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على مقعد 
الفشل

اإلنسان عرضة للعثرات المالية أو العاطفية 
أو الصحية أو نحوها، وذلك أمر طبيعي في 

حياة البشر حتى الناجحين منهم، فوراء 
كل رجل ناجح عظيم تجربة خائبة، ذلك أن 
أقوياء الروح يصرون على تجاوز عثراتهم، 
وكثيرا ما ينجحون، أما المساكين الضعفاء 
فينكفئون بعد الفشل ويعلنون انصرافهم 
من مضمار الحياة وينسحبون الى الجزء 

المعتم من المشهد.
أصعب ما في العثرات وأشدها وجعا 

على اإلنسان وقوعه الحتمي في مرمى 
تنظيرات ونصائح اآلخرين وأغلبهم من 

الفاشلين الذين يجدون في عثرتك فرصة 
لهم ينفسون بها عن عقدهم أو أوجاعهم، 

فعندما تتعثر ماليا يسرع نحوك من خسر 
الدنانير تلو الدنانير في مشاريع فاشلة 
ويلومك ألنك لم تتبع نصائحه المالية! 

وعندما تفشل عالقتك العاطفية يطلع عليك 
صاحب القلب الخشبي ويرجع الفشل إلى 

لهفتك الطافحة لمعشوقتك، وينسى أن 
قلبه ال يعرف العشق ولم يتذوق طعمه!

مذ قالوا »النصيحة بجمل« والناس كلهم 
أصبحوا جّمالة يتسنمون ظهور نصائحهم 

ويجرجرونها في سوق الحكمة حيث 
الجميع يتلهف على القيام بدور لقمان 

الحكيم ليتصرف معك كالطبيب الذي ينفخ 
التبغ من غليونه وهو ينصحك باإلقالع 

عن التدخين، فمن لم يخبر الفوز يعلمك 
كيف تنجح، ومن يطفح الشحم على جسده 
يحدثك عن الحمية والطعام الصحي، وأنت 

بسبب عثرتك تجلس كما التلميذ على 
مقاعد الدرس في مـدرسة لم ينجح بها 

أحد.

تقنية الڤيديو ثالثي األبعاد قريبًا على الهواتف والساعات
باريسـ  أ.ف.پ: في العام 
1977، لم يكن عرض الروبوت 
»ار 2 دي 2« ڤيديـــو ثالثي 
االبعاد )ثري دي( اكثر من 
مجـــرد خيال علمـــي، لكن 
مشاهدة فيلم بواسطة الهاتف 
أو الساعة قد تصبح حقيقة 
خالل سنوات قليلة بفضل 
تقنية جديدة كشـــف عنها 

باحثون اميركيون.
الذي  الروبوت  وإذا كان 
اخترعـــه املخـــرج جورج 
لوكاس فـــي فيلمه »حرب 
النجوم« يســـتخدم تقنية 
الثالثيـــة االبعاد  الصـــور 
املعروفـــة بالهولوغـــرام، 
فإن الطراز الذي مت عرضه 
االربعـــاء يكتفي بشاشـــة 
مســـطحة بتقنيـــة »ال اي 

دي«.
وهذا االختراع املخصص 
لالجهزة احملمولة يستند الى 
تقنية تعتمـــد على ظاهرة 
حيود الضوء التي تسمح، من 
دون وضع نظارات خاصة، 
انطبـــاع بوجود  بإعطـــاء 
ظالل على حقل نظر واسع، 

حتى في حال كانت الشاشة 
محنية.

وقال ديڤيـــد فتال الذي 
يرأس فريق باحثي مختبر 
هيولتـ  باكارد في بالو التو 
بالواليات املتحدة »خالفا لعدد 
التقنيات احلالية  كبير من 

التي ال تقـــدم تقنية )ثري 
دي( اال على خط افقي، اي 
عندما تتحركون من اليسار 
الى اليمني، لكن ما نتحدث 
عنه يسمح باحلصول على 
تقنية )ثـــري دي( كاملة، 

تشمل الزوايا كلها«.

