
صورة احلمار الطائر التي اثارت التحقيق في روسيا

أصدرت محكمة إسرائيلية بالقدس حكما 
بالس���جن ملدة 18 شهرا على فلسطيني من 
سكان املدينة املقدسة بتهمة االغتصاب عن 
طري���ق اخلداع، وذلك إلقامت���ه عالقة غير 
شرعية بالتراضي مع فتاة يهودية بعد ان 

اوهمها بأنه يهودي.
وحسب صحيفة »هاآرتس« التي أوردت 
النبأ، التقى الشاب الفلسطيني صبار كاشور 
البالغ من العمر 30 عاما في سبتمبر 2008 في 
القدس بالشاكية مقدما نفسه على انه يهودي 

عازب يبحث عن عالقة عاطفية جدية.
وقد توجه االثنان بع���د ذلك الى مبنى 
مجاور حيث مارسا الرذيلة، إال ان كاشور 
غادر املكان مسرعا حتى دون ان ينتظر ان 

ترتدي الفتاة مالبسها.
وعندما اكتشفت الفتاة حقيقة كاشور، 
وأنه عربي وليس يهوديا كما ادعى، قدمت 
بحقه شكوى رسمية كانت نتيجتها اتهامه 

باالغتصاب واالعتداء الفاحش.
وجاء في حيثيات احلكم الذي أصدرته 
احملكمة انه »بالرغم من ان القضية ليست 

قضي���ة »اغتصاب اعتي���ادي بالقوة« وان 
ممارسة اجلنس كانت بالتراضي، فإن الرضا 

مت عن طريق اخلداع واالدعاء الكاذب«.
ومضت احملكمة بالق���ول »ما لم تعتقد 
املدعي���ة ان املدع���ي عازب يه���ودي يروم 
الدخول في عالقة عاطفية جدية، ملا تعاونت 

معه«.
وقد رفضت احملكم���ة طلب الدفاع بحل 
القضية عن طريق إجبار كاشور على القيام 
بأعمال يخدم بها املجتمع لفترة محددة بدل 
الس���جن، إذ قالت: »إن���ه ملن صميم واجب 
احملكمة ان حتمي املجتمع من املجرمني األذكياء 
واحلاذقني الذين بإمكانهم خداع ضحاياهم 
األبرياء بثمن ال ميكن التغاضي عنه، طهارة 

أجسادهم وأرواحهم«.
ومضت بالقول: »عندما تنهار أسس الثقة 
بني البشر، وخصوصا عندما تكون املسألة 
حساسة كهذه، فإنه مطلوب من احملكمة ان 
تقف بقوة الى جانب الضحية وإال ستستغل 
هذه الضحية وتخدع بينما ال يدفع اجلاني 

إال ثمنا رمزيا«.

موسكو � بي.بي.س���ي: حتقق الش���رطة في منطقة كراسنودار 
جنوبي روسيا في مزاعم تتحدث عن تعليق حمار في مظلة يجرها 
زورق حلقت به على ارتفاع عال � وما ترتب على ذلك من قس���وة � 

ألسباب دعائية.
وكان أصحاب مس���بح س���احلي خاص قد قاموا بهذا العمل في 

األسبوع املاضي في محاولة منهم جلذب الرواد الى مسبحهم.
وقال شهود كانوا موجودين في املنطقة املطلة على بحر آزوف في 
منطقة كراسنودار ان احلمار كان يصرخ هلعا أثناء هبوطه باملظلة، 

وقالت الشرطة انه سقط في البحر ومت سحبه الى الشاطئ.
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن الناطقة باسم شرطة كراسنودار 
قوله���ا: »كان احلمار يصرخ واألطفال يبك���ون، ولكن لم يفكر أحد 
باس���تدعاء الشرطة بل اكتفوا بالتقاط الصور والتكلم الى الصحف 
الخبارها باحلادث«. وجاء في تقرير نشرته احدى الصحف احمللية: 
»سقط احلمار في البحر في ظروف مزرية، فقد سحبته املظلة عدة أمتار 

على سطح املاء قبل ان يسحب الى الشاطئ وهو نصف ميت«.
ولم تش���رع الش���رطة بالتحقيق في احلادث � الذي وقع بالقرب 
من قرية جولوبيتسكايا الس���احلية � اال بعد ان أذاع خبره اإلعالم 

الروسي.
وتقول الش���رطة ان املس���ؤولني عن احلادث قد يواجهون تهمة 

ممارسة القسوة بحق احليوان، وهي تهمة جنائية.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: المكتئب يرى العالم.. رماديًا.

