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أوسلوـ  أ.ف.پ: انطلقت سفينة »نورديك بارنتس« 46
املسجلة في هونغ كونغ امس من النرويج الى الصني، 
لتصبح اول سفينة شحن غير روسية تقوم برحلة 
بحرية جتارية عابرة للقارات عبر طريق الشمال في 
القطب الشمالي، حسبما اعلنت شركة »نورديك باك 

كاريرز« الدمناركية التي متلك السفينة.
هذه الرحلة تشير الى تزايد االهتمام بهذا الطريق 

اجلديد بني اوروبا والشـــرق األقصى مع انحســـار 
اجلليد. ومن شأن املمر اجلديد ان يخفف من استهالك 
الوقـــود وانبعاثات ثاني اكســـيد الكربون مقارنة 

بالطرق التقليدية.
بعد حتميل 41 الف طن من احلديد غير اخلالص 
في كيركنيس، في اقصى شمال النرويج، وستصل 
«نورديك بارنتس« بعد 26 يوما الى مرفأ كينغداو 

الصيني مبساعدة كاسحتي جليد روسيتني.
مقارنـــة بالطريق االعتيادي الذي مير عبر قناة 
السويس، فإن الطريق الذي مير عبر القطب الشمالي 
سيخفض املســـافة املقطوعة الى النصف تقريبا، 
ويقصر مدة الرحلة ثمانية ايام، ويؤدي الى توفير 
وقود بقيمة 180 الف دوالر، وفقا لشركة »نورديك 

بالك كاريرز«.

فتح الطريق البحري شمااًل بين أوروبا وآسيا

مرشدة سياحية
لـ »المراحيض« في ألمانيا

غاغا دخلت المستشفى 6 مرات 
بسبب الريجيم

برلني ـ رويترز: تقدم مرشــــدة ســــياحية في برلني شيئا مختلفا 
متاما للسياح الذين سئموا اجلوالت السياحية التقليدية.. جولة في 

مراحيض برلني العامة.
ارادت املرشدة السياحية انا هاس في خروج زوار برلني عن املسار 
املألوف وتقدمت بفكرة جديدة وهي ان تعرض لهم بعض اكثر مراحيض 

العاصمة االملانية شهرة.
وتأخذ هاس مجموعات في جوالت على مراحيض املدينة وتقص 
عليهم تاريخ تطور املراحيض منذ العصور االولى حتى العصر احلالي 
وتعرض لهم مراحيض من االقدم واالكثر بدائية الى االحدث واالكثر 
تقنية. وتقدمت هاس بفكرة القاء نظرة اقرب على »مراحيض« برلني 
بعد حضورها يوم االرشــــاد السياحي الدولي السنوي في 2005 في 

برلني حيث كان املوضوع »واحات الهدوء«.
وقالت لـ»رويترز«: »رأيت ان زمالئي قد يقومون جميعا بجوالت 
في املتنزهات والكنائس لكنني اردت كسر احملظور وشرح ثقافة برلني 
في الصحة العامة واملراحيض«. وتشمل تركيزات اجلولة على زيارة 
مجموعة مراحيض يعود تاريخها الى القرن التاســــع عشــــر ورحلة 
الى حمام قيصــــر الذي اعيد ترميمه بالكامل في بوتســــدام بالتس. 
وتريد ايضا اســــتخدام اجلولة جلذب االنتباه الى افتقار املجموعات 
الســــياحية الى مراحيض في برلني. وقالت هاس ان هناك طلبا على 
جوالت املراحيض وخاصة من نواد وجمعيات باالضافة الى اشخاص 

ذوي اهتمام خاص او ذوي اهتمام مهني باملوضوع. 

