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دانيال جوردان مع أحد روبوتاته الطائرة

عاشق التكنولوجيا.. فقد إصبعني.. فابتكر قفازًا ميكانيكيًا ليده
واألفكار تأتيه عندما يتزلج على اجلليد

ميونيخ ـ د.ب.أ: استثمر دانيال 
جوردان الكثير من الشغف في 

روبوتاته الطائرة، تتهلل أسارير الشاب 
بابتسامة متأل وجهه عندما ترتفع عربته 

املصنوعة على شكل طائرة مروحية 
ملسافة أذرع فوق سطح األرض، واآللة 

الطائرة مزودة بأربع مراوح وكاميرا 
ترسل صورا نقية إلى شاشة بيد 

املخترع الشاب.
ويصف جوردان )28 عاما( نفسه
بـ »عاشق التكنولوجيا« إذ يقوم 
بتطوير »طائرات غير مأهولة« أو 

طائرات من دون طيار بشركته ببلدة 
كرايلينج قرب ميونخ، إال أن كلمة 

»طائرة من دون طيار« من الكلمات 
احملرمة عند جوردان ملا حتمله من 

دالالت سلبية بسبب استخدامها 
العسكري.

ولعل ما يجعل »منصاته الطائرة« تلك 
فريدة من نوعها هي التكنولوجيا 

اخلاصة التي تسمح بتوجيهها بدقة 
ووضعها في مكان محدد في اجلو 

وفقا جلوردان. تلك القدرة أمر ميكن 

أن يكون مفيدا للغاية في موقف مثل 
الكارثة الطبيعية كما هو احلال في 

الزالزل أو الفيضانات.
واشترى املصور ماركوس جريبر 

واحدة من تلك الطائرات العام املاضي 
وبدأ عمال جديدا حيث يستخدم 

الطائرات غير املأهولة اللتقاط مشاهد 
من األحداث الرياضية تبدو وكأمنا 

التقطت بعني طائر يسبح في الفضاء 
الفسيح.

ويقول جريبر ان »الروبوت لعبة طفل 
تطير في اجلو وهي مستقرة في الهواء 

حتى في ظل وجود رياح شديدة. 
إنها أفضل من الطرز األخرى ذات 

التكنولوجيا املختلفة«.
ولم يخطط جوردان أبدا ألن يكون 
مخترعا لكنه كان دائما واحدا من 

املخترعني.
ويسترجع جوردان ذكرياته فيقول 
»حينما كنت طفال كنت معتادا على 

تفكيك اللعب ملعرفة طريقة عملها«، إال 
أنه يشير إلى أنه ليس أكثر ذكاء من 

الشخص العادي لكنه أكثر فضوال وأنه 

لذلك يرجع الفضل في النجاح الذي 
يتمتع به اآلن.

حتى عندما كان طفال باملدرسة سطر 
جوردان قدرا يسيرا من التاريخ، فقد 

شارك سبع مرات في مسابقة العالم 
الصغير في أملانيا.

وكانت املرة األولى وهو ابن الـ 12 ربيعا 
حيث شارك بآلة لسكب السوائل للقطط 

تعمل أوتوماتيكيا، ووصل إلى النهائي 
أربع مرات فاز في مرتني منها.

وتقول لينا كريستيانسن، املتحدثة 
باسم املسابقة، انه »أحد املشاركني 
األكثر جناحا في تاريخ املسابقة. 
واآلن هو عضو حتكيم في قسم 

التكنولوجيا«.
وفي سن الرابعة عشرة، تعرض 

جوردان ألزمة كبيرة حيث فقد إصبعني 
من يده اليمنى أثناء العمل بأحد 

املشروعات.
ويقول جوردان ان تلك احلادثة كانت 
»كارثة« له، إال أنه تعامل مع املوضوع 
كأمر واقع حيث ابتكر طرفا صناعيا 
على شكل قفاز مزود مبحرك صغير 

وأجهزة حتكم إلكترونية ومنحه 
املستشار األملاني جيرهارد شرودر 

آنذاك جائزة عن تلك الفكرة.
وبنفس التصميم والعزمية، جنح 
جوردان في دخول إحدى أفضل 

اجلامعات في العالم املتخصصة في 
أبحاث التكنولوجيا.

وبهدف إكمال الديبلومة اجلامعية في 
بوسطن، استوقف جوردان أستاذا 

من اجلامعة األميركية بإحدى الطرقات 
وأقنعه بأن يصبح معلمه اخلاص.

