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سجن أميركيني بتهمة قرصنة 

 الطبع والنشر على شبكة اإلنترنت

مبيعات الهاتف الذكي جاالكسي نوت 2
جتاوزت 3 ماليني وحدة 

س���عى المب���رت ولوفليدي 
الى  وشركاؤهما في اجلرمية 
احلصول بطريقة غير مشروعة 
ونشر نسخ رقمية من األفالم 
السينمائية محفوظة احلقوق 

التي تظهر في دور العرض.
واعترف كل م���ن المبرت 
ولوفليدي بأنهما ذهبا الى دور 
السينما واستخدما سرا اجهزة 
التسجيل  االستقبال وأجهزة 
اللتقاط مسارات الصوت من 

األفالم محفوظة احلقوق.
وبعد حصولهما على مسارات 
الصوت وحتريرها وتصفيتها 
التي  وحتميلها على اخلوادم 
تستخدمها املجموعة »امياجن« 
ح���اول المب���رت ولوفليدي 
استخدام البرنامج ملزامنة ملف 
الصوت مع ملف الڤيديو الذي 
مت احلصول عليه بشكل غير 
قانوني إلنشاء ملف كامل للفيلم 
مناسب لتبادله عبر االنترنت 
بني اعضاء مجموعة »امياجن« 

وغيرها.
وتعد هذه القضية جزءا من 
اجلهود املبذولة من فريق العمل 
املعن���ي بامللكية الفكرية لدى 
وزارة العدل للحد من جرائم 
التعدي على امللكية الفكرية.

هون���ج كونج وإندونيس���يا 
وجن���وب أفريقي���ا والصين 

والواليات المتحدة وغيرها.
الذك���ي  الهات���ف  وكان 
»جاالكسي نوت« قد تم طرحه 
في الواليات المتحدة من خالل 
الشركتين األميركيتين »أيه.

تي أند ت���ي« و»تي موبايل«، 
إال أن الهات���ف الذكي الجديد 
»جاالكسي نوت 2« تم إطالقه 
أميركية  عبر خمس شركات 
لالتص���االت بنفس التصميم 

واسم المنتج.
وقال مسؤول بالشركة إن 
اإلنجازات الجيدة في مبيعات 
»جاالكسي نوت 2« تشير الى 
أن الفئة الجديدة من الهاتف 
الذكي نجحت في االنتش���ار 

بالعالم.

على االنترنت تسعى لتصبح 
التي تصدر  املجموعة االولى 
نس���خا من األفالم التي تظهر 
فق���ط ف���ي دور العرض على 

االنترنت.
وأق���ر كل م���ن المب���رت 
ولوفليدي بتآمرهما على ارتكاب 
جرمية التعدي على حق املؤلف 
اجلنائية في احملكمة اجلزئية 
األميركية للمنطقة الشرقية من 
والية )فرجينيا( في ش���هري 
مايو ويوني���و املاضيني على 

التوالي.
ووفق���ا لوثائ���ق احملكمة 

كان قد تم طرح جاالكسي 
نوت 2 للمرة األولى في كوريا 
الجنوبية، ومن ثم وصل الى 

� كونا: أعلنت  واش���نطن 
انه  الع���دل األميركية  وزارة 
مت احلك���م بس���جن اثنني من 
اعض���اء مجموع���ة القرصنة 
على االنترنت املعروفة باسم 
»امياجن« في والية »فرجينيا« 
بع���د اعترافه���ا بالتآمر على 
ارت���كاب جرمية التعدي على 

حق املؤلف.
العدل في  وأك���دت وزارة 
بيان اصدرته هنا الليلة قبل 
املاضية ان���ه مت »احلكم على 
ويلي المبرت البالغ من العمر 
57 عاما في املنطقة الشرقية 
من والية )فرجينيا( بالسجن 
ملدة 30 ش���هرا ومراقبته ملدة 
3 سنوات بعد إطالق سراحه 
ودفع تعويض بقيمة 449514 
دوالرا، في حني حكم على سني 
لوفليدي البالغ من العمر 28 
عاما بالس���جن ملدة 23 شهرا 
ومراقبته ملدة 3 سنوات بعد 
إطالق سراحه ودفع تعويض 

