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»آي بي أم« جتعل متحف اللوفر »أكثر ذكاء«

روبوت »الفهد« يحطم رقماً قياسياً في السرعة
واشنطنـ  أ.ف.پ: حطم روبوت 
يحمل اسم »شـــيتاه« أو »الفهد« 
مـــن تصميم شـــركة »بوســـطن 
دايناميكس« االميركية التي ميول 
البنتاغون ابحاثها، الرقم القياسي 
للسرعة لروبوت بقوائم، بتسجيله 
29 كيلومترا في الساعة على ما افاد 
مخترعوه. وحطم الروبوت تاليا 
الرقم القياســـي السابق البالغ 21 
كيلومترا في الساعة الذي سجله 
العام 1989 روبـــوت من تصميم 
ماساتشوستس اينستيتوت اوف 
تكنولوجيز )ام آي تي(.وقد عرضت  
»بوسطن دايناميكس« شريط ڤيديو 

على موقع يوتيوب يظهر »شيتاه« 
يعدو على سجادة صممت لسرعة 
قصوى قدرها ثمانون كيلومترا في 
الســـاعة. وتنوي الشركة اختبار 
الروبوت خارج املختبر في اسرع 
وقت ممكن. ومتكن الباحثون من 
تقليد حركات حيوانات ســـريعة 
جدا مثـــل الفهد. وهـــذا احليوان 
يعدو عادة بســـرعة 75 كيلومترا 
في الساعة وميكن احيانا ان تتعدى 
سرعته 100 ميل متر. ومثل الفهد 
وهو حيوان مهدد باالنقراض، يزيد 
الروبوت من سرعته من خالل مط 
ظهره وارخائه في كل قفزة. وسبق 

لبوسطن دايناميكس ان صممت 
مجموعة من الروبوتات بدعم مالي 
من وكالة ابحاث الپنتاغون. ومن 
بني هذه االجهـــزة الروبوت »بيغ 
دوغ« الذي يتبع اجلنود على االرض 
محمال عتادا قد يصل وزنه الى 453 
كيلوغراما. وال يزال »شيتاه« في 
مرحلة املشروع اال انه قد تكون له 
تطبيقات عسكرية ومدنية من بينها 
عمليات اغاثة في مناطق يصعب 
الوصول اليها على ما تفيد الشركة. 
العســـكريون وسالح  ويستخدم 
الهندسة الروبوتات بشكل واسع 

لتفكيك متفجرات.

سان فرانسيســـكو ـ أ.ف.پ: 
تضع شركة »آي بي أم« العمالقة 
في مجـــال املعلوماتيـــة قوتها 
في خدمة متحـــف اللوفر بهدف 
مساعدته على تعزيز حماية حتفه 
الفنية واالقتصاد في اســـتخدام 
الطاقة وإبقاء أبوابه مفتوحة طوال 

السنة أمام ماليني الزوار.
وتســـعى الشـــركة إلى جعل 
املتحف األكثر اســـتقطابا للزوار 
فـــي العالم »أكثـــر ذكاء« بفضل 
أجهزة حتسس وأدوات للتحليل 
الفـــوري ومعدات أخرى متصلة 

بشبكة االنترنت.
ويقول ديڤيد بارتلت وهو أحد 
نواب رئيس »آي بي أم« ومعروف 
بشغفه في حتسني إدارة املباني 

»هذا ليس عمال بل مهمة«.
ويشرح »إن ألقينا نظرة شاملة 
إلى أي مبنى سنرى أنه يحتمل 
الكثير من التعديالت. وأنا أرى أن 
في اللوفر شبكة مركبة تتداخل 

فيها األنظمة«.
ويجري متحف اللوفر الذي أبرم 
مع »آي بي أم« عقدا لسنوات عدة 

باحلفاظ على املكان والتحف الفنية 
مع إبقاء صاالت العرض مفتوحة 
أمام الزوار هي مهمة صعبة«، على 