ــ ومعظم العرب يرون الدنيا سوداء، فقد تعدوا مرحلة االكتئاب منذ 
سنوات ودخلوا في مرحلة الهلوسة القهرية.

»الداخلية«: نحن نراقب اإلنترنت جيدًا.
ــ واللي يعافيكم راقبوا شوارعنا باألول وزيدوا عدد الشرطة في المخافر 

أبواللطفواحدوبعدين راقبوا كوكب أورانوس لو عاجبكم.

أث���ر املصطاف���ني  تتبع���ت 
الكويتيني في لبنان وتأكدت أنهم 
بخير وأن احلي���اة االجتماعية 
والثقافي���ة الكويتية لم تتبدل 
في املهجر املوس���مي، فللنساء 
جلساتهن اخلصوصية، وللرجال 
مجالسهم اخلاصة، واألطفال في 
ذمة اخلادمات، والشباب »مخازز« 
في املقاهي، والتسوق النسوي 
اليوم���ي ال ينقط���ع، واجلميع 

»يتحلطمون«.
وجب���ات »املطبق الزبيدي« 
و»املجابيس« حتتل املوائد في 
الس���عمران«  حمانا و»الرطب 
يصاحب اللنب اخلاثر في بحمدون، 
والديوانيات الكويتية في فالوغا 
عام���رة بروادها الذين يلعبون 
»الك���وت« ويتابع���ون أخبار 
البورصة والقضايا السياسية 
الكبرى في بالدهم عبر اإلنترنت 
والهواتف اجلوالة واإلشاعات.

في أحد مقاهي زحلة صادفت 
صديقا قدمي���ا يعمل في مجال 
النفط ومعه صديقه األكادميي 
الذي يعاني من مشكلة معقدة مع 
»أم طوني« املرأة العجوز صاحبة 
البيت الذي استأجره األكادميي 
ملوسم الصيف، فصاحب الشهادة 
أميركا وامللتزم  العليا وخريج 
دينيا يصر على زرع نوى البلح 
»الرطب« في حديقة املنزل بحجة 
أن النخلة ش���جرة مباركة، أما 
أم طوني فترفض أن حتتضن 
حديقتها هذه النبتة الدخيلة على 
بيئتها! وهلل في خلقه شؤون.

امله���م.. األح���وال بخي���ر.. 
واجلميع يهدونكم السالم.

سعمران الضيعة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
حسـن راشد سـعد بن صغير العجمي � 64 عاما � الرجال: 
جابر العلي � ق3 � ش17 � م162 � األزرق 12 � ت: 
55115553، النس����اء: القصور � ق6 � ش8 � م25  

� ت: 94421129.
مرمي خليفة سعد الرشيد، أرملة فهد عبدالرحمن الرجيب 
� 92 عاما � الرجال: الس����رة � ق2 � ش5 � م20 � 
ديوان أحمد الرجيب � ت: 99663338 � 97849978، 
النس����اء: القادسية � ق8 � شارع حطني � م64 � 

ت: 99831811 � 22514988.
عبـداهلل فالح امليع العجمـي � 73 عاما � الرجال: علي 
صباح الس����الم � أم الهيم����ان � ق8 � ش1 � م40 
� ت: 66871011، النس����اء: الرق����ة � ق6 � ش30 � 
م314 � ت:   99268111، الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
شريفة عبدالعزيز عبداهلل املعجل، أرملة نوري أحمد البحر 
� 58 عاما � الرجال: الفيحاء � ديوان املعجل � ت: 

99992402، النساء: ضاحية عبداهلل السالم � ق1 � 
شارع صنعاء � م67، الدفن التاسعة صباحا.

