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»فينيقيا« ترسو في أرواد السورية
بعد رحلة دامت س���نتني على خطى 
الس���فينة  الفينيقيني، رس���ت  األجداد 
»فينيقيا« أمس في جزيرة أرواد السورية 

التي انطلقت منها في عام 2008.
السفينة التي قطعت رحلة جتاوزت ال� 
20 ألف ميل بحري حول شواطئ افريقيا 
صنعت في أرواد محاكية لسفن الفينيقيني 
االوائل التي كان���ت متخر عباب البحر 
االبيض املتوسط والسواحل االفريقية 
قبل اكث���ر من 26 قرن���ا لتنقل الزجاج 
والل���ون االرجواني اللذين اكتش���فهما 
االجداد الفينيقيون على س���احل البحر 

املتوسط الشرقي.

طالبات محجبات في طريقهن الى اجلامعة

الرياض �  د.ب.أ: بدأت إذاعة التوعية 
في احلج امس بث برامجها التي تستمر 
ملدة شهر كامل ضمن جهود وزارة الثقافة 
واإلع����ام الس����عودية لتوعية احلجاج 
بعدة لغات منها اإلجنليزية والفرنسية 
والفارسية. وذكرت وكالة األنباء السعودية 
الرس����مية أن وزي����ر الثقاف����ة واإلعام 

د.عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، اعتمد 
مخطط برامج اإلذاعة الذي يبث بثماني 
لغات تتناوب على فترات على مدار أربع 
وعشرين ساعة ووجه املسؤولني في اإلذاعة 
الى ضرورة مضاعفة اجلهود لتكون هذه 
القناة اإلذاعية املسموعة وسيلة تواصل 
جيد مع ضيوف الرحمن بلغاتهم. ونقلت 

الوكالة عن إبراهي����م الصقعوب، وكيل 
الثقافة واإلعام املساعد لشؤون  وزارة 
اإلذاعة، قول����ه إن »اللغات التي تبث بها 
اإلذاعة تش����مل )العربي����ة واإلجنليزية 
والفرنس����ية واإلندونيس����ية واألوردو 
والتركية والفارسية والسواحلية( وتبلغ 

برامجها ستة وتسعني برنامجا«.

السعودية تطلق إذاعة توعية الحجاج بعدة لغات

كبسولة النجاة في معرض
»شنغهاي اكسبو«

بكني � يو.بي.آي: عرضت كبسولة النجاة »فينيكس 
1« التي بنيت النتشال عمال املنجم الذين علقوا ألكثر 
من ش���هرين في منجم سان خوس���يه في تشيلي في 

معرض »شنغهاي أكسبو« امس.
ونش���رت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
صورا تظهر الكبس���ولة وجنودا تشيليني في اجلناح 

اخلاص بتشيلي في املعرض.
وكانت السلطات التشيلية قد صنعت 3 كبسوالت 
إنقاذ النتشال العمال من داخل املنجم استخدمت منها 

الكبسولة املعدنية »فينكس 2«.
يشار إلى أن عمال املنجم في تشيلي حصلوا على 
شهرة عاملية بعد إنقاذهم الواحد تلو اآلخر في عملية 
أس���رت العالم كله في 13 أكتوبر بعد أن علقوا حتت 

األرض 69 يوما.

إعدام باكستانيين في السعودية
اغتصبا سيدة أجنبية

معرض في أميركا يكّرم مسلمين 
قاموا بحماية اليهود في أوروبا 

التقليد يهدد صناعة صابون الغار الحلبي في سورية

السجن لسعودي شّهر بشابين عبر اإلنترنت 

طبيب التوائم الثمانية: أنا غلطان الرياض � يو.بي.آي: نفذت السلطات السعودية حكم اإلعدام 
الصادر في حق اثنني من الباكستانيني بضرب عنقيهما بالسيف 
إلقدامهما على اغتصاب إحدى األجنبيات بالقوة في العاصمة 

الرياض.
وذكرت الصحف الس���عودية امس أن »كا من كهرام ش���اه 
زاد ومحمد عبدالقدير باكس���تانيي اجلنسية اقدما على دخول 
منزل أحد الوافدين والزنا بزوجته بالقوة وسلبها سلسال ذهب 

وهاتفها اجلوال ومبالغ مالية«.
وأضاف البيان أن »التحقيق معهما أسفر عن توجيه االتهام 
إليهما بارتكاب تلك اجلرمية الشنيعة وبإحالتهما إلى احملكمة 
املختصة صدر بحقهما حكم ش���رعي يقضي بثبوت ما نس���ب 
إليهما شرعا واحلكم بقتلهما تعزيرا وصدق احلكم من محكمة 
التميي���ز ومن احملكمة العليا وصدر أمر يقضي بإنفاذ ما تقرر 

شرعا بحق املذكورين«.

