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شوارع لندن حتتفي بعودة »ذات الطابقني«

بريطانيا: كامرون يعاقب نائبًا
بعد حضوره حفلة نازية في فرنسا

ع���زل رئيس ال���وزراء البريطاني ديڤيد 
كام���رون النائب عن حزب احملافظني احلاكم 
آيدن بورلي من منصب مساعد وزيرة النقل 
جاستني غريننغ، بعد حضوره حفلة نازية 
في فرنسا حيث كان سلوكه »مهينا« واعرب 
بورلي عن اسفه العميق لبعض السلوكيات 
غير الالئقة، لضيوف احلفلة النازية السيما 
رفع االنخاب للزعيم النازي ادولف هتر ومبادئ 
نظامه اال ان هذا االعتذار لم يحل دون عزله من 
منصبه احلكومي، وإحالته للتحقيق الذي قد 
يؤدي الى فصله من حزب احملافظني احلاكم 
ورمبا منعه من الترشح ملنصبه مجددا. وقالت 
ناطقة باس���م حزب احملافظني الذي يتزعمه 
كامرون إن آيدن بورلي تصرف بطريقة مهينة 

وغبية، ولهذا عزله رئيس الوزراء من منصب 
مس���اعد برملاني في وزارة النقل، وفي ضوء 
املعلومات لدينا، طلب كامرون حتقيقا كامال في 
القضية، على ان يتلقى نتيجته شخصيا. وكان 
بورلي قدم اعتذارا كامال ودون اي حتفظات عن 
حضوره احلفلة النازية في رسالة الى صحيفة 
ذي جوي���ش كرونيكل اليهودية البريطانية 
مطلع هذا األس���بوع، وج���اء فيها ان ما كان 
يحدث خاطئ، وكان علي النأي بنفسي عن ذلك 
اتخذت القرار اخلاطئ بعدم املغادرة، واعتذر 
عن ذلك، يذكر ان احد اصدقاء النائب ارتدى 
بزة ضابط »اس اس« فيما رفع احد الضيوف 

نخب عقيدة وافكار الزعيم النازي.
لندن ـ عاصم علي  ٭

آالف يحتجون في إيطاليا ضد 
العنصرية تضامنا مع سنغاليني قتال

ڤنزويال حتيي الذكرى الـ 181 
لوفاة سيمون بوليفار

اجلزائر تسجل 46 ألف حالة استخدام 
للعنف بني التالميذ واملعلمني

األردن يشكو إسرائيل في »اليونسكو«

روما � د.ب.آ: ش����ارك اآلالف السبت في 
مس����يرات ومظاهرات ف����ي العديد من املدن 
االيطالية احتجاجا على العنصرية، تضامنا 
مع اجلالية الس����نغالية التي قتل اثنان من 
أبنائها على يد ش����خص يعتقد انه متطرف 

مييني في فلورنسا.
وكانت أكبر مظاهرة في فلورنسا حيث 
احتشد أكثر من سبعة االف شخص في ميدان 

سانتا ماريا نوفيال وسط املدينة.
وردد أحد األئمة دعوات إس����المية بينما 
رفعت صور ضحيتي هجوم الثالثاء املاضي 
سامب مودو )40 عاما( وديوب مور )54 عاما( 
وهما بائعان جائالن. وجرت مظاهرات أصغر 

في ميالنو وروما وبولونيا وفيرونا.

وأطل����ق جيانلوكا كاس����يري النار على 
البائعني اجلائلني فأرداهما قتيلني في حادثي 
إطالق نار عش����وائي وقعا في س����وقني تقع 
إحداهما في منطقة وسط فلورنسا واألخرى 

بالقرب من املنطقة.
وأصيب ثالثة مهاجرين سنغاليني بإصابات 
بالغة في الهجوم واليزالون في املستشفى.

