
 50  الخميس  ٣  فبراير  ٢٠١١   

 جو غائم بسبب العاصفة 

 عاصفة ثلجية في اميركا                          (أ.ف. پ) 

 إلغاء أكثر من ١٠ آالف رحلة جوية في الواليات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية 

 شيكاغو ـ أ.ف.پ: أكد موقع الكتروني متخصص 
في حركة النقل اجلوي ان اكثر من ١٠ آالف رحلة جوية 
الغيت الثالثاء في الواليات املتحدة حيث اغلق ايضا 
الكثير من املطارات بســــبب عاصفة ثلجية وأمطار 

جليدية جتتاح جزءا كبيرا من البالد.
  وقال موقع «فاليت اوير» ان حوالي ٦٥٠٠ رحلة 
جوية مت الغاؤها الثالثاء، اي حوالي ٢٠٪ من مجمل 
الرحالت اجلوية االميركية في حني ألغت شــــركات 

الطيران من جهتها ٣٦٠٠ رحلة اخرى.
  وكانت ٨٠٠ رحلة جويــــة تقريبا ألغيت االثنني 
حتسبا لوصول العاصفة. وصباح الثالثاء املاضي، 

اقفل مطار داالس ـ فورت وورث، الذي يعتبر مرفقا 
مالحيــــا كبيرا في جنوب الواليــــات املتحدة، لفترة 
قصيرة بسبب العاصفة وعندما عاود عمله حصلت 
تأخيرات طويلة في رحالته وصلت في بعض األحيان 
الى ٣ ساعات. وأغلق مطار كنساس سيتي في والية 
ميسوري (وســــط) الثالثاء في حني لم يعلن مطار 

تولسا في والية اوكالهوما عن اي رحلة.
  وتؤثر هذه العاصفة على حوالي ثلث الشــــعب 

االميركي. 
  وكان املوقع اعلن في وقت سابق الثالثاء ان عدد 

الرحالت التي ألغيت بلغ ٤٤٠٠ رحلة.  

 دافعت ببسالة عن منزلها 

 ثمانينية تطارد سارقًا وتسلمه للشرطة

 «النهار» اللبنانية تطلق ملحقًا أسبوعيًا للمكفوفين

 دبيـ  ام بي سي: متكنت جدة 
ثمانينية من اإلمســــاك بسارق 
بعدما طاردته في ارجاء املنزل 

ومن ثم في الشارع.
الثالثيني  الســــارق    وادعى 
اجــــراء اتصال  الى  انه بحاجة 
هاتفي طارئ مــــن منزل اجلدة 
البريطانيــــة بيتــــي ثورنتون، 
الهاتف  وعندما توجهت جللب 
دخل السارق إلى املنزل وسرق 
عــــدة ممتلــــكات باإلضافة الى 

حقيبتها الشخصية.
  وقالت اجلدة لصحيفة «دايلي 
مايــــل» «صدمــــت فــــي البداية 
وتوجست مما قد يفعله بي، اال 
ان ردة فعلــــي الثانية كانت أن 

أركض خلفه إلمساكه».
  وأضافت: «رمبا كان البعض 
ســــيقف باكيا، لكني فكرت في 
تلك اللحظة انه ميسك حقيبتي 
وبها كل حاجياتــــي فقررت ان 

أالحقه».
  وبالفعل ركضت ثورنتون 
خلف السارق في أرجاء منزلها 
ومـــن ثم الى الشـــارع. وأثناء 
التقـــت ٣ شـــبان  مطاردتـــه 
استفسروا عن ســـبب جريها 
ومن ثـــم انضموا اليها ملالحقة 

السارق.

 بيروتـ  أ.ف.پ: أطلقت صحيفة 
«النهار» اللبنانية ملحقا أسبوعيا 
الهدف  البرايــــل  مطبوعــــا بلغة 
منه إيصال األحداث السياســــية 
الــــى  واالجتماعيــــة والثقافيــــة 
املكفوفــــني «احملرومــــني من هذا 
احلق»، بحسب ما أفادت منسقة 
املشــــروع نيكول طعمــــة وكالة 

فرانس برس الثالثاء.
  وإذا كانت املطبوعات بالبرايل 
متوافرة في لبنــــان في مجاالت 
عــــدة، إال انها املــــرة االولى التي 
تقرر صحيفة رائدة تبني مشروع 
«يشجع املكفوفني الذين ال ميلكون 
وســــائل االطالع علــــى االخبار 
اليوميــــة، إمكانيــــة مواكبة هذه 

