
حول العالم
االربعاء 1 يونيو 2011

52
أستراليا توقف صادرات املاشية 
إلى إندونيسيا بعد شريط ڤيديو 
يظهر معاناة احليوان عند ذبحه

إخصائيو الشعر في بريطانيا يدعون 
إلى حظر اخلصل املستعارة

4 آالف مسجد الجتذاب السياح 
العرب إلى الصني

إحياء الذكرى املئوية األولى 
إلطالق »التايتانيك« في بلفاست

مصر تعلن اكتشاف متثال ضخم 
للملك أمنحتب الثالث

هيروين بأكثر من مليون دوالر 
داخل أناجيل

جاكرتاـ  أ.ش.أ: علقت احلكومة االسترالية تصدير املاشية 
احلية الى احد املســـالخ في اندونيسيا بعد ان وردت اليها 
عبر برنامج تلفزيوني عرضا للقسوة ومعاناة ذبح وسلخ 
املاشية وهى تنزف حتى املوت في احد املسالخ االندونيسية 
وبعد قطع رقاب املاشية وهو ما اثار الرأي العام في استراليا 
بعد ان شـــاهد عرض هذه الصور عبر برامجه وفى نشرات 

االخبار.
ونقلت صحيفة »جاكرتا بوســـت« عـــن وزير الزراعة 
االســـترالي ان تعليق تصدير املاشـــية الى احد املسالخ في 
اندونيسيا سيدخل حيز التنفيذ وحذر من انه ميكن إضافة 
املزيد من املسالخ االندونيســـية إلى قائمة محظورة بعدم 
تصدير املاشية احلية اليها بعد املناظر املأسوية وفى الوقت 
الذي اشـــار فيه الى ان املاشية االسترالية تقدم الى املسالخ 
في حالـــة الالوعي مع البنادق الصاعقـــة قبل قتلها، بينما 
في معظم اندونيســـيا اتباع املنهج اإلســـالمي بقطع رقاب 

احليوانات وهى واعية.
وقال »هناك حوالي 770 من املسالخ في إندونيسيا وخمسة 
فقط تستخدم البنادق الصاعقة وقد ايد قادة حزب اخلضر 
الرئيسية والنواب املستقلون حكومة حزب العمل،  وكذلك 
بعض النواب احلكومة وتدعو الى تعليق جتارة املاشية مع 
اندونيسيا إلى او وقفها نهائيا وأشارت الصحيفة عن وزير 
اخلارجية االسترالي كيفني رود في اجتماع احلكومة اليوم 
الثالثاء الى ان تعليق التجارة مع املسالخ الفردية لن يضر 

العالقات القوية واملتينة بني استراليا واندونيسيا.
واقترح نواب من احلكومـــة حظر جميع الصادرات الى 

اندونيسيا حتى يتم حتسني معايير سلخ احليوانات.

لندن )بريطانيا( ـ يو.بي.آي: دعا أبرز اختصاصيي الشعر 
في بريطانيا إلى حظر خصل الشعر املستعارة بعد ازدياد عدد 

النساء اللواتي يعانني من تلف في الشعر وصلع بسببها.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي ســــي« عن ستيف 
أوبراين أخصائي الشــــعر من معهد اختصاصيي الشــــعر في 
بريطانيا أن عدد النســــاء اللواتي يطلنب املساعدة بسبب تلف 
في الشــــعر ارتفع خالل الســــنتني املاضيتني. ويعزو أوبراين 
هذه الظاهرة إلى استخدام النســــاء الصمغ في خصل الشعر 
املستعارة. ودعت جمعية أخصائيي الشعر في بريطانيا إلى 
حظر استخدام هذه اخلصل بسبب الضرر الذي تسببه باإلضافة 

إلى التسبب في بقع من الصلع.
وكان الطلب على خصالت الشــــعر املستعارة قد تزايد في 
السنوات األخيرة غير أن االخصائيني حذروا من أنها قد تسبب 

الصلع.