وقتل كاسيري )50 عاما( نفسه وهو أحد 
مؤلفي أدب الفنتازيا وذو ميول ميينية متطرفة 
بعدما حاصرته الشرطة في موقف سيارات 

حتت األرض.
ومازال الدافع وراء الهجوم غير واضح. 
وتردد ان كاسيري كان يعالج من االكتئاب 

على مدار اخلمس سنوات املاضية.

كاراكاس � د.ب.أ: أحيت ڤنزويال الذكرى 
ال� 181 لوفاة سيمون بوليفار املعروف مبحرر 

أميركا الالتينية )1783 � 1830(.
وقال الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز 
خالل االحتفال الذي أقيم السبت موجها حديثه 
لروح بوليفار الذي يلقب ب� »جورج واشنطن 
أميركا الالتينية«: »أنت حي وستحيا دائما 
في شعبنا«. وكانت رفات بوليفار استخرجت 
العام املاضي وخضعت لفحوص للتأكد من 
أن ه����ذه الرفات لقائد ح����روب التحرير في 
أميركا الالتيني����ة، وأجرى علماء اختبارات 
احلامض النووي )دي إن ايه( للتأكد من أن 
هذه الرفات لبوليفار الذي ولد في العاصمة 

الڤنزويلية كاراكاس.

وأوضح تشاڤيز: »نعرف اآلن ومن دون 
شك ولألبد أنك هنا يا أبي أنت هنا عندنا«.

وكان بوليف����ار خاض حروب حترير في 
العديد من دول أميركا الالتينية ضد االستعمار 
االسباني. ومت االنتهاء من إعداد نعش جديد 
من تصميم الفنان باول ديل ريو مطعم باللؤلؤ 

والذهب ليضم رفات بوليفار.
ولم يتم بعد التمكن من الكشف عن سبب 
وفاة بوليفار، وما إذا كانت الوفاة فعال بسبب 
اإلصابة بالسل كما يعتقد إلى اآلن أو بسبب 
دس السم له كما ادعى تشاڤيز في أكثر من 
مرة. وكان تش����اڤيز أعلن العام املاضي عند 
استخراج رفات بوليفار عن إقامة ضريح جديد 
لزعيم حركة التحرير في أميركا اجلنوبية.

اجلزائر � أ.ش.أ: أعلنت مسؤولة جزائرية 
عن تسجيل 40 ألف حالة عنف بني التالميذ 
في مختلف املراحل املدرسية، فيما وقعت أكثر 
من 6 أالف حال����ة عنف جتاه املعلمني خالل 
العام املاضي. وقال����ت لطيفة رمكي مديرة 
النشاطات بوزارة التربية الوطنية اجلزائرية، 
في تصريحات لها إنه مت تسجيل وقوع 40 

ألفا و43 حالة تعدي باس����تخدام العنف بني 
تالميذ جميع املس����تويات املدرسية و6099 
حالة عنف جت����اه املعلمني وعمال اإلدارة و 
4129 حالة عن����ف يرتكبها املعلمون وعمال 
اإلدارة ضد التالميذ و4129 جتاه التالميذ و 
745 حالة عنف مرتبكة بني املعلمني وعمال 

اإلدارة فيما بينهم خالل العام املاضي.

عّم���ان � أ.ش.أ: يعت���زم األردن تق���دمي 
ش���كوى رسمية ضد إس���رائيل في منظمة 
اليونسكو التابعة لألمم املتحدة وذلك لعرضها 
مخطوط���ات البحر امليت في أحد املعارض 

الدولية.
وقال مدير عام دائرة اآلثار العامة األردنية 
بالوكالة فارس احلمود � في تصريح لصحيفة 
»العرب الي���وم« األردنية أمس � ان الدائرة 
س���تبلغ وزارة اخلارجية األردنية بعرض 
إسرائيل ملخطوطات البحر امليت املسروقة 
في املعارض العاملية، لتتخذ بدورها اإلجراء 
الديبلوماسي املطلوب. وأشار احلمود إلى أن 