سانت لويس � يو.بي.آي: يقيم كنيس يهودي 
في والية ميس���وري األميركية معرض صور 
تكرمييا للمس���لمني األلبان الذين حموا اليهود 

املضطهدين في أوروبا من ماحقة النازيني.
وذكرت شبكة »سي ان ان« أن معبد عمانوئيل 
اليهودي في س���انت لويس ينظم معرضا من 
الصور يروي كيف أنقذ املسلمون األلبان أكثر 
من ألفي يهودي من قبضة النازيني خال احلرب 

العاملية الثانية.
ونقلت صحيفة »س���انت لوي���س توداي« 
عن معد املعرض نورمان غريش���مان قوله إن 
املسلمني األلبان خاطروا بحياتهم حلماية اليهود 
الفارين من پولندا ويوغسافيا وتشيكوسلوڤاكيا 

واليونان وإيطاليا.
وألبانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي 

زاد فيها عدد اليهود بعد احلرب غير أن معظمهم 
غادروها إلى إس���رائيل أو عادوا إلى أوطانهم 

األصلية.
ويقول غريش���مان إن املسلمني والكاثوليك 
واألرثوذكس في ألبانيا حموا اليهود واستندوا 
إلى تعاليم ال� »بيس���ا« األلبانية القائمة على 
مس���اعدة اجلار كما قام املسلمون بذلك بدافع 

الواجب الديني.
وقال إنه أراد اإلضاءة على مساهمة املسلمني 
في حماية اليهود في وقت تشتد فيه املواجهة 

بني هاتني الديانتني في هذا العصر.
ويعرض الكنيس صورا ملسلمني ألبان حتكي 
قصص حياتهم حيث أم شابة لم يكن لديها ما 
يكفي من حليب الثدي إلطعام ابنها فرعته امرأة 

يهودية كانت مختبئة عندها.

حلب � رويترز: تعبق رائحة زيت الزيتون والغار النفاذة أجواء 
مدينة حلب القدمي����ة مهد صناعة الصاب����ون العريقة التي أبدت 
ق����درة على الصمود والبقاء منذ رفعت احلكومة حظرا جتاريا في 

السنوات اخلمس املاضية.
بني املنازل ذات االفنية والفنادق القدمية التي تعرف باسم اخلان 
بالشوارع التي تشبه املتاهة توجد بضع ورش لتصنيع »الصابون 

احللبي« يدويا منذ مئات السنني.
لكن القائمني على هذه الصناعة التقليدية العريقة يقولون إن 
املقلدين اجلشعني الذين بدأوا تسويق صابون ارخص يحمل نفس 
االس����م يهددون بتقويض العامة التجارية في أس����واق التصدير 

األوروبية املربحة.
وقال صفوح الديري رجل األعمال السوري الذي يصدر الصابون 
احللبي الى فرنسا منذ الثمانينيات: »املستهلكون األوروبيون لديهم 

قدرة كبيرة على التمييز. فهم رمبا يدفعون العديد من اليورو مقابل 
قطع����ة صابون مكتوب عليها حلب لكنهم لن يش����تروا الصابون 

السوري مرة أخرى اذا لم يحسن بشرتهم«.
وقال الديري الذي يعيش في ليون بفرنسا ان الصابون احللبي 
اثر على تطور صناعة الصابون في مرسيليا خال االحتال الفرنسي 

لسورية ولبنان بني عامي 1920 و1946.
وال يستخدم في صناعة الصابون احلقيقي امللقب بذهب حلب 
األخضر سوى زيتي الزيتون والغار واملاء وبامليتات الصوديوم وهي 

مادة طبيعية تعمل على اكساب ذلك اخلليط الصابة املطلوبة.
وتقط����ع الكتلة الناجتة باليد وتترك لتجف لفترة تتراوح بني 

ستة اشهر وثاث سنوات جلعلها تعيش اكثر.
وأهم ما مييز الصابون احللبي مظهره اخلشن وقطعه املكعبة 

الكبيرة التي يزن كل منها ربع كيلوغرام تقريبا.