لندن ـ أ.ش.أ: قامت امللكة إليزابيث الثانية وبرفقتها زوجها 
االمير فيليب ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون بزيارة حملطة 
مترو انفاق بيكر ستريب في لندن أول من أمس وذلك في 
اطار االحتفاالت مبناسبة مرور 150 عاما على إنشاء مترو 

األنفاق األول في العالم.
كانت امللكة قد ألغت العديد من ارتباطاتها خالل األسبوعني 
املاضيني وذلك بسبب اصابتها بالتهاب في املعدة واألمعاء 

ولكنها عاودت النشاط مؤخرا.

150 عامًا على إنشاء
مترو أنفاق لندن

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3.23
املغرب 6.00
العشاء 7.17

الفجر 4.31
الشروق 5.50
الظهر 11.55

مشمس والرياح شمالية 
غربية متقلبة االجتاه 

سرعتها من 32:10 كم/
ساعة

العظمى: 29
الصغرى: 14

أعلى مــــد: 9.16 ص ـ 
6.50م

أدنى جزر: 2.10 ص ـ 
1.25 ظهرا

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

وضحة طلق ماطر رشيد العتيبي، أرملة سالم ضيف اهلل 
ردعان العتيبي ـ 77 عاما ـ الرجال: الرحاب ـ ق3 ـ ش13 ـ 

م27 ـ ت: 99409401، النساء: الرابية ـ ق2 ـ ش17 ـ م3 ـ ت: 
.60609033

هدى علي سعد اخلبيزي ـ 55 عاما ـ الرجال: الشامية ـ ق10 
ـ ش19 ـ م2 ـ ديوان اخلبيزي ـ ت: 66444998، النساء: 

الشامية ـ ق10 ـ ش18 ـ م2 ـ ت: 99689900.
عبدالعزيز عبداهلل مسعود ناصر املسعود ـ 52 عاما ـ العمرية 

ـ ق1 ـ ش4 ـ م1 ـ ت: 65888934.
شريفة مخلف غالي الشمري ـ 78 عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق2 
ـ ش1 ـ م1 ـ ت: 97774412 ـ 99825157، النساء: فهد األحمد 

ـ ق2 ـ ش216 ـ م30 ـ ت: 99753838.
مطلق نصار مطلق الشريعان ـ 82 عاما ـ خيطان ـ شارع 

عبداهلل بن املقفع ـ ق5 ـ م33 ـ ت: 99062080 ـ 60000012 ـ 
الدفن بعد صالة العصر.

أنور راشد غلوم جاسم ـ 30 عاما ـ الرجال: مسجد الباقر ـ 
الزهراء ـ ت: 97948286، النساء: الرميثية ـ حسينية أم خالد 

ـ ق2 ـ شارع املعتمد ـ ج20 ـ م4 ـ ت: 60399933 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

صيته محمد غصن العجمي ـ زوجة راسم محمد فهاد 
ابوحمادة ـ 50 عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق2 ـ ش16 ـ م258 

ـ ت: 66797772، النساء: القصور ـ ق4 ـ ش1 ـ م69 ـ ت: 
94988989 ـ الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.

طفلة تدعي اختطافها لتحصل 
على »آيباد« من والدها!

دبـــيـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير اماراتية ان طفلة تبلغ 
من العمر 12 ســـنة ادعت انها تعرضت لالختطاف في 
ابوظبي، حيث هاتفت والدهـــا وطالبته بالعمل على 
دفع الفدية التي طلبها خاطفوها وهي حاسوب لوحي 

محمول »آيباد«.
ووفقا لصحيفة »البيان« حتركت شرطة ابوظبي 
فور تلقي البالغ من والد الطفلة للتحري، خاصة مع 

قيام الطفلة بإغالق هاتفها احملمول.
ومت تكويـــن فريق حتر لكشـــف غموض الواقعة، 
وقام بتحديد مكان الطفلة الذي تبني انه في احد املراكز 

التجارية بأبوظبي.
وتوصلت الشـــرطة بعد حتقيقـــات مكثفة الى ان 
الطفلة قامت بهذه احليلة لدفع والدها إلى شراء »آيباد« 
لها بعد ان طالبته مرارا بذلك من دون ان حتصل على 

مرادها.