بقيمة 7500 دوالر«.
يش���ار ال���ى ان المب���رت 
ولوفليدي اتهما مع شخصني 
آخرين في شهر ابريل املاضي 
بعملهما مع مجموعة »امياجن« 
وهي عصابة قرصنة منظمة 

سيئول � د.ب.أ: أعلنت شركة 
إلك�ترونيكس  سام�س����ونغ 
ال�ج�ن�وب�ي����ة  ال��ك�وري���ة 
لإللكتروني���ات أول من أمس 
العالمية  المبيع���ات  وصول 
من اله�اتف الذكي »جاالكسي 
نوت 2« إلى أكثر من 3 ماليين 
هاتف وذلك بعد 37 يوما فقط 
من طرحه في األسواق أواخر 

سبتمبر الماضي.
وأش���ارت وكالة يونهاب 
الجن�وبية لألنباء  الكوري���ة 
إل���ى أن مب�يعات جاالكس���ي 
نوت2 خ�الل أول ش�����هر ل�ه 
في األس����واق كانت 3 أم�ث�ال 
مبي�ع���ات الجي���ل الس���ابق 
جاالك�سي نوت، حيث احتاج 
األخير إلى 3 أشهر لكي يبيع 

مليوني وحدة.

جاالكسي نوت 2

قراصنة الكتب يغزون شوارع هراري

»الفيسبوك« يفضح الشرطة البلغارية

إغالق أصغر مصرف في سويسرا

إعالن لبيع املسروقات على اإلنترنت يوقع بالسارقني

االزدحام يقتل 3 نساء في صالة رياضية

»الپنتاغون« تلغي عقدها احلصري مع »بالكبيري«

جنيڤ � أ.ف.پ: س���يوقف 
أصغر مصرف في سويس���را 
ادخ���ار بلدة  وهو صن���دوق 
تروغن نش���اطاته ف���ي نهاية 
العام، بحسب ما جاء في بيان 
نشر اجلمعة، وقد نقل املصرف 

نشاطاته جميعها مقابل مبلغ 
لم يفصح عنه ملصرف أكريفي 

في سانت غالن.
وكان صندوق ادخار تروغن 
قد أنشئ في العام 1821، وهو 
كان يقدم اخلدم���ات لزبائنه 

منذ 20 س���نة من خالل شباك 
واحد ف���ي مكت���ب البريد في 
بلدة تروغن. ولم جتدد إدارة 
البريد السويسري عقد اإليجار، 
فاضطر املصرف إلى وضع حد 
لنشاطاته في ظل عدم وجود 

مقر له.
يوفر صندوق ادخار تروغن 
خدماته ل���� 900 عميل حاليا، 
العمومية 18  وتبلغ ميزانيته 
مليون فرنك سويس���ري )15 

مليون يورو(.

تولوز � أ.ف.پ: وقع فتيان 
لصوص ف����ي قبضة احملققني 
بعدما نش����روا على اإلنترنت 
إعالنا لبيع املس����روقات التي 
بحوزتهم، بحس����ب ما اعلنت 
شرطة غروليه في مقاطعة تارن 

في اجلنوب الفرنسي.

فقد نفذت عملية سطو في 
مركز للشباب في هذه املدينة 
الصغيرة ذات االثني عشر ألف 
نسمة، ليل السبت، بعدما متكن 
الفتيان اللصوص من كسر الباب 
والنافذة، وسرقوا اجهزة ألعاب 
ڤيديو بحس����ب ما افاد مصدر 

امني وكالة فرانس برس.
اللصوص عمدوا بعد  لكن 
ذلك ال����ى بث إعالن عبر موقع 
للبيع عب����ر اإلنترنت يحظى 
مبتابعة واسعة، وتضمن اإلعالن 

وصفا دقيقا للمسروقات.
وبذل����ك متكن����ت عناصر 

الش����رطة م����ن الوص����ول الى 
السارقني.

وأوقف فتيان قاصران في 
السابعة عشرة من عمرهما على 
خلفية هذه القضية، وسيجري 
استدعاؤهما للمثول أمام محكمة 

األحداث في وقت الحق.

