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االحتفال باملضيفات البحرينيات

أنوشا أنصاري
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شارون

بث تلفزيون »العالم« اإليراني ان رئيس احلكومة االس���رائيلية 
االس���بق آرييل شارون توفي عقب 3 س���نوات قضاها في العيبوبة 

حسبما افادت مصادر اخبارية.
وبحسب احملطة االيرانية، فقد ابلغ مسؤولو مستشفى »شيبا« 
التي يرقد فيها شارون كبار املسؤولني االسرائيليني عن موته، حيث 
م���ن املقرر ان يت���م االعالن عنه اعالميا في وقت يناس���ب االوضاع 

االسرائيلية.
يعتبر شارون وهو الرئيس احلادي عشر للحكومة االسرائيلية 
من السياسيني والعسكريني املخضرمني على الساحة االسرائيلية. 

وهو شخصية مثيرة للجدل في داخل اسرائيل وخارجها. إذ يذهب 
البع���ض إلى وصفه كمجرم حرب بالنظر الى دوره العس���كري في 
االجتياح االسرائيلي جلنوب لبنان عام 1982، وقد اضطر سنة 1983 
إلى االستقالة من منصب وزير الدفاع بعد ان قررت اللجنة االسرائيلية 
القضائية اخلاصة للتحقيق في مذبحة صبرا وشاتيال انه لم يفعل 
ما يكفي للحيلولة دون املذبحة. اما في 2001 ففاز بأغلبية ساحقة في 
االنتخابات االسرائيلية العامة إذ تبنى مواقف سياسية أكثر اعتداال. 
وفي سنة 2004 بادر شارون باالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، 

وفي يناير 2006 دخل في غيبوبة بعد جلطة دماغية.

وفاة شارون وإسرائيل تنتظر الوقت المناسب إلعالن الوفاة

مسلمون يفضلون تمضية رمضان في فرنسا

وزير اإلعالم السعودي: لن أرفع الحظر عن دواويني 

عائلة ستالوني

مقتل وإصابة 16 في هجوم على روضة أطفال بالصين

مسلسل رمضاني يقلق المخابرات المصرية

ألبوم جديد لبريتني سپيرز
كشف املنتج املوس���يقي رودني جيركينز أن 
جنمة البوب األميركية بريتني س���پيرز تستعد 

إلطالق ألبوم جديد في غضون أسابيع.
وكان مصدر مقرب من س���پيرز أكد في شهر 
مارس املاضي أن املغنية بدأت في إعداد ألبومها 
اجلديد الذي يأتي بعد عامني من ألبومها األخير 

.Circus
وقال جيركينز: »خالل أسابيع قليلة سيسعد 

جمهور بريتني بألبوم جديد«.
ومن املتوقع أن يشارك جنوم فرقة بريديتور 

دب اساسينز والنجم داجنا في األلبوم اجلديد.

باريس � ايالف: هربا من احلر الشديد واالسعار 
املبالغ فيها وقيود التقاليد، ميضي عدد متزايد من 
مس����لمي فرنسا شهر رمضان في فرنسا وليس في 
بلدهم االم مقدمني موعد عطلتهم ليعودوا قبل حلول 
شهر الصوم في العاشر من اغسطس. ويقول مزيان 
اجلرودين املدير العام لشركة »ايغل ازور« للطيران 
ان »هذا الصيف بدأت موجات العطل مطلع يونيو في 
حني انها تبدأ عادة في 23 او 25 يونيو«. ويضيف 
»اما ذروة العودة فبني الثامن والعاشر من اغسطس«. 
ويوضح مدير الشركة التي تقل 1.7 مليون مسافر 
سنويا 50% منهم باجتاه دول املغرب العربي، »العام 