محمد كرم

»األرصاد اجلوية«: الطقس معتدل ومشمس نهارًا.. 
وتوقع هطول أمطار رعدية السبت

كونـــا: توقع مديـــر ادارة 
االرصاد اجلوية باالدارة العامة 
للطيران املدني محمد كرم أن 
يكون طقس البالد اليوم معتدال 
ومشمسا خالل النهار وباردا 

نسبيا خالل الليل.
وقال كرم ان الرياح ستكون 
شـــمالية غربية خفيفة  الى 
معتدلة الســـرعة بني 10 و35 
كيلومترا في الساعة وتتراوح 
درجات احلرارة بني 25 و29 
درجة مئوية للعظمى و12 و14 
درجة مئوية للصغرى ويكون 
البحر خفيفا الى معتدل املوج 

بني 2 و5 أقدام.
وتوقع أن تشهد البالد غدا 
تغيرا فـــي الطقس مع تكون 

بعـــض الســـحب الركاميـــة 
الرعدية ويكون غير مستقر 
أحيانا مع فرصة لهطول أمطار 
رعدية متفرقة وتكون الغبار 
املثار مع حترك هذه السحب 
ونشـــاط الريـــاح اجلنوبية 
الشرقية واملتوقع أن تتراوح 
سرعتها بني 18 و40 كيلومترا 

في الساعة.
وأضـــاف ان هـــذه احلالة 
من عدم االستقرار ستستمر 
حتى مساء غد السبت لتتحول 
الرياح الى شمالية شرقية يوم 
االحد املقبل مع وجود بعض 
الغبار العالق اخلفيف ويترسب 
مساء االحد، وتتراوح درجات 
احلرارة للعظمى بني 30 و31 

درجة مئوية والصغرى بني 16 
و17 درجة مئوية أما حالة البحر 
فيتوقع أن ترتفع االمواج غدا 

السبت ما بني 3 و6 أقدام.
وذكر ان البالد شهدت أمس 
هطول كميـــة أمطار متفاوتة 
على مختلف املناطق معظمها 
خالل الفترة املسائية وانتهت 
في ساعات متأخرة من الليل 
وبلغت أكثـــر هذه الكميات 8 
ملليمترات فـــي منطقة جال 
الكويت  اللياح شـــمال غرب 
وسجلت الوفرة 4 ملليمترات 
وفـــي مدينـــة الكويـــت 0.5 
ملليمتر، وأكثر اجلزر تسجيال 
لكميات االمطار كانت بوبيان 

بواقع 2.4 ملليمتر.

هل تعرف مساوئ ومحاسن 
اإلدمان على السفر؟

طرد موظفة بسبب رقصة هارلم شيك
لندن ـ أ.ف.پ: يطالب طالب في كلية سانت هيلدا 
في جامعة اكسفورد البريطانية باعادة امينة مكتبة مت 
طردها، الى وظيفتها بعدما ادى نحو ثالثني منهم رقصة 
»هارلم شـــيك« في املكتبة على ما افاد مكتب الطالب. 
وهارلم شيك هي رقصة جماعية تقوم بها مجموعة من 
االشخاص املتنكرين على معزوفة »هارلم شيك« للمؤلف 
املوسيقى االلكترونية باوير التي يتم بث شريطها عبر 
االتنرنت. وقد ادى الطالب في اكسفورد هذه الرقصة 

في 17 فبراير وبث الشريط على يوتيوب.
وادى بث الشـــريط عبر االنترنت الى طرد امينة 
املكتبة التي كانت تعمل عند تأدية الرقصة وفرضت 
غرامات على الطالب الذين مت حتديد هويتهم على ما 
قالت رئيســـة مكتب الطالب استير غوسلينغ لوكالة 

فرانس برس.