الدائرة ستخاطب منظمة اليونسكو لتقدم 
شكوى رسمية حول االنتهاك اإلسرائيلي، 
املتمثل في عرض هذه القطع األثرية األردنية 
املسروقة من دون إخطار األردن. وكان أحد 
املع���ارض في الوالي���ات املتحدة قد عرض 
القطع األثرية العائ���دة ملخطوطات البحر 
امليت، بحضور أعداد كبيرة من الزوار، من 
دون إخطار األردن، ال���ذي يعتبر صاحب 

الشأن بهذه القطع املسروقة.
وكانت إسرائيل قامت في عام 1967 بسرقة 
هذه املخطوط���ات التي كانت معروضة في 

متحف مبدينة القدس احملتلة.

احلاف����الت املس����مى »روت 
ماستر« من شوارع العاصمة 
النتهاء عمرها االفتراضي. 
وكانت حافالت روت ماستر 
احملبوبة من السياح والسكان 
احملليني على حد سواء والتي 
تعد من رموز لندن مثل ساعة 
بيغ بن وقصر بكنغهام قد 

سحبت متاما في عام 2005 
النها اعتب����رت من ذكريات 
النقاب  املاضي. وقد كشف 
عن احلافلة اجلديدة االنيقة 
للمرة االولى يوم اجلمعة بعد 
ان سلكت طريقها عبر املرور 
املزدحم في اول رحلة لها عبر 
لندن.وباحلافلة اجلديدة ايضا 
محصل تذاكر وهي مفتوحة 
من اخللف مث����ل احلافالت 
السابقة للسماح لالشخاص 

بالصعود والنزول.
وقال رئيس بلدية لندن 
ال����ذي وعد خ����الل حملته 
 2008 ع����ام  االنتخابي����ة 
باس����تخدام حافالت حديثة 
من روت ماستر انه يعتقد 
ان التصميم اجلديد سيصبح 
انحاء  مش����هورا في جميع 

العالم مثل سابقتها.

لن����دن � رويترز: رحبت 
لندن بظهور طراز جديد من 
التي  الطابقني  احلافلة ذات 
كانت من معالم املدينة بعد 
ستة اعوام من وقف اسطول 

حافالت لندن »ذات الطابقني«

 باريس � رويترز: أدى إضراب 
رجال امن املطارات أول من امس إلى 
إلغاء كل الرحالت اجلوية في مطار 
ليون وتعطيل كبير في مطار شارل 
ديغول. وقالت الش����ركة املشغلة 
ملطار ليون ان اإلضراب سيؤدي 
الى استمرار عرقلة احلركة اجلوية 
في مطار ليون وألغيت 111 رحلة 
كان من املتوقع ان تقلع من مطار 
ليون. وقالت ش����ركة ايروبورت 
دو باري����س التي تدي����ر مطارات 
ان املسافرين تعرضوا  العاصمة 
للتأخي����ر عند نقاط التفتيش في 
صالة السفر الثانية مبطار شارل 
ديغول بينما كان مطار اورلي يعمل 

بشكل طبيعي.

الرومانية  العاصمة  ش����هدت 
بوخارست كتابة اطول رسالة لبابا 
نويل بلغت نحو 60 مترا وضعت 
في مركز جتاري في بوخارست، 
وقد شملت الرسالة اكثر من الف 
امنية وقائمة طويلة من الطلبات 
والتي تزداد يوما بعد يوم حيث 
يتوافد الكبار والصغار لتسجيل 
رغباتهم وطلباتهم وامنياتهم في 

العام اجلديد على تلك الرسالة.
ويختلف االحتفال برأس السنة 
من بلد الى اخر ففي سيدني يسبح 
بابا نويل مع اس����ماك القرش في 
واحد من اكبر احواض السمك في 
العالم، واحد مراكز االبحاث املتقدمة 
وتتلقى اسماك القرش افضل الهدايا 
من بابا نوي����ل فيما حتل البهجة 

على الصغار قبل الكبار.