الرياض � يو.بي.آي: أصدرت احملكمة العامة مبحافظة القطيف 
شرق السعودية حكما بسجن شاب أربعة شهور وجلده 140 جلدة 
وتغرمي���ه ألفي ريال )533 دوالرا( اثر قيامه بالقذف والتش���هير 
واالفتراء ضد شابني نشر صورهما على مجموعات بريدية واسعة 

االنتشار في شبكة اإلنترنت حتت عنوان »إمييل األسبوع«.
وقال مصدر في احملكمة لصحيفة »اليوم« السعودية امس »إن 
احلكم قد صدر بعد ثبوت القرائن التي تؤكد قيام املتهم بالتشهير 

وأقر مبا فعل أمام القاضي وأمام األهل املتضررين«.
وكان الشاب روج سلس���لة من األكاذيب طالت شابني ووالدة 
أحدهما، إذ اتهمها بأنها جتلب الفتيات وصورهن البنها بحجة أنه 
يريد الزواج بيد أن االبن يقيم العاقة فيما بعد معهن عن طريق 
االبتزاز. وقالت األم »إن ذلك شوه سمعتنا حلد كبير وجلأت للقضاء 
الذي أنصفني وأخذ حقي بعدما جلأ الشخص لهذا األسلوب بهدف 
االنتقام، وأنا مصممة ومع عائلتي على أن يدخل الس���جن وينال 
عقابه ردعا ألمثاله« مشيرة إلى أن الوضع الطبيعي حصل بأخذ 

العدالة مجراها.

واشنطن � يو.بي.آي: أقر الطبيب الذي ساعد منجبة التوائم الثمانية 
ناديا سليمان املعروفة ب� »أم الثمانية« على احلمل بأنه ارتكب خطأ 

عبر زرعه 12 جنينا في رحمها بعد إصرارها على ذلك.
وأدل����ى الطبيب ماي����كل كامرافا بأقواله أم����ام املجلس الطبي في 
كاليفورنيا قائا »أنا آس����ف ملا حصل. عندم����ا أنظر مجددا في األمر 

أمتنى لو أنني ما كنت فعلته ولن يحصل ذلك مجددا«.
وقال كامرافا الذي كان س����اعد سليمان سابقا بإجناب 6 توائم إنه 
أوصى بزراعة 4 أجنة أو اس����تخدام األجنة املجمدة العائدة لسليمان 
بهدف إجن����اب طفل واحد لكن األخيرة رفضت. وأش����ار إلى انه كان 
»قلقا« بش����أن زرع كثير من األجنة ف����ي رحم املريضة، لكنها وعدت 

بأنها ستخفف من عددهم في حال حملت بأكثر من 3.

لوهان تبكي بالمحكمة والقاضي يهددها بالسجن

نيويورك � س����ي.إن.إن: قررت محكمة أميركية 
اجلمعة أن على جنمة هوليوود، ليندس����ي لوهان، 
مواصلة اخلضوع لبرنامج تأهيلي للعاج من اإلدمان 
على املخ����درات حتى الثالث من يناير املقبل، وذلك 
عوض الدخول إلى الس����جن، عقابا لها على ثبوت 
تعاطيها املخدرات مؤخرا، خال فترة الرقابة القضائية 
املفروضة عليها. وبحسب القرار القضائي، فإن لوهان 
ستكون عرضة للسجن ملدة تصل إلى 180 يوما، إن 
رفضت االستمرار في البرنامج التأهيلي املمدد، أو 
إذا ثبت تعاطيها املخدرات في الفحوصات املخبرية 
التي س����تخضع لها من اآلن وحتى موعد جلستها 

القضائية املقبلة في 25 فبراير املقبل.
وتوجه القاضي إلدون فوكس إلى لوهان بالقول: 
»إن بقي����ت دون تعاطي املخدرات حتى نهاية فترة 
الرقابة في فبراير املقبل، عندها س����يكون بوسعك 

إلقاء كل هذه القضية الطويلة خلف ظهرك«.
باملقابل، وقفت لوهان أمام فوكس باكية، واكتفت 

بالرد عليه قائلة: »حاضر سيدي«.
وكانت لوهان قد خرجت بكفالة قدرها 300 ألف 
دوالر من السجن نهاية سبتمبر املاضي، بعدما ثبت 

