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قانون أسترالي يجبر املنتقبات

على كشف الوجه لرجال القانون

اجلراحات اآللية مكلفة لكنها أكثر أمانًا

»كاسبرسكي« حتذر من روابط الڤيديو اخلبيثة
موسكو ـ أ.ش.أ: نشرت مختبرات كاسبرسكي 
تقريرها السنوي لعام 2011 املنصرم حول تطور 
التهديدات االلكترونية والبريد املزعج، وأوضحت 
أن اخلطر االكبر يأتي من الروابط اخلبيثة املؤدية 

إلى مواقع الڤيديو الترفيهية مثل يوتيوب.
ولفت التقرير االنتباه إلـــى أن البريد املزعج 
الصـــادر عن مواقع التواصـــل االجتماعي وكذلك 
بعض محركات البحث املشـــبوهة تقوم بتوجيه 
املستخدمني إلى املواقع الضارة، كما أن املستخدمني 
عادة ما ينقـــرون على الروابط اخلبيثة حتى في 
أكبر محركات البحث مثـــل محرك غوغل العاملي 

وياندكس الروسي.

وجاءت مواقع التواصل االجتماعي في املركز 
الثالث بفـــارق 1% فقط عن املركـــز الثاني، وكان 
موقعا فيسبوك وفكونتاكتي )املستخدم بكثرة في 
روسيا( األكثر استخداما من قبل مروجي الروابط 

اخلبيثة واحملتوى الضار.
وارتفعت عدد الهجمات التي تصيب متصفحات 
اإلنترنـــت مـــن 580.371.937 في عـــام 2010 إلى 
946.393.693 في عام 2011 أي أعلى بنســـبة 63.1 
مرة، ولكن إذا ما قارنا هذه األرقام بني عامي 2009 
و2010 جند أن عام 2010 كان قد شهد ارتفاعا بنسبة 
8 أضعاف عن عام 2009 مما يعني أن هناك تباطؤا 

في الهجمات اإللكترونية.

القانون.
وكانت ماثيوز )48 عاما( قدمت 
شكوى رسمية بأن ضابط شرطة 
ايقافه سيارتها  مزق نقابها بعد 

النتهاكها قانون السير.
ولم ير موثق الشكوى وجهها 
للتحقق من هويتها وال الضابط 
املناوب الذي سلمت إليه الشكوى 

في مركز شرطة سيدني.
وقال إنه »افترض« أن السيدة 
التي أمامه هي ماثيوز؟ وقد أدينت 
الســـيدة بتقدمي معلومات كاذبة 
بعدما ثبت من شرائط كاميرات 
املراقبة في سيارات الشرطة أنه 

لم يحدث أي اعتداء.
إال أن االدانة ألغيت في حكم 
االستئناف بعدما أنكرت أنها هي 
الشـــخص املوقع على الشكوى 

الرسمية املقدمة إلى الشرطة.
وتأتـــي القوانني اجلديدة في 
أعقاب تغييـــر في القانون العام 
املاضي والتي تنص على فرض 
غرامة كبيرة أو السجن ملدة عام 
للسائقني الذين يرفضون الكشف 
عن وجوههم للشرطة التي تفحص 

أي مخالفة مشتبه بها.

لو اســــتخدم االنسان اآللي في 
اجلراحة.

ووصفت تلك اجلراحات بأنها 
أكثر فاعلية وأقل احتياجا الى 
اللجوء الى احداث  قطع كبير في 
جلد املريض ويتم خاللها زرع 
كاميرا للڤيديو صغيرة وبعض 
املعدات من خالل  فتحة واحدة 

صغيرة او فتحتني.
واجلراحات التي تســــتخدم 
التقنيــــة اآللية تســــتبدل يدي 
الدقة  اجلراح مبعدات متناهية 
مثبتة في أيد آلية يشغلها اجلراح 

عن بعد.
وقــــال جيــــم هو الــــذي قاد 
الدراسة في مستشفى بريجام 
آند وومنز في بوسطن »اعتقد 
الرسالة بعد وضع  ان خالصة 
دراســــتنا في االعتبــــار هي ان 
اجلراحات التي تستخدم التقنية  
اآللية لها بعض الفوائد احملددة 
مقارنة باجلراحات املفتوحة او 

جراحات املنظار«.
وأظهــــرت دراســــة بيانات 
املرضى طوال ثالثة اشهر من عام 
2008 وكانت تلك أحدث بيانات 
متوافرة تسمح بعقد مقارنات 
دقيقــــة ان اجلراحني جلأوا في 
أكثر مــــن نصف جراحات ازالة 
البروستاتا الى االسلوب اآللي.

