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زوجان أميركيان يطلبان اللجوء في كندا
بدعوى تعرضهما لالضطهاد 

تشفير بيانات المستخدمين
عبر الـ »فيسبوك«

تعامد القمر مع الكعبة المشرفة مرتين خالل 4 أيام

فانكوف����ر � أ.ش.أ: أفادت تقاري����ر إخبارية بأن زوجني 
أميركيني طلبا اللجوء في كندا بدعوى تعرضهما لالضطهاد 
في الواليات املتحدة. وأوضح تلفزيون ال� »بي بي س����ي« 
البريطاني الذي أورد النبأ مس����اء امس أن هذين الزوجني 
هما املمثل »راندى كويد« وزوجته »إيفي« وانه كان قد مت 
اعتقالهما في فانكوفر اخلميس املاضي بناء على طلب من 
الس����لطات األميركية. من جانبها، قالت زوجة املمثل كويد 
ألحد مسؤولي ادارة الهجرة الكندية »إننا نشعر بأن حياتنا 
معرضة للخطر«. وتفيد التقارير بأن الش����رطة األميركية 
كانت قد اتهمت هذين الزوجني خالل الشهر املاضي باحتالل 
منزلهما السابق في مدينة سانتا باربارا بطريقة غير قانونية، 
وانه متت احالتهما الى احملكمة ولكنهما لم يحضرا مما دفع 
الس����لطات األميركية الى استصدار أمر باعتقالهما. وأشار 
التلفزيون البريطاني الى أن السلطات الكندية أفرجت عن 
الزوجني األميركيني من احلجز، ولكن من املتوقع أن يحضرا 

جلسة في محكمة خالل األسبوع املقبل لنظر قضيتهما.

كاليفورنيا � أ.ش.أ: أعلنت شركة »فيسبوك« األميركية، عمالق 
شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت، عن خططها بشأن البدء 
في تشفير جميع بيانات املستخدمني التي يتشاركونها مع التطبيقات 

التي تطورها أطراف ثالثة على الشبكة.
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« األميركية قد نشرت تقريرا 
في وقت سابق يشير إلى أنه هناك عدد من التطبيقات املشهورة على 
شبكة »فيس���بوك« التي تتشارك معلومات املستخدمني السرية مع 

مواقع الويب املهتمة بتتبع املستخدمني على اإلنترنت.
وق���د دفع ذلك التقرير عددا من السياس���يني األميركيني للكتابة 
إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة »فيسبوك« مطالبني 
إياه بتفس���ير هذا االختراق الكبير خلصوصية املس���تخدمني على 

»فيسبوك«.
وقالت »فيس���بوك« على مدونتها الرس���مية إنها ستطلق أدوات 
للتش���فير في غضون األس���ابيع القليلة القادمة، وستقوم بتشفير 
البيانات التي يتم إرسالها إلى التطبيقات التي تطورها أطراف ثالثة، 

وبالتالي احلفاظ على خصوصية املستخدمني.

أعلنت جمعية الفلك في جدة عن حدوث ظاهرة 
فلكية ن����ادرة، من خالل تعامد القم����ر مع الكعبة 

املشرفة مبكة مرتني خالل اربعة ايام.
وأوض����ح رئيس اجلمعية م.ماجد ابوزاهرة ان 
هذه الظاهرة ح����دث نادر، ألنه لم يرصد في وقت 
قري����ب حدوث تعامدين للقمر في اس����بوع واحد، 
مش����يرا الى ان التعامد األول سيكون فجر اليوم 
االثنني عند الس����اعة 1:26:19 بعد منتصف الليل، 
وسيكون وجهه مضاء بنس����بة 96.5% أما الثاني 
فسيكون فجر اجلمعة 21 ذو القعدة، ولفت الى ان 
هذا التعامد سيتميز بأنه يحدث قبل أذان الفجر ب� 
36 ثانية عند الساعة 5:5:24 ويكون وجهه مضاء 

بنسبة %65.5.
وأضاف بحس����ب جريدة »املدينة« السعودية 
ان احلس����ابات الفلكية حلركة القمر حول األرض 
بينت ان ميل القمر عند التعامد سيبلغ عرض مكة 
وسيكون متوسطا على خط زوالها، ويكون ايضا 

فوق الكعبة املشرفة.

