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الرياض ـ د.ب.أ: بدأت الشركة املنفذة لقطار املشاعر في السعودية بتجربة القطار 42
من احملطة الرئيسة في عرفات بامتداد طريق مكة املكرمةـ  الطائف، وإلى محطة القطار 
بعرفات وذلك بعد االنتهاء من تركيب السيور والقضبان احلديدية واإلشارات الضوئية 
في جزء كبير من املشروع الذي سيتم تشغيل ما نسبته 35% من طاقته االستيعابية 
في موسم حج هذا العام. مت تخصيص محطتني كهربائيتني لقطار املشاعر و9 محطات 
للقطار في عرفات ومنى ومزدلفة بواقع 3 محطات في كل مشعر على أن تكون احملطة 
األخيرة بالقرب من جسر اجلمرات عند الدور الرابع مباشرة. وبلغت التكلفة اإلجمالية 

للمشــــروع 6.6 مليارات ريال، وسيتم تشغيل ما نسبته 35% من الطاقة االستيعابية 
في موسم حج هذا العام على أن يعمل القطار بكامل طاقته االستيعابية في موسم حج 
املوسم املقبل. يصل ارتفاع قطار املشاعر عن سطح األرض في بعض املناطق بنحو 8 
أمتار وفي مناطق أخرى يصل ارتفاعه إلى 10 أمتار وذلك ملنع تسببه في عرقلة حركة 
املشــــاة أو الســــيارات التي تنقل احلجاج من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ثم 
إلى منى، ويعمل أيضا في أيام التشــــريق كما يتيح لسكان مكة املكرمة استخدامه في 

رمي اجلمرات ومن ثم العودة إلى مواقف السيارات.

بدء تجربة قطار المشاعر في السعودية للتأكد من جاهزيته لموسم الحج

املهندس العراقي أحمد اخللفبلدة إينوفيك  املسجد خالل نقله على ظهر شاحنةد.حسني قستي 

سعودي يبني »مسجد نهاية العالم« بجوار القطب الشمالي
يساعده مهندس عراقي من مواليد الكويت

باريس ـ العربية: قرر طبيب وصحافي سعودي 
بناء مســـجد في نهاية العالم وحتديدا في بلدة شبه 
معزولة عن العالم، ورغم أن عدد املســـلمني في تلك 
القرية الكندية النائية يتراوح بني 75 و80 مسلما إال 
أن الطبيب السعودي ومبساعدة مهندس عراقي من 

مواليد الكويت نفذا هذا احللم شبه املستحيل.
وحني يتم تثبيت املسجد وتركيبه سيأتي للبلدة 
بـــدفء حتتاجه بالتأكيد، فمعدل حرارة جوها يصل 

إلى 40 درجة حتت الصفر وأكثر.
تلك البلدة اسمها إينوفيك، وفيها يقيم بني 75 و80 
مســـلما، جميعهم تقريبا عرب جاءوها من كندا التي 
يحملون جنسيتها. وألنهم كانوا بال مكان يقيمون فيه 
الصالة، سوى بيت متنقل من اخلشب عرضه 3 أمتار 

وطوله 7 أمتار، وبالكاد أصبح يسع نصفهم تقريبا، 
نسجوا حلما ببناء مسجد لهم بإينوفيك البالغ عدد 

سكانها 3700 نسمة فقط.
مع ذلك فهي مهمة وفيها ما يقطع السائح من أجله 

آالف الكيلومترات ليراه، ألنه يأخذ بألباب النظر.
ومع أن كل ما في البلدة التي يعني اسمها »مكان 
الناس« بلغة االسكيمو األصليني صقيعي من اجلليد 
القاسي على سكانها، إال أن األسعار فيها تغلي على نار، 
فهي تزيد عن أسعار أي مدينة كندية تقريبا، ألنها نائية 
ووصول البضائع واملواد اخلام إليها مكلف وصعب 

ومرهق مثل زمهريات ورياح شتائها الطويل.
لذلك حتول احللم ببناء املسجد إلى كابوس مالي 
يؤرق قلة من املسلمني وجدت نفسها غير قادرة على 

جمع ثمن األرض وتكاليف البناء والتجهيزات وتوابعها 
املتنوعة، وكله يلزمه 750 ألف دوالر على أقل تقدير، 
إضافة إلى أن اخلبرة ببناء وجتهيز املساجد وكيف 

