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سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: اعلنت »يوبيسوفت« ان اللعبة 
االلكترونية »أساسينز كريد 3« ستطرح في األسواق في 30 اكتوبر 
2012 وتدور أحداثها في أواخر القرن الثامن عشــــر خالل حرب 

الواليات املتحدة من أجل االستقالل ضد اجليش البريطاني.
وسيصدر اجلزء الثالث من هذه اللعبة االلكترونية الناجحة 
على جهازي اللعب »اكس بوكس 360« و»بالي ستايشــــن 3« 

وأجهزة الكمبيوتر وسيبلغ ثمنها ستني دوالرا.
وأكد إيف غييومو رئيس »يوبيسوفت« قائال »ستذهلون ألن 
)أساسينز كريد 3( تضم بطال جديدا وإمكانيات لعب إضافية«. 
وقد طورت اســــتوديوهات عدة تابعة لـ »يوبيسوفت« ومنها 
استوديو مونتريال في كندا هذه اللعبة االلكترونية منذ سنوات 
عدة. وأعلنت »يوبيســــوفت« أنها تعمل على إصدار نسخة من 
اجلزء الثالث من هذه اللعبــــة من أجل جهاز اللعب »وي« من 

»نينتندو« تسمح لالعبني مبنافسة بعضهم البعض.

لندن ـ ســــي ان ان: جترى في الغابون جهود حثيثة إلنقاذ 
الســــالحف ذات الدرع اجللدية، التي تعتبر واحدة من أضخم 

الزواحف في العالم، وتواجه خطر االندثار.
ويختلف هذا النوع من السالحف عن باقي سالالت السالحف 
من حيث ان الدرع مكون من جلد سميك شبيه باملطاط، وليس 
حراشــــف عظمية. ويعتبر هذا النوع من السالحف من األنواع 
املهاجرة، وتستطيع السباحة ملسافات طويلة ويساعدها على 

هذا زعانفها الكبيرة التي تشبه املجداف الكبير.
ورغم انتشــــارها على نطاق واسع باحمليطات حول العالم، 
فقــــد تراجع تعدادها خالل العقود األخيــــرة بواقع 80%، جراء 
الصيد اجلائر وصنفت كمعرضــــة حلظر االنقراض ووضعت 
حتت احلماية الدولية. وتعد دولة الغابون، غرب أفريقيا، من 
أكبر مواطن تلك الفصيلة من السالحف، ويقدر تعدادها هناك 
مبا بني 15 ألفا إلى 41 ألفا من اإلناث التي تســــتخدم السواحل 

االستوائية الدافئة لوضع بيضها.
وبعد التزاوج تتجه السالحف إلى الشواطئ، لوضع بيضها 

الذي قد يصل عدده إلى 150 بيضة.

»أساسينز كريد 3« لعبة إلكترونية 
تدور أحداثها أيام الثورة األميركية

جهود إلنقاذ السالحف ذات 
الدرع اجللدية من االنقراض

ذات الرداء األسود تثير الرعب أم تبيع رضيعتها بـ 8 آالف دوالر !
في قلوب البريطانيني!

خيوط العناكب قد تعطي أفضل 
النغمات على أوتار الكمان

وزير اإلعالم السعودي يرفض 
وصف املعترضني 

على معرض الرياض باحملتسبني

النساء الكوادر يتقاضني 
أجورًا أقل بـ 22% من الرجال 

بصورة عامة في أوروبا

احلكم على مغربي بالسجن 
خمسة أشهر وطرده من الواليات 

املتحدة بعد زواج وهمي

معرض جنيڤ للسيارات يفتح أبوابه في أجواء تعكرها األزمة 

عجوز سعودي: عشت في املاء 40 عامًا على صوت
 »أم كلثوم« وأحلم بزوجة تشاركني همومي

لندنـ  د.ب.أ: من املتوقع طرح 
احدى أشهر لوحات الرسام بابلو 
بيكاسو التي تصور طفال ومعه 
حمامة للبيع بعدما عرض مالكوها  

بيعها. 
وقالت دار كريستي للمزادات 

في لندن أن مالكي اللوحة طلبوا 
منها العثور على مشتر للوحة 
التي تقدر قيمتها بنحو 50 مليون 
جنيـــه اســـترليني )79 مليون 
دوالر(. وذكرت تقارير إعالمية 
أمـــس األول إن اللوحة قد تباع 

ملالك أجنبـــي إذا طرحت للمزاد 
حيـــث أنه ال يوجد معرض فني 
بريطاني أو مؤسسة بريطانية 
لديها املال الكافي لشراء اللوحة. 
ومتتلك أســـرة ابيركونواى في 
ويلز غرب بريطانيا اللوحة التي 

رسمها بيكاسو عندما كان يبلغ 
من العمر 19 عاما.