املاضي ادى ش����هر رمضان )الذي بدأ حينها في 22 
اغسطس( الى تقدمي طفيف في مواعيد العودة لكن 
هذه الس����نة تعزز هذا امليل«. واالنطباع ذاته جنده 
عند الشركة الوطنية البحرية »كورس � ميديتيرانيه« 
التي تؤمن رحالت الى تونس واجلزائر. وأوضحت 
انها »تسجل موجة عودة قرابة السابع والثامن من 
اغس����طس في حني ان العودة ال تتم عادة في هذه 
التواريخ«. وعزا ميشال ريبير املؤرخ املتخصص 
في الديانات وصاحب كتاب »علم اجتماع االسالم« 
الصادر في 2005 س����بب هذه الع����ودة الكثيفة الى 

فرنسا، الى عوامل »مناخية واجتماعية«.

دب���ي � العربي���ة: نقل���ت 
صحيف���ة »احلياة« عن وزير 
الس���عودي  الثقافة واإلعالم 
عبدالعزي���ز خوجة قوله، إن 
دواوينه ممنوعة في البالد منذ 
زمن بعيد وقبل توليه احلقيبة 
الوزاري���ة، لكن���ه تعهد بأال 
يفسح املجال لدواوينه مادام 
في موقع املسؤولية، مشددا 
على أن ذلك سيكون »تصرفا 
غير مسؤول واستغالال مشينا 

للمنص��ب«. 
وأكد أن معايير املنع أربعة 
اإللهية،  وهي: اإلساءة للذات 

اإلس���اءة للرسول ژ، اإلس���اءة إلى املؤسسة 
السياس���ية السعودية واإلس���اءة إلى الوحدة 
الوطني���ة عن طريق التخوي���ن أو التكفير أو 

العنصرية. 
واشترط في كل من تلك املعايير أن تطبق 
»بعيدا عن التأويل والتعسف«، مؤكدا في الوقت 
نفس���ه أنه ال يحق ألحد أن يص���ادر كتابا من 

صاحبه في مطارات اململكة.
واعتب���ر خوج���ة، ف���ي 
تصريحات إلى موقع »وكالة 
أخبار املجتمع السعودي«، أن 
بعض مؤلفات د.غازي القصيبي 
التي أمر خوجة باالفساح لها 
أخيرا، ظلت ممنوعة منذ فترة 
طويلة »ألس���باب، من وجهة 
نظري، كانت مزاجية، أو ألن 
تلك املؤلفات سبقت عصرها 
أو لم تتحملها )معدة( املجتمع 

في ذلك الوقت«.
وق���ال خوج���ة ردا على 
انتقادات وجهها إليه الروائي 
السعودي عبده خال، إنه وجه إدارة املطبوعات 
في الوزارة بأن األصل في النتاج اإلبداعي والفكري 
واألدبي هو النشر واالفساح له وليس املنع. 

وكان عبده خال قد طالب الوزير مبس���اواة 
مؤلفات السعوديني مبؤلفات القصيبي، قائال 
»إن القصيب���ي ليس خيارا ونحن لس���ن�����ا 

فقوسا«.

املمثل سليفستر ستالوني لدى وصوله حلضور العرض االول 
لفيلمه )ذي اكسبندابلز( في لوس اجنيليس برفقة زوجته وبناتهما 
الثالث.              )رويترز(

بكني � د.ب.أ: لقي اربعة اطفال على االقل حتفهم 
واصيب 12 آخرون جراء طعنهم بسكني في هجوم 

بدار حضانة باقليم شاندونغ شرق الصني.
ونق���ل املرك���ز االعالم���ي حلقوق االنس���ان 
والدميوقراطية ومقره هونغ كونغ عن مسؤول 
بالشرطة احمللية قوله ان املهاجم الذي كان مسلحا 
بسكني اقتحم روضة اطفال لم يكشف عن اسمها في 

مدينة زيبو باالقليم بعد ظهر الثالثاء املاضي.
وقالت صحيفة »مينغ باو« ان املهاجم استسلم 

بعد ذلك للشرطة.
ولم تذع وس���ائل االعالم احلكومية الصينية 
على الفور نبأ احلادث وهو االخير في سلس���لة 
من الهجمات على امل���دارس ورياض االطفال في 

الصني هذا العام.