اكتأب المريض.. فقتل الطبيب
 روم���ا � يو.بي.آي: أق���دم إيطالي في
ال� 79 من العمر يعاني من االكتئاب على 
قتل طبيب العائلة كالوديو كريتوني عندما 
زاره إلجراء كشف طبي روتيني في بلدة 
رونكولي ش���مال إيطاليا. ونقلت وكالة 
»آكي« اإليطالية لألنباء عن الشرطة قولها 
ان الطبيب البالغ من العمر 59 سنة توجه 
الى منزل مريضه للتأكد من سالمته عليه 
لكنه فوجئ بالرجل يس���تقبله عند سلم 
املنزل وهو يحمل بندقية أطلق منها عدة 
أعيرة أصابت صدره فأردته قتيال. وسمع 
شقيق املريض وزوجته اللذين يسكنان 
على مقربة منه صوت الطلقات النارية من 
منزل القاتل فتوجها على الفور ليجداه في 
حالة عصبية شديدة والطبيب غارقا في 
دمائه فأبلغا الش���رطة. وحتقق الشرطة 
حاليا في القضية ملعرفة سبب اجلرمية 
وتشير التحقيقات األولية الى ان املريض 

يعاني منذ فترة من حالة اكتئاب حادة.

مدينة كاستيال ماري دي ستابيا

 .. وإيران تمنع جامعاتها من تدريس »علوم غربية«

تقرير فرنسي: مطالب الطلبة المسلمين تعرقل التعليم

مدينة إيطالية تمنع ارتداء التنانير القصيرة والمالبس المثيرة إسرائيل تندد بتصريح بسطرس حول أرض الميعاد والشعب المختار
الق���دس � س���ي.إن.إن: ندد مس���ؤول 
إسرائيلي رفيع املس���توى اول من امس 
بالبيان اجلديد الصادر عن مجمع األساقفة 
الكاثوليك من أجل الشرق األوسط، وهاجم 
تصريحات الكنيسة الكاثوليكية ووصف 

بيانها بأنه »افتراء«.
وكان أس���اقفة كاثوليك من الش���رق 
األوسط قد خل��صوا بعد مؤمتر استغرق 
أس���بوعني في روما إلى دع���وة املجتمع 
الدول���ي، وخصوص���ا األمم املتحدة، إلى 
العمل على »وضع حد الحتالل األراضي 

الفلسطينية«.

وانتقد نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
داني أيال��ون البي��ان اخلتامي للمؤمتر، 
وق���ال »إننا نعبر عن خيبة أملنا بعد أن 
اصبح هذا املؤمتر امله���م منبرا للهجوم 
السياسي على إسرائيل في سياق الدعاية 

العربية املوجهة )البروباغندا(«.
وأض���اف قائ���ال »إن املؤمتر تعرض 
لالختطاف على أي���دي غالبية مناهضة 

إلسرائيل«.
وأشار إيالون إلى تصريحات األساقفة 
الكاثوليك الذين قالوا إن »إسرائيل ليست 

أرض امليعاد لليهود«.

فقد قال املطران كيرل سليم بسطرس، 
أسقف كنيسة الروم الكاثوليك في الواليات 
املتحدة، »نحن املسيحيني ال ميكننا احلديث 
عن أرض امليع���اد كحق حصري ومطلق 
للش���عب اليهودي، فق���د أبطل هذا احلق 

مبجيء املسيح«.
وأضاف »لم يعد هناك شعب مختار، 
فكل الرجال والنس���اء م���ن جميع الدول 
أصبحوا شعبا مختارا«. وقال إيالون »لقد 
ش���عرنا بالصدمة من تصريحات ولهجة 
بسطرس على وجه اخلصوص في مؤمتره 

الصحافي«.

بي.بي.س����ي: يدرس املسؤولون في إحدى املدن الساحلية االيطالية 
فرض حظر على ارتداء التنانير القصيرة او اي مالبس ميكن اعتبارها 
مستفزة. وتعد مدينة كاستيال ماري دي ستابيا هي آخر مدينة ايطالية 
تستفيد من الصالحيات اإلضافية التي منحتها حكومة رئيس الوزراء 
سيلفيو برلسكوني لرؤساء البلديات بهدف مكافحة اجلرمية والتصدي 
للسلوك االجتماعي السيئ. وقال عمدة املدينة لويجي بوبيو إنه يريد 
استخدام احلظر ملواجهة ما يصفه بالسلوكيات غير االجتماعية واعادة 
اللياقة. وسيواجه املخالفون للحظر اجلديد غرامة مالية تصل إلى 696 

دوالرا.
ويقول مراسل »بي.بي.سي« في روما إن العمدة يريد فرض سياسة 

»ال الرتداء ما يكشف الكثير«.
وأضاف املراس����ل أنه مبقتضى القانون س����يحظر على زوار املدينة 

ارتداء التنانير القصيرة واجلينز القصير أيضا.