 ورسم بيكاسو اللوحة التي 
تصور طفال ميسك حمامة ويقف 
بجانب كرة متعددة األلوان في 

باريس عام 1901.

طرح لوحة شهيرة لبيكاسو مبزاد في بريطانيا

هو أيضا سيد املوقف فيما يخص 
سوق أوروبا الغربية عند املصنع 
الياباني »تويوتا« الذي يتوقع له 
تراجعا بنسبة 5%. وقد قال ديدييه 
لوروا املســـؤول املعني بأوروبا 
»نحن جد حذرين... ألن أوروبا 
تشهد برأينا أزمة ثقة خطيرة في 
أوساط الزبائن«. وأضاف »الوضع 
كان أســـوأ من املتوقع في يناير 
وفبراير«. وقد كلف العام املاضي 
هـــذا التراجع في ســـوق أوروبا 
الغربية غاليـــا بعض املصنعني 
الذين ال يزالـــون يعتمدون على 
هذه املنطقة من قبيل الفرنســـي 
»بي إس آ بيجو سيتروين« الذي 
أعلن،  في مسعى منه إلى اخلروج 
من األزمة، عن حتالفه مع املصنع 
األول عامليا للســـيارات الفاخرة 
األميركي »جنرال موتورز« الذي 
سيصبح ثاني مساهم في الشركة 

مع 7% من رأس املال.

من عمره وهو يهــــوى احلياة 
البحرية وميــــارس هوايته في 
صيد الســــمك التي تعد مهنته 
األولــــى التي ورثهــــا عن اآلباء 
واألجداد، حيث لم تشغله عنها 
أي من املهــــن األخرى، رغم أنه 
عمل حدادا ثم بناء وبعدها عمل 
في إحدى شركات التنقيب بالربع 
اخلالي ويتقاضى حاليا ضمانا 

اجتماعيا قيمته 900 ريال«.
وأشــــار إلى أن عدم امتالكه 
منزال يأويه جعلــــه ميكث في 
منزله بالبحر طــــوال 40 عاما. 
وأضاف »بنيت منزلي بيدي بعد 
أن جمعت األخشاب املتناثرة من 
أماكن عدة من مدينة جازان وأغير 
خشب املنزل كل 4 سنوات كي 
ال يســــقط بي في قاع البحر«، 
الفتا إلى أنه استقبل في منزله 
بعض الــــزوار ويقدم لهم التمر 
والقهوة، لكنه ال يقبل مساعدتهم 
لــــه بتقدمي الطعام والشــــراب.  
وكشف اجلعفري أنه ساهم بشكل 
كبير في إحباط عدد من عمليات 
التهريب لبعض ضعاف النفوس، 
وذلك بالتعاون مع أفراد حرس 

احلدود السعودي.

فـــي الواليات املتحـــدة والصني 
واليابان أيضا، وفق االحتاد األملاني 

للسيارات.
ومن املفترض أن تسجل اليابان 
التي ضربها العام املاضي زلزال 
وتسونامي دمرا جزءا من األرخبيل، 
منوا في مبيعات السيارات مبعدل 
17% يشـــمل 4.1 ماليني ســـيارة. 
ويتطـــرق املصنـــع األول عامليا 
األملاني »فولكسفاغن« بحذر إلى 
توقعات النمو، آمال أن يحقق أيضا 
هذا العام النتائج القياسية التي 
سجلها في العام 2011، على حد قول 
مديره مارتني فينتركورن. وهو قد 
صرح للصحافيني عشية افتتاح 
معرض جنيڤ للسيارات لوسائل 
اإلعالم »ال شك في أنه ينبغي تقييم 
أوروبا تقييمـــا ثاقبا، وال أقصد 
أملانيا التي ال تزال تســـجل منوا 
على صعيد ســـوق السيارات بل 
بلدان أوروبا اجلنوبية«. والتشاؤم 

