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دينزل واشنطن

علماء يعثرون على أقدم 
سمكة طائرة في العالم

عداء يحاول اجلري من الهيمااليا 
إلى جنوب الهند في 60 يومًا

لعبة »أساسينز كريد« 
تنتقل من عصر النهضة 

إلى الثورة األميركية 

حجز قضية قص ضفائر طفلتني 
بجنوب مصر للنطق باحلكم

لندن � د.ب.أ: قال علماء من الصني إن أقدم س����مكة 
طائرة عرفها العالم كانت تهرب من أعدائها طيرا فوق 
املياه نحو 225 مليون س����نة. وعرض الباحثون حتت 
اش����راف كي كني جاو من جامعة بكني الهيكل العظمي 
الكامل ألقدم س����مكة طائرة عرفه����ا العلماء حتى اآلن 
في مجلة »بروسيدجنز ب« التابعة لألكادميية امللكية 
للعلوم في بريطانيا. وأطلق العلماء اسم »سمكة شينجي 
الطائرة« على هذه الس����مكة التي عثروا عليها بالقرب 
من مدينة ش����ينجي باقليم جويتشو الصيني وقالوا 
إنها تعود حلقبة الترياس الوس����طى اخلاصة بتاريخ 
تطور األرض والتي متتد ف����ي الفترة من 250 مليون 
س����نة الى 200 مليون سنة قبل اليوم. ويعيش اليوم 
نحو 50 نوعا من هذه األس����ماك الطائرة وهي تسبح 
بسرعة كبيرة ومتخر فوق سطح املاء ثم تنساب على 
زعانف الصدر عبر الهواء وتهرب بذلك من أعدائها مثل 

الدولفني أو سمك التونة.
وأوضح العلماء أن الس����مكة املكتش����فة اآلن كانت 
تستخدم نفس هذه االستراتيجية وأن طولها كان يبلغ 

نحو 15 سنتمترا.

نيودلهي � د.ب.أ: ذكر تقرير اخباري أن عداء هنديا 
يحاول اجلري ملس����افة 3900 كيلومت����ر من الهيمااليا 
الى جنوب الهند في 60 يوما. وأفادت صحيفة انديان 
اكسبريس ان ارون بهارديج )43 عاما( وصل لوالية مادهيا 
براديش بوسط الهند بعدما قطع 1700 كيلومتر وواجه 

عوامل صعبة من الرياح الثلجية على اجلبال.
وقال بهارديج للصحيفة »األيام األولى كانت صعبة 
ولك����ن ما يحدث اآلن أمر أنا معت����اد عليه«، وقد قطع 
بهارديج نحو 70 كيلومترا يوميا منذ األول من أكتوبر 
املاضي. وأضاف »مقاس قدمي كان 10 واآلن أصبح 10.5 
ورمبا يصبح 11 أو 12 قبل أن أصل لوجهتي«، مش����يرا 
الى أنه استخدم أربعة أحذية وسوف يحتاج لثمانية 
آخرى الكمال اجلري الى كانياكوماري وهي في أقصى 

جنوب شبه اجلزيرة الهندية.

القاهرة � يو.بي.آي: قررت محكمة مصرية اول من 
أمس حجز دعوى قضائية مقامة ضد معلمة قامت بقص 
ضفائر طفلتني باحدى مدارس جنوب البالد لعدم ارتدائهما 
احلجاب الى يوم 16 نوفمبر املقبل للنطق باحلكم. وقضت 
محكمة جنح محافظة األقصر )جنوب مصر( في أولى 
جلسات محاكمة معلمة قامت بقص ضفائر )خصالت 
شعر( طفلتني بالصف السادس في مدرسة »احلدادين« 
االبتدائية املشتركة باحملافظة لعدم ارتدائهما احلجاب 
بحجز القضية للنطق باحلكم يوم 16 نوفمبر. وكانت 
احملكمة قد بدأت النظر في القضية، حيث طالب محامي 
املتهمة بالغ����اء الدعوى القضائية بعد أن وقع القضاء 
االداري ج����زاء على املعلمة بخصم 30 يوما من راتبها 

وبعد قيامها بالتصالح مع والدي الطفلتني.

باريس � أ.ف.پ: غيرت سلسلة ألعاب الڤيديو الشهيرة 
»أساسينز كريد« )عقيدة املغتالني( من تصميم شركة 
»يوبيس���وفت« زمانها ومكانها في نس���ختها اجلديدة 
التي أطلقت هذا األسبوع والتي انتقلت فيها من عصر 
النهضة األوروبية إلى حرب االس���تقالل األميركية، من 

دون أن تغير مبادئها الرئيسية.
يحمل هذا اجلزء اسم »أساسينز كريد 3«.