طهران � رويترز: قال مسؤول رفيع بوزارة التعليم ان إيران لن 
تسمح لبعض جامعاتها بالبدء في تعليم مواد دراسية معينة تعتبرها 

»غربية« للغاية كما سيتم تعديل املواد الدراسية املوجودة.
ونقلت صحيفة أرمان عن ابو الفضل حساني قوله »سيعاد النظر 
في 12 فرعا من العلوم االجتماعية مثل القانون والدراسات النسائية 
وحقوق االنس���ان واإلدارة وعلم االجتماع والفلسفة.. وعلم النفس 

والعلوم السياسية«.
واضاف »محتويات ه���ذه العلوم قائمة عل���ى الثقافة الغربية. 

مراجعتها ستكون بهدف جعلها متسقة مع التعاليم االسالمية«.
وتابع حساني ان اجلامعات االيرانية لن يسمح لها بفتح أقسام 
جديدة في هذه الفروع وستتم مراجعة املناهج في األقسام القائمة 

حاليا.
ويتهم احلكام املتش���ددون في إيران الغ���رب مبحاولة اإلضرار 
بالدولة االس���المية من خالل التأثير على األجيال األصغر سنا في 

البالد بثقافة »منحطة«.
وفي إش���ارة لنحو مليوني طالب م���ن إجمالي 3.5 ماليني طالب 
جامعي يدرس���ون العلوم االنسانية دعا الزعيم اإليراني األعلى آية 

اهلل علي خامنئي الى تعديل هذه الدراسات.
وقال خامنئي في خطاب نقلته وسائل االعالم الرسمية »الكثير 
من املواد في الدراسات االنسانية قائمة على مبادئ املادية التي تنكر 
التعاليم السماوية االسالمية«. واضاف »ومن ثم فإن مثل هذه التعاليم 

ستؤدي الى تسرب الشكوك في أسس التعاليم الدينية«.

باريس �  وكاالت: أوصى »املجلس األعلى 
للتكامل« في فرنسا هيئات التدريس في البالد 
برفض ما وصفه باملطالب املتزايدة للطلبة 

املسلمني وأولياء أمورهم في البالد.
وقال املجلس إن »هناك مشاكل متنامية 
بسبب مطالبة طلبة من أبناء املهاجرين بتوفير 
اللحم احلالل لهم في الوجبات املدرس���ية، 

وبس���بب االعتراضات التي يقدمونها لدى 
تدريس بعض املناهج مثل األديان واحلرب 
الفرنس���ية في اجلزائر، واألحداث املتعلقة 
بالفلس���طينيني واإلس���رائيليني واألنشطة 
العسكرية األميركية في دول مسلمة، وكذلك 
مواضيع كالهولوكوست واحلروب الصليبية 

والنشوء واالرتقاء«.

جاء ذلك في مس���ودة للتقرير نش���رته 
صحيفة »جورنال دو دميانشيه« في عطلة 
نهاية األسبوع. وسيعرض التقرير النهائي 

على احلكومة الشهر املقبل.
وأوص���ى املجلس برفض ه���ذه املطالب 
وضرورة أن توضح هيئات التدريس ألولئك 

الطلبة املبادئ العلمانية للبالد.