األخبار عبر مجلة خاصة بهم».
  وتقول الصحافية في جريدة 
«النهار» نيكول طعمة «هذا حق 

أساسي من حقوقهم».
  وأطلق العدد األول التجريبي 
االثنني من «نهار الكفيف» مبشاركة 
وزارة الشؤون االجتماعية، وهو 
عبارة عن عمل مشترك بني «النهار» 
التي ستتولى اختيار املواد وتوزيع 
املجلة مع صحيفة «النهار» مرة 
في األسبوع، و«جمعية املبرات» 
التي ستهتم بالطباعة،  اخليرية 
والسفارة االيطالية التي ستتولى 

التمويل.
  وتوضح نيكول التي تعاني من 
مشكلة بصرية طفيفة، ان امللحق 
سيوزع على املؤسسات اخلاصة 
باملكفوفني وعلى األفراد الذين ال 
ميلكون حاسة البصر والراغبني 

في احلصول على املجلة.
  وتشير الى انه «سيتم إصدار 
٤ الــــى ٥ أعداد جتريبية قبل بدء 
التوزيع بشكل منتظم»، موضحة ان 
الصحيفة ستتلقى خالل هذه الفترة 
التجريبية املالحظات واالقتراحات 

لتقدمي أفضل ما ميكن.
  وسيتم اختيار املواضيع من 
صحيفة «النهار» وملحقاتها مثل 
«نهار الشباب» و«احمللق الثقافي» 
وغيرهــــا، على ان يتألف امللحـق 

ببرامــــج صوتية تســــهل دخول 
املكفوفني إليها.

  إال انه اعتبر ان مجلة بالبرايل 
تشكل فكرة جيدة «للرومانسيني 
املتعلقني بهــــذه اللغة وللذين ال 
املادية لشراء  ميلكون اإلمكانات 
التكنولوجيا املتقدمة الستخدامها 
فــــي أجهزة الكمبيوتــــر من أجل 

االطالع». 

التجاوب مع الفكرة».
  وأشــــار الى ان مشكلة تراجع 
الرغبــــة في املطالعة معممة على 
الذين  النــــاس األصحاء وعلــــى 
يعانون مــــن فقدان البصر او اي 

إعاقة اخرى.
الــــى تطوير    ودعا عبــــداهللا 
التقنيات املعلوماتيــــة للمواقع 
االلكترونية للصحف وجتهيزها 

من ٢٠ صفحة.
  وقال رئيس رابطة اجلامعيني 
اللبنانيــــني للمكفوفــــني إبراهيم 
عبــــداهللا الذي اطلــــع على العدد 
التجريبي، «كخطوة اولى، التجربة 
جيدة ورائــــدة، ومبادرة جميلة» 
جتاه املكفوفــــني، إال انه رأى انه 
«مـــــــن املبكر إعطــــاء مالحظات 
انتظار معـــرفة مــــدى  اآلن في 

  وعندما رأت اجلدة انهم متكنوا 
من االمساك به سارعت الى منزلها 
واتصلت بالشرطة التي حضرت 

العتقاله على الفور.

  واعترف السارق بذنبه لتقضي 
احملكمة بسجنه ٣ سنوات، نظرا 
مللفه املليء بالسوابق اجلنائية 

وادمانه املخدرات.

  يذكر أن ثورنتون كانت قد 
عملت كمحققة أمنية في متاجر 
ملدة ٢٥ عاما أمضتها في مراقبة 

ومطاردة السارقني. 

 العجوز  اللص 

 صخرة الرانوناء 

 زهرة اوركيدا 

 مصادر: صخرة الرانوناء.. دفنتها 
المخلفات أو فتتتها المعدات

 «أكبر أوركيدا في العالم» 
  أزهرت في البرازيل

 ڤيروس غامض يهاجم مواطنين بعد 
عودتهم من دفن ميت في السعودية

 ضبط ١١ شابًا وفتاة في حفل راقص 
بالمدينة المنورة في السعودية

 اللغة العربية «ضيف شرف» 
  في معرض باريس للغات

 معالج نفسي يعترف بارتكاب ١٠٠ 
اعتداء جنسي على أطفال معاقين  

 أصيب ٧ مواطنني مبحافظة الليث في السعودية صباح أمس 
باحتقان شديد في قرنية العني بسبب ڤيروس أصيبوا به بعد ان 