حسـن محمد عبداهلل الكندري � 86 عاما � الرجال: ديوان 
الكنادرة � الش����عب � ش����ارع القاهرة � أمام املعاهد 
اخلاصة � ت: 55556280 � 99999295 � النساء: الشهداء 
� ق5 � ش517 � م2 � ت: 25232410 � 60696939 � 

الدفن بعد صالة العصر
جاسـم محمد عباس الصفار � 69 عاما � الرجال: الدعية � 
حسينية أبوالفضل العباسي � ديوان الصفار على 
الدائري الثاني � ت: 66451156 � النس����اء: الشهداء � 

ق2 � ش205 � م437.
مبارك ناصر سعد السوادي العازمي � 64 عاما � الصباحية � 

ق1 � ش11 � م731 � ت: 55556612 � 55557712.
فريـدة عيد قشـالن، أرملة محم����د عبدالرحمن البكر � 
71 عام����ا � الرجال: الروضة � ق4 � ش41 � م15 � ت: 
22510332 � النس����اء: قرطبة � ق4 � الشارع األول � 

م69 � ت: 25333720 � الدفن التاسعة صباحا.

السجن 18 شهرًا لمقدسي ادعى أنه يهودي االبن أغرق المسجد بدماء والده
القاهرة � ا.ش.ا : لقي فالح مصرعه بعد أن 
ذبحه ابنه بسكني أثناء أدائه صالة املغرب، 
بأحد مساجد مركز الواسطى ببني سويف 
جنوب القاهرة، نتيجة خالفات عائلية منذ 
أكثر م���ن 8 ش���هور.  وكان مدير أمن بني 
سويف، تلقى بالغا من مركز شرطة الواسطى 
مبصرع فالح داخل مسجد بقرية امليمون، 

أثناء صالة املغرب. 
وانتقل فريق املباحث إلى مكان احلادث، 
وتبني أنه أثناء قيام محمد عبداحلميد قرني 
)55 سنة( بأداء صالة املغرب مبسجد حسن 
حبيش���ي بالقرية، اخترق ابنه سيد محمد 
عبداحلميد )30 سنة( صفوف املصلني، إلى 
أن وص���ل إلى والده وذبحه بس���كني كانت 
بحوزته، ولم يتركه إال جثة هامدة، وخرج من 
املسجد في حالة هيستيرية ممسكا بالسكني 
امللطخة بالدماء، وأخذ يصرخ قائال: »ذبحت 
أبوي���ه – ذبحت أبويه«.  وحس���ب »اليوم 
السابع« أرجع شهود عيان احلادث إلى أن 
االبن يعيش وحيدا بعد قيام والده بطالق 
أمه وزواجه من أخ���رى، كما تزوجت األم 

برجل آخر. 

الكويتية إيمان المفقودة في أميركا عادت إلى أسرتها
بعد 10 أيام من البحث املس����تمر، عثرت 
الس����لطات االمنية في الوالي����ات املتحدة 
األميركية على الفتاة الكويتية اميان البالغة 
من العمر 15 عاما وف����ق ما نقلت صحيفة 
اآلن االلكترونية امس. وكانت اميان تقضي 
عطلتها الصيفية برفقة أس����رتها في والية 
فلوري����دا وحتديدا في منطقة كيس����يمي، 
حيث تركتها أس����رتها مبفردها في املنزل 
الذي يقيمون به، وبعد عودتهم اكتش����فوا 

انها لم تكن موجودة.

