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مسافرون في مطار بروكسل نائمون حتى يتم استئناف 
الطيران وفي اإلطار جليد يكسو االشجار في لندن

٥ سنوات و٥٠٠ جلدة للص مكبرات صوت المساجد

الطائرات الحربية اإلسرائيلية  تثير شهوة التماسيح في الجوالن
القدسـ  ا.ف.پ: يبدو ان جدار 
الطائرات  الذي حتدثه  الصوت 
االســـرائيلية يثيـــر الشـــهوة 
اجلنســـية لدى التماســـيح في 
مزرعة لتربية هذه احليوانات في 
اجلوالن، حسبما اشارت صحيفة 

معاريف أمس االحد.
وفقا للصحيفة، كلما خرقت 
الطائرات املتدربة جدار الصوت 
فوق مزرعة «حمة جدارا» على 
التي  الهضبة السورية احملتلة 
ضمتها اسرائيل اليها، تطلق ذكور 
التي تكون في حالة  التماسيح 

سبات نداء التزاوج.
وقـــال ديڤيد غـــوالن، مدير 
املزرعة «ميكن سماع هذا الصرير 
احلاد جدا الشبيه بصرير فرامل 
السيارات على بعد مئات االمتار».

لكنه اشار الى ان التماسيح تكتفي 
باطالق نـــداء التزاوج من دون 

االقدام على ذلك.

صادقت محكمة التمييز على القرار الشرعي الصادر 
من احملكمة العامة بالرياض على سعودي في العقد 
الثاني من العمر، لتورطه في سرقة مكبرات صوت 
من ٤ مســــاجد شمال الرياض، ومحاولة السرقة من 
مسجد خامس، وقد تضمن احلكم سجنه ٥ سنوات 
وجلده ٥٠٠ جلدة.وكان مركز شــــرطة الصحافة قد 
تلقى تقرير دوريات األمن مبنطقة الرياض، يتضمن 
بالغا من مؤذن وحارس أحد املساجد شمال العاصمة 
الرياض عن قيام اجلاني مبحاولة سرقة جهاز مكبر 
صوت املســــجد، حيث كسر قفل باب املسجد وكذلك 
قفل أبواب اخلزنة اخلاصة مبكبر الصوت التي تقع 
بغرفة صغيرة حتت املنبر، وبتفتيش سيارة اجلاني 

عثر بداخلها على جهاز مكبر صوت، فتم التحفظ على 
اجلاني وتسليمه ملركز شرطة الصحافة.

وانتهت جهود البحث والتحري مبركز شــــرطة 
الصحافة الى ان اجلاني سبق له ان باع أجهزة صوتية 
٤ مرات ألحد املتاجر اخلاصة بالصوتيات، وبالتحقيق 
معه أدين بتحطيم قفل باب مســــجد وكسر صندوق 
جهاز مكبر الصوت بقصد السرقة منه، وسرقة أجهزة 
مكبرات صوت من ٤ مساجد أخرى وحيازة جهاز مكبر 
صوت مسروق عثر عليه داخل سيارته.وبإحالته الى 
احملكمة العامة بالرياض صدر بحقه احلكم بالسجن 
واجللد، ومتت إحالة كامل أوراق القضية الى سجون 

منطقة الرياض، إلنفاذ ما تقرر شرعا بحقه.

زوج الباندا العمالق..
 هدية لمنطقة ماكاو

بكنيـ  أ.ش.أ: بدأ حيوانا الباندا العمالقان 
«كاي كاي» و«شن شن» اللذان اهدتهما 
احلكومة املركزية الصينية الى منطقة 
ماكاو االدارية اخلاصة امس رحلتهما الى 
املنطقة لالقامة فيها.وفي االيام االخيرة 
الرحلة، ظلت قاعدة االستنســـاخ  قبل 
والتربية والبحوث في تشنغدو عاصمة 
مقاطعة سيتشوان املوطن االصلي حليوان 
الباندا، جتري رصدا للسالمة على مدار ٢٤ 
ساعة وفحوصات ضمانا ليكون احليوانان 
في افضـــل احوالهما للذهاب الى ماكاو.

بدورها، اعلنت حكومـــة منطقة ماكاو 
االدارية اكتمال اعمال البناء جلناح الباندا 
الواقع في حديقة خليج هوانشيبايوان، 
حيث اصبح اجلناح جاهزا الســـتقبال 
حيوانـــي البندا العمالقـــني «كاي كاي» 

و«شن شن».