سيدنيـ  د.ب.أ: قال مسؤولون 
امس إن الشـــهود على الوثائق 
القانونية ستكون عليهم رؤية 
وجـــه أصحابها وفقـــا لقواعد 
النساء املسلمات  جديدة جتعل 
ملزمات بالكشف عن وجوههن 

عند التحقق من الهوية.
ووضعت القواعد اجلديدة بعد 
جناة مســـلمة منتقبة من تهمة 
االدالء ببيانـــات كاذبة بزعم أن 
االدعاء العام لم يستطع اثبات انها 
هي التي وقعت على الوثيقة ألن 

موثق الشكاوى لم ير وجهها.
وقـــال املدعي العـــام لوالية 
ســـاوث ويلز جريج سميث في 
بيان »إذا كان أي شخص يرتدي 
غطاء للوجه، فإن املراجع املختص 
يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب 
ومحترم أن يكشف عن وجهه«.

والذين يرفضـــون ال تثبت 
صحة وثائقهم وقد يتعرضون 

أيضا للغرامة.
وقال سميث إن قضية السيدة 
التي اعتنقت االســـالم كارنيتا 
ماثيـــوز في العـــام املاضي هي 
التي أدت إلى حدوث تغيير في 

رويتــــرز: توصلــــت احدى 
الدراسات الى ان جراحات الكلى 
والبروستاتا التي يستخدم فيها 
االنســــاني اآللي أقــــل خطورة 
وتؤدي الــــى نتائج أفضل فيما 
يتعلق بفترة البقاء في املستشفى 
ومخاطر نقل الدم والوفاة لكنها 
تكون أعلى تكلفة بفارق كبير.

وقارنت الدراسة التي نشرت 
في دورية أبحاث اجلهاز البولي 
بني اجلراحات التي تستخدم فيها 
التقنية اآللية وتقنيتني أخريني 
وتوصلت الى ان التكلفة املباشرة 
قد تزيد بضعة االف من الدوالرات 

ويتني هيوسنت وجيرماين جاكسون 
كانا على عالقة عاطفية

يعرفـــون عـــن عالقـــة أخيه 
بهيوسنت ولكنه نصحه بأال يقيم 
عالقة معها ألنه كان متزوجا.

وكان جيرماين قد أملح الى 
عالقته بهيوســـنت فـــي كتاب 
العام  الذي أصـــدره  مذكراته 
املاضي ولكنه قال انه على الرغم 
من املشاعر التي كان يكنها لها 
اال أن العالقة لم تتطور غير أن 
الصديق قـــال ان جيرماين لم 
يكن يرغب الكشـــف عن كامل 
العالقة لعدم جرح هيوســـنت 
خـــالل حياتها وأشـــار الى أن 
الثنائي كانا يلتقيان في الفنادق 
ويبقيان حتى وقت متأخر في 

استوديو التسجيل.
وقـــال ان العالقـــة انتهت 
عام 1984 ألن جيرماين رفض 
االنفصال عن زوجته في حينها 
هايزل غـــوردي والـــذي عاد 
وانفصل عنها بعد 3 سنوات.

وتزوجت هيوسنت بعدها من 
املوسيقي بوبي براون وانفصلت 
عنه بعد عالقة مضطربة اتهمته 
خاللها بالعنف األسري والتسبب 

في ادمانها.
وكانت الشرطة األميركية 
قد عثـــرت في 11 مـــن فبراير 
على ويتني هيوســـنت البالغة 
من العمر 48 عاما ميتة بفندق 

في والية كاليفورنيا.

الراحل مايكل جاكسون جيرماين 
حني كان متزوجا في ثمانينيات 

القرن املاضي.
أن  الى  وأشارت الصحيفة 
أغنية هيوسنت »كل حبي لك« 
التي حتكي عـــن عالقة رجل 
متزوج بعشيقته تعكس واقع 

عالقتها بجيرماين.
وقال صديق مشترك لويتني 
وجيرماين ان وفاتها »حطمت 
جيرماين بسبب التاريخ الذي 
يجمع بينهما ولم يفهم أحد مدى 
حزنه ألنهم لم يعرفوا ما الذي 

