
Saturday, October 25, 2014 - Issue No.13891السبت
خووش حچيغرة احملرم 1436 املوافق 25 أكتوبر 2014 يا ألطاف اهلل

الصني أطلقت اخلميس مسبارًا للقمر وسيعود 
إلى األرض 2017.

تقرير: انفراجات سياس�ية جدي�دة في منطقة 
الشرق األوسط.

٭ واحنا 2017 ما ندري الش�وارع اجلديدة 
س�يتم افتتاحها واال نقعد غرقانني بالزحمة 

10 سنني بعد!

٭ جميل.. ولكن املصيبة أنن�ا نخرج من »حفرة« 
نسقط في »دحديرة«!
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إسماعيل وابنته
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قال ناطق إسرائيلي: إن إسرائيل أقامت مستشفيات ميدانية 
ملعاجلة جرحى حرب »غزة« األخيرة، ولكن حركة »حماس« لم 

تكن تسمح للجرحى الفلسطينيني بالعالج في تلك املستشفيات!
وكانت إسرائيل قد استقبلت قبل أيام ابنة نائب رئيس حركة 
حماس إسماعيل هنية من أجل عالجها في أحد املستشفيات 

اإلسرائيلية. وتعقيبا على هذا اخلبر، قال الناطق اإلسرائيلي ان 
إسرائيل في استقبالها للحاالت املرضية ال تنظر الى هوية املريض 

وانتمائه العائلي أو احلزبي.
مثل هذه احلقائق التي أتناولها اليوم بتجرد وأكتب عنها كوقائع 

قامت على األرض، ال من باب الشماتة أو طرق أبواب اآلخرين 
وهم هجوع في مساكنهم القصية، أو ما تقوله العامة »تدخل في 

شؤون الغير«، ألن هذا »الغير« أدمى قلوبنا ونحن على مدى 
ما يقرب من شهرين نرى ضحاياه ممزقة األشالء وبيوتا تطير 
في الهواء، نتيجة لصلفه وغروره وعدم استجابته لنداء العقل 

والضمير!
هذا »الغير« ـ حماس أعني ـ إذ أكتب عنه أو أن غيري يكتب فإن 
ما نكتبه ال يعتبر تطفال وال تدخال في شؤون الغير، ألن الشأن 

اإلنساني شأن عام ومشترك يهم االنسان في كل مكان ومن 
أي ملة أو عرق كان، فما بالكم إذا ما كان هذا االنسان أخا الدم 

وشقيق الروح.
لست في صدد هذا أنا اآلن، ولكن أردت أن أعول على هذه 

احلادثة لتغيير إيجابي وعملي من أجل حتريك اجلوامد والثوابت 
في العالقة بني إسرائيل وحماس والتي تتسبب وتسببت 

وستتسبب في اشعال حروب مدمرة ضحاياها أرواح بريئة 
طاهرة ساكنة في مهاجعها فإذا باملوت يقتلعها من سكونها الى 

سكون قبورها.
حينما أقول ان ابنة إسماعيل هنية ليست أغلى من سكن غزة وال 

أطهر عرقا من بقية ساكنيها، فإني لست آتي فرية ولست بذلك 
متجنيا وال راجما للحقيقة، بل ان ما كان يجب على »هنية« أن 
يكونه وهو حامي حمى غزة ومقاليدها باتت في يديه أن يعامل 

أهل غزة جميعا وكأنهم ابنته التي توعكت فأرسلها للتشافي عند 
»أعدائه«.

أمتنى أن تكون هذه الواقعة باب فرج تلج منه القضية الفلسطينية 
الى براح بهي تسود خالله الواقعية السياسية بعيدا عن التشنجات 

العربية واحلناجر الهاتفة ملوت الغير وهي تنعم باحلياة.
فامض يا »إسماعيل« الى األمام وال تلتفت للغربان الناعقة بالشر 

من عربان احلناجر الغبية!

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

حنان سند فهد العازمي ـ 46 عاما ـ 
الرجال: سلوى ـ ق8 ـ ش6 ـ م48 ـ

ت: 94404541 ـ النساء: سلوى ـ ق10 ـ 
ش محمد الوسمي ـ م31.

