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اجلنس املدفوع يتفشى 

باألوساط اجلامعية السويسرية

طالب برلني
 يتحولون إلى الدعارة

»بالي بوي« تضع 57 عامًا 
من التعري على اإلنترنت

ثوران بركاني جديد  في إيسلندا

 برن ـ إيالف: يفرض غالء املعيشة الطالبية واقعه 
األليم اليوم على »مواطني« اجلامعات السويســــرية، 
حيث بات اجلنس »املدفوع« وسيلة تتمكن الطالبات، 
اجلامعيات خصوصا، من شراء الكتب ودفع األقساط 
اجلامعية واســــتئجار منزل مستقل عن األهل والسفر 
لقضاء فترات من االستجمام في اخلارج، والتمتع بحياة 

ال حترم الطالبة من املتع.
من جانبهم، يفيد خبراء االســــتطالع هناك والذي 
يراقبون هــــذه الظاهرة عن كثب منــــذ أكثر من ثالث 
ســــنوات، أن الدعارة اجلامعية توغلت في العديد من 
اجلامعات، حول العالم. فعلى سبيل املثال، فإن حوالي 
30% من طالبات جامعات باريس، و5% تقريبا من طالبات 
جامعات برلني، و4% من طالبات اجلامعات السويسرية، 
يلجأن إلى اجلنس املدفوع لضمان راحتهن املعيشية 

طوال فترة الدراسة اجلامعية، ورمبا بعدها.
وعالوة على ذلك، فإن انخراط الطالب والطالبات في 
أفالم إباحية »عفوية« مقابل مبالغ مالية ليست قليلة، 
يقترحها عليهم مخرجو هذه األفالم، بدأ يقتحم بدوره 
عادات هؤالء الطالب الذين يبحثون عن »حنفية« مالية 
لتمويل دراســــتهم وطموحاتهم. وفي مطلق األحوال، 
فإن الشبكة العنكبوتية متثل املكان املثالي لترويج كل 

الدعايات املتعلقة بعالم اجلنس الطالبي املدفوع. 

برلنيـ  وكاالت: كشفت دراسة قام بها مركز دراسات 
برلــــني ان واحدا من بــــني كل ثالثة طالب جامعيني في 
العاصمة االملانية يفكر في ممارســــة اعمال جنســــية 
كوســــيلة لتمويل تعليمه. وكانت النســــبة في برلني 
- حيث يســــمح القانون مبمارسة الدعارة - اكبر من 
مثيلتها لــــدى الطالب في كل مــــن باريس التي بلغت 
29.2% وكييڤ التي بلغت 18.5% وثالثة مدن أخرى لم 
يكشف عنها التقرير. وخلصت الدراسة الى ان 4% من 
3200 طالب استطلعت اراؤهم في برلني قاموا بالفعل 
مبمارسة بعض االعمال اجلنسية والتي تتضمن الدعارة 

والتعري وتقدمي عروض عبر االنترنت.
وجاء في الدراسة ان عدد الشبان الذين قالوا انهم 
يفكرون في ممارسة اعمال جنسية متساو تقريبا مع 
عدد الفتيات. وفاجأت النتائج القائمني على الدراســــة 
الذين قالوا انهم اجروها الن هناك كثيرا من الكالم عن 
دعارة الطلبة لكن ال توجد سوى معلومات قليلة عن 

عالقتها بسياسة التعليم.

 واشنطنـ  سي ان ان: تعمل مجلة اإلغراء الشهيرة 
»بـــالي بوي« على وضع أكثر مـــن نصف قرن من 
األرشيف، منذ انطالقتها بصورة غالف للنجمة الراحلة 
مارلني مونرو في ديســـمبر عام 1953، على الشبكة 
العنكبوتية. وأعلنت مؤسسة »بالي بوي« اخلميس، 
وضع قاعدة بيانات للبحث في أرشيفها على االنترنت، 
مقابل اشـــتراكات تبلغ 8 دوالرات في الشهر، و60 