مدريد � د.ب.أ: تعزز أول من 
أمس االعتق���اد بأن وفاة ثالث 
نساء اخلميس املاضي بإحدى 
الصاالت الرياضية في اسبانيا 
جنم عن ازدحام الصالة بالرواد 
الشباب الذين جاؤوا لالحتفال 

بيوم القديسني «الهالوين«.
صرح بذلك القاضي خوسيه 
لويس جونزاليز أرمينجول وهو 

أقدم القضاة سنا في مدريد أول 
من أمس بعد مشاهدته للصور 
امللتقطة للمأساة اإلنسانية على 

شبكة اإلنترنت.
كان منظ���م احلف���ل نف���ى 
اتهامات بهذا  اخلميس املاضي 
املعنى، قائال إن ما مت بيعه من 
التذاكر بلغ 9650 تذكرة بينما 
تتحمل الصالة الرياضية عددا 

يصل إلى 10600 شخص.
ونقلت وكالة األنباء االسبانية 
الرسمية »إي إف إي« عن بعض 
جه���ات التحقيق أول من أمس 
قولها إن مئات من الشباب دخلوا 

الصالة بدون تذاكر.
وقال شهود عيان إنه فوق 
ذل���ك لم يفت���ح القائمون على 
احلفل إال مخرجا واحدا للصالة 

رغم الزحام الشديد.
ذكرت الشرطة أن أحد األلعاب 
النارية أثار الذعر بني احلاضرين 
لدرجة أدت إلى انضغاط جسم 
النس���اء الثالثة داخ���ل الكتلة 
املزدحمة م���ا أدى إلى وفاتهن، 
أضافت الشرطة أن هناك امرأتني 
أخريني في حالة حرجة جراء 

احلادث.

واش���نطن � أ.ف.پ: أعلنت 
األميركي���ة  الدف���اع  وزارة 
»الپنتاغون« اخلميس املاضي 
إلغ���اء عقدها احلص���ري مع 
الشركة املنتجة ألجهزة بالك 
الكندية ريس���يرتش  بي���ري 

اين موش���ن ودعت منافسيها 
الى تقدمي عروض  مثل »آبل« 
لهوات���ف متع���ددة الوظائف، 
وكان���ت اجلم���ارك االميركية 
أعلنت اإلجراء نفسه، األربعاء، 
موضحة انها ستستخدم اجهزة 

آيفون التي تنتجها آبل، وذكرت 
وزارة الدفاع أنها س���تواصل 
اس���تخدام اجهزة بالكبيري، 
وأن ع���ددا كبيرا م���ن اجهزة 
الشركة ستستخدم من قبل كل 
العاملني في الپنتاغون. وأوضح 

اللفتنانت دامني بيكارت، الناطق 
باس���م الپنتاغون، في رسالة 
إلكترونية، ان وزارته ترغب في 
فتح السوق للعديد من املوزعني، 
وفق الشروط األمنية الصارمة 

نفسها.

خضم األزمة االقتصادية في بداية 
األلفية الثانية، كان من املألوف أن 
يتشارك كل 20 تلميذا كتابا واحدا، 

على ما أوضح الكاتب.
وهذا الوضع يؤثر مباشرة على 
دور النشر التي تتراجع مبيعاتها 
في بلد يتعذر على الكثيرين من 

سكانه شراء كتب جديدة.
وق����د أكد إمانوي����ل ماكادهو 
مدير دار »بوك لوف بابليشرز« 
أن »شركات كثيرة ستضطر إلى 
إغالق ابوابها، إذا اس����تمر احلال 

على هذا املنوال«.
وتأس����ف زميل����ه إدمون����د 
ماسوندير الذي يتولى أيضا نشر 
قصص لألطفال، قائال إن »غالبية 
كتبنا باتت تب����اع في الطرقات، 
فتراجعت مبيعاتنا وانخفضت 
معنوي����ات املوظف����ني. ونحن ال 
نعرف بع����د إذا كان من األفضل 
االنتظار ريثم����ا تتخذ إجراءات 
ملكافحة الكتب املزيفة أو التحرك 

مع نشر كتب جديدة«.

األس���بوع فقط وله���ا نحو 
6500 متابع م���ن بينهم عدد 
من السياسيني والصحافيني 

ورجال األعمال املعروفني.