حد قول ميتني بولي.
ويضيف »بفضل برنامج )آي 
بي أم(، نستطيع رؤية كل البنى 
التحتية واتخـــاذ قرارات أفضل 
بشـــأن طريقة حل مشكلة ما أو 
الوقت املالئم حللها واتخاذ تدابير 
وقائية لتفادي مشكلة معينة ما كنا 

لنتوقعها لوال هذا البرنامج«.
وتسمح أجهزة التحسس مثال 
بتحديد مصاف حتتاج إلى تغيير 
أو محركات بالية. ويقوم البرنامج 
أيضـــا بتحديث الئحـــة خبراء 

مختصني في األعمال املطلوبة.
ومع أن هذه الشـــراكة التزال 
في بداياتها، تؤكـــد »آي بي أم« 
أنها أتاحت ملتحف اللوفر اقتصاد 
الطاقة بنســـبة 40% في مبانيه 

القدمية.
ويقـــول بولي »بـــات بإمكان 
اللوفر فتح صاالت العرض يوميا 
أمام الزوار واحلد من التكاليف في 

الوقت نفسه«.

عليها بينما يستقبل املتحف ماليني 
الزوار سنويا يجعل املهمة أكثر 

صعوبة«.
وفي إطار مبادرة »ســـمارتر 
بيلدينغز« )مبان أكثر ذكاء( التي 
أطلقتها »آي بـــي أم« في فبراير 
2010، زودت الشركة التي تتخذ من 
نيويورك مقرا لها املتحف ببرنامج 
»ماكسيمو« بغية تنسيق عمليات 
التنظيف والصيانـــة والتدفئة 
واإلنـــارة وحتى إقفـــال األبواب 
التي يضمها املتحف والتي يتخطى 

عددها 2500 باب.
ويقول بارتلت الذي يشير إلى 
ضرورة تنبه اللوفر الى مشكلة 
الرطوبـــة »إن صممنا منزال هو 
األفضل في مجـــال االقتصاد في 
الطاقة وترك مراهق  اســـتخدام 
املنزل الباب مفتوحا فسيفسد ذلك 
كل شيء«.وقبل النظام اجلديد من 
»آي بـــي أم«، كان طاقم املتحف 
يلجأ إلى الوثائق واألوراق إلدارة 

أعمال الصيانة.
لكـــن »إدارة أعمال التصليح 
والتنظيف والصيانة التي تسمح 

ورشة تصليح أو صيانة سنويا في 
مساحات العرض الدائمة التابعة 
له واملمتدة على أكثر من 60 ألف 
متر مربع، ما يســـتوجب أحيانا 
القاعـــات وصاالت  إقفال بعض 

العرض.
ويقول ميتني بولي املسؤول 
عن قسم الصيانة املعلوماتية في 
املتحـــف أن »وجود آالف التحف 
الفنية النادرة التي ينبغي احلفاظ 

متحف اللوڤر

روبوت »الفهد«

الطويلة«، حسب صحيفة »ذا 
ديلي ميل« البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 
إدمان إيانا ال يؤثر في حياتها 
اليوميـــة بعـــد 30 عاما على 
رفضها قص أظافرها، إال أنه 
يهدد صحتها، فقد اكتشـــفت 
إصابتها مبرض السكري من 
الدرجة الثانيـــة، األمر الذي 
النشـــاط وممارسة  يتطلب 
الرياضية للتغلب  التمارين 

عليه.
لكـــن صاحبـــة اجلنون 
واحلمـــاس املفرط ألظافرها، 
على الرغم من مرضها، تصر 

اللغات  واألوردو ليصبح عدد 
التي تقدم بهــــا 28 لغة. وكان 
باإلمكان تبادل الرســــائل بهذه 
اللغات علــــى موقع اخلدمة إال 
انهــــا املرة األولــــى التي ميكن 
احلصول على صفحة االستقبال 
بهذه اللغات مبا في ذلك املذكرات 

