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كاميرا تلتقط سرعة.. الضوء إنسان النياندرتال لم يسكن 

الكهوف.. بل بنى املنازل

ارتفاع عدد ضحايا محطة النفط 
الروسية العائمة 

في بحر »اخوتسك« إلى 14 شخصًا

.. والسلطات اإليرانية تعدم 
رجاًل اغتصب امرأة غربي البالد

مهرجان ثقافي ألعمال الكاتب 
البريطاني وليام شكسبير 

خالل أوملبياد لندن 2012

عدد سكان إيران يصل 
إلى 75 مليون نسمة

نتنياهو يحذر من خطر إصرار 
املتطرفني على الفصل 

بني اجلنسني في إسرائيل

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: طور علماء في معهد أميركي كاميرا 
ميكنها أن تلتقط ســــرعة الضوء فتأخذ صورة خالل جزيئات 
قليلة من الثانية. وأفادت وسائل اإلعالم األميركية بأن العلماء 
في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا استخدموا عدة كاميرات 
وأجهزة حتســــس ومرايا ومصادر ضوئية البتكار أفالم حركة 
بطيئة من ضوء متحرك عبر أشياء وسوائل. وقال البروفيسور 
راميش راسكار مبقابلة مصورة »طورنا كاميرا تقوم على احلركة 
الضوئية اخليالية حيث نرى جزيئات ضوء عبر الفضاء«. وأشار 
إلى ان جزيئات الضوء تتحرك بسرعة تفوق مليون مرة سرعة 
الطلقة النارية وبإمكان كاميرتنا التقاط هذه اجلزيئات. وقال 
راسكار وزمالؤه ان هذا املشــــروع يظهر ان الصورة قد تكون 
مهمة في املجال الطبي والتصوير التجاري. وأضاف »تخيلوا 
أن تتوافر هذه التقنية بالهواتف النقالة بعد 10 سنوات بحيث 
ميكن أن يكون املــــرء باملتجر ويحدد عبــــر الصورة إن كانت 

الفواكه ناضجة أم ال«.

لندنـ  يو.بي.آي: اكتشف علماء منزال إلنسان النياندرتال 
الذي انقرض قبل نحو 24 ألف سنة مبني من عظام املاموث 

وعمره 44 ألف عام في مولدوفا.
وذكرت صحيفة »التلغراف« البريطانية أن الباحثني من 
املتحف الوطني لتاريخ الطبيعة في باريس اكتشفوا املنزل 
الذي يعود إلى ما قبل 44 عاما في مولدوفا ومت تصنيعه 

من عظام املاموث وزخرف بالنقوش واألصباغ.
وكان يعتقد ســـابقا أن إنســـان النياندرتال اتخذ من 
الكهوف ملجأ له. ويعد هذا االكتشـــاف أقدم منوذج عن 
منـــزل بني من العظام ويظهر أن أســـالفنا عاشـــوا في 
املنازل في وقت سابق على ما كان يعتقد من قبل. وقالت 
عاملة اآلثار التي قادت البحث اليتيتيا دمياي للصحيفة 
البريطانية إن »اســـتعمال العظام كعنصر في البناء قد 
استخدم حتسبا للتغيرات املناخية.. ففي الطقس البارد 
وفي بيئة مفتوحة دفع فقدان اخلشـــب البشر الستخدام 
العظام حلماية أنفسهم من الرياح«. ويتألف املنزل الدائري 
املكتشف من 116 عظمة كبيرة بينها جماجم ماموث وأفكاك 

و14 نابا وعظام أرجل.
ووجد داخل املنزل 25 مدخنة مليئة بالرماد ما يشير 

إلى انها استخدمت.

موسكوـ  كونا: ارتفع عدد ضحايا محطة النفط الروسية 
العائمة التي غرقت في بحر )اخوتســـك( الى 14 شخصا 

فيما متكنت فرق االنقاذ من انتشال 14 آخرين.
وقال التلفزيون الروسي في تقرير مباشر من منطقة 
احلـــادث أمس ان عددا من الســـفن والبواخر اضافة الى 
طائرات من طراز »اليوشـــني« و»توبوليف« تشارك في 
عمليات البحث عن البحارة وعمـــال النفط الذين مازال 

مصيرهم مجهوال.
وكان 67 شخصا على منت محطة »كولسكيا« العائمة 
قبـــل ان تغرق وتســـتقر على عمـــق 1441 مترا في بحر 
»اخوتسك« في الشـــرق األقصى بسبب األمواج العاتية 

التي بلغ طولها ستة أمتار.
من جهتها، ذكرت وكالة انباء »ريا نوفوستي« ان النيابة 

العامة أقامت دعوى جنائية في حادث غرق احملطة.
وبينت ان فرق اإلنقاذ الحظت وجود قوارب مطاطية 
على متنها عدد من األشخاص لم يعرف بعد ان كانوا على 
قيد احلياة أم لقوا حتفهم بسبب الظروف املناخية الرديئة 

التي يتوقع ان تزداد سوءا خالل األيام املقبلة.