واشـــنطن ـ يو.بـــي.آي: 
قال مدير جوالت ليدي غاغا 
السابق ديفيد تشيمني إنها 
دخلت املستشـــفى في العام 
2009 ســـت مـــرات نتيجة 
التداعيات اخلطيرة ألنظمة 
غذائية كانت تتبعها ليتناسب 
جسمها مع بعض األزياء التي 

كانت ترتديها.
»رادار  موقـــع  وذكـــر 
أونالين« ان تشيمني كشف 
في كتابه اجلديد »وجه البوكر: 
سطوع جنم الليدي غاغا« انه 
أثناء جوالته برفقة املغنية 

األميركية كانت تقـــوم أحيانا بتناول احللويات والطعام غير 
الصحي ومن ثم تبقى من دون طعام ألسابيع كي تستطيع ارتداء 
أزيائها اخلاصة. وكشف ان ليدي غاغا فقدت في إحدى الفترات 

عام 2009 حوالي تسعة كيلوغرامات بني الزي واآلخر.
وكشفت زوجة تشيمني أجنيال ان ليدي غاغا كانت تنام إلى 
جانبها في الســـرير قبل الصعود إلى املسرح وكانت ترجوها 

البقاء بعد أن تغادر.

»باروكة« صابرين تثير غضب سهير البابلي
األمر أنها أعجبت بقصة املسلسل 
وشــــعرت بأنه يضيف لها جديدا 

يحسب لها في تاريخها الفني.
كما نفت مــــا تردد عــــن انها 
استشارت أحد علماء الدين ووافقها 
على ارتداء الباروكة، مؤكدة انها 
مقتنعة مبا قاله لها مخرج العمل 
محسن حسني بأن هناك ضرورة 
درامية لظهورها دون حجاب، خاصة 
ان هناك مشاهد جتمعها بزوجها 
الفنان  التي يجسدها  الشخصية 
يحيى الفخراني في غرفة نومهما 
وهي مشاهد ال ميكن ان تظهر فيها 
وهي ترتدي احلجاب وإال سيفقد 

العمل املصداقية املطلوبة.
يذكر ان مسلسل »شيخ العرب 
همام« تصدر قائمة املسلســــالت 
األكثر مشاهدة وسط الكم الكبير 
من األعمال الرمضانية، ويشارك 
فيه نخبة كبيرة من النجوم ومنهم 
ريهام عبدالغفور، سامح الصريطي 

ومحمود عبداملغني.

القاهرة - وكاالت: يبدو ان حملة 
االنتقادات الشرسة التي تواجهها 
الفنانــــة صابرين بعــــد ظهورها 
في مسلسل »شيخ العرب همام« 
وهي ترتدي الباروكة لن تهدأ بعد، 
فعلى الرغم من قرب نهاية حلقات 
املسلسل إال ان الفنانة سهير البابلي 
وهي إحــــدى الفنانات احملجبات 
خرجت مؤخــــرا بتصريح عّلقت 
فيه على الباروكــــة التي ارتدتها 
صابرين وقالــــت: »أرفض متاما 
مســــألة ارتداء الباروكة )الشعر 
املســــتعار( كبديل للحجاب، ألن 
احلجاب له أصول وقواعد دينية 
ويجب على من ارتدته ان حتترمه 

وتعرف أصوله«.
ووفــــق ما أورده موقع محيط 
االخباري أن البابلي قالت: »أعرف 
جيدا مدى األزمة التي تتعرض لها 
كل فنانة تركت املجال الفني وارتدت 
احلجاب وجلست في منزلها ألنني 
العودة للعمل  مررت بذلك ولكن 

احلجاب ألنها تغطي الشعر بالكامل 
وليس ألحد التدخل في قرارها أو 

فيما يخص عالقتها مع اهلل«.
ونفت صابرين مــــا تردد عن 
أن أجرها في املسلســــل هو أحد 
عوامل اجلذب لها، وهو ما دفعها 
الى اتخاذ هذا القرار، مؤكدة انها 
وزوجها »ميسورون احلال« وليست 
في حاجــــة للمال ولكن كل ما في 

بالتمثيل يجــــب ان تكون متقنة 
من حيث االختيارات بحيث يكون 
العمل يقدم قيمة، وكذلك الشكل 
الذي تظهر به الفنانة احملجبة في 

العمل«.
من جانبهــــا، كانت قد دافعت 
صابرين عن مسألة الباروكة وقالت 
في تصريحــــات وصفها البعض 
الباروكة تشبه  باملســــتفزة: »ان 

سهير البابلي صابرين

العثور على جثتي الطيارين في حطام الطائرة األميركية في دبي
..وقائد الطائرة فضل االصطدام بأرض فضاء وتفادي المناطق السكنية

اللذان كانا على منت الطائرة املتجهة 
إلى مدينة كولونيا بأملانيا.