عادوا من مراسم دفن بإحدى مقابر الليث.
  وأوضـــح مصدر طبي متخصص في أمـــراض العيون ان هذه 
احلالـــة تعتبر غريبة ولم حتدث من قبـــل لكن احتمال ان يكون 
الســـبب هو وجود عناصر في التربـــة تتكون بعد نزول األمطار 

ينتج عنها التهاب حاد بالعينني.
  وكان املواطنـــون املصابون قد قامـــوا بدفن احد األموات أمس 
بإحدى مقابر الليث بعد وفاته في حادث مروري جنوب احملافظة، 
إال ان سبعة منهم أصيبوا بالڤيروس ما اضطر بعضهم إلى مراجعة 
مستشفيات حكومية وبخاصة في جدة بعد ان شعروا بان احلالة 

تزداد لديهم. 

 الريـــاض ـ د.ب.أ: ألقى عدد من اعضـــاء هيئة االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر (الشرطة الدينية) باملدينة املنورة غربي اململكة 
العربية الســـعودية القبض على سبعة شباب واربع فتيات اثناء 
اقامتهم حفال راقصا داخل احدى االستراحات مبناسبة عيد ميالد 

احدى الفتيات.
  وقالت مصادر صحيفة «الرياض» امس ان الهيئة تعاطت مع بالغ 
مواطنني يقطنون املخطط ابدوا اشتباههم في دلوف (قدوم) شباب 

وفتيات لالستراحة وتذمروا من الصوت الصاخب للموسيقى.
  واشـــارت املصادر الى انه مت القبض علـــى املتهمني وحتريز 
املضبوطات من اجهزة صوتية وهدايا مغلفة وغير ذلك واحالتهم 
الى الشرطة التي بدأت التحقيق في احلادثة متهيدا الحالتهم لهيئة 
التحقيق واالدعاء العام واســـتكمال جملة من املجريات الرسمية 

بدءا باستدعاء صاحب االستراحة واولياء امور الفتيات.
  واكد مصدر امني ان شابني ضمن املجموعة من ارباب السوابق 

سبق ادانتهما في جتاوزات ومخالفات شرعية متكررة. 

 باريسـ  كونا: قال منظمون ومشاركون في معرض باريس للغات 
امس ان اللغة العربية ستكون «ضيف شرف» على هذا املعرض الذي 
حتتضنه قاعة املعارض (بورت دي فرساي) في العاصمة الفرنسية 

انطالقا من الغد وحتى اخلامس من فبراير اجلاري.
  وستسلط االضواء على امتداد ايام معرض باريس (اكسبوالنغ) على 
اللغة العربية فيما حشدت مجموعة من املؤسسات العربية جهودها 
الستغالل ايام املعرض بهدف التعريف بلغة الضاد التي يتحدث بها 

٣٥٠ مليون شخص في جميع انحاء العالم.
  ويعد معرض (اكسبوالنغ) الذي يعني باللغات واللسانيات االول من 
نوعه في فرنسا، فيما اشار املنظمون الى ان الدورة احلالية للمعرض 
الـ ٢٩ تهدف الى «تعزيز تعلم اللغات ودعم الدراســــات واملمارسات 

اللغوية املتعددة وتشجيع التبادل الدولي».
  واوضح منظمون من (اكسبوالنغ) ان اللغة العربية اختيرت هذا 

العام كـ «ضيف شرف» على املعرض النها «لغة بال حدود».
  وســــتتولى املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) 
مسؤولية تقدمي اللغة العربية خالل معرض باريس بالتعاون مع معهد 
العالم العربي ومقره باريس. واكد احد املنظمني في مقابلة مع «كونا» 
عبر الهاتف ان «املعرض سيفسح املجال امام اكثر من ٢٠٠ مشارك من 
جمعيات وقطاعات مختلفة مع اكشاك للمعلومات واملقترحات التجارية 
لتعلم اللغات باالضافة الى السياحة وتدريب على اللغات االجنبية». 
واضاف «سنقدم ايضا ادوات تعليمية ووسائل الختبار الكفاءات اللغوية 
وسبل حتسينها» فضال عن ان زوار املعرض سيتمتعون باحلصول 
على معطيات حول طرق الترجمة اللغوية عبر امللتميديا وغيرها من 
الوســــائل. ويزرو معرض (اكسبوالنغ) اكثر من ٢٠ الف زائر سنويا 
نصفهم من املهنيني والنصف الباقي من اجلمهور العادي فيما يشارك 

في دورة العام احلالي ٣٠ بلدا يقدمون نحو ٨٠ لغة. 