إضراب رجال األمن 
يشل مطارين

أطول رسالة لبابا 
نويل بلغ طولها 

60 مترًا

أميركي »مدمن اإلباحية« يحارب مسلمي أميركا

املؤمتر العاملي للقرآن الكرمي يطالب بإنشاء 
مراكز بحثية لدراسة علوم القرآن

اخلرطوم � أ.ش.أ: طالب املؤمتر 
العامل���ي للقرآن الكرمي بضرورة 
دعم إنشاء مراكز بحثية وعلمية 
متخصصة لدراسة القرآن الكرمي 
وعلومه املختلفة وإنشاء معاهد 
للق���راءات القرآني���ة املختلف���ة 
واالس���تفادة من أدب احلوار في 

القرآن الكرمي.
ودع���ا املؤمتر، ال���ذي أقامته 
جامعة أفريقيا العاملية اإلسالمية 
السودانية، مبناسبة مرور 14 قرنا 

على نزول الق���رآن الكرمي � إلى 
إنشاء شبكة من الروابط العاملية 
خلدمة القرآن السيما في املناطق 
ذات األقليات اإلسالمية في آسيا 
وأفريقيا، لدفع أبناء هذه األقليات 
لكتابة لغات ش���عوبهم باحلرف 

القرآني.
وأوصى املؤمتر بإنشاء مؤسسة 
خاص���ة للعناي���ة باملخطوطات 
القرآني���ة، وإطالق قناة فضائية 
القرآنية وتدشني  لبث األنشطة 

شبكة بيانات قرآنية على االنترنت 
والعمل على تدشني تكتل إعالمي 
إس���المي من أجل القرآن الكرمي، 
وإنشاء وقف أو صندوق لتمويل 
ونشر البحوث القرآنية، وضرورة 
االهتمام باملدارس القرآنية وفتح 
منابر للتعاون مع املؤسس���ات 
التعليمية الغربية لتوضيح القرآن 

الكرمي ومعانيه.
وأشار البيان اخلتامي للمؤمتر 
إلى ضرورة االهتمام بدراسة ونقد 

الترجمات العبرية ملعاني القرآن 
الكرمي والوقوف على ما بها من 
أخطاء وتشويهات والرد عليها مع 
االهتمام على املستويني العلمي 
واألكادميي بإعداد ترجمة عبرية 
ملعاني القرآن الكرمي يقوم عليها 
فريق علمي إسالمي متخصص، 
إضافة إل���ى العمل عل���ى اعداد 
معاجم لأللفاظ القرآنية املختلفة، 
واعداد قوائم بيليغرافية لبحوث 

ودراسات القرآن الكرمي.

متحف اللوفر يعتنق التطور التكنولوجي لتسهيل مهمة الزوار

جامعة اإلسكندرية ضمن أفضل اجلامعات للمرة الثالثة 
اإلس����كندرية � أ.ش.أ: حقق����ت 
جامعة اإلسكندرية طفرة جديدة 
الختيارها للمرة الثالثة لهذا العام 
ضمن أفضل اجلامعات على مستوى 
العالم، وذلك بدخولها في التصنيف 
الصيني شنغهاي للعام احلالي 2011 
� 2012 حلصولها على املركز +500 

وفقا لهذا التصنيف.
يأتي ذلك فيما دخلت اجلامعة 
التصنيف البريطاني »رس« لعام 

2011 وجاءت في املركز +601 ضمن 
أعلى 2000 جامعة عاملية، وحافظت 
على اس����تمرارها ف����ي التصنيف 
البريطاني »التاميز ش����بإ« للعام 
الثاني على التوال����ي وجاءت في 
الترتيب + 301 ضمن أفضل 400 
جامعة على مستوى العالم، ويعد 
التصني����ف البريطان����ي من أبرز 
التصنيفات العاملية للجامعات. وفي 
غضون ذلك، قال د.رشدي زهران 