إماراتي مسؤول  وقال مصدر 
فــــي وقت ســــابق إن خلــــال فنيا 
بالطائــــرة أدى إلى حتطمها قرب 
شارع اإلمارات السريع في إمارة 

دبي.
 وبحسب موقع احلادث فإنه 
يبعد عن مطار دبــــي الدولي 20 
كلم، ويقع قرب مشــــروع واحة 
السيليكون، في منطقة صحراوية 
غير مأهولة داخل معسكر تدريبي 
للقوات املسلحة اإلماراتية، حيث 
حرص الطيار على تفادي املناطق 

السكنية.
ولم يؤثر احلادث على حركة 
السير، وال توجد اي اصابات ولم 
تؤثر هذه احلادثة اطالقا على حركة 

الطيران في مطار دبي.
من جهتها، قالت شاهدة عيان 
مقيمة بالقرب من املطار »شاهدنا 
الطائرة حتلق على مسافة قريبة 
جدا فوق رؤوسنا وكادت تالمس 
املنازل«، وأضافت »كان األمر أشبه 

بزلزال«

25 ســــريرا حتســــبا لوصول أي 
مصابني.

وأفاد رجــــال الدفاع املدني أن 
الطائرة يبعد 400  موقع سقوط 
متر عن طريق دبي-العني، ومئات 

األمتار عن أقرب جتمع سكني.
ومازالــــت عمليات البحث عن 
الصندوق األسود مستمرة، وبدأت 
هيئة الطيــــران املدني اإلماراتية 

حتقيقا موسعا في احلادث.
وقد سقطت طائرة شحن من 
 UPS نوع بوينغ 747 تابعة لشركة
األميركية، بعد إقالعها بقليل من 
مطار دبي الدولي، داخل معسكر 
تابع للقوات املســــلحة اإلماراتية 
مبنطقة صحراوية قرب شــــارع 
اإلمارات، مما أدى إلى مقتل قائد 
الطائرة ومساعده، وهما الوحيدان 

خزانات مياه إلمداد سيارات اإلطفاء 
في مهمتها، وقــــدر رجال اإلنقاذ 
مساحة انتشار احلريق مبا يزيد 

عن 120 مترا.
فيما أعلنت حالة الطوارئ في 
ثالث مستشــــفيات حكومية، هي 
مستشفيات راشد ودبي والبراحة، 
ومت استدعاء أطباء وأطقم متريضية 
مــــن منازلهم، ومت إخالء أكثر من 

دبــــي – وكاالت: روت مصادر 
إماراتية لـ »العربية.نت« تفاصيل 
جديدة في حادث ســــقوط طائرة 
الشحن األميركية، بالقرب من مطار 
الدولي مساء اجلمعة وأدت  دبي 

إلى مقتل طياريها.
املصادر أكدت أن الطائرة أقلعت 
من مطار دبي الدولي متجهة إلى 
أملانيا، لكنها ســــرعان ما طلبت 
العودة، فتــــم توجيهها إلى مطار 
عسكري في منطقة »املنهاد« في 
دبي، وهو أقرب مطار لها، لكنها 

سقطت قبل وصولها إليه.
وذكر رجــــال اإلنقاذ في موقع 
احلادث أن جثتي طياري الطائرة 
وجدتا متفحمتني، وعبارة عن أشالء 

من شدة السقوط واحلريق.
وأشاروا إلى أن احلادث خلف 
إصابتني أخريني في صفوف رجال 
اإلطفاء، حيث أصيبا بحالة إجهاد 
شديدة واختنقا من الدخان الكثيف 

املتصاعد في موقع احلادث.
وتوجهت إلــــى موقع احلادث 
أكثر من 13 سيارة إسعاف، وأكثر 
من 60 مسعفا، ونحو 10 سيارات 

موقع حتطم الطائرة االميركية في دبي

»مايكروسوفت« تطلق نظام 
التشغيل ويندوز فون 7 هذا العام

اختفاء رأس اإلمبراطور الروماني 
»سيبتيموس« الليبي في هولندا

إيالف: من املتوقع ان تطلق 
شــــركة مايكروســــوفت نظام 
التشغيل ويندوز فون 7 بعد ادخال 
املناسبة وخضوعه  التعديالت 