بكنيـ  أ.ش.أ: قررت منطقة »نينغشيا« ذاتية احلكم لقومية 
هوى املســــلمة فى شــــمال غربي الصني، وضع برامج لتنمية 
السياحة الثقافية الفريدة اخلاصة بالقومية فى الصني جلذب 
املزيد من السياح العرب واملسلمني. وقال مسؤول في حكومة 
مدينة »ووتشــــونغ« بوسط منطقة »نينغشــــيا« إن املنطقة 
تتميز بوجود 4 آالف مسجد، إضافة إلى عدد كبير من املباني 
التقليدية ذات خصائص احلضارة اإلسالميةـ  العربية، موضحا 
أن حكومة املنطقة »تســــعى إلى خلق سياحة ثقافية لقومية 
هوى باالعتماد على مشاعر السياح التي تتناغم حضاراتهم مع 
طبيعة املنطقة، باإلضافة للمقومات احمللية البارزة واملختلفة 
متاما عن احلضارات الصينية في املناطق األخرى«. وأضاف أن 
قرية املسلمني اجلديدة باملدينة تتوافر فيها خدمات السياحة 
اخلاصة حتت اســــم »زيارات إلى بيوت أهالي قومية هوى«، 
تظهر احلياة احلقيقية ألبناء قومية هوى املسلمة، إضافة إلى 
احلضارات التقليدية للقومية في القرية وأنشــــئ لها معرض 
خاص،  يضم منازل تقليدية يعيش من خاللها الســــياح يوما 
كأحد أفراد األســــرة الصينية من الهــــوى، إضافة إلى خدمات 
املطاعم والفنادق املتســــمة مبيزات وعوامــــل ثقافية لقومية 

هوى املسلمة.

الصنيـ  رويترز: أدى القحط الذي يجتاح اجزاء من وســــط 
وشرق الصني إلى جفاف بحيرة هونغهو وحولها إلى رقعة من 
الطني املكشــــوف، وتقطعت السبل بالقوارب وتضررت املزارع 
السمكية مما يهدد سبل عيش سكان اقليم هوبي الذين يطلقون 
على هذه املنطقة »أرض األسماك واألرز«. وتصيب نوبات اجلفاف 
والفيضانات أنحاء مختلفــــة من الصني كل عام تقريبا ومييل 
املسؤولون إلى وصفها باألسوأ منذ 50 عاما أو أكثر. وقال كثير 
من السكان حول البحيرة إن هذا مالئم ألشهر اجلفاف الطويلة 
التي قلصت بشكل كبير البحيرة املتاخمة لنهر اليانغتسي وغيرها 
من البحيرات والروافد الكثيرة على طول مجرى النهر العظيم 
عبر معاقل الزراعة والصناعة. وقال مزارع يدعى اويانغ جيانغ 
هوانغ يبلغ من العمر 66 عاما ويرعى حقول االرز بالقرب من 
بحيرة هونغهو »لم اشهد هذا السوء في أي وقت مضى. انظر 
إلى االرز، انه يتحول كله إلى اللون األصفر وســــتموت أعواده 

ما لم نحصل على بعض األمطار قريبا«.

لندنـ  يو.بي.آي: طلب بريطاني املساعدة للتخلص من اإلدمان 
ليس على املخدرات أو الكحول وإمنا على النقانق.

وذكرت صحيفة »دايلي ميرور« البريطانية ان ديڤيد هاردينغ 
)47 سنة( أنفق أكثر من 3 آالف دوالر على عالج »يفك تعويذة« 
إدمانه على تناول 13 شطيرة نقانق يوميا. ونقلت عن هاردينغ 
قوله ان كل ماله يذهب سدى ألنه لم يتخلص من اإلدمان على 
النقانق، وقال »حقيقة انا ال أســــتطيع حتمل العيش من دون 
نقانق«. وأضــــاف هاردينغ »يتلهف مــــن يتعاطون املخدرات 
للحصول على جرعتهم واألمر مماثل بالنسبة لي ولكن مخدري 
أنا هي النقانق«، وأشار إلى انه ينفق سنويا نحو 1150 دوالرا 

على شراء النقانق ويلتهم 13 شطيرة يوميا.