يلحظ عن بعد مظاهر الفرح أو 
احلزن التي تستجد على قريته 
الصغيرة »قوز اجلعافرة«، رغبة 
منه في زيارة أقربائه ومشاركة 
أفراحهم وأحزانهم،  أهل قريته 
إال أنه دوما ما يخجل من زيارة 
اآلخرين ملنزله املتواضع، حيث 
يعمد كثير منهم إلى تقدمي الطعام 

والشراب له.
وعن حياتــــه في ذلك املنزل 
اخلشبي في بحر جازان يقول 
الســــابعة  اجلعفري: »إنه منذ 

جنيڤـ  ا.ف.پ: افتتح معرض 
جنيڤ للسيارات أبوابه امام وسائل 
اإلعالم الثالثاء فـــي أجواء لبية 
اذ يتوقع اخلبراء  بعض الشيء 
تراجعا فـــي املبيعات في أوروبا 
في ظـــل األزمة،  وقد دفعت هذه 
التوقعات الفرنســـي »بي إس آ« 
إلى التقرب من األميركي »جنرال 
موتورز«. وأتت تصريحات االحتاد 
األملاني للســـيارات واضحة بهذا 
الشأن االثنني على لسان مديره 
ماتياس وايزمـــان الذي قال »قد 
يشهد سوق السيارات في أوروبا 
الغربيـــة على األرجـــح تراجعا 
بنسبة 5% ليصل إلى 12.1 مليون 
وحدة بسبب أزمة الديون العامة 
في بعـــض البلدان فـــي االحتاد 
األوروبي«. وخالفا ألوروبا، من 
املتوقع أن يتواصل النمو في قطاع 
الســـيارات على الصعيد العاملي 
ليبلغ 4% بفضل دينامية السوق 

الرياض ـ ام.بي.سي: يعيش 
مسن ســــعودي في البحر منذ 
أربعــــة عقود، مســــتغال  نحو 
امتهانه الصيــــد في بناء منزل 
خشبي جهة شواطئ الكورنيش 
الشــــمالي مبنطقة جازان، على 
الرغم من مرور عقود من عمره 
يحلم بزوجة ومنزل يجمعهما 

حتت سقف واحد. 
ونقلت صحيفــــة »الوطن« 
الســــعودية عن محمد مطاعن 
اجلعفــــري البالغ من العمر 60 
عاما قوله: »إنه ال ميتلك منزال 
 يأويه لذلك يعيش في البحر طوال 
الـ 40 عاما املاضية، واضطر إلى 
أن يبني منزال بيده من األخشاب 
املتناثرة التي جمعها بنفســــه، 
ويضطر أيضا إلى تغييرها كل 
أربع ســــنوات كي ال يسقط في 

قاع البحر.
 وتصف الصحيفة املســــن 
الســــعودي بأنه يعشق البحر 
حــــد اجلنون، مشــــيرة إلى أنه 
متمســــك بعاداتــــه وتقاليده. 
وطوال الوقــــت يلزم اجلعفري 
بيته وسط املياه وال يجد نفسه 
مضطرا إلى اخلروج منه إال عندما 

القاهرة ـ يو.بــــي.آي: أوقفت عناصــــر البحث اجلنائي في 
 القاهرة ســــيدة تبيع رضيعتهــــا مقابل مبلــــغ 50 ألف جنيه 

)8 آالف دوالر( بسبب الفقر.
وقالت مصادر أمنية مبديرية أمن القاهرة للصحافيني امس 
إنه مت ضبط فوزية عبده )38 عاما ـ عاملة نظافة( من ضاحية 
»عزبة الهجانة« شــــمال شــــرق العاصمة املصرية وهي تقوم 
ببيع ابنتها الرضيعة »أحالم« لزوجني ال ينجبان بسبب الفقر 

وحاجتها الشديدة للمال.
وأضافت املصادر أنه مت توقيف األم املتهمة أثناء تسلمها املبلغ 
فاعترفت بالواقعة وقررت أن صديقة لها عاملة نظافة أيضاع 
كانت وراء الفكرة معللة ارتكاب تلك اجلرمية مبرورها بظروف 

مادية قاسية فتم إحالتها وصديقتها إلى النيابة للتحقيق.