موجة البرد الشديدة تحتجز آالف المسافرين ببريطانيا 

األلعاب القديمة تعود مجددًا على أجهزة الكمبيوتر الحديثة

الطريقة المولوية في تركيا.. رحلة إلى عالم الوجود الروحاني
إسطنبول ـ كونا: يحتفل األتراك هذه األيام 
بمرور ٧٣٧ عاما على ميالد المولى جالل الدين 
الرومي الذي يعتبر أحد فحول شعراء الصوفية 
في اإلســـالم وأحد أعالم الشـــعر الصوفي في 
األدب الفارسي ومؤسس المولوية احدى الطرق 

الصوفية السنية.
واشـــتهرت الطريقة المولويـــة بما يعرف 
بالرقص الدائري لمدة ســـاعات طويلة إذ يدور 
الراقصون حول مركـــز الدائرة التي يقف فيها 
الشيخ ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى 
بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي فيتخلصون 
من المشاعر النفسية ويستغرقون في وجد كامل 
يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود 

اإللهي كما يرون.
واوضـــح المؤرخ التركـــي مصطفى نجاتي 
أوزفاتوره ان كلمة مولوية اشـــتقت من كلمة 
مولى نسبة إلى جالل الدين الرومي الذي عرف بـ 

«موالنا» مشيرا إلى أن المولوية طريقة صوفية 
انتشرت في أرجاء الدولة العثمانية وكان مركزها 
مدينة (قونية) في األناضول وبلغ عدد تكاياها 

نحو ٣٦٠ تكية.
وقال أوزفاتوره «للمولوية لباس خاص ولكل 
من مفردات هذا اللبـــاس مغزى عند المولوية 
فهناك الســـكة أو الكالة وتعني القلنسوة وهي 
مشابهة للطربوش لكنها أطول ولونها بني فاتح 
وتصنع من وبر اإلبل أو اللباد وهي في خشونتها 
ترمز إلى قسوة الحياة وشظفها ويلبس السكة 
الدراويش أما الشيوخ فإنهم يلفون على الكالة 

عمامة خضراء يطلق عليها اسم الدستار».
وأضـــاف «وهناك رداء قصير بال أزرار وهو 
تعبير عن أن لباس الدنيا قصير ويشـــد على 
وسط الدرويش حزام عريض يضبط الرداء من 
وسطه وهو إشارة لما كان يفعله الفقراء في شد 

أو ربط حجارة على بطونهم حالة الجوع».

برلـــني ـ د.ب.أ: تـــزداد ألعاب 
الواقع  اقترابا مـــن  الكمبيوتـــر 
يومـــا تلو اآلخـــر، لكـــن أحيانا 
يتجه الالعبون املغرمون بألعاب 
اجلرافيك البسيطة التقليدية إلى 
ألعاب املاضي.حتى إذا لم يتوافر 
املناسب  لدى املســـتخدم اجلهاز 
لالستمتاع باأللعاب القدمية، فإن 
برنامجا خاصا ميكن أن يساهم في 
إحياء األلعاب القدمية مرة أخرى 

على أجهزة الكمبيوتر احلديثة.
كل مـــا يلزم خطوة ســـريعة 
الكالسيكية  لالستمتاع باأللعاب 
مثل «دفيندر» أو«أسترويدس» أو 

«مونكي آيالند».
لكن األمـــر ال يتوقف عند هذا 
احلـــد، فهناك ٢٠ عاما أو أكثر من 
تاريـــخ ألعـــاب الكمبيوتر ميكن 
استعراضها. وحتولت هذه األلعاب 

بفضل عمرها املديد وشـــعبيتها 
إلى كالسيكيات  النظير  منقطعة 

شهيرة.
وتتمثل اخلطوة األولى، إذا كان 
الالعب مهتما باأللعاب الكالسيكية، 
في التوقف عن القلق بشأن العثور 
على جهـــاز كمبيوتر جديد يالئم 
األلعـــاب القدمية، ويركز انتباهه 
على إيجـــاد «محاكي» للعمل مع 

الكمبيوتر املوجود حاليا.
ويشار إلى أن برامج «احملاكاة» 
هي برامج حتاكـــي عمل األنظمة 
القدمية مثل «كوموردور ٦٤» (سي 
٦٤) أو «أميجا ٥٠٠» على أجهزة 