الذي يتولى زمام احلكم منذ 32 
عاما وتفرض فيه عقوبات قاسية 
وغرامات طائلة على كل من ينتقد 
الرئيس، تع����د القرصنة جنحة 

بسيطة.
س����يبوجنيل  وأوضح����ت 
جيلي أنه »من املمكن حتس����ني 
النظام اجلنائ����ي بحيث تفرض 
على منتهك����ي القوانني عقوبات 
أكبر. وينبغي س����حب الرخص 
التجارية من املطابع التي متارس 
القرصنة ومصادرة النسخ املزيفة 

واتالفها«.
الكات����ب والش����اعر  ولف����ت 
موساميورا زميونيا إلى أن »دور 
النشر متتلك مخزونا كبيرا من 
الكتب، في حني أن التاجر الصغير 
الذي يعمل في السوق السوداء 
يلجأ إلى أبسط احليل لكسب أموال 

على حساب دور النشر«.
ويقضي أح����د احللول ببيع 
الكتب بأس����عار أرخص، السيما 
أن امل����دارس تفتق����ر إليها. وفي 

مشاكل حقيقية رغم انضمامها 
الى التكتل األوروبي منذ خمس 

سنوات.
وتش���كلت املجموعة هذا 

هراري � أ.ف.پ: من الطرقات 
وليس من املكتبات، يشتري عدد 
متزايد من أهالي زميبابوي الكتب 
ألوالدهم الذين يدرسون في كتب 
مقرصنة تتكبد دور النشر خسائر 

كبيرة مع انتشارها.
الكتب  وعل����ى رأس قائم����ة 
املزيفة، »األدلة الدراسية ومناهج 
االختبارات املدرسية التي تعتبر 
أكبر مصدر دخل لدور النشر في 
زميبابوي«، على ما شرح شيبرد 
مورفنهيما من مجموعة »كوليدج 
برس« التابعة إلحدى أقدم دور 
النشر في البالد، شركة »ماكميلن« 
املتع����ددة اجلنس����يات من أصل 
بريطاني والتي هي ملك املجموعة 

األملانية »هولتسبرينك«.
وبالنس����بة لألهالي، اجلدل 

محسوم.
فالكتاب األصلي يكلف حوالي 
15 دوالرا، في حني يراوح سعر 
النسخة املزيفة بني 5 و 7 دوالرات، 
وفق النوعي����ة. وهذا الفارق في 
السعر يعتبر كبيرا في بلد متيز 
بعد اس����تقالله في الع����ام 1980 
بنوعي����ة تعليم����ه، لكنه اليزال 
يعاني آثار ازمة اقتصادية امتدت 

إلى عقد.
وفي غالبي����ة األحيان، يظن 
املش����تري أن النوعي����ة الرديئة 
تعزى إلى ش����وائب الطباعة من 
قبيل الغالف األصفر وبقع احلبر 
والصفحات املختلطة والتجليد 

الركيك.
وقال����ت س����يبوجنيل جيلي 
االستاذة احملاضرة في اجلامعة 
الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 
ان »الشرطة ال تالحق إال بائعي 
األقراص املدمجة املقرصنة، وهي 
متر م����رور الكرام أم����ام التجار 
اجلوالني الذين يبيعون نس����خا 

عن الكتب الدراسية«.
ففي بلد، مينع فيه املس����اس 
بشخصية الرئيس روبرت موغابي 

� رويترز: بعد أن  صوفيا 
ضاقوا ذرع���ا بتخاذل أجهزة 
إنفاذ القان���ون، جلأ آالف من 
الى صفحة  مواطني بلغاريا 
عل���ى الفيس���بوك تع���رض 
صورا لرجال الش���رطة وهم 
ينتهكون القانون أو ال يؤدون 

واجبهم.
وتض���م مجموعة »التقط 
ص���ورة لش���رطي« ص���ورا 
لسيارات شرطة وهي واقفة 
بش���كل خاطئ أو وهي واقفة 
في منطقة مخصصة للمعاقني 
وأخرى وهي واقفة على املنطقة 

املخصصة للمشاة.
كما ضمت الصور صورة 
لرجل شرطة مبالبسه الرسمية 
وهو ميس���ك بزجاجة جعة 
مفتوحة وميسك مبقود سيارة 

