وتصنيف الرســـائل 

بحسب مرسليها.
وســـتعرض خدمـــة البريد 
اإللكترونـــي احملدثـــة الصور 
الڤيديو علـــى هيئة  ومقاطـــع 
صور مصغرة، فضال عن تقدمي 
ميزة ترشيح الرسائل املزعجة 

املطورة.

توفر الطاقة للجهاز اثناء ساعات 
الليل، هذا وقد ظهر جهاز Luce أي 
»الضوء« باللغة االيطالية ضمن 
مسابقة شركة فوجيتسو للتصميم 
 لهذا العــــام، ويبلــــغ وزنه نحو

1.8 كيلو غرام.

أقـــل بواقـــع 43.100 ألف دوالر 
أميركي في العام مع اســـتبعاد 
احتســـاب املوظفني في متاجر 
ابل بينما احتلت مايكروسوفت 
الصـــدارة فـــي منـــح املرتبات 
مبتوســـطات تبلغ 89.900 ألف 

دوالر في العام.

ان »النظام جاهز وأضفنا إلى قاعدة 
البيانات 1500 منتج«.

لكنــــه أضاف ان ثمــــة حاجة 
للتواصل مع الشركات بغية إقناعها 
بوضع عالمة »ذكية« على املنتجات 

وتوفير الئحة باملنتجات لديها.
وقال ان النظام سينجح إذ متت 
تغطية 80% من املنتجات املوجودة 

في السوق.

شعار املوقع

مذيع مصري يهدد مبقاضاة صحيفة 
إيطالية نسبته لتنظيم القاعدة

القاهرة ـ إم.بي.ســــي.نت: هدد املذيع املصري أكرم حسني 
الشهير بتجسيد شخصية »أبوحفيظة« مبقاضاة صحيفة »ال 
ريبوبليكا« اإليطالية بعد ان أدرجت خطأ هذه الشخصية ضمن 

قائمة القياديني في تنظيم القاعدة.
وفي تعليقه على اخلبر الذي نشر مؤخرا وتناقلته صحف 
مصرية قال حســــني في تصريحات لـ »إم.بي.سي.نت«: بدأت 
إجراءات قانونية لتصحيح هــــذا اخلطأ، فقد بعثنا للصحيفة 
مبعلومات توضح ان هذه شخصية خيالية ال متت للواقع بصلة 
حتى تصحح هذه املعلومة، وفي حال لم تنشــــر سأرفع دعوى 
قضائية ضدها«. واعتبر حســــني ان »ما حدث شيء كوميدي، 
وبصراحة كده ممكن أصحى الصبح أالقي نفسي معتقل ورايح 
غوانتانامو« معبرا عن استغرابه لوقوع خطأ بهذا احلجم من 

صحيفة تعد ثاني أكبر صحيفة يومية بإيطاليا.
لكنه عاد ليؤكد اعتقاده بأن »املوضوع ال ميكن ان يؤثر عليه 
إذا ما فكر في السفر إلى إيطاليا، ألنه يسافر بجواز سفر أكرم، 

وأبوحفيظة شخصية خيالية وطبعا ليس لها جواز سفر«.
وكانت الصحيفة قد وقعت في خطأ مهني في الرسم التوضيحي 
الذي يرصد تشــــكيل تنظيم القاعدة وأشــــهر عملياته، حيث 
استبدلت صورة واسم أبوحفص القيادي بالتنظيم صورة واسم 
الشخصية اخليالية »أبوحفيظة« التي يؤديها املذيع الشاب أكرم 
حسني من خالل عدد من البرامج الكوميدية، مثل »نشرة أخبار 

الساعة 25« و»أسعد اهلل مساءكم«.

اكرم حسني