دوالرا لالشتراك السنوي و100 لعامني.
ويتيح االشتراك للقراء تصفح أكثر من 130 ألف 
صفحة على موقع »أي بالي بوي« iPlayboy، تضاف 

إليها اإلصدارات الشهرية من املجلة.
يشـــار إلى أن الالئحة الطويلة للمشـــاهير ممن 
تعروا على صفحات املجلة تشمل بو ديريك وباميال 

أندرسون وفرح فاوست وشارون ستون.
والعام املاضي، قال هيو هيفنر، مؤســـس مجلة 
اإلغراء إن »أكثر مـــا يريد الناس رؤيته عبر تقنية 
الرؤية ثالثية األبعاد، هو امرأة عارية«، الفتا إلى أن 
املجلة ستبدأ في تضمني أعدادها مناذج ثالثية األبعاد 
لعارضات عاريات. وظهرت الصور ثالثية األبعاد في 
عدد املجلة الذي صدر في شهر يونيو املاضي، بصورة 
أولى ثالثية األبعاد للعارضة هوب داورازيك، وهي 

حاصلة على لقب »عارضة العام«.

ريكيافيــــكـ  أ.ف.پ: أعلن علمــــاء األرصاد اجلوية 
االيســــلندية ان بركان غرميســــفوتن دخل السبت في 
مرحلة ثوران، وأفادوا عن مشاهدة سحب من الدخان 
تتصاعد من فوهة البركان، وقال هارالدور اركيســــون 
احد علماء األرصاد اجلوية لـ »فرانس برس« »لقد دخل 
بركان غرميسفوتن في مرحلة ثوران وهناك طائرة في 
طريقها للذهاب الى هناك وجمع مزيد من املعلومات«. 
وأضاف كانت هناك سحابة ترتفع واشار عالم ارصاد 
جويــــة اخر هو فريدجون ماغنوســــون الى ان ارتفاع 
الكتلة الدخانية بلغ 20 كلم بعد اقل من ساعتني، ويقع 
بركان غرميســــفوتن حتت كتلة اجلليد فاتناجوكول 
جنوب شرق ايسلندا، وهذا البركان هو االكثر نشاطا 

في ايسلندا، فقد ثار تسع مرات بني 1922 و2004.
وكانت سحابة من الرماد البركاني ناجمة عن ثوران 
بركان ايافيول االيسلندي في ابريل2010 تسببت في أكبر 
عملية إغالق للمجال اجلوي في تاريخ اوروبا في زمن 
الســــالم مع إلغاء أكثر من 100 ألف رحلة جوية وبقاء 

أكثر من ثمانية ماليني راكب عالقني في املطارات.
والسبب في ذلك يعود الى خشية السلطات املختصة 
آنذاك من ان يصيب الرماد البركاني محركات الطائرات ما 

يؤدي الى تعطيلها، ولكل ثوران بركاني خصائصه.
وتعذر مساء السبت حتديد ما اذا كان من املمكن ان 
يؤدي الرماد الذي تصاعد جراء ثوران بركان غرميسفوتن 

املكون من جزيئات دقيقة الى أضرار مماثلة أم ال. 

بركان ايسلندا

سعوديات يهددن باستخدام األسلحة البيضاء 
في حال التعرض لهن وهن يقدن السيارات

باحث يعثر على وثائق وصور غير معروفة لهتلر 

رضيع يصارع املوت بـ »باذجنانة« ثالثة أيام

»فيس بوك« تستعني بتكنولوجيا »مايكروسوفت«
 للكشف عن احملتوى اإلباحي لألطفال 

بيع إبريق شاي أثري
 مبليوني جنيه إسترليني في مزاد 

منشد جزائري يقنع 45 طالبة جامعية 
بارتداء احلجاب

»يوتيوب« يبدأ خدمة عرض أفالم سينمائية كاملة
كاليفورنياـ  د.ب.أ: يعكف موقع يوتيوب اإللكتروني 
الشهير لعرض مقاطع الڤيديو على تطوير خدماته 
بحيث يعرض أفالما سينمائية كاملة بدال من لقطات 
يتم تصويرها في املنازل. وتهدف هذه اخلطوة إلى 
تطوير املوقع من خدمــــة تعتمد على اللقطات التي 
يسجلها املستخدم إلى خدمة ميكنها أن تتفوق على 
خدمات العرض التلفزيوني، ناهيك عن خدمات تأجير 

األفالم السينمائية عبر االنترنت.