دورية شرطة.
وتبرز هذه الصور استياء 
البلغاريني من النظام القضائي 
اخلاضع للمراقبة من االحتاد 
األوروبي ودولة مازال الفساد 
واجلرمية املنظمة يشكالن فيها 

الكتب املزيفة تغزو اسواق هراري

»غوغل« تدرس فكرة إطالق بطاقة ائتمان خاصة بها

البطاقات االئتمانية وقس���ائم 
الش���راء وغيرها من البطاقات 
دون سحبها بالفعل، عن طريق 
مترير الهاتف على جهاز الدفع 

بعد إدخال الرقم السري.
وفي شهر أغسطس أصدرت 
الش���ركة نس���خة جديدة من 
خدمتها تس���تند ال���ى اخلدمة 
السحابية لدعم جميع بطاقات 
االئتم���ان واخلص���م املدفوعة 
م���ن قبل »ڤي���زا« و»ماس���تر 
كارد« و»أمريكان اكسبريس« 

.»Discover Cards«و
أمنية  كما أضاف���ت عوامل 
اضافية، متكن املستخدمني من 
تعطي���ل اخلدمة على هواتفهم 
ع���ن بعد م���ن خالل حس���اب 
الشبكة  محفظة »غوغل« على 
العنكبوتية لع���دم اعطاء اذن 
إلمتام اي معامالت اضافة الى 
امكانية تخزين جميع بطاقات 
الدفع اخلاصة باملستخدم على 
خوادم »غوغل« املؤمنة بشكل 
فائق، لتس���هيل عمليات الدفع 

واملعامالت التجارية.

بذلك س���تحل في املستقبل 
محل اي بطاق���ة ائتمان، التي 
ميتلكها املستخدم، وال يحتاج 
عند التنقل او السفر اال الى بطاقة 
»غوغ���ل« االئتمانية والهاتف 
الذكي، السيما بعد دعم خدمة 

»محفظة غوغل«.
رمبا ه���ذا األمر ل���ه عالقة 
مب���ا أعلنته ش���ركة »غوغل« 
املدونة اخلاصة بخدمتها  عبر 
االلكتروني���ة اال وهي االصدار 
الثاني حملفظة »غوغل« والذي 
سيطرح قريبا مع التوسع في 
مزايا اخلدمة، وانها تدعم أجهزة 
»أندوريد« وأجهزة »آي أو اس« 
وكذلك أنظمة التشغيل األخرى. 
يذكر ان شركة »غوغل« أفصحت 
عن خدمته���ا االلكترونية في 
س���بتمبر العام املاضي لتمكن 
الداعمة  الذكية  الهواتف  حالي 
لتقنية االتص���ال قريب املدى 
الهاتف  »NFC« من اس���تخدام 
كبطاقة ائتمان، حيث يستخدم 
تطبي���ق محفظ���ة »غوغ���ل« 
تقنية »NFC« إلتاحة استخدام 

العربية: تدرس املؤسس���ة 
املعلوماتية األميركية »غوغل« 
فكرة الدخول في مجال البطاقات 
االئتمانية، وذلك وفقا ملا ورد في 
 Android« تقرير خاص مبوقع
Police« ال���ذي بنينّ ان »غوغل« 
تعت���زم اطالق بطاق���ة ائتمان 
الش���ركة  حقيقية صادرة عن 
 Google Wallet« نفسها حتمل اسم
Card« اس���تكماال لنظام الدفع 
الهاتف  االلكتروني عن طريق 
النقال اخل���اص بها واملعروف 
باس���م »غوغ���ل« االلكترونية 
وتعم���ل   ،»Google Wallet«
املقترحة  البطاقة االئتماني���ة 
مثل اي بطاق���ة ائتمان أخرى، 
حيث سيتم تصميمها وبرمجتها 
للتزامن م���ع اي بطاقة ائتمان 
مت اختياره���ا للدفع عن طريق 
محفظة »غوغل« وهي تفيد في 
احلاالت التي ال يريد املستخدم 
استخدام جهازه النقال الجناز 
عملية دفع م���ا، حيث بإمكانه 
استخدام بطاقة محفظة »غوغل« 

االئتمانية عوضا عن ذلك.

بطاقة ائتمان »غوغل«