نشوة الحب.. إدمان 
س����يراكيوز � يو.بي.آي: اإلدم����ان على احلبيب لم 
يعد مجرد قول أو تعبير عن إحس����اس نفسي يشعر 
به اإلنس����ان املغرم إذ أثبت علماء أميركون أن الوقوع 
في احلب يحفز 12 جزءا في الدماغ مسؤولة عن إفراز 
مواد كيميائية متنح ش����عورا بالنشوة بالضبط مثل 
الكوكايني. وقد أجرى باحثون من جامعة س����يراكيوز 
حتاليل أظهرت أن الوقوع في احلب يس����تغرق خمس 
الثانية ثم يبدأ الدماغ بانتاج مواد كيميائية مثل الدوبامني 
واألوكستوس����ني واألدرينالني والفاسوبريسني. ولكن 
القلب الرمز العاملي للح����ب ال يغيب عن هذه العملية 
أيضا على الرغم م����ن تولي الدماغ اجلزء األكبر منها. 
وقالت الباحثة س����تيفاني أورتيغ »للقلب أهمية أيضا 
ألن مبدأ احلب املعقد يتشكل من خالل عمليتني من حتت 
إلى فوق ومن فوق إلى حتت من الدماغ إلى القلب ومن 
القلب إلى الدماغ«. وتظهر التحاليل أن مناطق مختلفة 
من الدماغ لها عالقة باحلب، فاحلب غير املشروط الذي 
متنح����ه األم لطفلها موجود في وس����ط الدماغ غير أن 
العشق ينتج عن منطقة في الدماغ مخصصة للشعور 
باملكافأة. وأوضحت الدراسة أن معدالت بروتني تعرف 
باسم »عامل منو العصب« ترتفع في الدماء عند الوقوع 
في احلب وهذه املادة هي مسؤولة عن ظاهرة »احلب من 
النظرة األولى«. وعندما تقع مشاكل في احلب تتحول 

النشوة إلى اكتئاب.
ونش����رت تفاصي����ل الدراس����ة في دوري����ة »الطب 

اجلنسي«.

القاهرة � وكاالت: تناس����ى أهالي املنيا 
أزمة ارتفاع االس����عار، منشغلني باحلديث 
ع����ن الديك الذي ينطق م����رددا »اهلل اهلل« 
بلس����ان فصيح أدهش جمي����ع اهالي قرية 
»عزبة سرير«، والتي تبعد عن مدينة املنيا 

15 كيلو، ويعمل أهلها بالزراعة.
تروي أم عبداجلواد )ربة منزل( قصة 
الديك ملوقع »اليوم السابع« واملوجود على 
اليوتيوب من خالل ڤيديو مصور: »عكفت 
على تربية الديك منذ أن كان بيضة، حيث 

يبلغ عمره اآلن عاما و3 أشهر«، مضيفة انها 
تركت املنزل وسافرت الى القاهرة، وعندما 
عادت وجدت جميع الفراخ تقف فوق جدران 
املنزل، فحاولت جمعها وعندما همت باإلمساك 
بالديك لتحبسه في القفص، أخذ يتمتم ببعض 
الكلمات غير املفهومة فاحسس����ت ساعتها 
بأنه سيموت فتركته ورحلت بعيدا، وبعد 
فترة قصيرة انطلق الديك مرددا »اهلل اهلل«. 
الغريب كما تروي أم عبداجلواد ان هذا الديك 
ال يحب االطفال، ويبتعد عنهم، لكن عندما 

يجلس����ون لتالوة القرآن يجلس بجانبهم 
ليس����معه، مضيفة: لم أستوعب املوضوع 
وعندما أخبرت زوجي حس����ن عبداجلواد 
)42 سنة( قام بإلقاء السالم عليه فرد الديك 

»اهلل اهلل« بصوت فصيح.
ويقول العم صبحي )أحد اهالي القرية(: 
كنت أسمع الديك يردد االذان خلف املؤذن 
بصوت فصيح في كل صالة للفجر، وكنت 
أظن أن املنزل مسكون، حيث لم يكن أهله 
داخله، مش����يرا الى ان أهالي القرية بدأوا 

يتواف����دون على املنزل لرؤي����ة الديك، كما 
فوجئوا بأحد الدجالني يعرض 50 ألف جنيه 

لشراء الديك. 
وأشارت أم عبداجلواد الى انها وزوجها 
قاما مبقابلة احد العلماء من إحدى القنوات 
الفضائية الدينية، وال����ذي نصحهم بذبح 
الديك حتى ال حتدث فتنة وحتى ال يأخذه 
الناس وسيلة للتبرك به أو متجيده، وهو 
ما رفضته، معلنة متس����كها بالديك وعدم 

التفريط فيه.