الكمبيوتر احلديثة.
وصممت معظم برامج احملاكاة 
لتالئـــم أنظمة تشـــغيل األجهزة 
العادية أو أجهـــزة «ماكنتوش»، 
لكن يوجد بالفعل برامج محاكاة 

لــــ «كوموردور ٦٤» متاحة أيضا 
لالســـتخدام علـــى أجهـــزة «آي 

فون».
ومع هذا، فإن كثيرا من األلعاب 
القدمية من الصعب ممارســـتها 

باستخدام لوحات اللمس.
ويقول هانزيورج فوتريش، أحد 
هواة األلعاب القدمية والذي ألف 
كتابا عن هـــذا التوجه، إن «ميزة 
برامج احملاكاة هو أنك ال حتتاج 

أي جهاز خاص».
وميكن جلهاز حاسوب قدمي من 
طراز «بنتيوم ٣» أن يشغل بالفعل 
عددا كبيرا مـــن األنظمة القدمية 

بدون أي مشكالت.
ويوصي فوتريش باستخدام 
برنامج محاكاة «سي ٦٤» املعروف 
باسم «فرودو» أو برنامج «وين يو 

إيه إي» لعشاق «أميجا».

«مصر للطيران» تستأنف رحالتها إلى العراق 
بعد توقف ٢٠ عامًا

أصغر والدين ببريطانيا.. عمرهما ١٤ سنة

القاهرة ـ د.ب.أ: بدأت شركة مصر للطيران في االعداد الستئناف 
رحالتها اجلوية بني القاهرة وبغداد ومبعدل سبع رحالت أسبوعيا 
بعد توقف دام ٢٠ عاما.وقال م.حسني مسعود رئيس الشركة القابضة 
ملصر للطيران إن املفاوضات بني سلطتي الطيران بالبلدين انتهت، 
لتنظيم احلركة بينهما حيث ســـتنظم مصر للطيران رحلة يوميا، 
وهناك محاوالت لتشغيل رحالت بني القاهرة واربيل بشمال العراق 
وانه من املتوقع أن يتم التشغيل خالل الشهور القادمة حيث نسعى 
للعودة بحجم حركة الســـفر بني البلدين كما كان الوضع عليه قبل 
٢٠ عاما.وأضاف انه بعد زيادة أسطول الشركة إلى ٧٣ طائرة سيتم 
في ١٦ يناير املقبل تشغيل خط جديد بني مصر وزامبيا مبعدل أربع 
رحالت أسبوعيا ، وفي مارس سيتم تشغيل خط أبيدجان، وفي مايو 

تشغيل خط جديد بني القاهرة وتورنتو وواشنطن.

ـ يو.بــــي.آي:  لنــــدن 
استقبل تلميذان في الـ ١٤ 
من العمر مولودهما األول 
ليصبحا أصغر والدين في 

بريطانيا.
وذكرت صحيفة «دايلي 
مايل» البريطانية أن أبريل 
ويبستير (١٤ عاما) حملت 
بابنها جاميي بعدما مارست 
اجلنس من دون وسائل 
حماية مع صديقها نايثن 
فيشبورن (١٤ عاما) حني 

كانا في الـ ١٣ من العمر.
وقالت أبريل من جنوب 
وايلــــز انها لــــم تخطط 
أنها  إلجناب جاميي غير 
مصممة على أن تكون أما 
جيدة لــــه وأضافت «انه 

رائع وسأعطيه كل ما يريده».وقد ولد جاميي بعد عملية قيصرية وبلغ 
وزنه ٤ كيلوغرامات.يشار إلى أن نايثن وأبريل بدآ بالتواعد في سبتمبر 

املاضي لكنهما خجال من إخبار والديهما أنهما ميارسان اجلنس.
ويقيم الطفل البالغ من العمر ٤ أسابيع مع والدته في منزل عائلتها 

ويتشاركان غرفة مع شقيقتها الكبرى البالغة من العمر ١٧ عاما.
ويأمل الوالد نايثن بإحضار ابنه إلى منزله في عطل نهاية األسبوع 

على الرغم من أن إجراءات احلضانة لم تكتمل بعد.