مدينة كرم علي، زوجة محمد ياسني مال 
يوسف ـ 76 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ 

مسجد مقامس ـ ق9 ـ ت: 55502131 
ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش مالك 
بن أنس ـ حسينية أم صادق ـ ت: 

.99557866
محسن عشوي الولدعي العنزي ـ 72 عاما 
ـ الرجال: القيروان ـ ق3 ـ ش301 ـ م22 
ـ ت: 99360361 ـ النساء: الدوحة ـ ق2 

ـ ش7 ـ م8 ـ ت: 55989090.
عائشة فهد سعد احلوال، زوجة 

عبدالكرمي ناصر عبدالكرمي القلوشي ـ 
81 عاما ـ الرجال: ـ اخلالدية ـ ق1 ـ ش 
غزة ـ م39 ـ ت: 99822999 ـ النساء: 

اخلالدية ـ ق1 ـ ش غزة ـ م41.
متعب محمد مسعود املطيري ـ 53 عاما 
ـ الرجال: النسيم ـ ق2 ـ ش36 ـ م14 ـ 
ت: 50238383 ـ النساء: النسيم ـ ق2 

ـ ش19 ـ م25 ـ ت: 69944150 ـ الدفن 
بعد صالة الظهر مبقبرة اجلهراء.

وسمية حمد عازب العجمي ـ 88 عاما 
ـ الرجال: فهد األحمد ـ ق2 ـ ش216 

ـ م35 ـ ت: 50555513 ـ النساء: 
صباح الناصر ـ ق1 ـ ش30 ـ م11 ـ 

ت: 97930061 ـ الدفن التاسعة صباحا 
مبقبرة صبحان.

دبية كنعان جارد الشمري، زوجة عبداهلل 
مرزوق لزام الشمري ـ 79 عاما ـ 

النسيم ـ ق1 ـ ش24 ـ م13 ـ مقابل صالة 
النسيم ـ ت: 50000013 ـ 50801033 ـ 
الدفن بعد صالة الظهر مبقبرة اجلهراء.
دالل أحمد عبداهلل العميم ـ 79 عاما ـ 

الرجال: الروضة ـ ق5 ـ ش خالد أيوب 
بندر ـ م11 ـ ت: 99039998 ـ النساء: 

الروضة ـ ق5 ـ ش56 ـ م6 ـ ت: 
99420320 ـ الدفن التاسعة صباحا.
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حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
1.10 ص

أدنى جزر:
6.53 ص ـ 6.55 م

حالة الطقس

والرياح شــمالية غربية  مشمس 
سرعتها من 6 الى 26 كم/ساعة.

العظمى: 33
الصغرى: 18

الفجر 4.36
الشروق 5.56
الظهر 11.32

العصر 2.44
املغرب 5.08
العشاء 6.26

زوج من الكويكبات ضرب 
السويد قبل 458 مليون عام

باري���س � أ.ف.پ: قبل 458 مليون س���نة، 
ض���رب كويكبان كوك���ب األرض، وتركا آثارا 
مازالت واضحة حتى اآلن في البقعة الشمالية 
من الكوكب والتي صار اسمها السويد، بحسب 

باحثني.
والكويكبات هي عبارة عن صخور ضخمة 
تدور تسبح حول الشمس في مدارات مختلفة 
املسافات، وفي بعض األحيان يتجاور كويكبان 

في حركتهما.
وبحسب الباحثني الذين نشروا خالصاتهم 
في مجلة ساينتفيك ريبورتس، فإن ذاك احلادث 
الفلكي تال »واحدا من احلوادث الفلكية األعنف 
في تاريخ املجموعة الشمسية«. فقبل 470 مليون 
س���نة، اي قبل حادث الكويكبني ب� 12 مليون 
عام، وقع ارتطام كبي���ر في حزام الكويكبات 
األكبر في املجموعة الشمسية، وتفتت كويكب 
طوله 200 كيلومت���ر، وضربت بعض بقاياه 

كوكب األرض.
وكان معلوم���ا للعلماء م���ن قبل أن فوهة 
»لوكني« التي يبلغ عرضها 7.7 كيلومترات، 
والواقعة قرب مدينة اوستش���وند في وسط 

السويد، سببها ارتطام جرم باألرض.
غير ان الباحثني متكنوا من إثبات ان فوهة 
مالينغن املجاورة الواقعة على بعد 16 كيلومترا، 
والبالغ عرضه���ا 700 متر، تعود الى احلادث 

نفسه.
وخل���ص فري���ق العلماء ف���ي مركز علوم 
بيولوجي���ا الفضاء في مدري���د الى ان هاتني 
الفوهتني ناجمتني عن ارتطام زوج من الكويكبات 

باألرض.
ويعتقد العلماء ان اجلرم الذي سبب الفوهة 
االولى كان طوله 600 متر، والذي سبب الفوهة 

الثانية كان بطول 150 مترا.
ويبدو ان 10 فوهات فقط من الفوهات البالغ 
عددها 188 على سطح االرض ناجمة عن ارتطام 
أزواج كويكبات باألرض، فيما الباقية ناجمة 
عن أجرام فردية. ومن بني الكويكبات التي متر 
مبحاذاة كوكب األرض، تبلغ نسبة تلك التي 

تتحرك في مجموعات ثنائية %16.