وفي الـ 21 من عمره وبينما كان اليزال 
يدرس اإللكترونيات في ميونيخ، أسس 
جوردان شركة »أسيندينغ تكنولوجيز« 

مع ثالثة أشخاص، واآلن أصبح هناك 
14 موظفا يعملون بالشركة.

ويعيــش جوردان من ريع مخترعاته 
لكن االبتكار بالنسبة له يعني أكثر من 

مجرد املال، وتأتي جلوردان أفضل 
األفكار حينما يكون مسترخيا أو أثناء 
ممارسة رياضة الـ »كايت بوردينغ« أو 
التزلج على اجلليد أو ركوب الدراجات 

النارية.

إيران تلغي عقوبة اإلعدام 
بحق إيراني يقيم في كندا

البرق يتسبب بنقل 77 طالبًا 
عسكريًا إلى املستشفى

.. وإعدام إيراني مدان
بتهمة االغتصاب

.. وصاعقة من البرق جتبر طائرة 
أميركية على تغيير مسارها

طهرانـ  أ.ف.پ: ألغت احملكمة العليا في ايران عقوبة 
االعدام بحق االيراني ســــعيد مالك بور املقيم في كندا 
واملتهم بادارة موقع اباحي، حسبما افاد موقع معارض 
االربعاء املاضي. واضاف املوقع ان »احملكمة العليا الغت 
عقوبة االعدام بحق سعيد مالك بور بعد االستماع الى 
حجج محاميه«. ووفقا للقانون االيراني على احملكمة 
العليا ان تؤكد عقوبات االعدام قبل تطبيقها. ولم تؤكد 
السلطات بعد هذا القرار. ومطلع ديسمبر املاضي، حكم 
علــــى مالك بور وهو خبيــــر املعلوماتية في الـ 35 من 
العمر، باالعــــدام بعد ان اعترف في اكتوبر بأنه مذنب 
»بانشــــاء مواقع اباحية« و»التحريــــض على النظام« 
و»اهانة االسالم« بحسب اقاربه. وكانت احلكومة الكندية 

احتجت على هذه العقوبة.
وبحسب اقارب مالك بور فقد وضع االخير برنامجا 
يســــمح بنشر صور، اســــتخدم من دون علمه النشاء 
مواقــــع اباحية. ومالك بور املقيم فــــي كندا منذ 2004 
اوقــــف في ايران في 2008 عندما كان يزور والده الذي 

كان يحتضر.

واشنطن ـ يو.بي.آي: نقل 77 طالبا عسكريا في 
ســـالح اجلو األميركي من معسكر »شيلبي« بوالية 

ميسيسيبي إلى املستشفى بعدما ضربهم البرق.
وذكرت وسائل إعالم أميركية ان اثنني من الطالب 
العسكريني في املعسكر نقال إلى املستشفى في سيارة 
إسعاف فيما نقل الـ 75 اآلخرون في حافالت عسكرية 
تلقوا جميعا العالج املناسب ووضعهم الصحي مستقر. 
وقالت املتحدثة باسم املعسكر ديدري موسغرايف 
ان البرق ضرب املعســـكر بعد ظهر األربعاء املاضي 

واستدعى نقل 77 طالبا عسكريا إلى املستشفى.
وأشارت إلى ان اجلميع يسعون الى ان يصبحوا 
ضباطا في ســـالح اجلو األميركي وهم من جامعات 
في مختلف أنحاء البـــالد وكان يفترض أن يقضوا 

أسبوعني في معسكر للتدريب.

طهران ـ أ.ف.پ: ذكرت صحيفة ايران احلكومية ان 
ايرانيا مدانا باالغتصاب اعدم شــــنقا االربعاء املاضي 
في سجن في مدينة كرمان. ولم تكشف الصحيفة اسم 
االيرانــــي الذي ادين بـ 16 جرمية اغتصاب. واوضحت 
انه كان يدعي انه يريد الكشــــف على عدادات الكهرباء 
ليدخل منازل ضحاياه. وبذلك يرتفع الى 150 عدد الذين 
اعدموا في ايران منذ بداية العام احلالي بحسب حصيلة 
اعدتهــــا وكالة »فرانس برس« اســــتنادا الى معلومات 
نشرتها الصحف احمللية. واعدم 179 شخصا في ايران 
في 2010 بحســــب تعداد لـ »فرانس برس« استنادا الى 
معلومــــات صحافية، في حني احصت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« عدد االعدامات بـ 388 ومنظمة العفو 

الدولية بـ 252 العام املاضي.
وايران من الدول التي ينفذ فيها اكبر عدد من االعدامات 
في العالم، الى جانب الصني والســــعودية والواليات 
املتحدة. وينص القانون في ايران على عقوبة االعدام 
ملرتكبي جرائم القتل واالغتصاب والسطو املسلح واالجتار 
باملخدرات والزنى. وترى السلطات ان تطبيق القانون 

بصرامة البد منه للحفاظ على االمن العام.