يجب أن تكون غير متوافرة فيها ألحد.
وهناك جهة ثانية ساهمت من بعيد بجهد بسيط 
لتكتمل الشـــخصية الفريدة من نوعها للمسجد، هي 
»العربية.نت« التي حني علمت من تواصلها مع القيمني 
عليه بأنهم حائرون في اختيار اسمه، اقترحت بدورها 
اسما وافقوا عليه سريعا، ألنه يوحي بالبعد اجلغرافي 
للجامع املبني من خشـــب يقاوم الصقيع، فاقترحت 

عليهم تسميته »مسجد نهاية العالم«.
وما أن سمع د.قستي االسم حتى أبدى سروره به 
عبر الهاتف، وقال: »صحيح. إنه األفضل، فهو اســـم 

على مســـمى وأنا موافق عليه متاما، والقرار هو في 
النهاية لالخوة بإينوفيك على أي حال«. وهذا ما حدث 
مع املهندس اخللف بوصفه مدير مشـــروع املسجد 
بالبلدة، فقد هفا فؤاده سريعا لالقتراح وقال: »نعم، 
وافقنا وســـنطلقه على املسجد حني يصل«، بحسب 
ما ذكـــر عبر هاتفه النقال من البلدة التي يعمل فيها 
مهندسا مدنيا ومديرا ملشاريع هندسية بفرع وزارة 

األشغال هناك.
ويقول د.حســـني إن أنسب عالج وجده للمشكلة 
املالية هي بناء املســـجد في مدينة وينيبغ، عاصمة 
مقاطعة مانيتوبا وسط كندا، حيث يقيم مع زوجته 
السعودية د.سوزان غزالي وابنه وابنته منها، ثم نقله 
كما البيوت اجلاهزة للتركيب بشـــاحنة ثم بعبارة 

متخر به مياه نهر يصل إلى إينوفيك، حيث محطته 
األخيرة.

وهذه هي أطول عملية شحن ونقل برمائية معروفة 
حتى اآلن لبناء جاهز للتركيب، بحسب ما يؤكد د.حسني، 
ألنها تزيد على 4300 كيلومتر تقريبا وتستغرق 45 
يوما، »لذلك ســـنعمل على إدخالها في كتاب غينيس 
لألرقام القياسية«، وفق تعبيره من وينيبغ التي يقيم 
ويعمل فيها في حقل البناء وصحافيا يكتب املقاالت 
في صحيفة شـــهيرة فيها اســـمها »غراسروت«، إلى 
جانب اهتمامه بشؤون اجلمعية كناطق باسمها ومدير 
حلســـاباتها، وهي جمعية أسسها مع زوجته تكرميا 
لوالدتها زبيدة هاشـــم تالب التي توفيت بالواليات 

املتحد قبل 4 أعوام.

دبي قد تفرج عن إيراني 
مدان بقتل قائد شيشاني

دبي ـ رويترز: قال محام، الثالثاء، ان إيرانيا محكوما عليه بالسجن 
املؤبد بعدما أدين بقتل قائد شيشاني سابق في دبي رمبا تلغى عقوبته 

اذا وافق شقيق الضحية على اتفاق باستخدام الرأفة.
وقتل القائد الشيشاني سليم ياماداييف بالرصاص العام املاضي في 
مرآب للســــيارات حتت االرض خاص مبجمع شقق سكنية فاخرة يطل 
على البحر في دبي. ومبوجب القانون في االمارات العربية املتحدة ميكن 
للقاضي إعمال الرأفة بالنســــبة للمدان بالقتل أو إبطال احلكم اذا وافق 
ولي الدم. وأدين االيراني مهدي تقي داهوريا ومحسود جان عصمتوف 

من طاجيكستان باملساعدة والتواطؤ في االغتيال.
وكان ياماداييــــف يعد من آخر اخلصوم األقوياء للســــيطرة القوية 
املتزايدة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف على إقليم الشيشان الذي 
يغلب املسلمون على سكانه واتهمه عيسى شقيق ياماداييف بقتل سليم 

وشقيق آخر هو رسالن.
لكن في الشهر املاضي تصالح عيسى على غير توقع مع قديروف.

