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ابدأ جولتك بالحي القديم واحرص على تناول األطباق اللبنانية الشهية

48 ساعة في جدة
جدة � رويترز: تقع ثاني أكبر املدن الس����عودية على 
ساحل البحر األحمر ويطلق عليها »عروس البحر األحمر« 
وهي مدينة آخذة في النمو يقطنها 3 ماليني نسمة وهي 
البوابة إلى مكة واملدينة. وجدة ميناء في املنطقة الغربية 
وطريق جتاري مطروق منذ قرون. وتأثر سكان املدينة 
بعدة ثقافات سواء في املأكل او احلديث وحتى توجهاتهم. 
وتش����تهر املدينة  بانها األكثر حتررا وتنوعا في اململكة 
الصحراوية احملافظة. ويساعد مراسلو »رويترز« الذين 
يعرفون املدينة، الزوار عل����ى حتقيق أقصى متعة عند 
زيارتها. وعطلة نهاية االس����بوع في الس����عودية يومي 
اخلميس واجلمعة. وتغلق املتاجر  في وقت الصالة ويوم 
اجلمعة ال تفتح ابوابها إال بعد اخلامسة بعد الظهر. ابدأ 
جولتك في جدة باحلي القدمي ويعرف باس����م البلد. سر 
وسط الشوارع الضيقة للحي القدمي لترى منازل عتيقة 
من الطراز احلجازي. وبعض املنازل تفتقر للصيانة بينما 
متزج منازل اخرى بني طرز قدمية وحديثة. اصطحب معك 
مرشدا سياحيا لتحقق أقصى استفادة من رحلتك ويعرفك 
على بعض املنازل ألسر حجازية بارزة ويوجد عدد كبير 
من املطاعم في جدة فإذا كنت من محبي املطبخ اللبناني 
فجرب مطعم بابل ويتميز بأجواء بديعة وخدمة جيدة. 
واختر بني أنواع كثيرة من املقبالت واللحوم املش����وية 
فضال عن األطباق اللبناني����ة التقليدية. وتوجد أطباق 
حلوى مميزة ممثل اآليس كرمي بنكهة ماء الورد. ومن أجل 
بعض األنشطة الثقافية ميكن ان تزور متحف دار صفية 
بن زقر او متحف عبدالرؤوف حسن خليل للتعرف على 
التراث والعادات والتقاليد الس����عودية. وصفية بن زقر 
فنانة تشكيلية سعودية اشتهرت بلوحاتها التي تصور 
أسلوب احلياة القدمي في بالد احلجاز. ومن بني جميع املدن 
السعودية تشتهر جدة بأنها تضم مطاعم مختلفة تلبي 
االحتياجات املتباينة. توجد العديد من سالسل املطاعم 
العاملية ولكن إذا أردت التعرف على األكالت احمللية فتناول 
وجبة العشاء في مطعم النخيل وهو األكثر شعبية  بني 
السكان احملليني. وغالبا ما يكون مزدحما بعد التاسعة 
مساء وميكنك ان تتناول فيه ما يلذ لك من أكالت مطابخ 

جدة عروس البحر األحمرالشرق األوسط.

سوق الراسترو في مدريد أقدم أسواق أوروبا 
وأحد معالم تراثها العريق

مدريد � كونا: يتربع س���وق 
)الراسترو( الشعبي على احدى 
مناطق مدريد التاريخية االثرية 
مش���كال معلما تراثيا فريدا في 
اسبانيا ومنارة عريقة في القارة 
العجوز مبا يحويه من مكونات 
جمالية وما يتداول فيه من سلع 
فريدة من نوعها وبضائع غنية 

في تنوعها ومتيزها.
ويع���د ذل���ك الس���وق الذي 
ينضم إل���ى معالم مدينة مدريد 
العريقة  التاريخي���ة ومتاحفها 
وحدائقها الغناء س���وقا شعبيا 
اليزال مفعما باحليوية والنشاط 
منذ نحو خمسة قرون وواحدا 
من اقدم أسواق اوروبا املفتوحة 
ومعلما تراثيا غريبا يثير الفضول 