وسبق نش���ر انباء عن خمس هجمات مماثلة 
على االقل اس���فرت عن مقتل عش���رات االطفال 
وعدة مدرس���ني. وفي اعقاب الهجمات الس���ابقة 
امرت احلكومة باجراء مراجعة امنية في املدارس 
بينما حتدثت وسائل اعالم رسمية عن االسباب 

احملتملة للهجمات.
وقال رئي���س ال���وزراء وين جياب���او لقناة 
»فونيكس« التلفزيونية ومقرها هونغ كونغ في 
مايو املاضي »بصرف النظر عن اتخاذ اجراءات 
امنية قوية ينبغي علينا ايضا التركيز على معاجلة 
بعض االس���باب اجلذرية لتلك املشكالت مبا في 
ذلك معاجلة بعض التناقضات االجتماعية وحل 
النزاعات وتعزيز دور الوس���اطة على مستوى 

القاعدة الشعبية«.

أثار مسلس���ل درامي سيتم 
عرضه خ���الل ش���هر رمضان 
جدال واسعا في األوساط الفنية 
واألمنية في مصر، بعد ما بدأت 
النيابة العامة في البالد التحقيق 
مع منتج املسلسل هشام شعبان، 
مدير شركة »كينج توت« لإلنتاج 

اإلعالمي.
وتزعم الشركة أن املسلسل 

إلى ملفات املخابرات  يس���تند 
العام���ة املصرية، على رغم من 
نفي األخيرة، وحتذيرها من أن 

هذا العمل ليس من ملفاتها.
وميثل شعبان للتحقيق في 
قضية »أمن دول���ة عليا«، في 
مزاعم نس���بت مسلسل »عابد 
ال���ذي يجري تصوير  كرمان« 
اجلزء األخير من حلقاته حاليا، 

إلى ملفات املخابرات املصرية، 
على ما ذكر موقع إخباري تابع 

للتلفزيون املصري الرسمي.
ونقل املوقع أن »النيابة العامة 
املصرية اشترطت إذاعة حلقات 
املسلسل باحلصول على موافقة 
منها، في حني لن تتم املوافقة إال 
بعد االنتهاء من التحقيقات مع 

الشركة املنتجة«.

أمس���تردام � د.ب.أ: بدأت املراهقة الهولندية لورا 
ديكير امس جولتها التي تهدف من خاللها الن تصبح 

أصغر شخص يبحر حول العالم.
وودع املئ���ات ديكي���ر )14 عاما( ف���ي ميناء دين 

أوسى.

وصاحب ديكير والدها ف���ي أول محطات رحلتها 
البحرية وهي البرتغال من أجل مواجهة أي مش���اكل 

رمبا تواجهها خالل رحلتها التي ستستمر عامني.
وأصب���ح بإمكان ديكير القيام بالرحلة في ش���هر 
يوليو املاضي بعدما أنه���ت محكمة هولندية النزاع 

القانوني الذي اس���تمر طويال بني الفتاة والسلطات 
التي تخشى على سالمتها.

وقضت محكمة في إقليم زيالند برفع حق الوصاية 
العامة على ديكي���ر ليصبح بإمكانها القيام برحلتها 

البحرية. 