وأثناء نظر االســــتئناف في دبي، الثالثاء، قــــال محامي داهوريا ان 
عيســــى ياماداييف على وشك املوافقة على اتفاق يتم مبوجبه تخفيف 

أو إلغاء االتهامات املوجهة الى داهوريا.
وقال عبداهلل املدني احملامي ان هذا قد يؤدي الى تخفيف أو حتى إخالء 
سبيل موكله. وقال لـ »رويترز« بعد اجللسة انهم توصلوا تقريبا الى 
اتفاق وانهم في انتظار اإللغاء النهائي لالتهامات من الشيشان، مضيفا 

ان حكومة الشيشان أيضا تشارك في احملادثات.
وقال املدني انهم ســــيجتمعون مع ممثل حكومة الشيشــــان اما هذا 
األسبوع أو األسبوع املقبل وانهم سيحاولون التوصل الى اتفاق يخلص 

الى ان داهوريا غير مذنب. وتأجلت اجللسة الى 12 أكتوبر.
وكان عيسى ياماداييف شقيق الشيشاني القتيل من أكثر األصوات 
انتقادا لقديروف الذي تعتمد عليه موسكو في احلفاظ على النظام في 

اإلقليم الذي يعاني من العنف في شمال القوقاز الروسي.
واتهم قديروف بإصدار األمر باغتيال شــــقيقه سليم في دبي وبقتل 
شقيقه اآلخر رسالن في عام 2008. وكان رسالن نائبا بالبرملان الروسي 

قتل بالرصاص في أحد شوارع موسكو.

أوباما يصدر كتابًا لألطفال 
عن أهم الشخصيات األميركية 

إلغاء التجنيد اإللزامي بالجيش األلماني
برلنيـ  أ.ش.أ: وافق حزب االحتاد 
املسيحي الدميقراطي األملاني على 
خطط إصالح اجليش التي تقدم 
الدفــــاع كارل تيودور  بها وزير 
تســــو جوتنبورج، حيث صوت 
احلزب بأغلبية ساحقة لصالح تلك 

اإلصالحات. ورأت صحيفة »برلينر 
تسايتوجن« األملانية ـ في عددها 
الصادر أمس أن يوم الثالث عشر 
من سبتمبر اجلاري من شأنه أن 
يكون يوما تاريخيا، وذلك بسبب 
موافقة احلزب على مشروع إلغاء 

قانون التجنيد اإللزامي باجليش 
األملاني، أو على األقل تعطيل ذلك 
النص، وهو األمر الذي سيزيل كل 
العقبات تقريبا من طريق وزير 
الدفاع في سبيل مترير مشروعه 

اإلصالحي املتعلق باجليش.

التي تعتمد حلن »غاد سايف ذي 
كوين« )ليحفظ اهلل امللكة(، وكانت 
النشيد الوطني غير الرسمي في 
الواليات املتحدة في مطلع القرن 
الـ 19، قبل اعتماد النشيد احلالي 

»ذي ستار سبانغلد بانر«.
وقالت راندوم هاوس »كتب 
الرئيس اوباما حتية مؤثرة الى 13 
من الرواد االميركيني، والى أفكارهم 
التي أعطت بالدنا هويتها«، من 
الرسامة  الى  جورج واشــــنطن 
جورجيا اوكيفي والعب البيسبول 

االسود جاكي روبنسون.
ويحمل غالف الكتاب صورة ابنتي اوباما ساشا 
)9 أعوام( وميليا )12 عاما( جتريان وراء كلبهما بو، 

وسيطبع منه 500 الف نسخة في الطبعة األولى.

واشنطن أ.ف.پ: أعلنت دار 
نشــــر أميركية انها ستنشر في 
منتصــــف نوفمبــــر كتابا يحمل 
توقيــــع الرئيس بــــاراك اوباما، 
يصــــور 13 شــــخصية مهمة في 

تاريخ الواليات املتحدة.
وأوضحت دار النشر راندوم 
هــــاوس ان الكتاب املصور الذي 
يحمل اسم »اوف ذي آي سينغ: 
ايه ليتر تو مــــاي دوترز« »لكم 
أغني: رسالة الى ابنتي« )في اشارة 
الى ابنتي اوباما ساشا وميليا(، 
ويقع في 40 صفحة، ســــيصدر 

في 16 من نوفمبر، أي بعد أسبوعني من االنتخابات 
التشريعية ملنتصف الوالية.