والدهشة.
وس���وق »الراس���ترو« نشا 
بعفوية وتطور بشكل تدريجي في 
فوضى ساحرة غريبة التناقضات 
ويرتاده نحو 100 ألف شخص 
كل يوم أحد يجوبون ش���وارع 
احلي الذي يفترشه مايزيد على 
3500 »كش���ك« لبيع السلع من 
كل صنف ونوع ليكتسب حلة 
متعددة االلوان واالشكال تضج 
فيها احلركة والنشاط وتصدح 
فيها االصوات واملوس���يقى من 

كل صوب.
ويق���ام »الراس���ترو« ف���ي 
اح���د احي���اء مدري���د املركزية 
)امباخادوريس( القريبة من نهر 

»مانثاناريس« وترجع نشأته الى 
أواخر الق���رن ال� 14 حني اتخذه 
باعة املالبس املس���تعملة مركزا 
لنشاطهم ثم اقيم فيه عام 1497 
أول مس���لخ تاله بعد ذلك عدة 
مس���الخ ومدابغ وجدت في تلك 
املنطقة موقعا استراتيجيا للقيام 
مبختلف االعمال والسيما لكونه 

منطقة منخفضة من املدينة تدفقت 
فيها قنوات املياه في طريقها الى 

النهر املجاور.
ومن هن���ا تنبع اصول كلمة 
»راس���ترو« وفق���ا لقام���وس 
امللكية«  »االكادميية االسبانية 
وقاموس »ماريا مولينر« ومعناها 
هو »االثر الذي يتركه شيء ما أو 

شخص عند املرور مبكان ما..« 
في داللة على اثر دماء املواشي 
بعد ذبحها وهو ما يؤكده عدد من 
املؤرخني فيما تشير تلك املعاجم 
أيضا الى كلمة »الراسترو« انها 
سوق في ش���وارع مدريد تباع 
فيه كل انواع السلع املستخدمة 

واجلديدة.

سوق الراسترو في مدريد

أوبرا وصديقتها غيل

صديقة أوبرا تدحض شائعات شذوذهما
كاليفورنيا � س���ي.ان.ان: لم 
تك���ن أوبرا وينف���ري الوحيدة 
التي بكت على شاشة التلفزيون 
في مواجهة شائعات تقول انها 
سحاقية، بل اعترفت صديقتها 
غيل كينغ التي وجدت نفس���ها 
في محور تلك اإلش���اعات بأنها 

بكت أيضا.
وقال���ت كين���غ )55 عام���ا( 
لصحيفة »يو أس توداي«، انها 

كانت في تسمانيا عندما شاهدت 
حوار محطة »آي بي س���ي« مع 
وينفري )56 عاما(، والتي وصفت 
كينغ بأنه���ا »األم والش���قيقة 

والصديقة احلقيقية«.
وأضافت »اتصلت بها وقلت 
لها إني أجلس في غرفتي وأبكي 
وحدي، وسألتها عن سبب بكائها، 
فقالت إنها فوجئت بالسؤال الذي 

لم يسألها أحد عنه من قبل«.

وتق���ول كين���غ، التي ترأس 
حترير مجلة »أو« التي تصدرها 
أوب���را، انه على الرغ���م من ان 
عالقته���ا بوينفري تعود لنحو 
30 عاما م���ن الصداقة، إال أنهما 
ل���م يفصحا من قب���ل عن عمق 

مشاعرهما لبعضهما.
وح���ول اإلش���اعات بأنهما 
سحاقيتان، قالت كينغ ان ذلك في 
آخر اهتماماتها، وتضيف »كانت 

تلك اإلشاعات تزعجني، واآلن فإذا 
كان الناس يصدقونها فال ميكننا 

فعل شيء لتغيير رأيهم«.
وقبل نحو أس���بوعني، نفت 
وينفري بش���كل قاط���ع مجددا 
اتهامات بأنها »سحاقية«، وقالت 
في مقابلة تلفزيونية، ونشرت 
مجلة »بيبول« مقتطفات منها: 
»لست س���حاقية بأي شكل من 

األشكال«.