لورا ديكير.. مراهقة هولندية ُتبحر  حول العالم بمفردها

دبي � العربية: أعلن تنظيم القاعدة في بيان له 
امس، مسؤوليته عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة 
نفط تابعة لشركة »ميتسوي أو أس كاي« اليابانية 

للنقل البحري في مضيق هرمز قبل أيام. 
وأوض��ح التن��ظيم أن انتح���اريا يدع��ى أيوب 
الطيشان هو الذي نفذ الهجوم، ولم يتسن على الفور 

التأكد من صحة البيان من مصادر مستقلة.
وذك���ر الصحافي فارس بن حزام، املختص في 
ش���ؤون القاعدة، لقناة »العربية« أن هذا الهجوم 
يعتبر رسالة من تنظيم القاعدة ب� »أننا اقتربنا من 
أخط���ر نقطة في العالم«، وهو املمر البحري الذي 
تعبر من خالل���ه نصف وارادت العالم من النفط، 
وأنهم قادرون على تنفي���ذ ضربات رغم الوجود 

العسكري املكثف في مضيق هرمز.
وكان احلادث قد وقع يوم األربعاء املاضي بالقرب 
من مض��يق هرمز، وهو البوابة إلى الدول اخلليجية 
املنتج���ة للنفط، وتط���ل عليه إيران أيضا، وعلى 

بعد بض���ع مئات الكيلومترات إلى الش���مال حيث 
يوجد قراصنة صوماليون خطفوا ناقالت عمالقة 
خ���الل العامني املاضيني، من بينه���ا ناقلة كورية 
جنوبي���ة كانت متجهة إل���ى الواليات املتحدة في 
أبريل. وقال وقتها مسؤولون في ميناء إماراتي إنه 
لم يحدث تسرب نفطي من الناقلة، وبقي مضيق 
هرمز مفتوحا حيث استمرت حركة املالحة البحرية 

بشكل اعتيادي.
وبقي أفراد الطاقم البالغ عدده���م 31 شخ��صا، 
وبينهم فرد أص���يب في احلادث، على منت الناقلة 
التي حتم���ل 3.3 ماليني برميل نف��ط، ويتوقع أن 
يتوجهوا إلى اليابان مبجرد اس���تكمال الفحوص 

واإلصالحات.
وحترس س���فن حربية من البحرية األميركية 
ودول أخرى املنطقة، لكن متحدثا باسم األسطول 
اخلامس األميركي املتمركز في البحرين قال إنها لم 

تكن قريبة من الناقلة العمالقة وقت احلادث.

املهم توافر مضيفات من اإلناث للعناية 
باملسافرين من النساء ونشر ثقافة الضيافة 
البحرينية على منت الطائرة واعتماد طاقم 

الضيافة من البحرينيني«.
وستحصل املضيفات على راتب شهري 
بني 800 وألف دينار )2000 و2600 دوالر( 
إلى جانب امتي���ازات أخرى مثل التأمني 
الصحي وتذاكر س���فر مجانية للمضيفة 
الفتيات  وأقربائه���ا، ويعتبر انضم���ام 
البحرينيات للعمل كمضيفات أمرا الفتا 
على الرغم مما يعرف عن انفتاح البحرين 

مقارنة ببعض دول اخلليج األخرى.
واس���تغرق تدري���ب املضيفات بني 7 
و9 أس���ابيع، ومن املتوق���ع أن تلحق 10 
فتيات أخريات لزميالتهن خالل األسابيع 
القليلة ونحو 130 فتاة أخرى خالل العامني 
الفتيات باالستمتاع  القادمني، وس���تبدأ 
برحلتهن األولى ب���دءا من يوم األربعاء 
2010/8/4 )ام���س( الستكش���اف جتربة 

الضيافة اجلوية.

العالم وأحظى بفرصة التعرف على الناس 
من مختلف اجلنسيات«.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة األردني 
س���امر املجالي في احتفال التخريج »من 

البرنامج نقدم مث���ال تقتدي به الفتيات 
البحرينيات«.