وبعد البطل التايير ف���ي حقبة احلمالت الصليبية 
وإيزي���و في قلب النهضة االيطالية، بات كونور البطل 
اجلديد الذي يتعامل مع���ه الالعبون في خضم النزاع 

القائم بني البريطانيني واألميركيني.
وتندرج هذه القصة التي تشكل خلفية املغامرات في 
سياق قصص األجزاء السابقة مع مواجهة تاريخية بني 
مجموعتني سريتني في إطار تصاميم معمارية جديدة 
تعكس الس���احل الغربي للواليات املتحدة في النصف 
الثاني من القرن الثامن عش���ر، بعي���دا عن إيطاليا في 

القرن اخلامس عشر.
وخالفا لألجزاء املاضية، ركز مبتكرو اللعبة هذه املرة 
على الغابات التي حتيط مبدينتي بوسطن ونيويورك 

حيث جتري أحداث »أساسينز كريد 3«.
فيمكن للبطل أن يتسلق األشجار، ويقفز من شجرة إلى 
أخرى ويواجه احليوانات مثل الدببة والذئاب والغزالن. 

وهو يشارك أيضا في معارك حربية.
وس���يلتقي الالعب خالل مغامرته القائمة كالعادة 
على أحداث تاريخية وعناصر خيالية في الوقت عينه 

بجورج واشنطن وماركيز الفاييت.
وقد جنح هذا اجلزء الذي أتت تصاميمه واعدة في 
االرتقاء إلى مصاف التوقعات على الشاشة، فأعطى زخما 
جديدا للسلسلة، ومن غير املستبعد أن يتصدر قائمة 

أفضل مبيعات ألعاب الڤيديو في نهاية العام.
ولعل خير دليل على احلماس الش���ديد الذي يثيره 
اجلزء االخير هو نسبة الطلبيات املسبقة التي سجلها 
والتي بلغت ضعف الطلبيات على اجلزء الذي سبقه في 
العام 2011 وحمل اسم »أساسينز كريد: ريفياليشنز«.

مشهد من »أساسينز كريد«

هاكمان يصفع مشرداً على وجهه

شوارزينيغر يعود بـ »أسطورة كونان«

»ديزني« تشتري »لوكاس فيلم«
لوس أجنيليس � يو.بي.أي: أعلنت شركة »وولت 
ديزني« عن شراء شركة »لوكاس فيلم« املنتجة ألفالم 
»ح����رب النجوم« مقابل 4 مليارات دوالر، معلنة عن 
إطالق فيلم حركة جديد يستند إلى السلسلة الشهيرة. 
وقال����ت »ديزني« أمس الثالثاء إنها وافقت على دفع 
4.05 مليارات دوالر لشراء ش����ركة »لوكاس فيلم« 
وتسعى إلطالق فيلم سابع من سلسلة أفالم »حرب 
النجوم« عام 2015، وتش����مل الصفقة السيطرة على 
سلسلة »حرب النجوم« وملكية شركة »إنداستريال 
اليت أند ماجيك« و»سكاي ووكر ساوند« و»لوكاس 

أرت«. وقال روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لشركة 
ديزني إن »هذه الصفقة جتمع بني محتوى من طراز 
عاملي يضم سلسلة حرب النجوم التي تعد من أفضل 
األفالم الترفيهية العائلية في التاريخ مع إبداع فريد 
وال مثيل له لشركة ديزني عبر عدة برامج ومشروعات 
وأسواق للوصول إلى منو مستدام واحلصول على 
قيمة كبيرة على املدى الطويل«. وكانت ديزني سبق 
ان استحوذت على شركتي »مارفل« و»بيكسار«. وكان 
جورج لوكاس مالك »لوكاس فيلم« ومخرج »ستار 

وورز« أعلن في يونيو عزمه التقاعد.

ميراندا كير.. أكثر النساء إثارة على وجه األرض

عن أي إصابات.
جتدر اإلشارة إلى أن هاكمان 
يعيش منذ فت���رة طويلة في 

مدينة سانتا فيه.
وحصل هاكم���ان على أول 
جائزة أوس���كار ل���ه عن فيلم 
»فرينش كونيكشن« )الرابط 
الفرنس���ي(، وهو الفيلم الذي 
حقق من خالله شهرة واسعة 

عام 1971.
وعق���ب 20 عام���ا، حصل 
هاكمان على جائزة األوسكار 
كأفضل ممثل مساعد عن فيلم 

»أنفورغيفني« )غير مغفور(.