واشنطن ـ أ.ش.أ: اضطرت طائرة ركاب أميركية 
كانت في طريقها الى شـــيكاغو الى تغيير مسارها 

بعد تعرضها لصاعقة من البرق.
وذكرت شبكة »ان.بي.سي« االخبارية األميركية ان 
الطائرةـ  التابعة لشركة »يونيتد آيرالينز« األميركية 
ـ كان على متنها 50 راكبا عندما تعرضت لهذا احلادث 
وذلك بعد انطالقها من مطار مبدينة ماديسون األميركية 

في الطريق الى شيكاغو.
وقال متحدث باسم شركة الطيران إن حاجز الرياح 
بالطائرة حتطم، لكن قائدها متكن من الهبوط بسالم 
في مطار روكفورد الدولي، بعد ان كان من املقرر ان 

تهبط في مطار اوهارا الدولي.

العثور على نسخة نادرة ملقطوعة
لـ»موزار« مبتجر في لندن

نارجيلة وسجادة تقودان إلى اعتقال سعودي 
مشتبه باغتصاب 13 فتاة قاصرًا

انتبه.. سلة املهمالت تنظر إليك

نظارات األوبرا اخلاصة بإبراهام لينكولن للبيع ادفع 10 سنتات تدخل مرحاضًا مطورًا في مدرسة

دبي ـ العربية: عثر على نســـخة نادرة جدا 
من مقطــوعة ملــوزار طبــــعت عـــام 1765 عندما 
كان املؤلف املوســـــيقي في الثـــامنة من عمره 
بـــني مجمــــوعة من املقطـــوعات األخـــرى في 
متجر تابع للجمـــعية اخلــيرية البريطـــانية 
)أوكســـفام(، بحســـب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وعثرت متطوعة في اجلمعية على املخطوطة 
التي تتوافر نسخة واحدة أخرى منها بني مجموعة 
من عدة مقطوعات موسيقية تبرع بها مجهول 
الى اجلمعية، على ما جاء في موقع »بي.بي.سي« 

اإللكتروني.

وهذه املقطوعة هي نســـخة ثانية نادرة عن 
املقطوعة األولى التي طبعت في عام 1765، عندما 
كان موزار وهو في الثامنة من عمره، موجودا 

في لندن.
وجاء في النص الفرنسي على غالف الوثيقة 
أن السونات الست القصيرة للقيثارة مهداة الى 

»جاللتها ملكة إجنلترا شارلوت«.
وقامـــت املتطوعة في متجر أوكســـفام في 
ريدينغ )غرب لندن(، وهي عازفة موســـيقية، 
بعدما أثار األمر فضولها بأبحاث قبل أن تتصل 
بدار ســـوذبيز للمزادات إدراكا منها أنها عثرت 

على وثيقة مهمة.

الرياض ـ يو.بي.آي: قادت ســـجادة ونارجيلة 
شرطة جدة بالسعودية الى اإلمساك مبتهم سعودي 
يشتبه بتورطه في خطف واغتصاب 13 فتاة قاصرا 
بعدما تعرفت آخر ضحاياه على تلك األشياء أثناء 

احتجازها في منزله.
ونقلت صحيفة »الوطن« امس عن مصدر في 
شرطة جدة قوله ان »طفلة اختطفت من أمام إحدى 
االستراحات اخلميس املاضي وأطلق سراحها في 
اليوم التالـــي متثل الضحية رقم 13 ضمن قضية 

خطف واغتصاب قاصرات«.
وأضاف املصدر أن املختطفة »أدلت مبواصفات 
البيت الذي احتجزت فيه، مما مكن الشـــرطة من 
التوصل للمشتبه به، حيث تعرفت الضحية على 
املقتنيات التي شـــاهدتها فتـــرة اختطافها ومنها 

الشيشة والسجادة، كما تعرفت على مالمحه بعد 
عرضه عليها وســـجلت إفادتهـــا بأوصاف املتهم 