طهران ـ د.ب.أ: ذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إيسنا( 
أن السلطات أعدمت مغتصبا غربي إيران. وأضافت الوكالة أن 
الرجل خطف واغتصب امرأة عام 2006 ومتكن من الهرب على 
مدار خمســــة أعوام. ومت إعدام الرجل في سجن »إيالم« بوسط 
البالد عقب التصديق على حكم اإلعدام الصادر بحقه من جانب 
احملكمة العليا. يذكر أن القتل واالغتصاب واالجتار بكمية تزيد 
على خمســــة كيلوغرامات من املخدرات، من بني اجلرائم التي 

تستوجب عقوبة اإلعدام في إيران.

لندنـ  أ.ش.أ: أعلنت الفرقة امللكية لشكسبير أنها ستنظم 
مهرجانا عامليا خالل دورة األلعاب األوملبية لندن 2012 يتضمن 
عددا كبيرا من أعمال الكاتب البريطاني وليام شكسبير ليكون 

أكبر احتفال بالكاتب خالل هذا احلدث العاملي.
وســـيتم اإلعداد للمهرجان في مسرح مدينة ستراتفورد 
ـ ابـــون ـ افون وهي املدينة التي شـــهدت ميالد الكاتب في 

ابريل 1564.
وأعلنت إدارة األوملبياد الثقافي والذي يصاحب اوملبياد 
لندن أن العام القادم سيشـــهد مـــرور 448 عاما على ميالد 
الكاتب الكبير. وأضافت في بيان لها أول من أمس أن األلعاب 
األوملبية سيصاحبها عروضا من مسرحيات شكسبير يشهدها 
نحو مليون مشـــاهد من أنحاء العالم يتوقع أن يصلوا الى 

املدينة.
وسيتم تنظيم »املهرجان العاملي لشكسبير« عن طريق 
الفرقة امللكية لشكسبير من مقرها الرئيسي في ستراتفورد 
والذي يبدأ من 23 ابريل وحتى 9 سبتمبر وتشارك في العروض 

نحو 50 فرقة فنية من أنحاء بريطانيا ومن اخلارج.

طهران ـ د.ب.أ: أعلن رئيس جهاز االحصاء اإليراني ان عدد 
سكان ايران وصل الى 75 مليون نسمة وفقا آلخر تعداد. وصرح 
عادل آزار لوكالة أنباء اجلمهورية االســــالمية االيرانية )إرنا( 
بأن عدد ســــكان ايران وصل الى اكثر من 74 مليونا و900 ألف 
شخص، بزيادة 1.4% عن آخر تعداد في 2006. وأجري التعداد 
في الفترة بني يوليو ونوفمبر. وأوضحت البيانات ان املدن أكثر 
جذبا للسكان، حيث وصلت نسبة من يعيشون في احلضر من 
68% الى 71%. وتراجع متوســــط عدد أفراد األسرة من 4.1 أفراد 

عام 2006 الى 3.6 أفراد.

القدس ـ رويترز: حذر رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامني 
نتنياهو من اخطار الفصل بني اجلنسني في إسرائيل بعد ان رفضت 
امرأة االنصياع ملطلب مجموعة من اليهود املتدينني املتطرفني 

باجللوس في مؤخرة حافلة كانت متجهة إلى القدس.
وأثار احتجاج تانيا روزينبليت )28 عاما( على منت احلافلة 
موجة من اجلدل على موقع فيسبوك واصبح اخلبر الرئيسي 
في الصحف اإلســــرائيلية وســــط مخاوف من جانب األغلبية 