ويقصد من ذلك أن يكون مبقدور املستخدم الدخول 
على مكتبة تضم ثالثة آالف فيلم فضال عن االطالع 
على تعليقات النقاد السينمائيني وغيرها من البرامج 
من خــــالل املوقع. وتتضمن مجموعــــة األفالم التي 
يعرضها »يوتيوب« أعماال كالســــيكية مثل »سائق 
التاكسي« و»جود فيالس« أي »أصدقاء أخيار« فضال 
عن إصدارات حديثة مثل »كينج سبيتش« أي »حديث 

امللك« و»غرين هورنت« أي «الدبور األخضر«. 

ومن ثم خرجت ســــعوديات 
كانت أبرزهن منال الشريف التي 
ظهرت من خــــالل اإلنترنت وهي 
تقود سيارتها في شوارع الظهران 
شــــرق اململكة، وحققــــت أجهزة 
األمن الســــعودية مساء أمس مع 
منال الشريف بعد أن مت توقيفها 
مساء السبت وهي تقود سيارتها 
بنفسها وتتجول بها في شوارع 

مدينة اخلبر.
وطالبت صديقات منال الشريف 
باإلفراج عنها حيث قمن بالتجمع 
أمام مركز الشرطة الذي خضعت 

فيه للتحقيق.

متخصصا في العلوم الوراثية، 
ويعتنق آراء عنصرية.

كان ريفرز يرتبط بتشرشل، 
الــــذي قاد بريطانيــــا مبواجهة 
النظام النازي، وذلك عن طريق 
زوجة رئيس الوزراء البريطاني 

الراحل.
وقد قام املــــؤرخ البريطاني 
الراحل بعدة زيارات إلى أملانيا، 
بينها واحدة في عام 1937، التقط 
خاللها صورا لهتلر في مهرجان 

نازي مبدينة نورمبورغ.
وقال هــــارت معلقا على هذا 
االكتشاف: »لقد قام ريفرز خالل 
حياته بثــــالث أو أربع زيارات 
معلنة ألملانيا، قدم في بعضها 
أملانية  محاضرات في جامعات 
حول قضايا مثل علم حتســــني 
الفاشــــية  النســــل وصعــــود 
البريطانية، كما كان مقربا من 

النظام األملاني«.
وذكر هارت، الذي يدرس حاليا 
في جامعة كامبريدج، أن أرشيف 
هارت الذي عثر عليه يضم ألف 
وثيقة تقريبا، إلى جانب عشرات 

الصور.

حملافظة الشرقية، بالقلق على 
ابنتهم التي لم تظهر منذ عدة 
أيام، فذهب أحد أشقائها ليسأل 
عنها، فوجدها طريحة الفراش 
وقد لفظت أنفاســــها األخيرة، 

بحسب صحيفة األهرام.
وإلى جوار األم عاش الطفل 
أو  الرضيع وحيدا دون طعام 
شراب ينادي على أمه بطريقته 
دون أن جتيبه، ويحاول إيقاظها 
من نومهـــا إلطعامه، لكنها بال 
حراك يجذب مالبســـها يقترب 
من صدرها دون أن يتمكن من 
الوصول إليه للرضاعة من لنب 
األم، فهـــو ال يدرك أنها فارقت 

احلياة.
الرضيع  الطفـــل  ولم يجد 
املـــوت بغريزته  حال ليواجه 
اآلدميـــة احلريصة على البقاء 
إال أن ميســـك بثمرة باذجنان 
كانت بجانبه، وظل يحتضنها 
ويرضـــع منها بعد أن نال منه 
اجلوع والعطش وكتب له اهلل 

النجاة. 