كانا يتشاركانه«.
وقـــال الصديـــق ان مايكل 
جاكسون كان بني القلة الذين 

لنـــدنـ  يو.بـــي.آي: ذكرت 
البريطانية  صحيفة »الصن« 
أن جنمة الغناء الراحلة ويتني 
هيوســـنت كانت علـــى عالقة 
البوب  عاطفية بشـــقيق ملك 

جيرماين جاكسونويتني هيوسنت

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: توفي الرسام رالف ماكواري 
الذي تعاون مع جورج لوكاس لتصميم شخصيات 
وعالم »حرب النجوم« الســـبت عن 82 عاما على ما 
جاء على موقعه االلكتروني، وقالت الصفحة الرسمية 
للرسام »بحزن عميق نعلن وفاة رالف ماكواري، تأثيره 
الرسم سيستمر  في فن 

الى االبد«.
ولد الرسام في غاري 
في انديانا )شمال شرق 
الواليات املتحدة( وانتقل 
في الستينيات الى لوس 
اجنيليـــس حيث صمم 
بعد لقائه املخرج جورج 
لوكاس شخصيات دارك 
فادور وتشـــوباكا و»ار 
تو-دي تو« و»سي-ثري 
بي او« من ثالثية »حرب 

النجوم« االساسية.
وتعاون كذلك مع املنتج واملخرج ستيفن سبيلبرغ 
لتصميم رسوم املركبات االتية من الفضاء اخلارجي 
في اطـــار فيلمي »كلوس انكوانتـــرز اوف ذي ثيرد 

كايند« )1977( و»اي تي« )1982(.
وصمم كذلك لفيلـــم »كوكون« )1985( من اخراج 
رون هاورد الذي نال على اساســـه اوســـكار افضل 

مؤثرات خاصة.

رالف ماكواري

وفاة رسام شخصيات 
عالم »حرب النجوم« 

متقاعدة في الـ 66 تنجب 
توأمني في سويسرا

»لوراكس« يتصدر إيرادات 
السينما األميركية

وفاة فتاة وسيدة  
من التبت إثر إضرام النيران 

في نفسيهما بالصني

جنيڤ ـ أ.ف.پ: اجنبت قسة متقاعدة في السادسة 
والســــتني من العمر قبل فتــــرة قصيرة طفلني توأمني 
في مستشــــفى غريزون في منطقة كوار على ما ذكرت 
صحيفة »زونتاغـ  بليك«. واكد املستشفى هذه املعلومة 
لوكالــــة »أيه تي اس« لالنباء من دون اعطاء املزيد من 
املعلومات. وذكرت الصحيفة السويســــرية انها املرأة 

األكبر سنا التي تنجب طفال في سويسرا.
وكانت امرأة في الرابعة والستني اجنبت طفلة في 
العام 2010 في هذا البلد. وقالت الصحيفة ان املرأة البالغة 

66 عاما ذهبت الى اوكرانيا لترتيب امور حملها.

العربيـــة: تصدر فيلم الرســـوم املتحركة اجلديد 
لوراكس إيرادات الســـينما في أميركا الشـــمالية هذا 
األسبوع مسجال 7.70 ماليني دوالر.  أخرج الفيلم كريس 
رينود وكيلي بالدا وشارك في بطولته باألداء الصوتي 
زاك إيفرون وتايلور سويفت وداني ديڤيتو. واحتل 
الفيلم اجلديد املشـــروع إكس املركز الثاني بإيرادات 
8.20 ماليني دوالر، الفيلم من إخراج نيما نوري زادة 
وبطولة توماس مان وأوليفر كوبر وجوناثان دانيال 

براون.

بكــــنيـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية امس ان  فتاة 
وسيدة أرملة من التبت توفيتا بعدما أضرمتا النيران 
في نفسيهما فى منطقتني نائيتني بغرب الصني في أعقاب 
قيام 22 شــــخصا بإضرام النار فى أنفسهم في مناطق 