القاهرةـ  يو.بي.آي:  اعلنت وزارة الدولة لشؤون االثار املصرية 
أمس اكتشاف متثال ضخم للملك امنحتب الثالث يرجع تاريخه 

لنحو 3300 عام في البر الغربي مبحافظة االقصر.
وقال بيان للوزارة ان البعثة املصريةـ  األوروبية برئاســــة 
د.هوريج ســــوروزيان اكتشفت متثاال ضخما ألمنحتب الثالث 
1390 )1352 ق.م( والد ملك التوحيد أخناتون وجد امللك الذهبي 
توت عنخ آمون. واوضح البيان ان البعثة اكتشــــفت التمثال 
أثناء أعمال احلفر األثري ملنطقة املعبد اجلنائزي للملك أمنحتب 
الثالث مبنطقة كوم احليتان. وقال وزير الدولة لشؤون اآلثار 
زاهي حواس إن التمثال منحوت من االلباســــتر ويصور امللك 
جالســــا ومرتديا غطاء الرأس امللكي »النمس« وقد زينت ذقنه 
باللحية امللكية. واضاف ان البعثة عثرت على جســــم التمثال 
مفصوال عن الرأس أثناء أعمال احلفر األثري داخل املمر املؤدي 
إلى الصرح الثالث للمعبد. وتابع حواس أن التمثال يعتبر أحد 
متثالني كانا يزينان مدخل الصرح الثالث ملعبد أمنحتب الثالث 
والذي يبعــــد 200 متر عن متثالني آخرين ولكنهما تهدما أثناء 
الزلــــزال املدمر الذي ضرب مصر خالل العصر الروماني ودمر 

املعبد بالكامل.

كانبيراـ  يو.بي.آي: وجهت الشرطة االسترالية أمس اتهامات 
إلى هندي حاول تهريب كمية من الهيروين تتجاوز قيمتها 

املليون دوالر بعدما خبأها داخل عدد من األناجيل.
وذكرت وكالة األنباء االســـترالية »أي أي بي« أن دائرة 
اجلمارك في اســـتراليا كانت قد اعترضت قبل بضعة أشهر 
شحنة حتتوي على 29 إجنيال وتبني أن 8 من الكتب املقدسة 

كانت حتتوي على أكياس من الهروين.
وقدرت قيمة املواد املصادرة 1.4 مليون دوالر.

وقد مت توقيف الهندي )31 عاما( أمس األول االثنني حيث 
وصل إلى مطار أدياليد واتهم باستيراد املخدرات وقد تصل 

عقوبته إلى 25 سنة في السجن.

طهاة أردنيون يصنعون
 أكبر كعكة في العالم العربي 

بارتفاع 65 طابقًا

اجلفاف يصيب »أرض األسماك 
واألرز« في الصني

مدمن على.. النقانق!

دبيـ  العربية.نت: يطمح األردن إلى دخول موسوعة »غينيس« 
العاملية لألرقام القياسية من خالل صنع أكبر قالب حلوى في 

العالم العربي مكون من 65 طابقا.
وقام الطهاة في أحد املنتجعات الكبرى على ســــاحل البحر 
امليت باألردن بإعداد هذه الكعكة التي تطلب إجنازها 3 أسابيع، 
حيث اســــتغرقت عملية خلط املكونات 5 أيام استخدمت فيها 

5400 بيضة و400 كيلو من الدقيق و160 كيلو من السكر.
وقالت املديرة التنفيذية للتسويق واملبيعات في املنتجع إنه 
مت صنع هذه الكعكة بهدف املشــــاركة في ذكرى مرور 65 عاما 
على استقالل األردن بتحقيق رقم قياسي لم يسبق له مثيل في 
األردن أو العالم العربي، موضحة ان ارتفاع الكعكة بلغ 65 طابقا، 

وهو عدد سنوات استقالل اململكة األردنية الهاشمية.
وأشــــرف على صنع الكعكة الشــــيف األردني أحمد فيراند 
مبساعدة فريق ضم 32 طباخا و12 مهندسا صمموا قواعد الكعكة 

لكي تظل قائمة ملدة أسبوع كامل.
وذكرت املديرة التنفيذية للتســــويق أن هذا إجناز يسجل 
للمنتجع ألنــــه لم يحدث من قبل في تاريخ الصناعة الفندقية 
في األردن. وقالت ان لدينا الكثير من اإلجنازات القادمة لتحقيق 

األرقام القياسية وتقدمي املزيد من اإلبداعات.