لندنـ  أ.ف.پ: جتمع آالف املسافرين صباح امس 
في مطارات بريطانيا في عطلة نهاية االسبوع بانتظار 
اقالع طائراتهم الذي قد ال يتم بســــبب موجة البرد 

التي اقتربت من ارقام قياسية.
واعيد فتح املطارين الرئيسيني في البالد هيثرو 
وغاتويك في ضاحية لندن االحد املاضي بعد اغالقهما 
لفترة طويلة الســــبت املاضي، لكن لم تقلع ســــوى 
بعض الرحالت من هيثرو اول مطار في العالم للنقل 

اجلوي الدولي.
واضطر آالف املسافرين في الترانزيت الى متضية 
الليل في قاعــــات االنتظار وانضم اليهم بريطانيون 
كانوا يحاولون الســــفر رمبا الى وجهة مشمسة في 

عطلة عيد امليالد.
وقال احد الناطقني باســــم مطار هيثرو ان «آالف 
االشخاص امضوا الليل في قاعات» املطار، موضحا 
ان الوضع لن يعود الى طبيعته قبل االثنني (اليوم).
وقال ستيورات غاش الذي يفترض ان يغادر هيثرو 
بعد الظهــــر متوجها الى نيويورك ليقوم برحلة في 
البحر الكاريبي مع زوجته وطفليه «ملاذا ال يزيلون 

الثلوج وملاذا ال يرشون امللح؟».
من جهة أخرى أدى الطقس الســـيئ وهطول 
اجلليد بغـــزارة في مناطق متفرقـــة في أنحاء 
أوروبا إلى تعطل رحالت اآلالف من املســـافرين 
عبر املطارات األوروبية.واضطر أربعة آالف مسافر 

مبطار العاصمة البلجيكية بروكسل إلى قضاء ليلتهم 
املاضية إما في فنادق قريبة من املطار أو في صاالت 
املطار نفسه بعد أن ألغيت رحالتهم بسبب الظروف 

املناخية السيئة.
كما اضطر نحو ١٥٠٠ مســــافر إلى بريطانيا إلى 
حتويل مســــار رحالتهم إلى مطار بروكسل بسبب 
إغالق مطار لندن.وقال متحدث باسم مطار بروكسل 
امس إن هؤالء املسافرين قادمون من مختلف أنحاء 

العالم «وليست لديهم تأشيرات دخول».
ولم تسمح سلطات املطار للمسافرين الصينيني 
والكوريني اجلنوبيني والكويتيني واألميركيني مبغادرة 

صالة املطار.

أحد أتباع الطريقة املولوية

الوالدان مع طفلهما

سرقة حذاء عالء مبارك  في المسجد
القاهرةـ  محيط: تداولت وسائل اإلعالم خبرا غاية 
فــــي الطرافة تعرض له عالء مبــــارك، جنل الرئيس 
املصري، حيث سرق حذاؤه بعد أدائه للصالة مبسجد 

أحد األندية بالتجمع اخلامس.
وكان بصحبته م.سامح فهمي وزير البترول الذي 
أعلــــن بالغ غضبه على وقــــوع هذا احلادث في حني 
استقبله عالء بابتسامة قائال: أنا اآلن من عامة الشعب، 
ورفض متاما مجازاة العاملني باملسجد على هذه الواقعة 

ومت استدراك األزمة بشراء حذاء آخر له.
وقوبــــل هذا التصرف من جنل الرئيس بتصفيق 
حاد من جميع العاملني بنادي بتروسبورت وقدموا 
لــــه التحية على روحه العاليــــة وتعامله مع الناس 
دون كبر حتى يبدو وكأنــــه واحد منهم وليس ابن 

رئيس اجلمهورية.
وتشير جميع الدالئل الى ان عالء هو األقرب الى 
قلوب الناس في مصر، ويبدو ذلك واضحا من خالل 
عدة شواهد، لعل على رأسها حني توفي جنله محمد قبل 
نحو العامني، حيث تعاطف معه جميع فئات الشعب 
وحزنوا حزنا شديدا ألقى بظالله القامتة على جميع 
مناحي احلياة ألكثر من أســــبوع لم يكن للمصريني 

حديث إال عنه وكأنه ابن لهم جميعا.
بعدها اقترب إلى أحاســــيس املواطنني أكثر حني 
قرر إنشاء جمعية خيرية ودينية باسم جنله وقيل 
انه ينفق عليها بسخاء شــــديد هو ووالده الرئيس 
حســــني مبارك الذي كان حلفيده مكانة قريبة جدا 