نائب رئيس جامعة اإلس����كندرية 
لشؤون التعليم والطالب إن اجلامعة 
تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي 
الرئيسية  العوامل  الذي يعد أحد 
ملتطلبات دخول التصنيفات العاملية، 
مشيرا إلى أن اجلامعة قامت بدعم 
نشر األبحاث العلمية في املجالت 
العاملية املختلفة، حيث ان أنظمة 
تقييم اجلامعات تعتمد على إعداد 
األبحاث املنشورة واالستشهاد بها 

في تلك املجالت. وأشار »زهران« 
إلى أنه مت زيادة مكافآت للباحثني 
التي متنحها اجلامعة للنشر العلمي 
الدولي  النش����ر  لتشجيعهم على 
املتميز والتي تص����ل إلى 50 ألف 
جنيه لنش����ر األبحاث في املجالت 
العاملية املتخصصة واحملكمة، الفتا 
إلى أن النشر في هاتني املجلتني يعد 
ضمن معايير التقييم للدخول في 

التصنيف الصيني شنغهاي.

للجميع احلق في إبداء آرائهم. وفي 
حني أض����اف بوتوك أن كاتون أو 
من وصف����ه � بالرج����ل الصغير 
� متك����ن من إيص����ال صوته عبر 
طرق متعددة، قالت الصحيفة إن 
آخرين معنيني بالكتابة عن اخلوف 
من اإلس����الم في أميركا كانت لهم 
نفس املالحظات على ذلك الرجل 
الذي يوصف بأنه يشن حربا على 
مسلمي أميركا مبفرده. وأما كاتون 
فلم يرد على العديد من االتصاالت 
الهاتفية الت����ي أجرتها الصحيفة 
بهدف احلصول على ردوده على 
انتقادات اآلخرين، مضيفة أن كاتون 
يذكر الناس بناشطني آخرين ممن 
ناهضوا اإلسالم مثل باميال غيللر 

وروبرت سبنسر.

هذا اجلهاز في املتاجر بس����عر 
150 يورو تقريبا.

الس����رقة  ولتجنب عمليات 
س����تكون االجه����زة مح����دودة 
تكنولوجي����ا وعل����ى الزائر ان 
يت����رك بطاقة هوي����ة في مقابل 
ايجارها. وأجرى متحف اللوفر 
دراسة معمقة ايضا إلعادة النظر 
مبوقعه االلكتروني »لوفر.فر« 
جلعله «أكثر ح����رارة« على ما 

تشدد الفانداري.
وقد مت تطوير الصور واشرطة 
العملية  الڤيديو واملعلوم����ات 
في هذه النس����خة اجلديدة من 
املوقع التي اطلق����ت في مطلع 

ديسمبر.
وتوضح املسؤولة »نحاول ان 
نبسط زيارة هذا القصر الضخم 

لكي يشعر الزائر بالراحة«.

في ديربورن بوالية ميتشيغان.
وأما الدافع وراء مناوأة اجلمعية 
� أو ديڤد كاتون � لذلك البرنامج 
التلفزيوني فبدعوى أنه ميثل نوعا 
من الدعاية لإلس����الم، مما يحمل 
خط����را على احلري����ات والتقاليد 
األميركية، وهو ما دفع اجلمعية 
إلى تشجيع الزبائن على مطالبة 
الشركات بسحب إعالناتها من ذلك 

البرنامج.
ويواج����ه كات����ون انتق����ادات 
كبيرة في املقابل، حيث نس����بت 
الصحيفة إلى مارك بوتوك، وهو 
أحد اخلبراء املختصني بش����ؤون 
اجلماع����ات املتطرفة في الواليات 
املتحدة، قوله إن الناس يعيشون 
هذه األيام في عصر اإلنترنت وإن 

وميكن للزائر مع هذا اجلهاز الذي 
يضعه حول عنقه ان يجد طريقه 
في املتحف الشاسع حيث يسهل 