اوالد يحملون الديك الناطقالديك كما ظهر في مقطع اليوتيوب

مصر: ديك يردد لفظ الجاللة »اهلل«
دجال عرض 50 ألف جنيه لشرائ ه وعالم دين طلب ذبحه

تأجيل محاكمة إمام مسجد متهم بتحريض الفتيات على الدعارة
دبي � وكاالت: قالت وسائل  
اإلع���الم اإلماراتي���ة اليوم ان 
محكمة دبي شرعت منذ أمس في 
محاكمة إمام مسجد من جنسية 
عربية بتهم تتعلق بتحريض 
الفتيات على أعمال الدعارة معه 

ودعوتهن لذلك عن طريق جهاز 
البالك بيري.

ونقلت صحيفة »اإلمارات 
الي��وم« عن مصدر مس���ؤول 
القول إن احملكمة قامت بتأجيل 
القضية الى بداية شهر ديسمبر 

املقبل الكتم���ال جميع أوراق 
القضية.

ووفقا لتل���ك املصادر فإن 
اإلمام املتهم »س.م..« وهو عربي 
اجلنسية وفي العقد الثالث من 
عمره قد حّرض فتيات عدة على 

اللقاء به وأغواهن، وقد قامت 
اجلهات االمني���ة بدبي بعمل 
كمني محكم س���قط على إثره، 
بعد تلقيه���ا معلومات عن أن 
املتهم كان يضيف الفتيات على 
برنامج احملادثة لل� »بالك بيري« 

اخلاص به، ويستدرجهن، وانه 
ارسل صورا عارية لنفسه إلى 
الفتيات الالتي يتحدث معهن، 
فيما أكد شاهد آخر من رجال 
الشرطة أن املتهم حاول مسح 

احملادثات بعد ضبطه.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يتسلم أوراق اعتماد السفيرة اجلورجية »إيكاترين«

»إيكاترين« أول امرأة تشغل منصب سفيرة في الرياض
الرياض � وكاالت : أصبحت اجلورجية 
»إيكاتري����ن مايرنيخ مي����كادزة« أول امرأة 
تعتمد س����فيرة لبالدها في اململكة العربية 
الس����عودية. ويعتبر هذا التعيني األول في 
تاريخ السعودية، فلم تشهد العاصمة الرياض 
دخول امرأة في دائرة السلك الديبلوماسي 
كسفيرة ألي بلد منذ ما يزيد على 80 عاما.

ورغم أن بيان وكالة األنباء السعودية أشار 
إلى أن السفيرة اجلورجية هي »غير مقيمة« 
بحكم عملها كسفيرة لبلدها في عدد من الدول 
اخلليجي����ة، إال أنها تظل أول امرأة تكس����ر 
العرف املعتاد في نظام السلك الديبلوماسي 
السعودي املعتاد على أن يكون الرجال هم 
على رأس الهرم في اإلدارة الديبلوماس����ية 

بالرياض.
السفيرة اجلورجية التي تتخذ من الكويت 
مقرا لسفارة بالدها لدى دول اخلليج، تعتبر 
ذات اطالع على الشأن السعودي والعربي 
واخلليجي. وحاصلة على شهادة الدكتوراه 
في أطروحتها عن »دور اإلسالم في تشكيل 

الهويات الثقافية بالقوقاز«، إضافة إلى إقامتها 
ألكثر من عامني بالسعودية في العام 1998 

و1999.
وكان العاهل السعودي امللك عبداهلل تسلم 
من الس����فيرة اجلورجية وعدد من السفراء 
املعينني حديث����ا أوراق اعتمادهم س����فراء 
لبالدهم، وقال امللك عبداهلل في كلمة توجيهية 
الرسمي و»البروتوكولي«  أثناء االستقبال 
املعتاد في مثل هذه املناسبات أن »التوراة 
واإلجنيل والقرآن، نأخذ منها الكالم املنزل 
من الرب عز وجل ونبث على جميع العالم 
ما فيه مصلحة لإلنسان واإلنسانية وجلمع 
كلمة العالم عل����ى كلمة واحدة وهي العدل 

والتوفيق والسالم«.
وتأتي املوافقة امللكية على قبول تعيني 
الس����فيرة اجلورجية »إيكا ترينا« في وقت 
تشهد السعودية فيه تطورا ملحوظا وداعما 
لعمل املرأة ومشاركتها في عدد من القطاعات 
احلكومية واخلاصة، واتس����عت فيه رؤى 

العاهل السعودي وطموحه اإلصالحي.

معتمدة في عدد من الدول الخليجية لبالدها وتقيم في الكويت