مخلوق »خرافي« يثير فضول سكان كنتاكي الرياض تشهد أول مسابقة ألجمل 
السيارات والدراجات المعدلة

العفو الدولية تدعو إيران لوقف
تنفيذ حكم اإلعدام بحق طالب كردي 

نمساوية تحتفل بميالدها الـ110 

.. و19 مليون مسن في الصين 
يتجاوزون الثمانين

كنتاكي � س����ي.إن.
إن: يعتق����د ع����دد من 
سكان والية كنتاكي إن 
مخلوقا أسطوريا وجد 
طريقه إلى الوالية، بعد 
عثور رجل في مقاطعة 
نيلسون على مخلوق 
رمادي مجعد اجللد دون 

فراء.
فقد أقدم مارك كوثرين على قتل احليوان في 18 ديسمبر ألنه قال 
إنه خاف منه ألنه ال يعلم ماهيته، مضيفا أن »احليوان جاء من الغابة 

إلى فناء منزله في وقت ما بعد الظهر«.
وقال كوثرين »ما أعرفه أن كل حيوان له ش����عر، الس����يما في هذا 
الوقت من السنة، وما حيرني هو كيف أن حيوان من هذا النوع ميكنه 

البقاء على قيد احلياة خالل فصل الشتاء مع عدم وجود الشعر«.
وأضاف وفقا ملا نشرته قناة »ويف« الشريكة لشبكة CNN »اجلميع 
يش����عر بالفضول هنا، رن����ني الهاتف ال ينقطع متام����ا، إنه نوع من 
الغم����وض في الوقت الراهن«. ووص����ف كوثرين املخلوق أن له آذان 
كبيرة، وشوارب، وذيل طويل، وحجمه يشبه حجم قطة املنزل، وقال 
»لقد حاول الكثير من الناس تخمني ما هو هذا احليوان.. اجلميع يتجه 

إلى وصفه بأنه نوع من التشوباكابرا«.
وتقول األسطورة الشعبية أن التشوباكابرا، واملعروفة أيضا باسم 

»العنزة املاصة«، حيوان يقتل املاعز وميتص دماءها.

الرياض � واس: سيكون رالي ساتا أرضا خصبة للمنافسة الكبيرة 
بني عشاق السيارات اجلميلة واملعدلة حيث ستكون أول مسابقة في 
منطقة الرياض للس����يارات والدراجات املعدلة حتت مسمى مسابقة 
»أجمل مركبة معدلة« ضمن انش����طة رالي ساتا الذي ينظمه النادي 
السعودي للسيارات وسيقام خالل 6 و7 يناير املوافق 2 و3 صفر في 

منتجع سفاري اخلاص مبحافظة ضرماء غرب مدينة الرياض. 
وكانت اللجنة املنظمة للرالي ق����د رصدت جوائز للفائزين األول 
والثاني للفئات املشاركة وهي فئة السيارات التاريخية وفئة السيارات 
املعدلة وفئة الدراجات النارية وس����وف يتم اختيار الفائز بناء على 
ترش����يح اجلمهور وتقيم اللجنة الفنية املنظم����ة، وقت فتح النادي 
www. مجال التسجيل واملشاركة من خالل موقع الرالي على اإلنترنت

 .sataclub.com.sa
يذكر أن »رالي ساتا 2011« سيكون مبثابة مهرجان ترفيهي لسباقات 
السيارات والدراجات ويستهدف جميع شرائح املجتمع من مواطنني 

ومقيمني. 

لندن � يو.بي.آي: دعت منظمة العفو الدولية السلطات اإليرانية 
يوم اجلمعة املاضي إلى وقف تنفيذ اإلعدام الوشيك لطالب قانون 

كردي، وتخفيف احلكم الصادر بحقه.
وقالت املنظمة إن السلطات اإليرانية أبلغت محامي طالب احلقوق 
بجامعة آزاد في والية إيالم حبيب اهلل لطيفي بانها ستنفذ حكم 

اإلعدام بحقه األحد املقبل في سجن سنندج في غرب البالد.
وأضافت أن لطيفي اعتقل في الثالث والعشرين من أكتوبر 2007 
في مدينة سنندج الواقعة بشمال غرب إيران وجرت محاكمته خلف 

أبواب مغلقة ولم يسمح حملاميه بحضور جلسات احملاكمة.
وأش���ارت املنظمة إلى أن احملكمة الثورية في س���نندج أدانت 
لطيفي بتهمة محاربة اهلل جراء عضويته املزعومة وأنشطته في 

اجلماعة املسلحة احملظورة حزب احلياة احلرة الكردي.