أن »الروبوت يشكل، بفضل قواعد 
التواصل الس����هلة التي يعتمدها، 
جس����را فعليا بني الطفل املصاب 
بالتوحد واألش����خاص احمليطني 
ن����او بوجه ظريف  به«. ويتميز 
وعينني مضيئتني وأذنني على شكل 
مكبرين للصوت، باالضافة إلى بنية 
غنية باملنحنيات. وتعمل شركة 
»ألديب����اران« حاليا في مصانعها 
في باريس على تصميم الروبوت 
ارتفاعه 130  الذي يبل����غ  روميو 
سنتيمترا والذي أطلق مشروعه 

في يناير 2009.
ومهمة روميو هي »مس����اعدة 
االنس����ان« من خالل فتح األبواب 
وإغالقه����ا مث����ال أو العثور على 
املفاتي����ح وتذكير صاحبه مبوعد 

الدواء ومساعدته عند السقوط.

وهذه الروبوت����ات كانت حلم 
برونو ميزونييه الذي نشأ لديه 
هذا الطموح بعد قراءة كتاب خيالي 
علمي قبل أكثر من 35 عاما. وصمم 
ميزونيي����ه وهو رئيس مجموعة 
»كريديه أغريكول« للمصارف في 
پولندا روبوتاته اخلاصة في السر 

حتى العام 2004.

الفيلم االصلي، الذي انتهى باعتالء 
احملارب االسطوري النوردي كونان 
العرش،  ورغبته في خوض معركة 

أخيرة قوية قبل نهاية حياته.
وتش����هد بداية الفيلم اجلديد 
املذبحة الت����ي تعرضت لها قرية 
كونان، ون����رى كونان مقيدا إلى 
عجلة، حتى يقابل أول رجل طيب 
في حيات����ه يقوم بإنقاذه، فيزداد 
عزما وقوة، ويصب����ح مقاتال له 
قانون����ه اخلاص، قان����ون الغاب 

والقوة املطلقة.
الفيل����م يصبح  وفي نهاي����ة 
كونان شخصية مختلفة، ويتغير 
عدوه، ويواجه حتديات من نوع 
آخر حني تصبح الشيخوخة هي 

عدوه األول.
ولكننا ال ميكن أن نحب كونان 
إال إذا استمعنا إلى وجهة نظره في 
هذا الفيلم... يقول شوارزينيغر: 
»لقد أحببت دائما شخصية كونان 
وأفخر بأن أجسد هذه الشخصية 
مرة أخرى...ال أستطيع االنتظار 
للعمل مع »يونيفرسال«، وفريق 
املنتج العظيم فريدريك ماملبرج، 
لكي نبدأ اخلطوة التالية في هذه 

القصة امللحمية الصادقة«.
وتعتزم »يونيفرسال« طرح 
الفيلم اجلديد في دور العرض في 

صيف عام 2014.

وكاالت: حصلت العارضة االسترالية ميراندا كير 
على لقب أكثر النساء إثارة على وجه االرض. حملت 
العارضة )29 عاما( هذا اللقب حسب االستفتاء الذي 

اجرته مجلة اسكواير العاملية اخلاصة بالرجال.
يذك���ر ان ميراندا كير )مواليد 20 ابريل 1983( 

من استراليا عاش���ت معظم حياتها هناك دخلت 
عالم ع���رض االزياء في منتصف الش���باب لفتت 
االنظار بغمازاتها وجمالها الطفولي، تزوجت من 
املمثل اورالن���دو بلوم في عام 2010 ولديهما طفل 

اسمه فلني.

لوس أجنيليس � سانتا فيه 
� د.ب.أ: اضطر جنم هوليوود 
الشهير جني هاكمان إلى الدخول 
في ش���جار باأليدي مع مشرد 

دفاعا عن النفس.
ف���ي  الش���رطة  وقال���ت 
تصريحات لصحيفة »ألباكركي 
جورنال« األميركية إن هاكمان 
صفع املشرد على وجهه وسط 
مدينة س���انتا فيه بوالية نيو 
مكسيكو األميركية دفاعا عن 
النفس بعدما أصبح املش���رد 
عدوانيا وس���ب زوجة النجم 
األميركي، ولم يسفر الشجار 

باريس � أ.ف.پ: طورت شركة 
»ألديباران« الفرنسية التي حتلم 
بفرنسا رائدة في صناعة الروبوتات 
روبوتا صغيرا اسمه ناو حقق أعلى 
مبيعات لها في العالم، وهي تعمل 
حاليا على روبوت آخر اسمه روميو 