ستيف جوبز كريستيان بايل

واشنطن � أ.ف.پ: سيؤدي املمثل البريطاني 
كريستيان بايل دور ستيف جوبز في فيلم 
جديد عن س���يرة مؤسس »آبل« من إخراج 
داني بويل، على ما كش���ف آيرون سوركني 

مؤلف سيناريو هذا الفيلم.
وأكد مؤلف س���يناريو »ذي سوش���يل 
نيتوورك« ومسلسل »ذي ويست وينغ« في 
مقابلة مع »بلومبرغ تي ڤي«: »نحن بحاجة 
ألفضل ممثل حاليا يكون قد تخطى س���نا 

معينة )وهذا املمثل( هو كريس بايل«.
وطرح اسم بايل الذي اشتهر بأداء دور 
»بامتان« واحلائز جائزة »أوسكار« أفضل 
ممثل في دور ثانوي عن دوره في »ذي فايتر« 
العام 2011، لتأدية هذا الدور إلى جانب عدة 

ممثلني آخرين، م���ن أمثال مات دامين وبن 
أفليك وليوناردو دي كابريو.

وقال آيرون سوركني ان »الدور في غاية 
الصعوبة. وما من مشهد في الفيلم لن يطل 

فيه على الشاشة«.
وهو أضاف أن بايل لم يخضع ألي جتربة 

أداء، بل دعي الجتماع وكان ذلك كافيا.
ومن املرتقب أن يبدأ تصوير الفيلم في 
األشهر املقبلة باالستناد إلى سيرة حياة جوبز 

التي أصدرها والتر إزاكسون العام 2011.
وكان املمثل آشتون كوتشر قد أدى دور 
مؤسس »آبل« في فيلم »جوبز« من إخراج 
جوش���وا مايكل س���تيرن الذي عرض في 

الصاالت العام 2013.

»بامتان« يتحول إلى ستيف جوبز

امللكة حلظة إرسالها تغريدتها

التغريدة امللكية االولى

امللكة تُغرّد و4 آالف رتويت في أول 45 دقيقة

رويترز � لندن: خطت امللكة اليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا أمس أولى خطواتها في عالم وسائل 
التواصل االجتماعي مع نشرها تغريدتها األولى 

على موقع تويتر.
وقالت امللكة البريطانية )88 عاما( في تغريدتها 
في افتتاح صالة عرض جديدة في متحف العلوم 
في لندن »من دواعي سروري أن افتتح صالة عرض 
عصر املعلومات امس في متحف العلوم وآمل أن 

يستمتع الناس بزيارتها. إليزابيث أر«.
وأعيد تغريد الرسالة امللكية أكثر من أربعة 
آالف مرة في الدقائق اخلم����س واألربعني التي 

تلت نشرها.
وص����در عن حس����اب امللكة الرس����مي الذي 
يديره عدد من املس����اعدين امللكيني أكثر من 19 
ألف تغريدة منذ إنشائه عام 2009 ولديه نحو 

725 ألف متابع.

البرملان البريطاني يستعني ب�»القطط«
لندن - أ.ف.پ: فكر البرملان البريطاني 
في اللجوء إلى قطط لوضع حد النتش���ار 
الفئران في أروقة قصر ويستمنستر، لكن 
دراس���ة بينت أن حل هذه املشكلة يتطلب 

عددا كبيرا جدا من هذه احليوانات.
وقد اقترح���ت النائب���ة آن ماكينتوش 
االس���تعانة بقطط من ملجأ قريب من مقر 
البرملان في ويستمنستر لوضع حد النتشار 

الفئران.
وأكدت النائبة من حزب احملافظني احلاكم 
أن »عدد الفئران خرج عن السيطرة السيما 
في املراكز التي يحضر فيها الطعام، ما يشكل 

بالطبع خطرا على الصحة العامة«.
لكن نظرا ملساحة البرملان الكبيرة جدا، البد 
من االستعانة بعدد »كبير جدا من القطط«، 
على ما كش���ف النائب جون تورس���و أمام 

مجلس العموم البريطاني.
وصرح النائب الليبيرالي الدميوقراطي 
بأن »فكرة اس���تقدام عدد كبير من القطط 

تنطوي على صعوبات كثيرة«.
وتعود مشكلة الفئران في مقر البرملان 
البريطاني إلى العشرينيات، حتى أن فأرة 
لقبت ب� »مديرة املكتب« وسجل اسمها في 

سجل رواتب املوظفني احلكوميني.
وكان رئي���س الوزراء ديڤيد كامرون قد 
جل���ب في العام 2011 قطا اس���مه الري إلى 
مقر إقامته بعد رصد ف���أر أمام املدخل في 

النشرات التلفزيونية. 
لكن أجهزة رئيس الوزراء أكدت أن الري 
كان يحصل على الكثير من احللويات والهدايا 
وميضي غالبية وقته مستلقيا على األثاث 

القدمي.