 ڤيينا � أ.ش.أ: احتفلت أكبر معمرة منساوية بعيد ميالدها ال� 110 الذي 
وافق االحتفال بعيد ميالد السيد املسيح وفقا ألتباع الطائفة الكاثوليكية 
والبروتستانتية حيث احتفلت معظم الدول األوروبية أمس بالليلة املقدسة 

التي شهدت ميالد السيد املسيح.
ولدت نستلر بتنيا أكبر معمرة منساوية في 24 ديسمبر من عام 1900، 
ومازالت تتمتع بلياقة عقلية وجسدية حتسد عليها بعد أن شهدت حربني 
عامليتني وسقوط اإلمبراطورية املجرية النمساوية، حيث انتقلت بتنيا قبل 
عام ونصف العام فقط لإلقامة في بيت مخصص للمس���نني، حيث كانت 

تقيم قبل ذلك الوقت مبفردها في منزلها بالعاصمة النمساوية ڤيينا.
يروي حفيدها أتو برجر البالغ من العمر 61 عاما أن جدته حتب لعب 
الورق والطبخ، كما أوضح أنها انتقلت للعيش مع جدتها عندما بلغت 8 

سنوات بعد وفاة والدها ووالدتها مبرض السل الرئوي.

بكني � يو.بي.آي: قال مسؤول في وزارة الشؤون املدنية الصينية 
ان عدد املسنني فوق عمر 80 سنة في البالد بلغ 19 مليونا حتى نهاية 
عام 2009. ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« عن املسؤول 
قوله في منتدى أقيم اجلمعة مبدينة تياجنني الساحلية بشمال البالد 
ان عدد املس����نني بلغ 12.5% من إجمالي سكان الصني حتى نهاية عام 
2009. وبني هؤالء 19 مليونا يتجاوزون الثمانني و10.36 ماليني عاجز 
و21.23 مليون شبه عاجز. وذكرت شينخوا ان هيئات الشؤون املدنية 
الصينية على مختلف املستويات اتخذت سلسلة من اإلجراءات لدفع 
تطوير قضايا املسنني، وذلك ملواجهة حتديات الشيخوخة. وتأسست 
في أنحاء الصني 175 ألف منظمة في األحياء الس����كنية تقدم مختلف 

اخلدمات للمسنني و38 ألف هيئة إلعاشة املسنني.

املخلوق الغامض

منتظر الزيدي يكشف أسرار تأليفه
كتاب »التحية األخيرة للرئيس بوش«

سويسرية قائال إن جميع من عذبوه 
نفذوا مباشرة أوامر املالكي. وقال 
الزيدي بكل ثقة »لقد كتبت جميع 
أسمائهم في كتابي، وفي القريب 
العاجل سوف تستدعيهم احملكمة 

لتوقيع العقاب عليهم«.
وكان الزيدي ألقى احلذاء يوم 
14 ديسمبر 2008 وهو يصيح »هذه 
قبلة الوداع يا كلب« خالل رحلة 
بوش األخي����رة للعراق. وأضاف 
»هذه من األرام����ل واليتامى ومن 
الذين قتلتهم في العراق«. ومتكن 
الرئي����س من االبتعاد عن احلذاء، 
فيما حاول رئيس الوزراء العراقي 
اإلمساك به. وتذكر بوش بعد فترة 
قصيرة من الواقعة »لم يكن لدي 
وقت كبير ألفكر في أي شيء آخر، 

لقد انحنيت وتفاديت احلذاء«.

بيروت � د.ب.أ: »التحية األخيرة 
للرئيس بوش« عنوان كتاب جديد 
ملنتظر الزيدي الصحافي العراقي 
الذي ألقى حذاءه في حلظة انفعال 
الرئيس األميركي  في بغداد على 
السابق وهي خطوة تكررت منذ ذلك 
الوقت من جانب نشطاء سياسيني 

غاضبني في أنحاء العالم.
الزي����دي وهو صحافي  وقال 
س����ابق بقناة تلفزيون البغدادية 
إن كتابه هدفه نقل القصة للشعب 
العراق����ي بداية من حرب اخلليج 
األولى في عام 1991 إلى العقوبات 
التي أعقبتها والغزو  التعجيزية 
األميركي ال����ذي جلب معه موجة 

جديدة من املشاكل.
ولكن الزيدي يروي في الكتاب 
الش����خصية والتي  ايضا محنته 

األنباء األملانية )د ب ا( »إنني أعرف 
األش����خاص الذين عذبوني أثناء 
وجودي بالسجن واحدا واحدا، لقد 
قاموا بكسر أسناني وقدمي وأنفي«. 
وقام الزي����دي منذئذ برفع دعوى 
قضائية ضد املالكي أمام محكمة 