 بيرن ـ د.ب.أ: اعترف معالج نفسي في سويسرا بتعديه 
جنسيا على مائة بالغ وطفل ممن كان يتولى عالجهم نفسيا. 
وقال املعالج النفســـي (٥٤ عاما) إن هذه االعتداءات حدثت 
على مدار ٢٩ عاما. وكشـــفت السلطات السويسرية الثالثاء 
في بيرن إن االعتداءات وقعت على أشـــخاص معاقني عقليا 
وبدنيا. كان الرجل عمل مشرفا نفسيا في عدد من دور الرعاية 

لذوي االحتياجات اخلاصة بسويسرا.
  وأشارت السلطات إلى أن الضحايا هم من الشباب والفتيات 

بل واألطفال كذلك.
  وقالـــت إن الرجل اعتدى على عدد من املعاقني في أملانيا 

أيضا حيث عمل فيها عدة أعوام.
  ولم تكشـــف السلطات حتى اآلن عن مزيد من التفاصيل 

بشأن هذه االعتداءات. 

 املدينة املنورةـ  وكاالت: علمت صحيفة عكاظ السعودية من مصدر 
موثوق أن اجلهات املختصة في املدينة املنورة برئاسة جهاز التنمية 
السياحية، قد بدأت حتركات واسعة لكشف لغز اختفاء الصخرة األثرية 

من محيط سد الرانوناء التاريخي، جنوب املدينة املنورة.
  وحصلت اجلهات املختصة على معلومات تشير إلى قيام عدد من 
مقاولي املباني املشيدة بتحويل املنطقة التاريخية إلى مرمى ملخلفات 
املباني، مما يدعم احتمال أن تكون الصخرة األثرية قد ردمت في محيط 

املنطقة التاريخية الواقعة في منتصف حي سكني.
  وأفاد املصدر، بأن املنطقة شهدت وجود عدد كبير من املعدات الثقيلة 
في أوقات ســــابقة، مرجحا فرضية أن تكون قد ســــاهمت في تكسير 

الصخرة األثرية وحتويلها إلى أجزاء صغيرة يصعب رصدها.
  صورة الصخرة حصلت عليها «عكاظ» البارحة من املؤرخ د.فهد 
الوهبي، والذي متكن من تصويرها في مكان وجودها الســــابق قبل 
أشهر بسيطة من اختفائها، وأظهرت الصورة نقوشا إسالمية وصفها 

املؤرخون بأنها تعود إلى ١٢٠٠ عام في عصر صدر اإلسالم.
  وأفاد املؤرخ د.تنيضب الفايدي أن النقوش عبارة عن أبيات شعر 
دلت على ثقافة الزمن، كما أنها تعكــــس الظروف البيئية واملناخية 
التي دلت على حال هذه املنطقة قبل أكثر من ١٢٠٠ عام، وذكر الفايدي 
أن املؤرخ عبدالقدوس األنصاري ترجم أبيات الشــــعر املنقوشة على 

الصخر. 
 برازيليا ـ أ.ف.پ: قال معهـــد البيئة البرازيلي ان اكبر «زهرة 
ســـحلبية (اوركيدا) في العالم» يبلغ ارتفاعها ٢٫٥ متر فيما طول 

بعض سيقانها ٣ أمتار أزهرت في حديقة نباتية في برازيليا.
  وأوضح املعهد ان «الســـحلبية وأصلها من ماليزيا أزهرت في 
احلديقة الوطنية ألزهار االوركيدا التابعة للمعهد وهي حتمل لقب 

أطول أوركيدا في العالم».
  وقد زرعت الزهرة قبل ٥ ســـنوات ولها ١٩ ســـاقا يصل طول 

بعضها الى ٣ امتار وقد نبتت عليها ٤٠٠ زهرة.
  واوضح عالم البيولوجيا لو مينيزيس مدير احلديقة ان الزهرة 
«تكيفت مع مناخ» العاصمة البرازيلية االكثر جفافا من ماليزيا.  
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