العلمانية من زيادة النفوذ السياسي للمتدينني.
تأتي هــــذه الواقعة في اعقاب غضب واســــع النطاق جتاه 
املستوطنني املتعصبني في  الضفة الغربية الذين خربوا ممتلكات 
فلســــطينية وانقلبوا على اجليش باالعتداء على احد مواقعه 
العســــكرية. وقال نتنياهو خالل اجتمــــاع ملجلس الوزراء في 
تصريحات نقلتها وسائل االعالم »املجتمع اإلسرائيلي هو خليط 
متشابك من اليهود والعرب والعلمانيني واملتدينني واملتطرفني 
وحتى اليوم نحن نتفق على التعايش السلمي«. وأضاف »الحظنا 
في االونة االخيرة محاوالت الفســــاد هذا التعايش« مشيرا الى 
حادث روزينبليت. وقــــال نتنياهو »اعارض ذلك متاما. اعتقد 
انه ال يتعني علينا ان نسمح جلماعات متطرفة بتفكيك نسيجنا 
املشترك ويجب ان نحافظ على االماكن العامة كأماكن مفتوحة 

وآمنة لكل مواطني إسرائيل«.

الوليد بن طالل يشتري حصة 
في شبكة »تويتر« بقيمة 300 مليون دوالر

»املرأة احلديدية« تواجه انتقادات 
من كاتب السيرة الذاتية األصلية

وانتشر املوقع كخدمة جديدة 
على الساحة في عام 2007 من حيث 
تقدمي التدوينات املصغرة،  وفي 
أبريل 2007 قامت الشركة األميركية 
بفصل اخلدمة عن الشركة وتكوين 

شركة جديدة باسم تويتر.
يذكر أن بعض التقديرات أشارت 
سبقا إلى أن »توتير« حصلت على 
عوائد بقيمة 45 مليون دوالر من 
اإلعالنات في عام 2010، ومن املتوقع 
بلوغها 150 مليون دوالر عام 2011. 
وقال األميــــر الوليد بن طالل في 
تعليقه على الصفقة أنها: »صفقة 
عام 2012 هدية لكل مواطن عربي. 
وتبرهن هذه الصفقة على قدرتنا 
في حتديد الفرص االســــتثمارية 
الواعدة التي تتميز بالنمو املرتفع 

وبتواجد وتأثير عاملي«.

انها الشخصية  »تاتشر« على 
الوحيدة التي استطاعت هزمية 
وســـحق االحتاد السوفييتي 
مبفردهـــا ممـــا يفقـــد القصة 
مصداقيتها، مشيرا إلى أن أداء 
»ميريل« في الفيلم كان مبالغا 
فيه خاصة في طريقة احلوار 
التي مالت الى األسلوب الشعري 

مع باقي املمثلني.
وأضـــاف أن الشـــخصيات 
الذكورية في الفيلم لم تعط حقها 
وخاصة شخصية »هويي« الذي 
كان أشبه بشخصية كاركاتيرية 
ضعيفة احملتوى ولم يتم تقديره 
كرئيس للخزانة قام بالعديد من 

األعمال املهمة.

املســــتخدم مهم ومشوق. ويقدم 
خدمة تدوين مصغر والتي تسمح 
ملســــتخدميه بإرسال رسائل عن 
حالتهــــم بحد أقصــــى 140 حرفا 
للرسالة. ومبا يقارب 250 مليون 
رسالة يوميا وأكثر من 100 مليون 
مستخدم نشط، يجد املستخدمون 
ما يســــتهويهم فــــي أي مكان في 

العالم.
وميكن الوصــــول إلى تويتر 
واستخدامه على شبكة اإلنترنت 
والهواتف الذكية. يشــــار إلى أن 
موقع تويتر، ظهر بداية عام 2006 
كمشــــروع تطوير بحثي أجرته 
شــــركة أوبفيوس األميركية في 
مدينة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك 
أطلقته الشركة رسميا للمستخدمني 

بشكل عام في أكتوبر 2006.

جلائزة األوسكار كأفضل ممثلة 
عن دورها في هذا الفيلم، حيث 
أذهلت »ميريل« الصحافة الفنية 
والسينما الهوليودية عند ظهور 
أول صورة لها بشكل مذهل قريب 
للغاية من شكل وهيئة »املرأة 
احلديدية« مارجريت تاتشـــر 

خاصة بعد وضعها للمكياج.
وأعرب »كامبل« عن اعتراضه 
علـــى العديد مـــن األمور التي 
تناولهـــا الفيلـــم، واصفا بأنه 
أغفل الكثير من األحداث، وغير 
مشابه لواقع األمور التاريخية 
الصحيحة، باإلضافة إلى عدم 
الكثير من الشخصيات  ظهور 
الذكورية في الفيلم، وتصوير 

الرياضـ  د.ب.أ: أعلن امللياردير 
الســــعودي األميــــر الوليــــد بن 
طالل االثنني عن شــــراء »حصة 
استراتيجية« في موقع املدونات 
الصغيرة علــــى اإلنترنت تويتر 
بقيمة 1.125 مليار ريال )300 مليون 