لندن )بريطانيا( ـ يو.بي.آي: حتيــــي العاصمة اإليرلندية 
الشمالية بلفاست الذكرى املئوية األولى إلطالق سفينة »التايتانيك« 

التي كانت تعتبر يومها أكبر سفينة في العالم.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( ان إحياء ذكرى 
إطالق شركة »هارلد & وولف« لسفينة »التايتانيك« في 31 مايو 
1911 يشــــمل إقامة صالة عند رصيف املرفأ الذي كشف فيه عن 
السفينة. ولفتت إلى ان إطالق السفينة التي استغرق بناؤها 3 

سنوات قبل 100 سنة لم يستغرق أكثر من 62 ثانية.
يشــــار إلى ان »التايتانيك« غرقت فــــي رحلتها األولى إلى 
نيويورك إذ اصطدمت بجبل جليدي في أبريل 1912 وقال املدير 
التنفيذي للسياحة في إيرلندا نيال غيبونز ان »ما من سفينة 

استحوذت على أفكار العالم كما فعلت التايتانيك«.
وأضاف ان »قصة الســــفينة املذهلة تبدأ من مكان والدتها 
في بلفاست ونحن نوصي الزوار باكتشاف قصة ابتكارها من 
خالل متحف يقام حتى 31 أغسطس املقبل« في متحف »أولستر 

فولك إند ترانسبورت«.
شعار قالب احللوى العمالق

صورة ارشيفية لـ »التايتانيك« قبل رحلتها األولى

االنتهاء من مراحل تركيب ساعة مكة األكبر عامليًا 
بتكلفة 3 مليارات دوالر

عطر بركان غرميسفوتن.. بـ 80 يورو

السياح اخلليجيون يتصدرون 
قائمة سياح مهرجان التسوق في باريس

باريسـ  كونا: يتصدر السياح 
مـــن دول اخلليج العربي قائمة 
الزوار املتميزين الى باريس في 
شهري يونيو ويوليو مع انطالق 
مهرجان التسوق مبشاركة مراكز 

التسوق الباريسية الشهيرة.
املتاجر املشاركة  ومن أشهر 
في هذا املهرجان متجر )لوبرين 
توب( الذي ينظم حملة تسويقية 
تستهدف املتسوقني من الشرق 
االوسط عامة ومنطقة اخلليج 
خاصـــة كونهم مـــن »العمالء 

املخلصني لهذا املتجر«.
ويقـــدم متجر )هوســـمان( 
الشهير عروضا خاصة ومميزة 

للعمالء العرب مبا في ذلك عروض 
املطاعم اللبنانية وتوفير خدمة 

الطلبات السريعة.
وقال النيت سشـــينتي وهو 
موظف ادارة في متجر )لوبرين 
توب( في لقاء مع )كونا( »اعتمدنا 
انظمة جديدة عند البيع لتوفير 
جتربة تسوق مريحة للمتسوقني 
وقياس درجة رضا العميل حتى 

بعد التسوق«.
وأضاف سشينتي ان متجر 
)لو برين توب( ســـيمدد فترة 
العمل عن املدة املعتادة خالل ايام 
املهرجان ليوفر الفرصة والراحة 
للمتســـوقني مضيفا »حرصنا 

علـــى توفير موظفني يتحدثون 
بلغات عدة كاالجنليزية والعربية 
باالضافة الى اللغة الفرنســـية 
ملساعدة املتســـوقني وخدمتهم 

على اكمل وجه«.
واســـتدرك يقـــول ان »اكبر 
شـــريحة من زبائننـــا الدائمني 
هم اخلليجيـــون باإلضافة الى 
البعض من الدول العربية ونحن 
حريصون اشـــد احلرص على 

متابعتهم والتواصل معهم«.
وأشار الى ان املتجر سيقدم 
خدمة التوصيل والشحن داخل 
وخارج فرنســـا ومتابعة سير 
البضائع املشـــحونة باإلضافة 

الى اخلصم على الضرائب عند 
مغادرة فرنسا.