العام املساعد في »فيس بوك«.
وتعاونت »مايكروسوفت« مع 
كلية دارمتاوث في نيو هامشاير 
لتطوير تكنولوجيا »فوتو دي 
إن إيه«، ثم رخصتها مجانا ملركز 
)إن سي إم إي سي( لالستخدام 
في أحد برامجه ملكافحة نشـــر 
احملتوى اإلباحي لألطفال على 

اإلنترنت.
وبدأت »مايكروسوفت« في 
تطبيق تكنولوجيا »فوتو دي 
إن أيه« في محرك بحث »بينج« 
وخدمة »سكاي درايف« للتخزين 
على اإلنترنت، مبا في ذلك على 
الصـــور املخزنة على «ســـكاي 
درايف« عبر خدمة بريد »هوت 

ميل«.
وتعمل تكنولوجيا »فوتو دي 
إن أيه« من خالل إنشاء توقيع 
رقمي لكل صورة، مماثل لبصمة 
األصابع، ومقارنته بالتوقيعات 
األخـــرى اخلاصـــة بالصـــور 

املعروفة.
وتأمل »مايكروســـوفت« في 
أن يخـــدم تبنـــي »فيس بوك« 
لتكنولوجيا »فوتو دي إن أيه« 
كنقطة انطالق ملزودي خدمات 
اإلنترنت اآلخرين لالنضمام إلى 
برنامج »فوتو دي إن أيه« التابع 

ملركز إن سي إم إي سي. 

1.7 مليون اســـترليني عما كان 
مقدرا به. واالبريق املصنوع من 
حجر اليشم األبيض النقي يبلغ 
ارتفاعه خمس بوصات فقط )13 
سنتيمترا(، وقد صنع خصيصا 
لالمبراطور الصيني كيانلونغ 
في القرن الثامن عشـــر، وقد مت 
احضاره الى اجنلترا في القرن 
التاسع عشـــر، قبل ان يبتاعه 
األرســـتقراطي هنتون دانييل 
ستيوارت والذي توارثته االجيال 

في العائلة.
وقال املســـؤولون في قاعة 
مزادات»وولـــي آند واليس« في 
ســـالزبوري باجنلترا انه ليس 
معلوما ما اذا كان قد مت استخدامه 
من قبل لصنع قدح من الشـــاي 
ولكن رمبا مت اســـتخدامه خالل 

حفالت الشاي الصينية. 

اجلزائري، ودعوة جميع مطربي 
املالهي الليلية و»الكباريهات« إلى 

التوبة. 

فيما ظهرت تعليقات من سيدات 
في مواقع احلملتني تهدد باستخدام 
األسلحة البيضاء في حال تعرض 

أحد لهن وهن يقدن سياراتهن.
وكانت السيدة جنالء حريري 
)سعودية( من أطلق شرارة مبادرة 
قيادة املرأة للسيارة قبل أقل من 
شــــهر عندما قادت ســــيارتها في 

شوارع جدة غرب اململكة.
وبثت وســــائل اإلعالم جتربة 
احلريري ومنها انطلقت أصوات 
أخرى تنادي بفرض التجربة مرة 
ثانية في محاولة من سيدات مدن 
مختلفة في اململكة كالرياض وجدة 
والظهران التخاذ قرارات هامة في 
حياتهن ومنها توفيــــر مليارات 
الرياالت التي تنفق على استقدام 
السائقني ومتاعب مطاردة مكاتب 
االستقدام بعد هروبهم أو امتناعهم 

عن العمل.

قبل لزعيم احلركة النازية، أدولف 
هتلر، وذلك من أرشيف مؤرخ 
بريطاني متعاطف مع احلركات 
العنصرية، تربطه صلة عائلية 
الوزراء  بخصم هتلر، رئيــــس 
البريطاني ونستون تشرتشل.