الى نفسه.
ولعل ثالث هذه الشواهد كان خالل األحداث الدامية 
ملباراة مصر واجلزائر التي أقيمت بالسودان، حيث 

ظهر عالء على شاشات وسائل اإلعالم معلنا تضامنه 
الكامل مع الشعب املصري الذي تعرض العتداء همجي 
من مشجعي اجلزائر حتى انه كان يتحدث بلسانهم 

دون تكلف او غرور.
ويذكر ايضا انه خالل تواجد عالء وأسرته بأحد 
املالهي مبدينة ٦ أكتوبر وعند ركوب جنله عمر أحد 
األلعاب ســــقط منها، دون إصابته بأذى وعلى الفور 
أمر مدير مدينة املالهي مبعاقبة مسؤول التشغيل، 
إال ان عالء رفض متاما إحلاق أي أذى بالعامل واكتفى 

بقول: احلمد هللا حصل خير.

عالء مبارك

ويوجد نحو مائة متســـاح 
في املزرعة الواقعة حتت املجال 
اجلوي الذي يســـتخدمه سالح 

اجلو االسرائيلي للتدرب، وتبدأ 
فترة تزاوج التماسيح في فصل 

الصيف.

الجاراهللا:المواطنون العالقون غادروا مطار بروكسل في وقت متأخر أمس

مواطنونا العالقون في بلجيكا: موظفو السفارة في إجازات 
أعياد الكريسماس ونعيش على مساعدات «الصليب األحمر»

 بشرى الزين ـ أحمد يوسف
قال وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا ان سفارتنا في بروكسل 
افادت بوجود ٥٠ كويتيا في مطار بروكسل لسوء االحوال اجلوية 
حيث انهم مكثوا في مطار بروكسل، وأن السفارة تابعت احوالهم 
لعدم وجود تأشيرات لديهم، وغادروا بروكسل بعد حتسن االوضاع 
اجلوية في وقت متأخر من ليلة امس على أن تصل الطائرة التي 
تقلهم إلى مطار الكويت في الســــاعة الثالثة والنصف فجر اليوم 
وتقل ٢٦٩ راكبا. ونتمنى أال يكون هناك عالقون ونتمنى أن تتحسن 
األحوال اجلوية، في املقابل أكدت مصادر في «الكويتية» ان املؤسسة 
بذلت جهودا ومســــاعي حثيثة من اجل تأمني وصول املســــافرين 
على منت رحلتها أول من امس رقم ١٠١ الى أميركا عبر لندن إال أن 
ســــوء األحوال اجلوية حال دون ذلك. واكدت املصادر لـ «األنباء» 
ان الســــلطات في لندن اضطرت الى حتويل وجهة املسافرين الى 
مطارات بلجيكا وان عدم وجود ڤيزا معهم جعلهم عرضة للمبيت 
في املطار ملدة زادت على ٣٠ ســــاعة. واشارت املصادر الى ان عدم 

وجود ممثل للمؤسسة في مطارات بلجيكا حد من تقدمي مزيد من 
املساعدات لهم.وأكدت ان وضع «الكويتية» هو نفس وضع جميع 
شــــركات الطيران العاملية، وان حتسن األحوال اجلوية هو األمل 

الوحيد ملواصلة الرحلة الى الواليات املتحدة األميركية.
من جهة أخرى، قال مواطنون من العالقني في مطارات بلجيكا في 
اتصال هاتفي مع «األنباء» ان «الصليب األحمر» هي اجلهة الوحيدة 
التي قدمت املساعدات وان مؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية 
قدمت كوبونات افطار وعشــــاء، وحتى يحصل عليها املسافرون 
عليهم اجتياز أكثر مــــن ٨٠ فردا في طابور طويل للحصول على 
وجبات، ناهيــــك عن معاناة االطفال الذين باتوا ينتظرون الكثير 
من املســــاعدات.وأكدوا وجود عدد مــــن املرضى على منت الرحلة، 
وانهــــم بحاجة الى عناية ورعاية خاصــــة وانه ال يوجد اي عون 
او مساعدة من السفارة الكويتية في بلجيكا، حيث ان االتصاالت 
بالسفارة كشفت عن بدء قيام موظفي السفارة بإجازات على خلفية 

خالد اجلاراهللاعياد الكريسماس.