 وذكـــر سشـــينتي »أولينا 
االهتمام للمتسوق خالل تبضعه 
من خالل توفير مواقف خاصة 
لزبائن املتجر باإلضافة الى توفير 
صالة خاصة لكبار الشخصيات 
حيث ميكن التسوق بانفراد في 

جو مريح وبهيج«.
ويعد متجر »لو برين توب« 
من أبرز املتاجر الفرنســـية في 
عاصمة املوضـــة باريس حيث 
يعتبر من أهم املعالم السياحية 
هناك اذ يتمتـــع مببنى يعكس 

تاريخ وثقافة فرنسا.

كنا قد بدأنا نعد لعطر جديد قبل 
اشهر قليلة إال اني قلت ان علينا 

ان نسرع األمور فعال«.
وكما حصل في العام املاضي 
سيصنع العطر في غراس في 
جنوب فرنسا. وسيتضمن كما 
العطر السابق مياها من الكتلة 
اجلليدية البركانية. إال ان العطر 

هذه السنة مكرس للرجال.
وقالت املصممة ان تركيبة 
العطر لم تبــــت نهائيا إال انه 
»ســــيكون ذكوريــــا بامتياز« 
ليعكس قوة فاتنايوكول اكبر 

كتلة جليدية في أوروبا.
ويتوقــــع ان يطرح العطر 
في اخلريــــف املقبل مع األمل 
ان يحقق جناح ســــلفه الذي 
بيع منه أكثر من الفي زجاجة 
بسعر 80 يورو تقريبا لكل مائة 

ميلليتر.

مت االنتهاء من املراحل األخيرة 
لتركيب ساعة مكة املكرمة أكبر 
ساعة في العالم، حيث مت وضع 
القواطع املعدنية للجهة اخللفية 
واألخيرة للســـاعة والتي أمر 
بها خادم احلرمني الشـــريفني 
البيت  أبراج  وتركيبها بأعلى 
)وقف امللك عبدالعزيز( املطل 
مباشـــرة على ساحات احلرم 
املكي الشـــريف. ويبلـــغ قطر 
ساعة مكة 46 مترا وارتفـــاعها 
402 متـــر من ســـاحة احلرم، 
وميكن رؤيتها وسماع صوتها 
على مســــافة 7 كيلومترات، كما 
يعلو الساعة من اجلهات االربع 
»لفظ اجلاللة«. يشتمل املشروع 
على عدد 4 ســـاعات للجهــات 
الـ 4 بتكلفة 3 مليارات دوالر، 
وتشاهد الساعة من جميع أحياء 
العاصمة، وكذلك من طريق مكة 

املكرمة ـ جدة السريع.

ـ أ.ف.پ: عرفت  ريكيافيك 
الشــــهرة العام املاضي عندما 
اعــــدت عطرا مســــتوحى من 
ايافيول، وها  بــــركان  ثوران 
هي املصممة االيسلندية ذاتها 
تعيد الكرة هذه املرة مع بركان 
غرميسفوتن الذي قذف حممه 
ورماده االســــبوع املاضي في 

الفضاء األوروبي.
فبعدما اطلقت عطر »اي اف 
جاي ايافيولكول« مع مياه من 
الكتلــــة اجلليدية التي تغطي 
بركان ايافيول، ستطلق املصممة 
سيغرون ليليا غوديونسدوتير 
عطر »اي جاي كاي فاتنايوكول« 
وهي الكتلة اجلليدية التي تعلو 
بركان غرميســــفوتن على ما 
أوضحت لوكالة فرانس برس. 
وروت قائلة »عندما بدأ البركان 
يثور راح قلبي يخفق بسرعة. 

ساعة مكة

عطر بركان غرميسفوتن

األوروبيني يحبون السفر للهند 
مما يزيد من خطر التعرض 

لالصابة باملرض«.
وبغض النظر عن املرض 

واألماكن املقصودة بالسفر، 
هناك نسبة من التكلفة واملنافع 

التي يجب أخذها في االعتبار من 
خالل تناول التطعيمات.

