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يو.ب����ي.أي: اصط����اد صي����اد 
استرالي س����مكة يتخط�ى طولها 
ال� 4 أمت����ار بعدما صارعها ألكثر 

من 7 ساعات.
ونقل����ت صحيفة »ذا وس����ت 
استرالني« عن الصياد روين سميث، 
قوله انه كان برفقة 3 من اصدقائه 
عندما اصطاد سمكة مرلني يبلغ 
طولها أكثر م����ن 4 أمتار، بعد أن 
صارعه����ا ملدة 7 س����اعات قبل أن 

يتمكن من انتشالها الى قاربه.
واضاف روبن انه قام بتقدمي 
الصيد الثمني الذي قام به في مدينة 
اكسماوث االسترالية إلى جمعية 
هواة الصيد في غرب استراليا، في 
محاولة منه لتسجيل رقم قياسي 
جديد. م����ن جهته، وصف رئيس 
جمعية هواة الصيد، جون ويبر، 

السمكة ب� »اإلجناز العظيم«.

عفا س����عودي يدعى مرزوق 
العن����زي عن داه����س ابنه حلظة 
وقوع احلادث، وأصر على اطالق 
سراح سائق املركبة التي تسببت 
ف����ي وفاة ابنه عل����ى الفور. وفي 
تفاصيل اخلبر كما نقلتها صحيفة 
املدينة السعودية، روى والد الطفل 
ان مركبة مسرعة اصطدمت بابنه 
هادي وال����ذي بلغ م����ن العمر 3 
سنوات، حيث مت نقل الطفل الى 
املستشفى لكنه توفي قبل الوصول. 
واضاف والد الطفل بحسب املدينة 
أنه طلب م����ن مرور تبوك مقابلة 
الس����ائق لكنهم رفضوا، الفتا الى 
انه لم يستلم تصريح الدفن إال بعد 

إخراج السائق من التوقيف.

موسكو � يو.بي.أي: جنا رجل 
في مدينة فالديفوستوك بالشرق 
األقصى الروسي من املوت بالرغم 
من سقوطه من الطابق العشرين في 
أحد املباني. ونقلت وكالة االنباء 
الروس����ية »نوفوستي« امس عن 
متحدث باسم الشرطة ان الرجل 
هوى من الطابق العشرين في أحد 
مباني فالديفوستوك ولكنه جنا 
نتيجة سقوطه على سطح سيارة 

بدال من االرتطام باالرض.
وذكر املتحدث ان »الرجل انحنى 
من نافذة ليدخن سيجارة.. فسقط 
لكنه جنا ألنه سقط على سيارة 
مركونة«. وأش����ار الى ان سقوط 
الرجل تسبب بانطالق جهاز االنذار 
في الس����يارة التي خ����رج مالكها 
ليتفقدها وإذ به يكتش����ف الرجل 

ويتصل بالشرطة واالطباء.
ويشكو الرجل من عدة اصابات 
ووضع في غرفة العناية الفائقة.

ب����دأت تش����هد مدينة  إيالف: 
الرواج  البندقية حالة كبيرة من 
على الصعيد السياحي، ما أسفر 
عن تقلص عدد السكان هناك إلى 
أقل من 60 ألف نسمة، وذلك نتيجة 
لتزايد عدد السياح الوافدين الذين 
يحتشدون في الساحات ويتسببون 
في رفع تكاليف املعيشة. وبينما 
كانت تعتبر مدينة البندقية واحدة 
من أكثر املدن اكتظاظا بالسكان في 
العالم خالل ع����ام 1500 ميالدية، 
فقد تقلص عدد الس����كان بها في 
نهاية احلرب العاملية الثانية حتى 
وصل إلى 175 ألف نسمة، وقد وصل 
هذا األس����بوع إلى 58483 نسمة 
فقط. وهو التناقض الذي أبرزته 
تقاري����ر صحافية أميركية، حيث 
أشارت إلى أن املدينة تشهد بالفعل 
إقباال متزايدا من جانب الس����ياح 
الراغبني في مشاهدة املدينة ذات 
الت����راث العاملي، في وقت بدأ يقل 
فيه عدد السكان الذين يعيشون 
هناك على نحو تدريجي. وقالت 
في هذا الصدد صحيفة كريستيان 
س����اينس مونيتور األميركية إنه 
في الوقت الذي تنوه فيه تقديرات 
إلى وصول نحو 20 مليون سائح 
املائية واملتاحف  القنوات  لزيارة 
والس����احات املوجودة هناك كل 
عام، فإن سكان املدينة يضطرون 
للرحيل بسبب ارتفاع أسعار السكن 
وارتفاع تكاليف املعيشة ونقص 
الوظائف خارج قطاع السياحة. 
ويخشى السكان من أن يتم عشق 
مدينتهم حتى املوت. فهي جتتذب 
كل يوم قرابة ال� 60 ألف سائح من 

كافة أنحاء العالم.
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السعودية لديها 12 قمرًا صناعيًا
الري����اض � كونا: قال نائب 
رئيس مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث 
األمير د.تركي بن س����عود بن 
محمد إن الس����عودية تضطلع 
ب����دور مهم في مج����ال األقمار 
الصناعية، مبينا ان لدى المملكة 
اآلن 12 قمرا صناعيا تم اختبارها 

جميعها وأثبتت فعاليتها.
جاء ذلك ف����ي ورقة العمل 
المقدمة من األمير د.تركي بن 
سعود ضمن فعاليات الجلسات 
الس����عودي  العلمية للمؤتمر 
الدولي لتقنية الفضاء والطيران 
2012 الت����ي انطلق����ت في مقر 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية بعن����وان »المجتمع 
ومعرفة الفضاء.. خطة المملكة 
العلوم والتقنية  الوطنية في 

واالبتكار«.
وأض����اف ان م����ن االقم����ار 
القمر  الس����عودية  الصناعية 
الذي  الصناعي »أوسكار 50« 
يعد الوحيد المستخدم لتقنية 

الخاليا الشمسية الكريستالية 
المتطورة في مجال االتصاالت 
وكذلك القمر الصناعي »سعودي 
س����ات س����ي 1« ال����ذي تدخل 
استعماالته في نواحي الحياة 
التجاري����ة والتقني����ة ومجال 
البحري����ة والبرية  المالح����ة 
على حد س����واء وبدقة عالية 

ومتطورة.
وأشار الى ان المملكة تعتزم 
إطالق عدة أقمار صناعية خالل 
السنوات القادمة تستخدم تقنية 
االستشعار عن بعد عبر الجيل 
المتطور من األقمار الصناعية 
التي س����تزود بمجسات فائقة 
الحساسية لتساعد في إجراء 

المختلفة  العلمي����ة  التجارب 
وبج����ودة تصوير فائقة الدقة 
وأهمها القمر الصناعي »سعودي 
سات 4« الذي سيتم إطالقه في 
سبتمبر 2013 والقمر الصناعي 
»سعودي جيو 1« والذي سيتم 

إطالقه في عام 2015.
وق����ال األمي����ر د.تركي ان 

المملكة لديها خطة إستراتيجية 
في مجال علوم الفضاء طويلة 
المدى ب����دأت مرحلتها األولى 
منذ 2005 وتستمر حتى 2025 
بحيث تحقق العالمية للمملكة 
في مجال تقنية أبحاث الفضاء 
مبين����ا ان المرحلة الثانية من 

الخطة ستنتهي عام 2015.