تعاطيها املخدرات خال فترة الرقابة القضائية.
وسبق للوهان أن أمضت في أغسطس املاضي 23 
يوم����ا في مركز رونالد ريغان الطبي ضمن برنامج 
للعاج م����ن اإلدمان، بعد عقوبة بالس����جن لقرابة 

أسبوعني في سجن مقاطعة لوس اجنيليس.
وكتبت لوهان حول اإلدم����ان آنذاك على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر: »إساءة استعمال املواد 
املخدرة مرض، لألس����ف ال ميكن الش����فاء منه بني 
ليلة وضحاها، أعمل بجد للتغلب على ذلك، وألبدي 

للقاضي كم أنا جادة في ذك«.

جامعات تركيا تفتح أبوابها أمام الطالبات المحجبات
� أ.ف.پ: تعيش  اس����طنبول 
اجلامع����ات التركية حالة أش����به 
بثورة صغيرة مع السماح للطالبات 
احملجبات بدخول حرمها وحضور 
الدروس، عل����ى األقل نظريا، بعد 
ان كان محظورا عليهن ذلك. لكن 
املدافعني األكثر تشددا عن العلمانية 

لم يقولوا بعد كلمتهم االخيرة.
فبعد تلقيه شكوى من طالبة 
أبعدت عن  في جامعة اسطنبول 
احلصص الدراس����ية ألنها تضع 
قبعة إلخفاء شعرها، أبلغ رئيس 
مجلس التعليم العالي مطلع أكتوبر 
املؤسس����ة بأنه ال ميكن طرد أي 

طالب بسبب ملبسه.
ومنذ ذلك احلني انتشر تطبيق 
القرار وفتحت عدة جامعات أبوابها 
مجددا أمام احملجبات بعد 12 سنة 
من حظر ارتداء احلجاب بقرار من 

مجلس التعليم العالي.
واستقبل هذا التحول في موقف 
املجلس الذي بات يس����يطر عليه 
العدالة والتنمية اإلسامي  حزب 
احملافظ احلاكم بارتياح من قبل 
الطالبات احملجبات اللواتي ضقن 
ذرعا من اللجوء الى خدعة الشعر 
املس����تعار او القبعة للدخول الى 

حرم اجلامعات.
وقالت توغبا بيس����توفوغلو 
الطالبة في الهندس����ة في جامعة 

اس����طنبول التقنية »كان مظهرنا 
مضحكا مع قبعاتنا والقبة العالية.. 
خاصة في الصيف، وكنت أشعر 
بضيق، وكانت األنظار تتجه إلي 

لدى مروري في املمرات«.
وتابعت »أما اآلن فاألمور أفضل 
بكثير. إن����ي أذهب الى احلصص 
بارتياح اكبر. ومبا انني استطيع 
التعبي����ر بحرية اعتب����ر ان ذلك 
س����يكون له تأثيره على نتيجتي 

الدراسية«.
لكن يب����دو ان ق����رار مجلس 
التعليم العالي م����ازال بعيدا عن 

تسوية املسألة برمتها.
فمازال عدد من العمداء يطبقون 
احلظ����ر، معتبري����ن ان القرار ال 
يشمل س����وى جامعة اسطنبول، 
او انهم ينتظرون قرارا من محكمة 

النقض.
وتعتبر احملامية فاطمة بنلي 

االخصائية في الدفاع عن الطالبات 
احملجبات ان نص����ف اجلامعات 

تقريبا مازالت متارس احلظر.
وقالت »ويحص����ل أحيانا ان 
تتمكن الطالبات من دخول احلرم 
لكن أستاذهن يش����رح لهن على 
انفراد، اذ عليهن ان ينزعن احلجاب 
وإال سيحصلن على عامة سيئة 
او انه سيرفع محضرا بهن او رمبا 

يطردهن من القاعة«.

العلمانيون األكثر تشددًا لم يقولوا كلمتهم بعد

منع فتاة أسترالية في السادسة
من ركوب الحافلة بسبب حجابها!