وأشــــارت التقاريــــر إلى أن 
الباحــــث برادلي هــــارت، الذي 
يقطن مقاطعة فرينسو بوالية 
كاليفورنيا، عثر على أرشــــيف 
املــــؤرخ البريطانــــي الذي كان 

حالة الطفل املصري أحمد )14 
شهرا(، الذي ظل يصارع املوت 
متشبثا بغريزة البقاء ملدة ثالثة 
أيام بجوار جثة أمه، التي رحلت 

عن احلياة في غياب زوجها.
القصة تتكشــــف  وبــــدأت 
تفاصيلها عندما شعرت أسرة 
والدة الطفل، التي تعيش مبفردها 
مع رضيعها مبنزل في قرية تابعة 

شبكات التواصل على اإلنترنت 
أيه«  إن  تكنولوجيا »فوتو دي 
الرقمية  لتحليل جميع الصور 
إلى املوقع  التي يتم حتميلهـــا 
التي  الكشف عن الصور  بهدف 
تعرض محتوى إباحي لألطفال 

واعتراضها.
كما ستساعد تلك التكنولوجيا 
»فيس بوك« في اإلبالغ عن مثل 
تلـــك احلاالت للمركـــز القومي 
األميركـــي لألطفـــال املفقودين 
واملستغلني )إن سي إم إي سي( 
وكذلك الشرطة، من أجل متكينهم 
من اتخاذ إجراء فوري، بحسب 
كريس ســـوندرباي، املستشار 

لنـــدن ـ أ.ش.أ: بيـــع إبريق 
شاي أثري صغير في مزاد مقابل 
مليوني جنيه استرليني ملشتر 
من هونغ كونـــغ بزيادة قدرها 

أعلن ما يقرب من 45 طالبة وسط 
حضور طالبي غفير عزمهن ارتداء 
احلجاب تأثرا بكالم مغني الراي 

السابق.
كان جلول قد صرح بأنه قطع 
على نفسه عهدا بأن يعمل كل ما في 
وسعه إلجناح مشروعه املتمثل في 
»أسلمة الراي«، من خالل العمل على 
تهذيب كلماته احتراما للذوق العام 

 الريــــاض ـ يو.بي.آي: هددت 
ســــيدات ســــعوديات باستخدام 
األسلحة البيضاء في حال التعرض 
لهن وهن يقدن السيارة بأنفسهن 
في 17 يونيو املقبل، وذكرت صحيفة 
»الوطن« امس أن سجاال يدور في 
التواصــــل االجتماعي في  مواقع 
الســــعودية بني أطراف ال تعرف 
بعضها وكل ذلك بســــبب اجلدل 

حول قيادة املرأة للسيارة.
ففيما أعلنت سيدات عن عزمهن 
قيادة سياراتهن بأنفسهن يوم 17 
يونيو املقبل أنشئت صفحة جديدة 
في موقع »فيسبوك« بعنوان »حملة 
العقال يوم 17 يونيو لعدم قيادة 
املرأة«، ووضع مؤسس الصفحة 
عبارة تعريف قال فيها »االهتمام 
هو بعدم قيادة املرأة للسيارة بكل 
ما أوتينــــا من قوة وبقوة« مهددا 
مبعاقبة أي شاب وفتاة يؤيد قيادة 
املرأة للســــيارة. وكانت سيدات 
أعلــــن أيضا عن طريــــق صفحة 
على »فيسبوك« عن قرارهن قيادة 
سياراتهن بأنفسهن يوم 17 يونيو 
املقبــــل في مبــــادرة حتت عنوان 
»سأقود سيارتي بنفسي« وجتاوز 

عدد مشتركيها 11500 زائر.
أما حملة »العقال« فحملت أكثر 
من 1400 توقيع من مشتركني أبدوا 
رغبتهم فــــي حمل العقال لضرب 
كل من تســــول لها نفسها قيادة 
السيارة. وحذر مؤسس الصفحة 
من تسلل األفكار الغربية لعقول 
بنات اململكــــة ومن كثرة حوادث 
املرور في شوارعها لو قادت املرأة، 