دوالر(،
وقالت شركة اململكة القابضة 
التي يرأس مجلس إدارتها األمير 
الوليد وميتلك منها 95%، في بيان 
»ان هذه الصفقة تأتي بعد أشهر 
من املفاوضات بني األطراف ومتثل 
حصاد ومتابعة دقيقة لشــــركة 
تويتر وعملية مفصلة وشــــاملة 
للفحص النافي للجهالة«. ويعتبر 
تويتــــر  موقع شــــبكة اجتماعية 
الكترونية تربــــط الناس في كل 
مكان مباشــــرة إلى كل ما يجده 

نيويـــورك ـ أ.ش.أ: انتقـــد 
املؤلـــف األميركي جون كامبل 
وكاتب السيرة الذاتية األصلية 
اخلاصة بقصة حياة رئيســـة 
وزراء بريطانيـــا عـــن حزب 
احملافظني مارغريت تاتشر الفيلم 
اجلديد الذي جاء بعنوان »املرأة 
احلديدية« والذي يتناول قصة 
حياة »تاتشر« التي استطاعت 
طوال فترة رئاستها أن تتغلب 
على األزمـــات االقتصادية في 
بريطانيا، وتقلدت احلكم منذ 

عام 1979 حتى عام 1990.
وقامت بتجسيد شخصية 
الشـــهيرة  »تاتشـــر« املمثلة 
»ميريل ستريب« والتي رشحت 

األمير الوليد بن طالل

مارغريت تاتشر

حرب بني طالبان وواشنطن على »تويتر«

متطورة وعمليات وســــائل إعالم 
اجتماعيــــة عدوانية رغم اجلهود 
املشــــكوك فيها من قبــــل وكاالت 
الغربيــــة الختــــراق  املخابــــرات 
وتعطيل املواقع اإللكترونية لهذه 

املنظمات.
وذكرت الصحيفة أن من أسباب 
جلوء املسؤولني األميركيني لتويتر 
هو النشــــاط املتزايد ملن سموهم 
املتطرفني على الشبكات االجتماعية 
وجتنيدهــــم أميركيني متعاطفني 

للعمل معهم.
وبحســــب الصحيفــــة فإنــــه 
رغم أن طالبان ليســــت اجلماعة 
املتطرفــــة الوحيــــدة على تويتر 
فإنها تبدو الوحيدة التي تتبادل 
رسائل مع اجليش األميركي. ويقر 
أحد املسؤولني بأن طالبان لديها 
معلومات اســــتخبارية عملياتية 

جيدة.
وتشــــير الصحيفــــة إلــــى أن 
املسؤولني العســــكريني يراقبون 
رسائل طالبان بدقة ويتجاهلون 
الرسائل غير املؤثرة التي يجدون 
فيها اســــتثارة من نوع ما لعوام 
الناس، فيجابهونها بسرعة وحسم 

لتفنيدها. 
لكن املسؤولني ليس لديهم وجهة 
نظر قوية حول مدى أهمية منح 
جماعات مثل طالبان منبرا رئيسيا 
املواقع اإلعالمية االجتماعية  في 
التقليدية ألن مداخالت طالبان يبدو 
أنها ال تنتهك املبادئ التوجيهية 

ملوقع تويتر.

تطور ميدان املعركة بني حركة 
طالبان واجليش األميركي ليشمل 
موقع التواصل االجتماعي تويتر. 
فقد بدأت احلرب على تويتر بني 
اجلانبني في 14 سبتمبر في غضون 
الهجوم على السفارة األميركية في 

العاصمة األفغانية كابل.
وأشــــارت صحيفة واشنطن 
بوســــت إلى أن الشــــجار احلالي 
يبدو أنه هو خط االتصال الوحيد 
بــــني األميركيني وحركة  املفتوح 
طالبان بعد انهيار مباحثات السالم 
االستكشــــافية هذا العام. ويقول 
الهجوم  إن  أميركيون  عسكريون 
الكبير على املجمع الديبلوماسي 
أكد لهم أنهم بحاجة إلى أخذ زمام 
املتمثلة في  الدعائيــــة  املبــــادرة 
تويتر حيث إنه أداة متاحة ميكن 
أن تصوغ القصة أسرع بكثير من 
النشــــرات اإلخبارية أو الرد على 

االستفسارات الفردية.
وأضافت أن كثيرا من املنظمات 
إنترنت  »اإلرهابية« لديها مواقع 