925 مليون جائع حول العالمواسم الكتاب مقتبس من األغنية الوطنية »اميركا« 
واشنطن ـ CNN  قالت منظمة األغذية والزراعة 
العاملية »الفاو« وبرنامج األغذية العاملي، الثالثاء، 
إنــــه رغم تراجع عدد جياع العالــــم إلى دون مليار 
نسمة، إال أن عدد من يعانون اجلوع املزمن بلغ 925 
مليون نسمة، أي ما يقل مبقدار 98 مليون شخص 
عن إحصائية العــــام الفائت، وهو أول تناقص في 

عدد اجلياع منذ 15 عاما.
وقال جاك ضيوف، املدير العام ملنظمة الفاو: »مع 
وفاة طفل كل ست ثوان جراء املضاعفات املترتبة على 

سوء التغذية، فان اجلوع يظل أكبر عار ومأساة... 
وهو أمر غير مقبول على اإلطالق«، كما حذر ضيوف 
من االرتفاع املســــتمر ملســــتوى اجلوع في العالم، 
قائــــال: إن ذلك لن يجعل حتقيق هدف األلفية األول 
وهو القضاء على اجلوع صعبا وحسب، وإمنا أيضا 

حتقيق أي من األهداف اإلمنائية األخرى.
وأشــــار إلى أن االرتفاع األخير في أسعار املواد 
الغذائية ميثل معوقا آخر أمام جهود تقليص أعداد 

اجلياع على الصعيد الدولي.

السجن 8 أسابيع 
لجورج مايكل في بريطانيا

يذبح صديقه في الشارع ويجلس 
على جثته حتى حضور الشرطة

ألعاب الڤيديو العنيفة.. مفيدة
واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية جديدة أن ألعاب الڤيديو 
العنيفة السريعة ميكن أن تســــاعد على تدريب األشخاص على اتخاذ 
القرارات الدقيقة بسرعة في مجاالت احلياة كافة. وذكر موقع »هلث داي 
نيوز« االميركي أن الباحثني في قسم علم النفس بجامعة »مينيسوتا« 
وجدوا أن األلعاب العنيفة الســــريعة مثل لعبة »هيلو« تشجع الالعب 
على اســــتخدام أفضل لألدلة اعتمادا على أحاسيسه في اتخاذ القرارات 
وهي مهارة تعرف باالســــتدالل االحتمالي. وذكر الباحثون أن القرارات 
املتخذة في هذه احلالة دقيقة. وقال املســــؤول عن الدراسة شوان غرين 
»إنهم يستخدمون املعلومات بطريقة أكثر فعالية.. فهم يأخذون مزيدا 
من املعلومات من العالم احملســــوس مرتبطــــة بالقرار الذي يواجههم«. 
وذكر الباحثون أن هذه اآلثار تنتج عن األلعاب العنيفة فقط واملعروفة 

بألعاب »القناص«.

القاهرة: شــــهدت منطقة العصافرة مبحافظة اإلســــكندرية املصرية 
جرمية قتل بشعة على مرأى ومســــمع من األطفال واألهالي، حيث قام 
مســــجالن خطر بالتشــــاجر خلالفهما على قطعة حشيش وتعديا على 
بعضهما بالضــــرب، حيث متكن أحدهما من ذبح اآلخر ومثل بجثته ثم 
جلس منتظرا الشرطة حتى ألقت القبض عليه. وكشفت حتريات رجال 
املباحث بحسب ما نقلت صحيفة »املصري اليوم« امس عن قيام املتهم 
األول )28 سنة( عاطل ومسجل خطر في 6 قضايا بالتشاجر مع صديقه 
)23 ســــنة( مسجل خطر في 12 قضية مخدرات وسرقة وتعرض ألنثى 
في وسط الشارع وأمام أعني اجلميع. وعلى أثر تلك املشاجرة قام األول 
بسحب سكني من عربة كبدة كانت باجلوار، وقام بذبح االخير والتمثيل 

بجثته ثم جلس على صدره حلني حضور الشرطة .