وسيارته«.
وأوضح أن التحقيق اليزال مستمرا مع املشتبه 
به، مضيفا »على الرغم من أن املواصفات التي أدلت 
بها بعض الضحايا تنطبق عليه، إال أنه مازال ينكر 
التهم املنســـوبة إليه«، مفيدا بأنه متزوج ولديه 

ستة أبناء.
وأشار املصدر إلى أن اخلاطف كان يستخدم طرقا 
عدة الســـتدراج ضحاياه، كطلبه »منهن الصعود 
لسيارته إلعطائهن حلوى أو الذهاب معه للحصول 
على اجلائزة التي فزن بها«، الفتا إلى أنه كان »يقوم 
بجرائمه في مواقع مختلفة في جدة وعلى فترات 

متباعدة وذلك باستخدام سيارتني مختلفتني«.

لنـــدن ـ أ.ف.پ: حلث طالبها على اعادة تدوير 
نفاياتهم اختبرت جامعـــة بريطانية جتربة غير 
مسبوقة تقوم على نصب كاميرات في سالل املهمالت 
ترسل صورها الى شـــبكة فيس بوك امال في ان 
يغير الشباب تصرفاتهم. وتوضح انيا تييمي التي 
تدير هذه الدراسة التي يشارك فيها عدة طالب من 
جامعة نيوكاســـل )شمال شرق إجنلترا( »عندما 
يرمي املرء شيئا في سلة املهمالت ينساه وينتهي 
االمر. اال ان الواقـــع مختلف متاما، فالنفايات لها 

تأثير كبير جدا على البيئة«.
في بريطانيا يرمى سنويا 5.3 ماليني طن من 
مواد التوضيب والتغليف التي ميكن اعادة تدويرها 
ويعتبر االشخاص في الفئة العمرية من 18 الى 34 
مقلني في هذا املجـــال على ما تقول اجلامعة على 

موقعها االلكتروني.

ولتغيير هذا السلوك وافق خمسة طالب على 
نصب كاميرا تصوير حتت غطاء ســـلة املهمالت 
لديهم، وهي تلتقط صورة في كل مرة يغلق فيها 
الغطاء وترسل الصورة الى صفحة مخصصة لهذا 
املشـــروع على فيس بوك حيث ميكن للمشاركني 

االخرين االطالع عليها.
والهدف هو ان يدرك املشاركون كمية الكرتون 

املستخدم للتوضيب الذي يرمونه.
ويقول املشرفون على الدراسة ان النتائج االولى 

اتت مقنعة.
وتقول انيا تييمي ان الطالب قالوا لنا ان لديهم 
االنطباع ان سلة املهمالت تنظر اليهم ما يحثهم على 
التفكير مليا قبل ان يرموا اي شيء. وكان بعضم 
يعود ادراجه ليسحبوا من سلة املهمالت شيئا ما 

كان ال يفترض بهم ان يرموه فيها«.

كولومبيا ـ يو.بي.آي: يعرض متجر في والية 
كاروالينا اجلنوبية بطيخة عمالقة من دون بذور 

تزن 80 كيلوغراما.
ونقلت صحيفة »ذي كولومبيا ستيت« عن جوي 
ياندل املتحدث باسم العائلة التي متلك متجرا في 
كولومبيا قوله ان البطيخة العمالقة التي تزن 80 
كيلوغراما وصلت قبل أيام مع مجموعة من البطيخ 

من مدينة غاينسفيل بفلوريدا.

وأشار إلى ان البطيخة التي يقدر حجمها بأنه 
يساوي حجم 59 بطيخة عادية تعرض أمام املتجر 

وسيتم تقطيعها وأكلها قريبا.
ولفـــت إلى ان البطيخة تتميـــز بأنها من دون 

بذور.
يشار إلى ان أكبر بطيخة في العالم تزن 121.5 
كيلوغراما وكانت مزروعة في مدينة هوب باركنساس 

في العام 2006.

واشنطنـ  يو.بي.آي: تعرض نظارات األوبرا 
التي يعتقد أن الرئيس األميركي الراحل ابراهام 
لينكولـــن كان يضعها قبل تعرضه إلطالق نار 
في مسرح »فورد« في واشنطن في العام 1865 

للبيع في مزاد.
وذكرت صحيفة »واشـــنطن بوست« امس 
أن القصـــة تفيد بأن جنديـــا عثر على نظارات 
يعتقد أنها ســـقطت من لينكولن أثناء نقله من 
املسرح بعدما أطلق عليه املمثل جون ويلكس 

بوث النار.