لعدد من االختبارات.
واعلنت شركة مايكروسوفت 
العمالقة ان نظام التشغيل ويندوز 
فون 7 جاهز وانها بدأت ارسال 
الى شركات تصنيع  برمجياته 
الهواتف اجلوالة وشبكاتها، اذ 
يتيح نقل البرمجيات الى شركاء 

مايكروســــوفت ادخال التعديالت املناســــبة متهيدا الطالقه في وقت 
الحق من العام احلالي. وقال مدير هندسة نظام التشغيل في شركة 
البرمجيات العمالقة تيري مايرسن في مدونة خاصة ان عمل الفريق 

الهندسي الداخلي اجنز من حيث االساس.
وكان ويندوز فون 7 ظل فترة طويلة في مرحلة املراجعة واالختبار 
التقني، وقال مايرسن ان نظام التشغيل اجلديد جرب في اشد االختبارات 
التي اجرتها مايكروســــوفت تعقدا بخضــــوع نحو 10 آالف جهاز الى 

اختبارات يومية تلقائية.
ونقلت صحيفة »الديلي تلغراف« عن احمللل جوناثان ليغيت ان 
قرار »مايكروســــوفت« اعالن االختبارات مهم الستدراج الزبائن الى 

النسخ االولى من نظام التشغيل.
وكان محللون انتقدوا نظام ويندوز فون 7 من قبل لدمجه االتصاالت 
فيما بينها بال تنظيم عبر دفتر عناوينه االجتماعية الذي انكشــــفت 
قوائمــــه االعتيادية بأرقام الهاتف للتلــــوث واملزاحمة من حتديثات 
فيس بوك، واســــتخدمت »مايكروســــوفت« منظومة تصفية جديدة 
على منصة ويندوز فون 7 برمتها ملعاجلة املشكلة كما طورت ارتباط 

فيس بوك بالنظام.

طرابلسـ  أ.ش.أ: وسط ظروف غامضة، اختفى رأس اإلمبراطور 
الروماني سيبتيموس سيفيروس، وهو منحوت من الرخام الطبيعي 
النـــادر، من معرض األعمال الفنية للرخام والســـيراميك مبدينة 
ماستريخت الهولندية. جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة »أويا« 
الليبية أمس على موقعها االلكتروني، حيث قالت انه متت سرقة 
الرأس على الرغم من ضخامة حجمه، وثقل وزنه، عدا عن قيمته 
التي تقدر مبدئيا بـ 23 ألف يورو. ونقلت عن شرطة املدينة قولها 
»ان الغموض يحيط بعمليـــة االختفاء، حيث ان عمليات البحث 

األولية لم تسفر حتى اآلن عن شيء«.

شيماء علي: ارتداء العباءة والحجاب 
أتعبني.. ولن أتخلى عن جرأتي

وكتمانهـــا معاناتها، وخاصة بعد أن اكتشـــفت أن 
ما يعانيه زوجها »الشـــكاك« هو مرض نفسي بعد 

خيانة زوجته األولى.
وقالت إن »الغيـــرة مطلوبة بني الزوجني، لكن 
ما يعانيه »أنور« في املسلســـل كان مرضا نفسيا 
يعرف بالشك القاتل، وكان يتلقى عالجا في إحدى 
املصحات النفســـية، ويتناول املسكنات واملهدئات 

الطبية«.
وتساءلت: هل ننكر وجود هذه الشخصية في 
مجتمعنا؟ وأكدت أن ما مت طرحه في شخصية »أنور« 
لم يكن مبالغا فيه، والذي يريد التأكد فعليه الذهاب 
إلى املصحات النفســـية ليعرف حقيقة ما طرحناه 

في »شر النفوس 3«.
وأكدت الفنانة الكويتية أنها استفادت شخصيا 
من وقوفها أمام الفنانتني الكبيرتني مرمي الصالح 
وانتصار الشراح، حيث كانت تراقب التلون في أداء 
الفنانة مرمي الصالح، واخلبرة في كل مشهد يجمعها 

بوالدتها »انتصار الشراح« في املسلسل.