للمرء ان يضيع.
وميكنه ان يختار مس����ارات 
واالستماع الى مئات التعليقات 

حول االعمال املعروضة.
وستعرض مسارات معينة 

على االطفال ايضا.
املتعدد  الدلي����ل  وس����يكون 
الوس����ائط باالبعاد الثالثة هذا 
متوافرا ايضا بسبع لغات وفي 
لغة االشارات كما هي احلال االن 

باجهزة التوجيه الذاتية.
اما الكلفة على الزائر اليجار 
اجله����از احملول هذا فس����تكون 
مماثل����ة او اقل حت����ى من كلفة 
ايج����ار جهاز التوجي����ه الذاتي 
احلالي اي س����ت يورو. ويباع 

اجلزي����رة: أش����ارت صحيفة 
نيوي����ورك تامي����ز األميركية إلى 
الواسعة  ما وصفتها باالنتقادات 
الت����ي تواجهها ش����ركة »لووز« 
عقب سحبها إعالناتها من برنامج 
»املسلم األميركي« الذي تبثه إحدى 
القنوات، وذلك استجابة لضغوط 
من متطرفني، فيما وصفتها بحرب 
على املسلمني بأميركا يقودها رجل 

واحد.
وأما ه����ذا الرجل املثير للجدل 
الذي يقود حربا على املسلمني في 
الواليات املتحدة، فقالت الصحيفة 
إنه يدعى ديفد كاتون، وهو مالك 
ألحد النوادي في الواليات املتحدة، 
ومؤلف كتاب عما وصفته نيويورك 
تاميز بإدمانه على املواد اإلباحية. 
وأوضح����ت الصحيف����ة أن����ه في 
تس����عينيات القرن املاضي، وبعد 
االستماع للمضايقات التي يتعرض 
لها الطالب الشواذ جنسيا، قامت 
بارب����را ثورنت����ون � وهي مديرة 
مدرسة ثانوية في والية فلوريدا 
� بتأس����يس ما تسمى مبجموعة 
دعم للشواذ جنسيا، وذلك من أجل 

التعاطف معهم ومع قضاياهم.
املدرس����ة  وأضافت أن مديرة 
عقدت اجتماعا ألولياء األمور ضم 
400 منهم، حيث سرعان ما اكتشفت 
من بينهم الرجل املثير للجدل، وهو 
ديڤد كاتون الذي أسس مجموعة 
أصولية مسيحية تدعى »جمعية 
العائلة في فلوريدا«، وهو املدير 

واملوظف الوحيد فيها.
وأما »جمعية العائلة في فلوريدا« 
فكانت من بني املؤسس����ات األبرز 
التلفزيوني  البرنامج  في مناوأة 
ال����ذي يعرض حلق����ات عبر قناة 
تعليمية عن حياة خمس عائالت 

أ.ف.پ: يس����رع   � باري����س 
متحف اللوف����ر عملية التحول 
الرقمي مع اعتماده اجهزة العاب 
ثالثية األبع����اد لتوجيه الزائر 
وموقع انترنت محدث ومبسط 
وتطبيق����ات جدي����دة للهواتف 
الذكية واجهزة »آي باد« فضال 
عن إجراءات متعددة الوسائط، 
مما يعكس إرادة املتحف للتوجه 

الى جمهور أوسع.
ويش����دد هن����ري لويري����ت 
رئيس اللوفر على »ان التطور 
الرقمي اصبح رهانا استراتيجيا 
للمتاحف. تغيرت االستخدامات. 
والتقنيات اجلدي����دة تؤمن لنا 
الفرصة لتوسيع نطاق املتحف 
وبناء عالقة طويل����ة األمد مع 

زوارنا«.
املغام����رات الرقمية اجلديدة 
للمتحف الذي يستقبل اكبر عدد 
من الزوار في العالم )8.5 ماليني 
زائر سنويا( ستعتمد تدريجا 