ظهر االثنني واستمر حتى فجر 
أمس ملناقشة إصالحات النظام 
التعليمي فــــي تركيا. وذكرت 
وســــائل اإلعالم التركية أمس 
األول أن النائب عن حزب الشعب 
اجلمهوري إجنني أوزكوج بدأ 
خطابه عد الساعة 3:20 من بعد 

أميركية تربي أظافرها منذ 30 عامًا 
وتعتبرها »أطفالها الصغار«

تويتر.. عربي.. عبري.. فارسي وأوردو

سجناء اإلعدام املصدر الرئيسي
لألعضاء املزروعة في الصني

بكـــني ـ أ.ش.أ: أعلن نائـــب وزير الصحة 
الصيني هوانغ جيفو أن السجناء الذين نفذ 
في حقهم حكم اإلعدام، يعدون املصدر الرئيسي 
لألعضاء املزروعة في الصني بســـبب نقص 

املتبرعني.
وقال جيفو على هامش الدورة الســـنوية 
للبرملان الصينيـ  حسبما ذكرت قناة »فرانس 
24« االخبارية امسـ  ان الصني تسعى منذ فترة 
طويلة للحد من هذا االعتماد على أعضاء احملكوم 
عليهم باإلعدام، ولكن ارتفاع الطلب واستمرار 

نقص التبرعات يجعلهم مصدرا رئيسيا.
وأضاف املسؤول الصيني ان بكني حظرت 

جتارة األعضاء البشرية منذ عام 2007 وأطلقت 
عام 2009 حملة لقبول التبرعات التي التزال غير 
كافية، وأن حقوق احملكوم عليهم باإلعدام يجب 
ان حتترم بحيث يتم احلصول على تصريح 

مكتوب منهم قبل استخدام أعضائهم.
في ســـياق متصل، مت تقدير عـــدد الذين 
يواجهون حكم االعدام سنويا في الصني والذي 
ينفذ سرا بحوالي 4000 مواطن في العام وذلك 

في شهر ديسمبر املاضي.
وتسبب نقص التبرع باألعضاء في البالد 
األكثر كثافة سكانية على مستوى العالم في 

خلق سوق للبيع غير القانوني لألعضاء.

نائب تركي يتكلم 12 ساعة أمام البرملان

أميركي يقتل زوجته مبدفع صنعه بنفسه
قتل رجل أميركي زوجته البالغة 33 عاما في 
كاليفورنيا )الواليات املتحدة( بواسطة مدفع 

صنعه بنفسه، على ما أفادت الشرطة.
وكان الرجل ثمال و»في حالة هســـتيرية« 
عندما وصلت فرق االسعاف الى مكان احلادث 
في بوتريرو قرب احلدود مع املكسيك على ما 

أوضح ناطق باسم الشرطة.

ولسبب لم يتضح بعد، انطلق املدفع اليدوي 
الصنع مطلقا مقذوفة في منزل الزوجني النقال 
الذي كان في داخله الزوجة وطفل في الرابعة 

لم يصب بأذى.
وكان الرجل يعمل على املدفع مع صديق له 
بعيد منتصف الليل عندما انفجر، ونقل الصديق 

الذي أصيب بجروح طفيفة الى املستشفى.

على إطالتها رغم أنها متشي 
ببطء جدا مثل طائر البطريق، 
فهي تسير على كعبيها وتصعد 
الـــدرج بجانبهـــا، بل وجتد 
صعوبة في االستلقاء أو النوم 
على ظهرهـــا، ألن الغطاء قد 

يؤذي أظافرها.
وعدا ذلك، فإنها ال تستطيع 
ارتداء اجلوارب وال األحذية، 
وتشتري أحذية التنس وتقص 
مقدمتها كي تستطيع ارتداءها. 
إيانا إطالـــة أظافرها  وبدأت 
الرابعة والعشرين  وهي في 
من عمرهـــا، لكن منذ خمس 
سنوات فقط بدأ جنون إطالة 