الفنانة  ام.بي.سي: كشفت 
شيماء علي التي جتسد شخصية 
»جنان« في مسلســـل »شـــر 
النفوس 3« الذي يعرض على 
»MBC«،أنها واجهت صعوبات 
كبيرة في إتقان ارتداء العباءة 
اخلليجية واحلجاب أثناء العمل، 

ألنها لم تعتدهما في حياتها.
وفي الوقـــت الذي اعتبرت 
فيه »جنان« الزوجة الصبورة 
الراشد«  أنور »نايف  وزوجها 
املصاب مبرض الشك منوذجني 
في حياتنا الواقعية، أكدت أن 
ظهورها في دور الفتاة الطيبة 
ال يعني تخليها عـــن األدوار 

اجلريئة.
إنها راضية  وقالت شيماء 
متاما عن املستوى الذي ظهرت 
به »جنان« في املسلسل، خاصة 
أنها املرة األولى التي جتســـد 
فيها شـــخصية الفتاة الطيبة 
املغلوبة على أمرها عند أسرتها، 
وأيضـــا زوجها، موضحة أنها 
أحبت الدور لكونه جديدا عليها. 
وعن الصعوبات التي واجهتها 
أداء دور »جنان«، أشارت  في 
إلى أن أهم مشكلة واجهتها هي 

كيفية ارتداء العباءة اخلليجية بالطريقة الصحيحة، 
كما تفعل الفتيات، لكنها أشارت إلى أن ردود الفعل 
التي تلقتها حـــول إتقانها لبس العباءة واحلجاب 

كانت إيجابية جدا.
وأضافت شيماء أن »البعض رمبا فسر رغبتي 
في الزواج ومحاولة انتحاري في املسلسل على أنه 
خوف من »العنوسة« وهو تفسير في غير محله، 
ألن جنان كانت تريد الهـــروب من والدها الطماع 

املسيطر على حياتها وشقيقتها«.
وأوضحت شـــيماء أن »شـــر النفـــوس« طرح 
قضية حساســـة جدا، وهي ظاهـــرة أولياء األمور 
الذين يبطشـــون ببناتهم، ويفرضون ســـيطرتهم 
عليهن، ومينعوهن من الزواج حتى يستفيدوا من 
وظائفهن، دون اإلحساس باملعنى احلقيقي لألبوة، 

وكيف يجب أن تكون.
 وأشارت شيماء إلى أن »جنان« منوذج قد يعيش 
بيننا وبني أسرنا لكن ال نستدل عليه بسبب صبرها 

شيماء علي

خادم الحرمين يدشن مشروع سقيا زمزم
بسعة 5 ماليين ليتر يومياً بكلفة 700 مليون ريال

ملم من الســـتانلس ستيل أنشئ حديثا 
مع املشروع.

ويوجه قسم من إنتاج محطة التصفية 
وقدره مليونا ليتـــر يوميا كحد أقصى، 
أي ما يعـــادل 200 ألف عبوة يوميا، إلى 
مصنع التعبئة مباشرة ليعبأ في عبوات 
بسعة 10 ليترات، نقال عن تقرير لصحيفة 
»احليـــاة« اللندنية اول من امس ووكالة 

األنباء السعودية )واس(.
وبني أن مصنـــع التعبئة يتكون من 
مبـــان عدة، منها مبنـــى ضواغط الهواء 
ومســـتودع عبوات املياه اخلام، ومبنى 
خطوط اإلنتاج، ومبنى مستودع العبوات 
املنتجة بطاقة تخزينية يومية تبلغ 200 
ألف عبوة، وتبلغ املساحة الكلية للمصنع 
13.405 أمتار مربعة، ويشمل املشروع مبنى 
املولدات الكهربائية االحتياطية بطاقة 10 
ميغاوات ويعمل بنظام »ســـكادا«، الذي 
ميكن من التحكم واملراقبة جلميع مراحل 
املشـــروع ابتداء من ضخ املياه من البئر 

إلى آخر مراحل التعبئة.