لندن ـ أ.ش.أ: قضت محكمة بريطانية أمس األول بسجن املغني 
البريطاني جورج مايكل ملدة ثمانية أســـابيع بسبب ارتكابه حادثا 

بسيارته وهو حتت تأثير املخدرات.
وألقي القبض على املغني البالغ من العمر )47 عاما( في يوليو 
املاضي في هامبستيد في شـــمال لندن بعدما اصطدم بسيارته في 
محل، وعوقب الشـــهر املاضي مبنعه من قيادة السيارات ملدة ستة 
أشـــهر بعدما اعترف بالقيادة حتت تأثير املخدرات وبحيازة مخدر 

القنب.
يذكر ان مايكل اعترف في مايو 2007 بالقيادة حتت تأثير املخدرات 

في واقعة أخرى.

جورج مايكل في عهدة الشرطة البريطانية

باراك اوباما

 .. و»إسرائيل« يبيع صفحته على »تويتر« إلى إسرائيل
ميامــــي )الواليات املتحدة(ـ  أ.ف.پ: باع رجل في ميامي يدعى اســــرائيل ميلنديز 
عنوانه على موقع »تويتر« الى الدولة العبرية، بسبب تلقيه عددا كبيرا من الرسائل 
االلكترونية املعادية لليهود او لدولة اســــرائيل، على ما أعلنت قنصلية إسرائيل في 
ميامي. واشترت دولة اسرائيل هذا العنوان من الرجل، على ما أعلن نائب القنصل بول 
هيرشسون لوكالة فرانس برس. وأضاف »كانت املفاوضات بسيطة ومباشرة، طلب 
الرجل مبلغا معقوال من املال«، موضحا ان وزارة اخلارجية اإلسرائيلية كانت تعتزم 
احلصول على حساب باسم إســــرائيل على موقع تويتر، لكن احلساب كان محجوزا 
لهذا الرجل، وهو اســــباني مقيم في ميامي، وميلك ايضا موقعا لألفالم اإلباحية. وفي 
حديث مع وكالة فرانس برس، قال حاييم شاشــــام املســــؤول عن شؤون املعلوماتية 
في وزارة اخلارجية اإلســــرائيلية في القدس: كنا نعلم ان هذا العنوان موجود لكننا 
وجدنا صعوبة في حتديد صاحبه، الن احلســــاب لم يكن يستخدم. وأوضح ان ثمن 

شرائه بلغ ثالثة آالف دوالر.

»تويتر« بالڤيديو أصبح أكثر حميمية
سان فرانسيسكوـ  رويترز: يستعد موقع 
»تويتر« الشهير على اإلنترنت، والذي يجذب 
في املتوسط نحو 370 ألف مشترك جديد كل 
يوم، للظهور بتصميم جديد يتيح سهولة أكبر 
للماليني من مستخدميه في البحث والتصفح، 
بحسب تقرير إخباري امس. وأعلنت الشركة، 
التي أنشئت قبل أربعة أعوام، عن تطويرات 
جديدة مثل إدخال تســــجيالت بالڤيديو من 
الـ »يوتيوب«، وســــهولة التعامل مع ملفات 

الوسائط اإلعالمية املتعددة.

وأتاحت الشركة روابط على موقعها احلالي 
لالطالع على مزايــــا التصميم اجلديد. وقال 
الرئيس التنفيــــذي لتويتر إيفان وليامز إن 
الشكل اجلديد ملوقع »تويتر دوت كوم« يظهر 
بناء جديدا أكثر استجابة وحميمية للمستخدم. 
وأضاف وليامز في مؤمتر صحافي أن املوقع 
في ثوبه اجلديد »يجعل منه جتربة أكثر ثراء 
وسرعة«. ويتيح »توتير« للمستخدمني إرسال 
رسائل نصية من 140 حرفا، )تويتس(، إلى 
مجموعات من املتابعني، وأصبحت الشــــركة 

إحدى أشهر شــــبكات اخلدمات االجتماعية 
علــــى اإلنترنت إلى جانب الـــــ »فيس بوك« 

و»لينكد إن«.
وأعلن وليامــــز أن أكثر مــــن 90 مليون 
رســــالة ترسل في املتوسط يوميا، ويتحدى 
»تويتر« بشكل متزايد مواقع شركات عمالقة 
مثل ياهو وغوغل في عدد املستخدمني على 
شبكة اإلنترنت. وأضاف أن عدد مستخدمي 
املوقع خالل الشــــهر اجلاري جتاوز الـ 145 

مليون شخص.

صفحة اسرائيل بعد بيعها حلكومة اسرائيل