األظافر ينتقل إلى قدميها.
ويبلغ أطول ظفر بقدمها 
4 بوصات. أما أقصرها فيبلغ 

طوله بوصتني.
إيانـــا إحباطا،  وتعانـــي 
ألنها ال تســـتطيع اللعب مع 
حفيدهـــا، كمـــا أن صديقها 
يرى في إصرارها على إطالة 
أظافرها خطرا على حياتها، بل 
يصطحبها إلى دروس الرقص 
لترى املتعة التي تفوتها على 

نفسها.
ورغم كل تلك احملاوالت من 
احمليطني بها، تصر على عدم 
قصها، وترد بكلمة واحدة: »لن 

أقص أيا من أظافري«.

التوضيحية على ما أوضحت 
ناطقة باســــم اخلدمــــة لوكالة 
فرانس برس. وكتب على موقع 
املدونة »بــــات تويتر متوافرا 
بلغــــات تكتب مــــن اليمني الى 
اليســــار« مع االشــــادة بآالف 
املترجمني املتطوعني الذين عملوا 
على هذا املشروع. وأوضحت 
الشركة »بعض هؤالء املتطوعني 
يقيمون في مناطق خدمة تويتر 
مقطوعة فيها رسميا. جهودهم 
خير دليل على استعداد هؤالء 
الناس للقيام بالكثير من اجل 
ان يكون تويتر متوافر ومفهوم 
في محيطهم«. وحيت الشركة 
خصوصا مدونا سعوديا وطالبا 
مصريا وخبراء معلوماتية في 
إيــــران وباكســــتان فضال عن 
مؤسسي حملة »ليتس تويت 

ان ارابيك«.

ظهر االثنني وأنهاه عند الساعة 
3:20 من فجر الثالثاء. ويعترض 
أوزكوج على مشروع حكومي 
يقضي بتغيير النظام التعليمي 
اإلجباري الذي يستمر 12 سنة 
8 منها إلزامية لتقسيمه إلى 3 
مراحل من 4 سنوات حيث يحق 
للتلميذ االنتقال إلى أنظمة تعليم 
أخرى مثل املدارس املهنية وهو 
ما عارضته العديد من مؤسسات 
املجتمع املدني ومنظمات حقوق 
املرأة وقالت إنه سيفتح املجال 
التسرب املدرسي وعمالة  أمام 
األطفال. وقد قرأ أوزكوج خالل 
خطابه الطويل الذي لم يكن معدا 
سلفا تقارير مقدمة من العديد 
من املنظمات املدنية باإلضافة 
إلى تقــــدمي أمثلة مــــن أنظمة 
دراســــية معتمدة في أوروبا. 
وكان أوزكوج قد حذر من أنه 
سيتكلم 12 ساعة جلذب املزيد 
من االنتباه حول قضية إصالح 

نظام التعليم.

ام بي سي: كشفت أميركية 
تدمن تربية أظافر يدها، أنها 
التخلي عن هذه  ال تستطيع 
العـــادة التي تهـــدد صحتها 
وحياتها بعد إصابتها مبرض 

السكري.
وقالت إيانا )54 عاما( التي 
تطلق على أظافرها »أطفالها 
الصغار«: »األظافر الطويلة 
مثيـــرة ووقحة. أنـــا أعتبر 
نفسي مخلوقا خارقا بأظافري 

سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: 
أعلنت خدمة املدونات الصغرى 
تويتر ان صفحة االســــتقبال 
التابعة لها باتت متوافرة أيضا 
بالعربية والعبرية والفارسية 

أنقرة ـ يو.بي.آي: قد يدخل 
نائب تركــــي معارض التاريخ 
بعد أن ألقى خطابا أمام البرملان 
لـ 12 ســــاعة متواصلة بدأ بعد 

إيانا

إجنني أوزكوج متحدثا