لندنـ  أ.ش.أ: استطاع فيلم »السيدة ذات الرداء األسود« بطولة 
دانيال رادكليف، جنم سلسلة أفالم هاري بوتر، وإخراج جيمس 
واتكنز، أن يدخل الرعب في قلوب البريطانيني وأن يحقق أكبر 
رقم قياسي في أعلى إيرادات حققها فيلم بريطاني منذ 20 عاما. 
الفيلم مقتبس عن قصة للروائية سوزان هيل، واحتل قمة أكثر 
األفالم مشــــاهدة في بريطانيا، محققا أعلى اإليرادات بني أفالم 
الرعب بلغت 23 مليون دوالر منذ بداية عرضه في أوائل شهر 
فبراير املاضي، وتفوق بذلك على أفالم الرعب األخرى، مثل »شون 
القادم من املوت« الذي بلغت ايراداته 10.6 ماليني دوالر، وفيلم 

»بعد 28 يوما« الذي بلغت إيراداته 10 ماليني دوالر.
ويتناول الفيلم قصة محام شاب يكلف بالسفر إلى بلدة نائية 
لتسوية ميراث عميل توفي حديثا وتوزيع حصص امليراث بني 
أبنائه، وعندما يصل إلى منزل العميل يجد نفسه في مواجهة 
امرأة غامضة ترتدي السواد وتسعى لقتله، فيقرر حتديها والبقاء 

في املنزل للكشف عن هوية هذه املرأة ذات الرداء األسود.

واشـــنطنـ  يو.بي.آي: قال باحث ياباني انه ميكن صناعة 
أوتار للكمان من خيوط العنكبوت تعطي نغما قد يكون مفضال 
لدى الكثير من املوســـيقيني. ونقلت موقع »نيو ساينتست« 
)العالم اجلديد( عن شيجيوشـــي أوســـاكي من جامعة نارا 
الطبية املهتم منذ ســـنوات بدراســـة اخلصائص امليكانيكية 
خليوط العنكبوت ان اآلالف من خيوط نسيج العناكب ميكن 
أن تصنع أوتـــارا تعطي نغما فريدا رمبا نظرا للطريقة التي 
يتغير فيها شـــكل اخليوط حني تلتوي لـــدى العزف عليها. 
وفي العقد املاضي ركز أوســـاكي على محاولة حتويل نسيج 
العنكبوت إلى أوتار للكمان وتلقى دروسا في كيفية صناعة 
األوتـــار. وعمل اخلبير على صناعة أوتار تختلف ســـماكتها 
واألكثر ســـماكة بينها حتتوي علـــى 15 ألف خيط عنكبوت. 

ويتم ضغط اخليوط معا لصنع الوتر.
وأوضح أوســـاكي ان اخليط يغير شكله حني يلتوي وقد 
كشف الفحص املجهري ان الشكل الدائري للخيط يتحول إلى 
شـــكل متعدد األضالع حني يتم الضغـــط عليه وهو ما ميكن 

اخليوط من االندماج أكثر مما إذا كانت دائرية الشكل.
وقال أوساكي »على حد علمي لم يلحظ أحد هذا التغير في 

الشكل لذلك كانت لدي شكوك في نتيجة بحثي«.

الرياضـ  العربية: امتنع وزير اإلعالم السعودي عبدالعزيز 
خوجة عن تســــمية األشــــخاص الذين يتقدمون إلى معارض 
الكتــــاب، مطالبني مبنع كتب أو إصــــدارات أو يعترضون على 
طريقة تنظيم املعرض، باحملتسبني، مبينا أن الوزارة ستتعامل 
معهم باحلســــنى. وقال خوجة »إن هؤالء ال ميكن أن نسميهم 

محتسبني«، مبينا أن التعامل معهم 
سيكون باحلسنى، ومشيرا إلى أن 
اعتراضهم ليس في محله، خاصة 
أن الكتاب أصبح ميســــرا في كل 