لندن ـ ســــي إن إن: اكتشف 
باحث أميركي مجموعة كبيرة 
مــــن الوثائق التي تعود حلقبة 
النظام النازي فــــي أملانيا، إلى 
جانب صور غيــــر معروفة من 

 القاهرة ـ ام بي ســــي: «من 
رحم املوت تولد احلياة« .. هذه 
العبارة رمبا تنطبق متاما على 

كاليفورنيـــا ـ أ.ش.أ: قالـــت 
شـــركة »فيس بوك« األميركية 
إنها ستسعني بتكنولوجيا »فوتو 
دي إن أيـــه« لتحليـــل الصور 
الرقمية التي شـــاركت شـــركة 
»مايكروســـوفت« في تطويرها 
للكشـــف عن احملتوى اإلباحي 

لألطفال على موقعها.
وســـوف تســـتخدم عمالق 

 القاهرة ـ أم بي ســــي: جاءت 
الراي اجلزائري  محاضرة مغني 
الطالب« مبدينة  جلول في »عيد 
تلمسان لتكون ســــببا في إقناع 
عشرات الطالبات بارتداء احلجاب. 
وراح جلول يروي قصة توبته في 
احلفل، الذي أشرفت على تنظيمه 
خلية عز الدين قســــام ـ التابعة 
لإلحتــــاد الطالبي احلر املنشــــدـ  
وحضره عدد مــــن الطالبات غير 
احملجبات، بحسب ما ذكرت صحيفة 

الشروق اجلزائرية.
وقال جلول: »قضيت فترة من 
عمري كنت فيها من رواد املالهي 
الليلية أغني أغنية »الراي« قبل 
أن أحتول في »رمشة عني« وإثر 
حــــادث أليم أودى بأعز أصدقائي 
»تاج الدين« من زبون »الكباريهات« 
إلى رائد من رواد املســــاجد، ومن 
مجتهد فــــي أداء أغنية الراي إلى 
معتكف في العبادة، متحسرا عن 
تلك األيام التي ذهبت هباء منثورا 

من حياتي«.
وبعد أن أنهى مغني الراي كالمه 

صور ومتاثيل لهتلر

إبريق الشاي األثري

مغني الراي اجلزائري جلول

 إيالف: من املعروف ان بعض أجزاء عضلة القلب 
ميكن أن متوت بعد االصابة بنوبة أو أزمة وان هذا 

يزيد خطر التعرض الى أزمة ثانية أو الحقة.
وتتكون الرقعة اجلديدة التي يبلغ طولها 2.54 

سنتيمتر وسمكها بسمك الشعرة، من الكاربون وهي 
تلصق على املنطقة امليتة حيث تستدرج اليها خاليا 

جديدة نامية إلحيائها. ولم تختبر الرقعة الالصقة 
على مرضى أحياء ولكن الباحثني يأملون بأنها لن 
تساعد املرضى بعد حدوث األزمة القلبية مباشرة 

فحسب بل وميكن استخدامها على من أصيبوا بنوبة 
قلبية قبل سنوات ايضا. ومن آثار التلف الناجم 

عن النوبة القلبية اللهاث واالرهاق وحتويل مهمات 
بسيطة مثل العمل املنزلي وارتداء املالبس الى اشغال 

شاقة. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن توماس 
ويبستر من جامعة براون االميركية في جزيرة رود 
حيث جرى البحث ان هدف العلماء كان تطوير مادة 

توضع في موقع التلف بقسطرة أو انبوب دقيق 
بحيث ميكن للنسيج اجلديد السليم ان ينمو عليها، 

ومن املتوقع استعمال الرقعة الالصقة على البشر في 
غضون 10 الى 15 عاما.

وفي بريطانيا وحدها نحو 750 ألف شخص يعانون 
من آثار نوبات قلبية تعرضوا لها في وقت سابق. 

رقعة الصقة إلصالح التلف الناجم عن نوبة قلبية
صحتك