وقال يلينيك إنه »من املهم أن 
حتصل على إرشاد طيب من 

أخصائي أمراض استوائية 
واملطلعني على أحدث التطورات«.

فعلى سبيل املثال، تعطي 
إرشادات السفر من مكاتب 

اخلارجية للدول وجهة نظر طيبة 
للتطعيمات الواجب تناولها قبل 
السفر. وبالنسبة للرحالت إلى 
الهند والصني وتايلند، يقترح 
أخصائيو األمراض االستوائية 
أخذ تطعيم ضد داء الكلب في 
حال التعرض للعض من كالب 
ضالة. وتوصي بيشيل أيضا 

بحصول املسافرين للهند على 
تطعيم التيفود.

وعلى الرغم من أن التطعيمات 
ضد االلتهاب الكبدي الوبائي 

»إيه« و»بي« تعتبر قياسية منذ 
فترة طويلة لكثير من املسافرين 

إلى املناطق البعيدة،  إال أنه 
غالبا ما ينسى أخذها املسافرون 

لبلدان البحر املتوسط.
وقال نوتدورفت إن »هؤالء 

املسافرين إلى تركيا وبلغاريا أو 
املغرب ويحبون تناول األطعمة 
البحرية، التي ال تكون مطهية 

غالبا، يجب عليهم بال شك حماية 
أنفسهم ضد االلتهاب الكبدي 

الوبائي إيه«.

ويقترح توماس يلينيك من 
املركز استخدام طارد الناموس 

الذي يحتوي على مركب »ثنائي 
إيثيل طولواميد« )دي إي إي 
تي(. وقالت بيشيل إن »رش 

املادة بغرض احلماية« يقلل من 
خطورة التعرض للسع البعوض 

بنحو 10 أضعاف.
تعد »حمى شيكونغونيا« من 
بني األمراض املرتبطة بالسفر 

واملجهولة بنسبة أكبر من 
حمى الدجن. وانتشر الڤيروس 
بعد أن كان مقصورا بصورة 
أولية في مدغشقر وسيشيل. 
وقال البروفيسور هانز ديتر 

نوتدورفت من مستشفى جامعة 
ميونيخ »هناك 1.5 مليون 

حالة سجلت في العام املاضي 
في الهند، وهناك كثير من 

ميونيخ ـ د.ب.أ: معظم 
املسافرين إلى وجهات غير 

استوائية  اليعرفون شيئا عن 
»حمى الدجن«، لكنها تتفوق على 

املالريا في كثير من األماكن 
باعتبارها من أكثر األمراض 

املرتبطة بالسفر التي يخشى 
منها. وقالت سوزانا بيشيل، 

أخصائية األمراض االستوائية 
في ميونيخ، إن »حمى الدجن 

هي أكثر األمراض شيوعا التي 
يحملها املسافرون العائدون من 

آسيا«. وحذر »مركز طب السفر« 
في مدينة دوسلدورف بأملانيا 

مؤخرا من خطورة اإلصابة خالل 
املوسم املطير من مايو وحتى 

أكتوبر في عدد من بلدان أميركا 
الوسطى، يذكر أن األماكن األكثر 
تضررا هي البيليز وكوستاريكا 

وجواتيماال وبورتوريكو.
ووصلت املشكلة أيضا ألميركا 

اجلنوبية حيث سجلت باراغواي 
وحدها سبعة آالف حالة حلمى 

الدجن من مطلع العام وحتى 
منتصف أبريل املاضي. وتتشابه 

أعراض املرض مع أعراض 
املالريا من ارتفاع لدرجة احلرارة 

وصداع وألم في املفاصل. 
والشيء اإليجابي في املرض هو 

أنه يشفى من تلقاء نفسه.
وقالت بيشيل إنه »ال يوجد 

عالج وقائي«. وتنشط بعوضة 
»تايجر«، التي حتمل الڤيروس، 

في أوقات النهار والليل. 
وأضافت بيشيل أن »هذا 

يعني أنه يجب عليك حماية 
نفسك باستخدام املواد الطاردة 

للحشرات طوال الوقت«. 

األمراض املرتبطة بالسفر: كثير من املسافرين يستهينون باخلطر
صحتك