وفور اختفاء اميان قامت السلطات األمنية 
االميركية في والية فلوريدا وعممت أوصافها 
وشرعت في عملية بحث واسعة عنها وبينت 
التحريات انها توجه����ت في يوم اختفائها 
الى محطة احلافالت، حيث انها انتقلت الى 
مكان آخر في والية نباراسكا وحتديدا في 
أوماها، ومن ث����م انتقلت أيضا الى منطقة 

بالت الشمالية.
وكانت سفارتنا في واشنطن قد بدأت ومنذ 
اليوم االول الختفاء اميان بالعمل بالتنسيق 

مع اخلارجية االميركية والسلطات األمنية 
في والية فلوريدا لتعزيز البحث عنها.

كما قامت السفارة بإجراء اتصاالت بعدد 
من الطلبة الكويتيني في والية نبراس����كا، 
وذلك من اجل االستفسار منهم عما اذا كانت 
لديهم معلوم����ات حول الفت����اة، خاص����ة 
ان حتريات الشرطة دلت على انه����ا كانت 
متوجهة الى تل����ك الوالية التي تبعد نحو 
2000 كيلومتر عن سكن أسرتها الذي كانت 

قد اختفت منه.

كلبان يتنافسان للحصول على نصيبهما من أول عربة متخصصة في اآليس كرمي »الكالبي«.. وفي االطار كلب يتناول نصيبه       )الصن البريطانية(

مواقيت الصالة  والخدمات ص14

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

أسعد شعب.. وأعظم نعمة!
 الش���عب الكويتي يحتل املركز 
ال� 23 ضمن أسعد شعوب العالم 
وذلك وفق الدراس���ة واالستبيان 
الذي أع���ده أحد املعاهد االميركية 
املتخصصة وقد القى هذا الترتيب 
استغراب الكثير من الناس الذين 
اعتبروا هذا التقييم متقدما للكويت 

حيث يظن الكثير أننا ش���عب حزين، كثير املشاكل، 
متع���دد الهموم، لدينا من القضاي���ا والباليا ما يكفي 

العالم.
ان لكل منا أن يقول رأيه في هذا التقييم والذي أظنه 
مجحفا بحقنا فنحن نستحق أن نكون ضمن املراتب 
العشر االولى ألسعد الش���عوب وذلك ألن اعتبارات 
السعادة متوافرة لدينا أكثر من غيرنا، بل الكثير من 

الشعوب حرم مقومات السعادة والراحة.
ان الش���عب الكويتي لديه أعظم مقومات السعادة 
كونه ش���عبا مسلما يؤمن باهلل ربا ومبحمد ژ نبيا 
ورسوال، كذلك أنعم اهلل علينا بنعمة التوحيد والبعد 
عن الشرك واخلرافات وما يخدش العقيدة، كذلك فقد مّن 
اهلل علينا بنعمة عمل اخلير ومساعدة الناس، فاللجان 
اخليرية تنتش���ر في البلد وهلل احلمد وخيرها وصل 
الى كل دول العالم، كما ان مظاهر الفساد � وهلل احلمد 
� ليس لها وجود فال يوجد لدينا ماله ليلية وال مراقص 
وال حانات وال حفالت صاخبة، وال خمور وال خنا وال 
غيرها من احملرم���ات واملنكرات التي يحاول أصحاب 
النفوس املريضة ان يوهموا الناس بأن السعادة فيها 
ألن الكثير م���ن الدول التي تبيح جميع هذه املنكرات 
ليست سعيدة وجاء ترتيبها في مراكز متأخرة جدا. 
ان نعمة االسالم والتوحيد هي أساس السعادة وصدق 
اهلل تعالى القائل )فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح صدره 
لالسالم ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 
كأمنا يّصّعد في السماء(، وقال اهلل تعالى: )أفمن شرح 

اهلل صدره لإلسالم فهو على نور من ربه..(.
إذن معيار السعادة والراحة النفسية هو باالميان 
باهلل وطاعته وإخالص العبادة له والتوحيد اخلالص 
من كل شائبة والتزام أمر نبينا محمد ژ واتباع سنته، 
هذا هو الكفيل بأن يجعلنا في مقدمة الشعوب السعيدة 
مهما بلغت مشاكلنا وأزماتنا السياسية واالقتصادية 
ألن اهلل ه���و احلق وما يقوله هو س���بحانه ال يأتيه 
الباط���ل من بني يديه وال من خلف���ه، وقد قال تعالى 
ف���ي محكم التنزيل )من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحييّنه حياة طيبة ولنجزيّنهم أجرهم 

بأحسن ما كانوا يعملون(.