مكة املكرمةـ  وكاالت: دشن خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اول 
من امس اجلمعة مشـــروع امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز لســـقيا زمزم في »كدي« 

في مكة املكرمة.
وقال وزير املياه والكهرباء السعودي 
م.عبداهلل احلصني »إن خادم احلرمني قد 
وجه بإنشاء مشـــروع يحمل اسم امللك 
عبداهلل بـــن عبدالعزيز لســـقيا زمزم، 
ويهـــدف أوال لضمان نقـــاوة مياه زمزم 
بأحدث الطـــرق العاملية، وثانيا تعبئتها 
وتوزيعها آليا، وبلغت كلفة املشروع 700 

مليون ريال«.
وأشـــار إلى أن الطاقة املركبة حملطة 
التصفية تبلغ 5 ماليني ليتر يوميا عبر 
خطي تصفية، كل خط يتكون من مجموعة 
من الفالتر اخلاصة بتصفية املياه، ووحدة 
تعقيم في نهاية كل خط وســـيخزن 10 
ماليني ليتر كحد أقصى من املياه املنتجة 
في خزان، بحيث تضخ منه املياه بواسطة 
مضخات املياه املنتجة وعددها 4 إلى احلرم 
املكي الشريف عبر خط ناقل قطره 200 

خادم احلرمني الشريفني حلظة تدشينه مشروع »سقيا زمزم«

أطول طاولة طعام في العالم بالمسجد الحرام
في مكة بطول 6 كم ومليون وجبة إفطار

50 ألف ريال لإلقامة ليلة
في فندق بمكة خالل العشر األواخر

الرياضـ  يو.بي.آي: تلتئم يوميا في املسجد 
احلرام مبكة املكرمة وســــاحاته أطول طاولة 
طعام في العالم يبلــــغ طولها اكثر من 6 كم 
تستوعب قرابة مليون معتمر ومصل اجتمعوا 

من مختلف بقاع األرض.
ويتم يوميا توزيــــع مليون وجبة إفطار 
للصائمني داخل أروقة املسجد احلرام عن طريق 
املستودع اخليري فيما يشارك محسنون في 

توزيع آالف الوجبات.
ويتوزع هذا احلشــــد الضخم مبعدل %40 
في الدور األول والصحن ومثلها في الساحات 

والسطوح و20% في األدوار العليا.
وتقدر اإلحصائيات التي نشرتها صحف 
سعودية السبت أن حجم ما يستهلكه هؤالء 
الزوار يوميا بحوالي 3150 مترا مكعبا من 
ماء زمزم تقدم في 22148 حافظة مياه مبردة 
وعاديـــة ويبلغ إجمالي ما توفره رئاســـة 
احلرمني يوميا اكثـــر من 3.5 ماليني كأس 

ماء.
أما فيما يتعلق بالفرش فيتوافر في احلرم 
أكثر من 30 ألف سجادة يتم جتديدها باستمرار 

من افخر أنواع السجاد لراحة املصلني.

ـ يو.بي.آي: أعلن مســـؤول  الريـــاض 
احلجوزات في أحـــد الفنادق الكبرى مبكة 
غرب السعودية أن سعر إقامة ليلة واحدة 
في فنادق مكة خالل العشر األواخر من شهر 

رمضان بلغ 50 ألف ريال.
وذكـــرت اإلحصائيات الصادرة وحركة 
الســـوق الشـــرائية في تقرير لها نشرته 
صحيفة »الرياض« امس السبت أن الفنادق 
والوحدات الســـكنية مبكة املكرمة سجلت 
ارتفاعا بنســـبة بلغت 200% خالل العشر 

األواخر من شهر رمضان.
وتوقعـــت أن يصل دخـــل الفنادق إلى 

ملياري ريال ولم تقتصر نسبة اإلشعال على 
الفنادق ذات اخلمس واألربع والثالث جنوم 
بل امتدت النسبة إلى الشقق املفروشة الراقية 
البعيدة نظرا لإلقبال  والوحدات السكنية 

املتزايد من قبل املعتمرين والزوار.
وأوضح مســـؤول احلجوزات في أحد 
الفنادق الكبرى مبكة أن نسبة احلجوزات 
وصلت إلى 100 % حيث وصل سعر الغرفة 
الواحدة في العشر األواخر الى حوالي 50 ألف 
ريال، موضحا أن نسبة كبيرة من احلجوزات 
تعود للمسؤولني ورجال األعمال من داخل 

وخارج اململكة.

ليدي غاغا