مكان بالعالم.
وأكد أن دور النشــــر نفســــها 
حريصة على أال جتلب أي كتاب 
املتعارف  يخالف قواعد املعرض 
عليها. وأضاف: »الكتاب أصبح في 
اإلنترنت وبأي مكان في العالم«، 
موضحا أنه البد من التنوع الثقافي 
الكتــــاب، ومؤكدا أن  في معرض 
الــــوزارة متنــــع ما ميــــس الدين 

والثوابت وسيادة الدولة وقيادتها، وفيما عدا ذلك فال يرى أي 
سبب للمنع. وتفاءل خوجة بنجاح املعرض هذا العام كما جنح 
في األعوام السابقة، مبينا »عندنا 540 دار نشر، وأكثر من 200 
ألف عنوان«، مؤكدا أن املعرض أصبح تظاهرة ثقافية مهمة في 

العالم العربي، ويزوره األفراد والعائالت.
باريس ـ أ.ف.پ: أشارت دراســــة أجراها مكتب »ميرسير« 
املتخصص في املوارد البشرية ونشــــرت نتائجها الثالثاء أن 
أجور النســــاء الكوادر في الشركات أقل عموما بنسبة 22% من 

أجور الرجال في أوروبا.
وفي أوروبا الغربية، تتجلى أبرز الفروقات بني أجور الرجال 
والنساء في أملانيا حيث تنخفض أجور النساء اللواتي يشغلن 
أعلى املناصب في الشركات بنسبة 22% باملقارنة مع الرجال مع 

األخذ في احلسبان العالوات والزيادات.
وقد قارن مكتب »ميرســــير« األجور »املتوســــطة« للرجال 

والنساء من حيث »الراتب األساسي« و»األجر اإلجمالي«.
وينخفض هذا التفاوت عموما إذا أخذت في احلسبان األجور 

األساسية ال غير فيتراجع هذا الفرق مثال في أملانيا إلى %10.
أما في فرنســــا فهذه الفروقات هي عينها من حيث األجور 
اإلجمالية والرواتب األساسية،  وقد تبني أن أجور النساء الكوادر 

أقل بنسبة 14% من الرجال.
ويعزى هذا التفاوت في فرنســــا، بحسب مكتب »ميرسير« 
إلى »نــــوع الوظيفة واألقدمية واخلبرة أكثــــر منه إلى جنس 

املوظف«.
ومن حيث األجور اإلجمالية، يلي أملانيا كل من النمسا )أقل 
بـ 20%( والسويد )أقل بـ 19%( وإسبانيا واليونان )أقل بـ %18( 
وهولندا )أقل بـ 14%( والدمنارك )أقل بـ 12%( وإيرلندا )أقل بـ 
10%( وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا والبرتغال )أقل بـ 9%( والنرويج 

)أقل بـ 8%( وسويسرا )أقل بـ 7%( وبلجيكا )أقل بـ %6(.
أمــــا في رومانيا فرواتب النســــاء اإلجمالية أعلى بـ 5% من 

الرجال في حني تصل هذه النسبة إلى 3% في روسيا.
وفي املقابل تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال في كل من 
ليتوانيا )أقل بـ 18%( ورومانيا أقل بـ )14%( واملجر )أقل بـ %13( 
وصربيا )أقل بـ 12%( وسلوڤاكيا )أقل بـ 11%( وپولندا )أقل بـ 

10%( واجلمهورية التشيكية واوكرانيا )أقل بـ %5(.
وتنســــحب هذه احلال أيضا على منطقة الشــــرق األوسط 
وافريقيا حيث تتقاضى النساء أجورا إجمالية أقل من الرجال 
تنخفض مثال بنسبة 15% في املغرب و12% في اإلمارات العربية 
املتحدة و1% في تركيا  وتبرز أكبر الفروقات في منطقة اخلليج 

حيث أجور النساء أقل بـ 38% من أجور الرجال.
وأشارت الدراسة إلى أنه »من املستحيل املقارنة بني األجور 

في السعودية.. نظرا لقلة النساء الكوادر«.