مهمته مساعدة االنسان.
وإذا ح����دث أن وقع ناو بينما 
يؤدي الرقص����ة التي طلبت منه، 
ينهض مبفرده ويعتذر ألنه سقط. 
ويعتبر ن����او رائدا ف����ي صناعة 
الروبوتات املس����اعدة لالنس����ان 
وهو قطاع ناشئ تعول عليه كثيرا 
الشائخة  البلدان ذات املجتمعات 
مثل اليابان. ويفرض هذا الروبوت 
الصغير البالغ ارتفاعه حوالي ستني 
سنتيمترا نفسه في سوق املدارس 
التي  واجلامع����ات واملختب����رات 
تستعمله في احلصص الدراسية 
أو األبحاث، علما أن جامعة طوكيو 

متلك 30 منوذجا منه.
وقد بيع 2600 منوذج من ناو 
مقابل 12 أل����ف يورو في أكثر من 
45 بلدا منذ سنة 2008، علما أنه 
الذي حقق هذا  الوحيد  الروبوت 
الرقم حتى اليوم، بحسب ما تؤكد 
بترا كودلكوفا دوليموج املسؤولة 
عن الشراكات والعالقات في شركة 
»ألديب����اران«. ويتعرف ناو على 
الوجوه ويقرأ الصحف والرسائل 
االلكترونية ويسجل الرسالة التي 
تقرأ ل����ه ويبعثها. ويعتبر رفيقا 
ممتازا لألشخاص الذين يعجزون 
عن التحرك مبفردهم أو املصابني 
مبرض الزهامي����ر أو لألطفال في 
املستش����فيات. وبناء على طلب 
األهل واخلبراء الصحيني، مت إدراج 
الروبوت في مشروع للمساعدة على 

معاجلة األطفال املتوحدين.
وتشرح بترا كودلكوفا دوليموج 

لوس أجنيليس � أ.ش.أ: يلعب 
املمثل مفت����ول العضالت أرنولد 
شوارزينيغر للمرة الثالثة بطولة 
الفيلم االس����طوري »أس����طورة 
كونان«، ال����ذي عرض عام 1982، 
ولعب بطولته هو نفسه، ثم أعيد 
إنتاجه العام املاضي حتت اس����م 

»كونان الهمجي«.
وتعتزم استديوهات يونيفرسال 
إنتاج »أس����طورة كونان« 2012 
في س����ياق جديد يبدأ من نهاية 

جني هاكمان

أرنولد شوارزينيغر

ميراندا كير

»ناو« روبوت فرنسي صغير 
رائد في صناعة الروبوتات العاملية

وفاة 25 شخصًا على األقل حرقًا 
خالل زفاف في شرق السعودية 

الرياض � أ.ف.پ: قضى ما ال يقل عن 25 شخصا 
غالبيتهم من النس����اء واألطفال حرقا وأصيب 37 
آخرون خالل حفل زفاف مساء الثالثاء في محافظة 

بقيق الواقعة في املنطقة الشرقية من اململكة.
وأوضحت صحيفة »اليوم« السعودية ان الوفاة 
ناجمة عن »الصعق بالكهرباء في حفل زفاف داخل 
خيم����ة كان بداخلها نحو 200 امرأة في مركز عني 
دار مبحافظة بقيق اثر س����قوط ش����ريط كهرباء 
للتوتر العالي بسبب اطالق مجهولني أعيرة نارية 

ابتهاجا«.
وتابعت ان ذلك ادى الى »صعق املدعوين الذين 

المسوا عقود الكهرباء التي تضيء املكان«.
ونقلت الصحيفة عن مدير الدفاع املدني باملنطقة 
الشرقية اللواء عبداهلل خشيمان ان »اطالق النيران 
من رشاش����ات تسبب في س����قوط الكابل وعقود 
الكهرباء التي تضيء احلفل وصعق كل من يالمس 

باب اخليمة«، مؤكدا »وفاة 25 شخصا«.
وأضاف ان احلفل »اقيم في مخيم داخل حوش 

دون ترخيص«.
يذكر ان بلدة القديح مبحافظة القطيف كانت 
شهدت في يوليو 1999 حريقا في خيمة زفاف مكتظة 
بالنساء واألطفال ما اسفر عن وفاة 76 من النساء 

واالطفال وإصابة 400 شخص آخرين.
من جهتها، نقلت صحيفة »عكاظ« عن الناطق 
الرس����مي املكلف للدفاع املدني باملنطقة الشرقية 
العقيد محمد العجيمي قوله ان املصابني نقلوا الى 
مستشفيات ارامكو وبقيق، مشيرا الى ان التحقيقات 

مازالت جارية في مالبسات احلريق.
وأوضح����ت ان األمي����ر محم����د بن فه����د أمير 
املنطقة الشرقية، أمر بتشكيل »جلنة عاجلة من 
جميع اجلهات ذات العالق����ة للتحقيق في حادث 

احلريق«.