في األشهر املقبلة.
التحديث األكبر واألكثر  اما 
ترفيه����ا فهو اس����تبدال اجهزة 
التوجي����ه الصوتي����ة باجهزة 
»نينتن����دو 3 دي اس« محمولة 

اعتبارا من مارس.
وتق����ول انيي����س الفانداري 
مسؤولة دائرة الوسائل املتعددة 
الوس����ائط في اللوفر »اننا اول 
متحف في العال����م يخطو هذه 

اخلطوة«.
ووق����ع املتحف ش����راكة مع 
مجموع����ة »نينتندو« اليابانية 
التي ستوفر له خمسة آالف من 
اجهزة «3 دي اس« التي اطلقت 

قبل اشهر قليلة.
وهذا اجلهاز املتطور يستخدم 
تكنولوجيا حديثة تسمح برؤية 
ثالثية االبعاد من دون نظارات. 

متحف اللوفر

مسلمون أميركيون يؤدون صالة اجلمعة في واشنطن

ليما � ا.ف.پ: اكتش����ف علماء 
اثار مقبرة كبي����رة حتوي بقايا 
س����تني ش����خصا قدموا كاضاح 
بشرية قبل اكثر من الف عام قرب 
موقع ديني مهم حلضارة سيكان 
الس����ابقة لالنكا في شمال البيرو 
على ما ذك����رت الصحف احمللية. 
ونقلت صحيفة »ايل كوميرسيو« 
اخلبر عن عاملي االثار البيروفيني 
كارلوس ايليرا وخوس����يه بينيا 
اللذين اجريا احلفريات في وادي 
المباييك على بعد 800 كيلومتر 
ش����مال ليما. وتأخذ املقبرة شكل 
حفرة دائرية عمقها ثمانية امتار 
ظهرت فيها م����ع تقدم احلفريات 
بقايا محفوظة جيدا لستني شخصا 
من بينها هياكل عظمية من دون 
رأس و30 جمجمة قدمت كاضاح 
الى آلهة حضارة سيكان على ما 
اوضح العامل����ان. وحوت املقبرة 
ايضا بقايا كالب وابليات. وكان 
عاملا اآلثار عثرا في املنطقة ذاتها في 
يناير املاضي على قبر احد وجهاء 
هذه احلض����ارة التي كانت تعبد 
»سيد س����يكان« وهي الشخصية 
الدينية االهم في شمال البيرو على 
مدى 600 سنة. وظهرت حضارة 
سيكان في االعوام 700 الى 750 
بعد املي����الد واختفت قرابة العام 
1375 وبلغت ذروتها بني االعوام 

900 و1100.

روما � أ.ف.پ: اوقفت عناصر 
الشرطة املذهولون سائقا ايطاليا 
في مدينة باري اجلنوبية السبت 
بعدما رصدوه وهو يتحدث الى 
هاتفني نقالني من دون ان تكون 

اي من يديه على املقود.
وردا على اس���ئلة الش���رطة 
لتفسير هذا الوضع، قال سائق 
سيارة »الفا روميو« البالغ من 
العم���ر 44 عاما انه كان يتحدث 
الى زوجته عل���ى احد الهاتفني 
عندما اتصلت به والدته فعجز 
عن اقفال اخلط في وجه اي منهما 
على ما ذكرت صحيفة »كوريري 

ديال سيرا«.
وقد زاد الرجل وهو س���ائق 
اقر  ش���احنة، الطني بلة عندما 
بأنه غالبا ما يتحدث على هاتفيه 
في الوقت ذاته عندما يكون في 

رحالت عمل.
وقد فرضت عليه الش���رطة 
غرامة قدرها 152 يورو وحسمت 
خمس نقاط م���ن اجازة القيادة 

التي يحملها.

اكتشاف موقع 
لألضاحي البشرية 
يعود إلى 1100 

سنة في البيرو 

الشرطة في إيطاليا 
توقف سائق 

سيارة.. يستخدم 
هاتفني نقالني 