نيويوركـ  أ.ف.پ: حكم على مغربي في السابعة والعشرين 
عقد زواجا وهميا ليتمكن من الهجرة الى الواليات املتحدة، في 
نيو هايفن )كونيتيكت شمال شرق( بالسجن خمسة أشهر على 

ان يطرد بعدها الى بالده على ما أفاد مصدر قضائي.
دخل رشيد سعدون الواليات املتحدة عام 2010 بعدما دبرت 
شقيقته بهيجة زواجه من االميركية ايبوني جاينز التي حصلت 
في مقابل ذلك على رحلة مدفوعة التكاليف الى املغرب فضال عن 
تسديد كل فواتيرها. وطلبت ايبوني جاينز من السلطات االميركية 
ان تسمح لرشيد سعدون باالنضمام اليها في الواليات املتحدة 
حيث حصل بعدها على بطاقة إقامة »غرين كارد« مشروطة. وما 
ان وصل رشيد الى الواليات املتحدة حتى وجد بدوره اميركيا 
يدعى جينو كوســــا ليتزوج من شقيقته األخرى رشيدة. واكد 
رشيد سعدون في يناير بعدما حلف اليمني انه يقيم مع ايبوني 
جاينز في ويســــت هايفن في حني ان املرأة الشابة كانت تقيم 
في جورجيا )جنوب ـ شرق(، وأوقف سعدون وأودع السجن 
في السادس من اكتوبر املاضي. واعتبر القاضي مارك كرافيتز 
من محكمة نيو هايفن الفدرالية ان سعدون الذي اعترف بالتهم 
املوجهة اليه في ديسمبر، سيحكم عليه بعقوبة موازية للمدة 
التي أمضاها حتى اآلن في السجن وسيطرد قريبا من الواليات 
املتحدة. وقد أقرت بهيجة ســــعدون وفاطمة سعدون وايبوني 
جاينز وجينو كوسا بالتهم املوجهة اليهم وهم ينتظرون صدور 

احلكم في حقهم.

األمير هاري يصل إلى جاميكا في إطار جولة مبناسبة 
العيد املاسي للملكة إليزابيث

وزراء جاميكا بورتيا سيمبسون 
ميلـــر ان بالدها تريد أن تتولى 
مسؤلية نفسها وتستبدل امللكة 

كرأس الدولة.
وأضافت ميلر أن بالدها أنهت 
رحلة طويلة من العبودية وجتارة 
الرقيق وأن الوقت قد حان لتولي 
مسؤولية نفسها وحتقق استقالال 

تاما عن التاج البريطاني.
كانت رئيسة وزراء جاميكا 
قد أعلنت عن رغبتها في إلغاء 
البريطاني  تبعية بالدها للتاج 
امللكة برئيس للبالد  واستبدال 
خالل مراسم توليها السلطة في 

يناير املاضي.

وسيزور هاري البرازيل من 
9 حتى 11 مـــارس احلالي وهي 
زيارة ال تخضع لبرنامج الزيارات 
امللكية اخلاصة بالعيد املاســـي 
للملكة ولكنها تأتي دعما إلحدى 
املؤسسات اخليرية التي يرعاها 

األمير.
وسيقوم أفراد العائلة املالكة 
بعدد من الزيارات ألنحاء الدول 
البريطاني  للتـــاج  اخلاضعـــة 
تتضمن جولة لدوق كامبريدج 
األميـــر وليام وزوجتـــه دوقة 
إلى  كامبريدج كيـــت ميدلتون 

الشرق األقصى والباسفيك.
من ناحيتها، قالت رئيســـة 

لنـــدن ـ أ.ش.أ: وصل األمير 
هاري إلـــى جاميكا صباح أمس 
في إطار جولتـــه احلالية التي 
تشمل كال من بليز وجزر البهاما 
وجاميكا في إطار االحتفال بالعيد 
املاســـي جللوس جدتـــه امللكة 
اليزابيـــث الثانية على العرش 

البريطاني.
وقال بيان لقصر كالرينس 
هاوس في لندن أن زيارة األمير 
تتضمن جولة في جامعة »ويست 
إنديز« حيث يشارك في سباق 
العـــداء األوملبي  ســـرعة مـــع 
يوســـني بولت كما يـــزور احد 

املستشفيات.
األمير هاري

د. عبدالعزيز خوجة

العجوز في بيته اخلشبي على البحر