تضمنت مزاعم بتعرضه للتعذيب 
أثناء احتجازه في بغداد عقب واقعة 
احلذاء والتي مت����ت أثناء وقوف 
جورج بوش بجوار رئيس الوزراء 

العراقي نوري املالكي.
وقال الزيدي في مقابلة مع وكالة 

صورة أرشيفية لواقعة ضرب بوش باحلذاء

برنامج يسمح 
لمشلولي األطراف 

باستخدام الكومبيوتر
� يو.بي.آي: قال  بوفالو 
طالب في جامع���ة بوفالو 
األميركي���ة انه���م ط���وروا 
برنامجا يس���مح ملشلولي 
األطراف باس���تخدام جهاز 

الكومبيوتر.
وأعل���ن أربعة طالب في 
الكومبيوتر  قسم هندس���ة 
أنه���م طوروا  في اجلامعة 
برنامجا أطلقوا عليه اس���م 
»أومني س���ويتش« يسمح 
ملشلولي األطراف بالطباعة 
وتصفح اإلنترنت واإلصغاء 
إلى املوسيقى وممارسة ألعاب 

الكومبيوتر.
البرنام���ج  ويس���مح 
باس���تخدام  للمش���لولني 
الكومبيوتر عبر زر أو مفتاح 

واحد.
ويعمل فري���ق آخر من 
الطالب على برنامج يسمح 
للبك���م أيض���ا باالتص���ال 
بأصدقائه���م عب���ر برنامج 
س���كايب وارس���ال رسائل 
إلكترونية وإمتام مهام مثل 
التحكم باألضواء أو التلفزيون 

من خالل الكومبيوتر.

وحيد القرن مهّدد باالنقراض بسبب اآلليات الحديثة للصيد غير الشرعي
جوهانسبورغ � أ.ف.پ: تزداد 
صعوبة مهمة حماية حيوانات 
وحيد القرن املهددة باالنقراض 
ف���ي افريقيا وكذلك في آس���يا، 
وذلك ج���راء التقنيات احلديثة 
وغير الشرعية التي يستخدمها 

الصيادون.
وتتركز ه���ذه املجزرة بحق 
وحيد القرن في جنوب افريقيا 
حيث يعي���ش أكثر من 70% من 
مجم���وع ه���ذه احليوانات في 

العالم.
في العام 2010 قتل الصيادون 
316 وحيد قرن، فيما لم يتجاوز 
ه���ذا العدد 122 الع���ام املاضي، 
وعش���رة حيوان���ات فقط قبل 
عقدين، بحسب الصندوق العاملي 

للطبيعة.
يقول جوزي���ف اوكوري، 
املنسق املكلف بقضية وحيد 
القرن االفريقي في الصندوق 
الس���نة كارثية  »كانت ه���ذه 
بالنسبة حلماية حيوانات وحيد 

القرن«.
ويضيف »املنظمات االجرامية 
في جنوب افريقيا تعمل بواسطة 
تقنيات متطورة جدا، وهي تعمل 
بالتنسيق التام فيما بينها. هذا 

ليس صيدا عاديا«.
ويوضح ان الصيادين بدأوا 

يستخدمون مروحيات وأسلحة 
كامتة للصوت ونظارات تعمل 
باألشعة حتت احلمراء، بدال من 
األسلحة التقليدية التي يستخدمها 

الصيادون احملليون.
الدولي  وبحس���ب االحت���اد 

الدول���ي باحليوانات  االجت���ار 
امله���ددة باالنقراض  والنباتات 
أن���واع حيوانات  أربعة من  ان 
وحيد القرن ف���ي العالم مهددة 

باالنقراض.
فقد تسبب الصيد وانحسار 

الطبيعة، لم يبق  للحفاظ على 
س���وى 25 ألف حي���وان وحيد 
قرن في العالم، من بينها ثالثة 
أنواع في آسيا واثنان في افريقيا، 

شرقها وجنوبها.
اتفاقية  وتضي���ف منظم���ة 

مساحات الغابات في آثار كارثية 
في آسيا، اذ ان حيوانات وحيد 
القرن في جاوا وسومطرة اصبحت 
مصنفة في خانة الفصائل املهددة، 
فيما صنف وحيد القرن الهندي 

كحيوان ضعيف.
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