واحتفظت عائلة اجلنـــدي بالنظارات لعدة 
أجيال وبيعت عام 1979 مقابل 22 ألف دوالر ثم 
بيعت مجددا مقابل 424 ألف دوالر في العام 2002 
ويتوقع أن حتقق النظارات مبلغ 700 ألف دوالر 

حني تعرض في املزاد األسبوع املقبل.
يشار إلى أن لينكولن يعتبر من أبرز الرؤساء 
األميركيني ومتكن من إعادة توحيد الواليات بعد 
انفصال 11 والية وإعالنها تكوين دولة مستقلة 
ســـميت الواليات الكونفيدرالية األميركية كما 

ألغى الرق في العام 1863.

راينفلدن ـ د.ب.أ: قام طالب مدرسة في جنوب 
أملانيا على احلـــدود مع سويســـرا بتطوير أحد 

مراحيض مدرستهم بجهود ذاتية.
وتعتزم املجموعة املسؤولة عن تطوير املرحاض 
املطور فرض رســـم دخول بقيمة عشرة سنتات 
اعتبارا من نهاية الشهر اجلاري على كل راغب في 

استخدام املرحاض اجلديد.
في املقابل، سيكون في مقدور »رواد« املرحاض 
اجلديـــد اســـتخدام أوراق مرحـــاض ذات نوعية 
ممتازة ومناشف أفضل ومعطر جو ومرآة بطول 

احلائط.
أما بالنسبة ملن يرفض دفع السنتات العشرة 
فلن يسمح له بدخول احلمام اجلديد ولن يكون في 
مقدوره في تلك احلالة سوى استخدام احلمامات 

القدمية.
من جانبها، قالت بيرجيت بارت مديرة املدرسة 
االربعاء املاضي إن األموال التي ستجمع من رسم 
دخول احلمام اجلديد سترفع بها املجموعة املسؤولة 
عن احلمام اجلديد ميزانيتها من أجل تطوير بقية 

مراحيض املدرسة.

أملاني قطعت سيارته »مليون كيلومتر«
واليزال يعشقها كما اشتراها أول مرة

فريتس فيبر بجانب سيارته

البطيخة الكبرى في العالم

سيارة لها شعورها اخلاص بها«. 
وإلثبات أن السيارة مازالت تتمتع 
بالكفاءة للســـير على الطريق، 
يقوم فيبر باختبار املكابح ويقول 
»انظر إلى هذا.. ال صوت«، و»أنا 
اعشقها كما اشتريتها أول مرة.

فيبر الكثير من وقت فراغه في 
االعتناء بسيارته في إحدى صاالت 

العرض مبدينة بيبيراخ.
وقطعت ســـيارة فيبر طراز 
مرسيدس واملزودة مبحرك ديزل 
سعة 3 ليترات حتى اآلن مسافة 
بلغت مليون و3524 كيلومترا 
لكنها لم تعد مرخصة بعد للسير 
على الطرق العامة السريعة حيث 
ميكن فقط قيادتها في باحة صالة 

العرض.
لكن فيبر )60 عاما( يقول »كل 

برلني ـ د.ب.أ: يشتهر األملان 
الشـــديد بالســـيارات  بولعهم 
ويتجلى ذلك بوضوح في عشرات 
اآلالف من املواطنني األملان الذين 
يقتطعون جزءا من وقتهم في أيام 
السبت من كل أسبوع لتنظيف 
التي متثل  وتلميع ســـياراتهم 

بالنسبة لهم أثمن ممتلكاتهم.
إال أن رجال من جنوبي غرب 
أملانيا ذهب ألبعـــد من ذلك في 
التي  اهتمامه الشديد بسيارته 
يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل 
22 عاما والتي قطعت مسافات 
املليون كيلومتر سيرا  تتجاوز 

على ظهر املعمورة.
ويذكر فريتس فيبر بدقة كل 
معلومـــة صغيرة عن كل خدمة 
أو عملية صيانـــة خضعت لها 
سيارته املرسيدس بنز فئة »إي 
كالس« منذ أن اشـــتراها، حيث 
يقول بفخر »ســـجلت بالضبط 
كل مرة قمت فيها بتغيير الزيت 

أو تغيير فلتر«.
ويعمل فيبر في قطاع البنوك 
في منطقة هوخدورف في والية 
بادن فورمتبيـــرغ التي حتتفل 
بالذكرى رقم 125 للسيارات صيف 

العام احلالي.
العداد يسجل 999999 قبل الكيلو املليونوألنه شـــبه متقاعد، ميضي 

بطيخة عمالقة وزنها 80 كلغم