التبت في الصني خالل األشهر املاضية.
وذكرت إذاعة »فري آسيا« التي تتخذ من أميركا مقرا 
لها إن الفتاة التي ال تعرف هويتها وترتاد مدرسة تبتية 
في بلدة ماكو بإقليم جانسو أضرمت النار في نفسها 
السبت في أحد األسواق. ونقلت اإلذاعة عن أحد مواطني 
التبت في املنفى القول إن رجال الشــــرطة نقلوا جثة 
الفتاة بعدما قام البائعون من قومية الهان باستدعائهم 
للسوق. وأضافت اإلذاعة أن فتيات من املدرسة التبتية 
قد قمن باالحتجاج في وقت ســــابق على القيود التي 
تفرضها احلكومة على مواطني التبت وقامت الشرطة 
باحتجاز العديد من الفتيات. وقالت منظمة تبت احلرة 
)فري تبت( التي تتخذ من لندن مقرا لها إن سيدة )32 
عامــــا( لقيت حتفها األحد بعدمــــا أضرمت النيران في 
نفســــها في بلدة »أبا« التي تعرف باسم »جنابا« بلغة 
التبت بإقليم سيشــــوان املجاور.  وأضافت املنظمة ان 
السيدة التي تعرف باســــم رينشني أضرمت النار في 
نفسها بالقرب من مركز للشرطة عند الباب الرئيسي 
لدير كيرتي. ويتردد أن الســــيدة وهي أرملة أم ألربعة 
أطفال هتفت بشــــعارات مؤيدة لتحرير التبت وعودة 

زعيم التبت الروحي املنفي الداالي الما.

هل تتزوج مادونا من عشيقها اجلزائري؟
وكانت مادونا قالت بعد طالقها 
من ريتشي عام 2008 إنها ال ترغب 
في الزواج مجــــددا ولكنها عادت 
وقالت فــــي مقابلة إنها ترغب في 

الوقوع في احلب.

لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: يبدو أن 
ملكــــة البوب األميركيــــة مادونا 
على استعداد لالرتباط مرة جديدة 
وهي تفكر في قبول عرض حبيبها 
اجلزائري الذي طلب منها الزواج 
على الرغم أنه يصغرها بنحو 30 
عاما. وذكــــرت صحيفة )الصن( 
الفرنسي  الراقص  أن  البريطانية 
من أصول جزائرية ابراهيم زيبات 
طلب من مادونا الزواج منها قبل 
بضعة أســــابيع في مركز لديانة 
الكاباال اليهودية ولكنها لم جتب 

على طلبه بعد.
ونقلــــت عن مصــــدر قوله إن 
مادونا »ال ترغب االستعجال في 
القيام بأي شيء فهي سعيدة مع 
ابراهيم على الرغم أن أصدقاءها 
ليســــوا متأكدين أنها مســــتعدة 

للزواج مجددا«.
وتقيــــم مادونــــا )53 عامــــا( 
عالقة مع زيبــــات )24 عاما( منذ 
عام 2010، يذكر أن املغنية كانت 
تزوجت مرتني في السابق من املمثل 
شون بن واملخرج البريطاني غاي 

مادونا وابراهيم زيباتريتشي.

تعرض هاتف كريستينا هندريكس 
للقرصنة وسرقة صور لها

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: 
أقرت النجمة األميركية كريستينا 
هندريكس التي كانت قد اختيرت 
بني أكثر النساء إثارة في العالم 
أن هاتفها تعرض لعملية قرصنة 
وسرقت صور لها منه ولكنها قالت 
ان الصورة العارية التي نشرت 

لها على االنترنت مزيفة.
ونقل موقع »تي أم زد« عن 
املتحدث باسم هندريكس جنمة 
مسلسل »رجال مجانني« قوله ان 
هاتفها تعرض للقرصنة بالفعل 
وسرقت العديد من صورها بينها 
صور وهي ترتدي مالبس خفيفة 

وبدون مساحيق جتميل.
غير أن املتحدث قال ان صورة 
تظهر هندريكس عارية الصدر 
نشرت على االنترنت مزيفة ولم 

تسرق من هاتفها.
وقال املتحـــدث إنه مت إبالغ 
السلطات املعنية وهي حتقق في 
اجلهة التي تقـــف خلف عملية 

كريستينا هندريكسالقرصنة.

احلمام الزاجل البلجيكي من هوايات 
الصينيني األثرياء اجلديدة

كورتري ـ أ.ف.پ: يدفع أثرياء صينيون عشرات 
آالف اليورو في مقابل طائر حمام زاجل محدثني بذلك 
ثورة في قطاع تربيــــة احلمام الصغير في بلجيكا، 
ويأتي ذلك أحيانا على حســــاب صغار الهواة الذين 

خرجت هوايتهم املعوملة عن سيطرتهم.
تعتبر تربية احلمام من الهوايات القدمية في الصني. 
وفي بكني خصوصا، كان أصحاب احلمائم يزجلون بها 
ملدة قصيرة ويدربونها على العودة إلى برج احلمام 
بأمر منهم. في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا، تنقل 
حمائم السباق بالقطار مســــافات قد تبعد أكثر من 
ألف كيلومتر عن نقطة انطالقها، إلى برشــــلونة أو 
كليرمون فيران أو حتى ليموج مثال. والفائز يكون 
الطائر الذي يعود غريزيا الى النقطة التي انطلق منها 