وأضافت »لقد قررت االلتحاق بالعمل في 
طيران اخلليج كمضيفة جوية ألستكشف 

املنام���ة � العربي���ة: أصب���ح بإمكان 
املس���افرين البحرينيني على منت طيران 
التحدث مع املضيفات بلهجتهم  اخلليج 
احمللية دون أن يضطروا إلى اس���تخدام 

اللغة االجنليزية أو اإلشارة.
البحرينية أمس  وأعلن���ت الش���ركة 
االثنني تخريج ثماني مضيفات جويات 
هن أوليات خليجي���ات الالتي ينخرطن 

في هذه الوظيفة.
وتعمل مضيفة بحرينية واحدة فقط في 
نفس الشركة منذ سنوات، لكن املضيفات 
اجلدد حظني برعاية من صندوق العمل 
»متكني« وهو مؤسسة تدريب شبه حكومية 
تهدف إلى تدريب وإحالل العمالة الوطنية 
محل األجنبية. وعبرت »إميان« وهي إحدى 
املضيفات عن فخرها بانضمامها إلى العمل 

في هذا املجال.
ونقلت الصحف احمللية عن املضيفة 
اجلديدة »يس���عدني أن أعبر عن فخرنا 
لكونن���ا أول دفع���ة من خريج���ات هذا 

أعلنت أن االنتحاري أيوب الطيشان يقف وراء االعتداء 

 » القاعدة« تعلن مسؤوليتها عن هجوم الناقلة اليابانية في مضيق هرمز

تخريج 8 بحرينيات يعملن مضيفات جويات في »طيران الخليج«

عبدالعزيز خوجة

وكاالت: أنوشا أنصاري مواطنة اميركية ذات 
أصل ايراني، دخل���ت التاريخ بوصفها أول رائدة 
فضاء مس���لمة وأول س���ائحة فضائية، إذ انطلق 
صباح امس من قاعدة جوية في كازخستان صاروخ 
يحمل انوش���ا ومعها رائدا فضاء روسي واميركي 

في رحلة تستغرق عدة ايام بني النجوم. 
وعندما كانت انوش���ا انصاري طفلة صغيرة، 
اعتادت ان تس���تلقي على ظهرها وترنو بعينيها 
الى س���ماء الليل الصافية، وحتلم بأن حتلق بني 
النجوم ال ان حتدق فيها ليال. واليوم، بعد خمسة 
وعشرين عاما، حتقق احللم. ففي الساعة الثامنة 
وتسع دقائق صباح امس انطلق من قاعدة باينكور 
اجلوية في كازخس���تان صاروخ روسي من نوع 
س���يوز على متنه أنوش���ا ورائدا فضاء، احدهما 

روسي واآلخر اميركي. 
وانطلق الصاروخ صوب احملطة الفضائية الدولية 
حيث سيحل رائدا الفضاء الروسي واالميركي محل 
رائدي فضاء آخرين يقيمان في احملطة منذ ستة 

اشهر. وبعد نحو اسبوع من اليوم سيعودان الى 
األرض وتعود معهما انوشا انصاري. وهي ستهبط 
على األرض وقد أصبحت أول رائدة فضاء مسلمة 
وأول سائحة فضائية ورابع مواطن اعتيادي بال 

صفة رسمية، يرتاد الفضاء. 
وكانت انوشا تلقت تدريبا شاقا قبل ان مينحها 
خبراء الفضاء شهادة تؤكد مؤهالتها للقيام بهذه 
الرحلة املثيرة، وحني سئلت انوشا عن أهم االرشادات 
والتعليمات التي تلقتها خالل فترة التدريب كان 
جوابها: »من حيث األس���اس، كلهم يقولون اآلتي: 
متتعي بكل حلظة من حلظات الرحلة وال تدعي شيئا 
يفوتك. تذكري هذه التجربة وحاولي ان تعيشي كل 
حلظة من حلظاتها. وأنا اعتقد ان الكثير من هذه 
التجربة يعتمد على الشخص نفسه، فتكون جتربة 
مختلفة باختالف الشخص. إني اتطلع الى تسجيل 
مشاعري وجتربتي وأنا محلقة في الفضاء. وبعد 
الوصول الى احملطة الفضائية، سأشاطر اجلميع 

جتربتي لدى العودة«.

أنوشا أنصاري أول رائدة فضاء مسلمة
منفذ العملية أيوب الطيشان