دبي ـ سي.ان.ان: هل أنت مدمن على السفر إلى أي 
مكان حتلم به؟

إذا كنت كذلك، اســـتمع إلى نصائح مدمن الســـفر، 
مايكل كلينتون، الذي يسرد جتربته خالل زياراته إلى 

122 بلداً في كل من القارات السبع.
اما احملاسن فيمكن ألسلوب احلياة الذي تكثر فيه 
األســـفار، أن يكون جميال.. فمن لم يرغب منا بزيارة 
ســـور الصني العظيم، أو رؤية برج إيفل في فرنســـا، 
إذ ميكن للســـفر أن يفتح آفاقك حول االختالفات بني 

الشعوب.
ولكن يجب أن تعلم كيف توحدنا هذه االختالفات 
كبشر، كما أن السفر ميكنه أن يريك أولوياتك في احلياة، 
خاصة عندما تشعر بأهمية األشخاص في حياتك عندما 
تسافر معهم. ويقول كلينتون إن »أفضل حلظات حياتي 
عشتها خالل سفري«. كما يشير كلينتون إلى أن »قرى 
موزمبيق، أوضحت بساطة احلياة التي يعيشها سكانها، 
والصباح االفريقي الذي شهدته كان من أفضل األوقات 
الصباحية التي مرت في حياتي، إضافة إلى مشـــاهدة 

شروق الشمس في تاج محل بالهند«.
وأضاف: »ساعدني السفر في إقامة عالقات صداقة 
مع أشخاص من أستراليا وإيطاليا واألرجنتني، حيث 

مازلت أتواصل معهم إلى اآلن«.
وعن املساوىء يقول »لقد تهت في العديد من األماكن، 
ومتت ســـرقتي في وضح النهار في البرازيل، وظللت 
أنتظر لساعات خالل رحلتي من كمبوديا إلى ڤيتنام، 
وخالل سفري إلى الصني اضطررت إلى أن آكل عشاء 
دون معرفتي ملكوناته، بينما كان من الواضح في اليابان 
أن الطبق كان مليئا مبناقير طيور الدجاج وأرجلها«.

وأضـــاف: »عليك أن تأكل مـــن الطعام احمللي وأن 
تتمنى عدم حصول مكروه لك«.

وتابع كلينتون حديثه قائال: »عليك احلذر من ابتياع 
الطعـــام من العربات املوجودة في الشـــارع، إذ انتهى 
بي املطاف في مستشفى ببوليڤيا، كما أنني غبت عن 
الوعي بســـبب إصابتي بتسمم غذائي في أحد مطاعم 
لوس اجنيليس ملدة 24 ساعة«. وقال: »لذا فإنني آكل 
الطعام املطهو فقط، وأشرب من املياه املعلبة، وأحمل 

مضادات حيوية في حقيبتي أينما ذهبت«.

مايكل كلينتون

املدينة كما تبدو بعد ظهورها

مدينة تخرج من حتت املاء بعد 25 عامًا

لندن ـ وكاالت: كأنها قارة 
»أطالنتـــس« خرجـــت على 
أجنحة األســـاطير من حتت 
احمليـــط األطلنطـــي، عادت 
مدينة »ابكوين« األرجنتينية 
إلى الظهـــور بعد 25 عاما من 
غرقها حتت مياه بحيرة ملحية، 
فمنذ عام 2009 بـــدأ املاء في 
االنحسار، حتى ظهرت مدينة 
كاملة يضرب بياض امللح كل 
شيء فيها حتى هياكل املوتى 
القبور، وال يسكنها  وشواهد 

إال رجل واحد.
وتقول صحيفـــة »الديلي 
ميل« البريطانية في موضوع 
عـــن املدينة نقلته »ســـبق«: 
بدأت قصة »ابكوين«، املدينة 
الصغيرة، التي تقع على مسافة 
550 كيلومترا جنوب العاصمة 
األرجنتينية »بوينس أيريس«، 
في العاشـــر من نوفمبر عام 
1985، حني ضربها فجأة مطر 
غزير، جلب معه مياه بحيرة 
ماحلة غطت املدينة، ولم يترك 

لسكانها الـ 1.500 سوى فرصة 
ضئيلة للفرار، وبعدها قبعت 
املدينة لعقود حتت مياه ماحلة 

ارتفعت إلى عشرة أمتار.
ونقلت وكالة »فرانس برس« 
عن إحـــدى الناجيات، نورما 
بيرج، 48 عاما، قولها »كان لدي 
العديد من القطط والكالب، فرت 
كلها قبل الفيضان بيومني، ولم 
أرها ثانية«، وبقيت »نورما« 
مع أسرتها حتى أجبرهم املاء 

على الرحيل عن منزلهم.