س����يدني � أ.ف.پ: منعت فتاة اس����ترالية في السادسة 
من ركوب احلافلة املدرس����ية بسبب رد فعلها »الغاضب« 
على تعليقات ساخرة تعرضت لها بسبب حجابها، بحسب 
صحيف����ة. وأوردت صحيفة »نورذرن تريتوري نيوز« ان 
الفتاة وبعد ان طلب منها صبي في السابعة مرارا ان تنزع 

حجابها قامت بشد سراوله الى أسفل.
ومنعت الفتاة ووالدها مهاجر من أصل إيراني من ركوب 
احلافلة ملدة 10 أيام بينما منزلها يبعد 60 كلم عن املدرسة 

الواقعة في منطقة آوتباك الشمالية.
وقالت لورين جيراسيموبولس والدة الفتاة للصحيفة 

»انها في السادسة فقط. العقاب قاس بعض الشيء«.
وأضافت »كنا نفضل تلقيها إنذارا لنتمكن من اجللوس 
والتح����دث في املوضوع لكنهم بذلك مينعونها من التوجه 

الى املدرسة«.
ودافعت شركة »باسلينك« مالكة احلافلة عن قرار املنع، 
وقالت انه جاء »بسبب مضايقة وإزعاج ركاب آخرين«، مؤكدة 

انه يتماشى مع نظام السلوك املعتمد للنقل املدرسي.
وقالت الفتاة ان املضايق����ة »جعلتني حزينة وغاضبة 

في الوقت نفسه«.
ويأتي احلادث بعد رفض املشرعني في نيو ساوث ويلز 

في سيدني حظر النقاب على غرار فرنسا.

البحث عن سبب 
نفوق 1500 طائر 

اإلعصار ميجي يضرب 
جنوب شرق الصين

� د.ب.أ: قالت  موسكو 
وزارة الطوارئ االوكرانية 
امس انها عثرت على نحو 
1500 طائر نافق في جزيرة 
بولشوي دزيندزيك في بحر 

ازوف.
وقالت الوزارة ان معظم 
الطيور م���ن طائر الغاق 
ولكن مت العثور ايضا على 
عدد كبير من طائر نورس 

الرنكة.
واخذ متخصصون من 
البيطري احمللي  املكت���ب 
عينات لفحصها في املختبر 
لتحديد سبب نفوق هذه 

الطيور.

بكني � د.ب.أ: ض����رب اإلعصار ميجي 
ساحل جنوب شرق الصني امس مما أثر 
على رح����ات الطيران في املنطقة وأجبر 
الس����لطات على إجاء مئ����ات اآلالف من 
األش����خاص عقب مقتل 39 شخصا على 

األقل في الفلبني وتايوان.
وقال املكتب املركزي ملراقبة االرصاد 
اجلوي����ة إن اإلعصار وصل ال����ى مدينة 
إقليم فوجيان مصحوبا  تشاجنتشو في 
برياح بلغت سرعتها 140 كم في الساعة.

وق����ال املكتب إن قوة اإلعصار تقل مع 
توجهه ناحية الش����مال الغربي ويس����ير 

بسرعة من 10 إلى 15 كم/الساعة.
الرسمية  أنباء شينخوا  وقالت وكالة 
إن����ه مت اجاء أكثر من 270 ألف ش����خص 
وإنه سيعاد توطني املزيد من االشخاص.

وقد مت إلغاء 79 رحلة جوية إلى تشامني 
الس����احل اجلنوبي  بإقليم فوجيان على 
الشرقي حسبما ذكر التقرير. كما تأثرت 

أيضا وسائل النقل على الطرق.
وفي وقت س����ابق، مت توجيه نداء إلى 
قوارب الصيد بالعودة الى الس����احل بعد 
حتذير رجال األرصاد اجلوية من أن إعصار 
ميجي قد يكون أقوى إعصار يضرب جنوب 
الصني خال 20 عاما وقد يتسبب في أعلى 
موجات املد خال 200 عام في بعض املناطق 

الساحلية.
وقد جنت هونغ كونغ من القوة الكاملة 
للعاصفة بعد أن مر عليها اعصار »ميجي«، 

دون أن يضربها.
وقتل م����ا ال يقل عن 26 ش����خصا في 
العاصفة هذا األس����بوع في الفلبني بينما 
لقي 13 شخصا على األقل حتفهم في تايوان 
بعدما تسبب اإلعصار في حدوث انهيارات 
أرضية وسقوط أمطار غزيرة. واعتبر املزيد 

من األشخاص في عداد املفقودين.

لوهان في طريقها الى احملكمة وفي االطار تبكي