جاعال صاحبه يكسب أمواال كثيرة أحيانا.
وقد تراجعت هواية تربية احلمام على مر العقود 
واألجيال في بلجيكا. غير أن مجيء اآلسيويني قلب 
املعادلة. فعلى سبيل املثال، دفع رجل األعمال الصيني 
الثري جدا هو زين يو 250 ألف يورو في مقابل الطائر 
»سبيشيل بلو« محطما بذلك السعر القياسي لطير من 
هذا النوع. وقد باع صاحب »سبيشيل بلو« الهولندي 
بيتر فينسترا خالل السنوات األخيرة 250 طائر حمام 
في مقابل حوالي مليوني يورو، بحسب موقع املزادات 
املتخصص في هذا املجال »بيدجن بارادايز« )بيبا( 

الذي أكد أن »50% من زبائنه هم صينيون«.
وهؤالء الهواة اآلتون من آســــيا مستعدون لدفع 
مبالغ طائلة في حال »كان احلمام قد فاز بجوائز عدة 
وينحدر من ساللة جيدة«، على ما شرح لوكالة فرانس 
برس نيكوالس غيزيلبريخت مدير موقع »بيبا«، على 
هامش الدورة الثانية للمنتدى الدولي لتربية احلمام 
التي انعقدت في مدينة كورتري في شمال غرب بلجيكا 

مبشاركة أكثر من سبعة آالف هاو.
وقال التايواني جونسن كيانغ الذي شارك في املنتدى 

»أظن أن بلجيكا هي مملكة احلمام الزاجل«.

غير أن توافد الشراة اآلسيويني األثرياء ال يلقى 
استحسان اجلميع. فقال مارسيل كاندنيير وهو أحد 
الهواة االتي من مدينة ليل في شــــمال فرنسا »مئتا 
ألف يورو ســــعر جد باهظ في نظري وهذا أمر غير 
طبيعي«. وأضاف الفرنسي جيل فانوفيل »هذا أمر 
غير معقول وهو يقضي علــــى قطاع تربية احلمام 
شيئا فشيئا. فكيف ميكن للهواة الشباب أن يخوضوا 
هذا املجال؟« وقد شهد فيلي أنكيني البالغ من العمر 
75 عاما والذي يربي قرابة 80 طائر حمام في بلدته 
الواقعة في ضواحي بروكسل اخلضراء، حادثة اليمة 
مرتبطة بأســــعار احلمام الهائلة. ففي مطلع فبراير، 
تقدم بشكوى بعد سرقة بطله »نوار« )األسود( وهو 
أخبر »كانوا قد عرضوا علي 15 ألف يورو لكنني كنت 
أريد 20 ألفا ألشتري ســــيارة جديدة«. وتابع قائال 
انه بعد أيام على زيارة هؤالء املهتمني بشراء الطائر 
»كسر قفل برج احلمام وأخذوا )نوار( وحاولوا أخذ 
طائر آخر لكنهم كسروا جناحه«. ولفت إلى أنه بات 
يتعذر اآلن على هذا الطائر املشــــاركة في السباقات. 
ويبدو أن االجتاه السائد في هذا القطاع يدفع الى اتخاذ 
إجراءات محترفة. وقد قام مارك دو كوك الذي ميتلك 
600 طائر حمام بتدعيم أبراج احلمام بوسائل حماية 
جد متطورة في مدينة تيمسي )الشمال(. فتقوم 15 
كاميرا مبراقبة الطيور التي تصل قيمة البعض منها 
إلى 100 ألف يورو والتي تتمتع بدش لالســــتحمام 
وحجرة لالسمرار هي نوع من »سونا للحمام«، متاما 
مثل كبار الرياضيني. ويســــتهدف مارك دو كوك بال 
شــــك الزبائن الصينيني الذين يولون أهمية كبيرة 
للفخامة. ويوضح »الصينيون يولون أهمية كبيرة 
للمظاهر الفخمة فهم حتى لو كانوا من غير املربني ولن 
يتمكنوا من املشاركة في مسابقات، إال أنهم يريدون 
شراء طائر حمام فاخر كما يفعل محبو الفن بشرائهم 
لوحات لروبنز ورامبرنت«. وهو يفضل عدم الكشف 

عن األرباح التي تدرها عليه هوايته هذه.