.. والنادل اآللي »جيمس« 
يقدم الشراب للزبائن قريبًا

ميونيخ � د.ب.أ: طوله نصف املتر ويضع بابيونا 
فضية اللون ورمبا تكون له ذراع واحدة، ولكنه 
يستخدمها مبهارة ويوجهها إلى زجاجة بالستيكية 
ليلتقطها من على طاولة إعداد املشروبات أو أرفف 
منضدة التق���دمي ويضعها أمام الزائر.. إنه النادل 

اآللي »جيمس«.
عندما تقول له »أش���كرك« سيرد النادل اآللي 

باإلجنليزية »تسعدني خدمتك دائما«.
يش���رح مانويل جولياني صانع النادل اآللي 
للصحافيني قائال: »من املهم بالنسبة لنا أال يقتصر 
دور اإلنس���ان اآللي في أداء املهمة بشكل صحيح، 
ولكن يهتم باالحتياجات االجتماعية للشخص«.

جرت برمجة جيم���س � وهو اختصار لعبارة 
»العمل املشترك للنظم االجتماعية املدمجة متعددة 
النماذج« � كنادل، مبعرف���ة معهد البحث العلمي 
للبرامج والنظم املكثفة في ميونيخ )فورتيس(.

ومن املفترض أن يكون هذا اإلنسان اآللي قادرا 
على التفاعل مع البشر في األماكن العامة وحتليل 

املواقف املختلفة بشكل سريع.
وقال جوليانو إنه عندما يقف ش���خصان عند 
طاولة تقدمي الش���راب في احلانة، مثال، س���يقوم 

النادل اآللي املبرمج بتقدمي اخلدمة للشخص الذي 
وصل إليه أوال مع إعالم اآلخر بأنه سيحصل على 

ما يريد أيضا قريبا.
وأشار إلى أن ذلك يستغرق وقتا أطول، ولكن ذلك 
ليس هو فقط املهم بالقطع.. وقال إن »األشخاص 

سيسعدون وهذا بالتأكيد مهم أيضا«.
وبينما ميثل اإلنسان اآللي اخلادم أجهزة مدهشة 
للشعب األملاني، استخدمت هذه االختراعات بالفعل 
لفترة في اليابان، وهو ما أش���ار إليه كريستيان 
كامبورو الباحث في معهد دراسات املستقبل والتقييم 

التكنولوجي في برلني.
وأشار إلى أنه في اليابان، ال يقتصر دور اإلنسان 
اآللي فقط على أداء امله���ام املزعجة، ولكنه ميتد 
إلى مهمة فعالة تتمثل ف���ي التواصل االجتماعي 

مع كبار السن.
وقال كامبورو إن���ه في اليابان، وجدت أجهزة 

اإلنسان اآللي نافذة لها، »إنها مقبولة«.
ومع ذلك، ذكر أن مستقبل هذه األجهزة في أملانيا 
غير مضمون. وقال »إننا مجتمع املتش���ككني في 
التكنولوجيا«. وتنبأ بأن اإلنسان اآللي لن يشيع 

في أملانيا في أي وقت قريب.

 بترا كودلكوفا دوليموج مع الربوت ناو

النادل اآللي »جيمس« في عرض النموذج األولي منه

نيويورك ـ د.ب.أ: يتحفظ النجم األميركي الشهير دينزل واشنطن 
في اعطاء نصائح لزواج سعيد رغم انه متزوج منذ نحو 30 عاما من 

املرأة نفسها.
وقال واشنطن )57 عاما( احلائز على جائزة األوسكار »ال توجد أقراص 

سحرية )لزواج سعيد(«.
وذكر واشنطن ان إجناح العالقة الزوجية يتطلب العمل الدؤوب على 
ذلك. جتدر االشارة الى ان واشنطن متزوج منذ 29 عاما من بوليتا 

بيرسون وأجنب منها أربعة أطفال.

دينزل واشنطن: 
ال توجد أقراص سحرية لزواج سعيد