طائر يثقب 
مقدمة طائرة

 في األجواء اللبنانية
� يو.بي.آي: قالت  بيروت 
مصادر مطار رفيق احلريري 
امس ان طائرة اردنية اصطدمت 
خالل اقترابها من املطار بطائر 

مما احدث ثقبا في مقدمتها.
وقالت املصادر ان طائرة 
امللكية  تابعة لشركة طيران 
االردنية كانت قادمة من عمان 
ال����ى بيروت وه����ي من نوع 
ايرب����اص 319 وعل����ى متنها 
الى طاقم  75 راكبا باالضافة 
الطائرة املؤلف م����ن ثمانية 
اشخاص اصطدمت لدى دخولها 
الى االجواء اللبنانية الشمالية 
بطائر في مقدمتها حيث يوجد 
رادار الطائرة. واشارت املصادر 
الى انه بعدما حطت الطائرة 
بس����الم في املطار مت الكشف 
عليها من قبل اجلهات الفنية 
حيث تب����ني وجود ثقب ناجت 

عن ارتطام الطائر بها.
من جهة ثانية ابلغ وزير 
االشغال العامة غازي العريضي 
صحيفة النهار بأن طائرة تابعة 
للخطوط اجلوية عبر اخلليج 
طلبت الهبوط بشكل اضطراري 
في مطار بيروت بسبب حتطم 
الزجاج األمين للطائرة وهي 
من نوع ايرب����اص 319 كانت 
تقوم برحلة بني اثينا واملنامة 

وعلى متنها 101 راكب. 

مصرية تتزوج 38 رجاًل آيس كريم للكالب في بريطانيا 
القاهرة � العربية: تزوجت سيدة 
من مدينة االس���كندرية في مصر 
38 شخصا من جنسيات وديانات 
مختلفة طمعا في أموالهم، وقامت 
بالتزوير في محررات رسمية في 
قسائم الزواج والطالق وأيضا شهادة 
ميالد ابنتها التي نسبتها لطليقها 

املسيحي اللبناني.
الدخيل���ة  نياب���ة  وتلق���ت   
باالس���كندرية دعوى قضائية من 
زوجه���ا األخير، حي���ث حرر ضد 
الزوجة وتدعى »سلوى« محضرا، 
ليخلي مسؤوليته، مؤكدا أنه لم يعلم 
شيئا عن أي من أزواجها السابقني 
اللبناني  ال���زوج املس���يحي  غير 

اجلنسية.
 وجاء في ن���ص الدعوى التي 
قدمها محامي الزوج لرئيس النيابة 
أن موكله »حسن .ح« قد تزوج من 
»سلوى .أ« مش���يرا إلى أنه خالل 
فترة زواجه بها وصل إلى علمه أنها 
متعددة األزواج، وقد سبق لها أن 

تزوجت أكثر من 38 مرة.
وقالت جريدة »الدستور« املصرية 
أمس إن احملامي أوضح أن موكله 
لديه املستندات اخلاصة بعمليات 
الزواج والطالق العرفي والشرعي 
وشهادة ميالد ابنتها املزورة، وأنه 
حني واجهها بكل هذه املس���تندات 
والش���هادات أنكرت. وقرر رئيس 
نيابة الدخيلة ضبط وإحضار املتهمة 
التحقيق معها  الهاربة وذلك لبدء 

وأخذ اإلجراءات الالزمة جتاهها.

لندن � رويترز: في »حفل للكالب« مبتنزه ريجنت بارك 
بالعاصمة البريطانية لندن تفتتح رسميا يوم السبت القادم 
أول عربة لبيع آيس كرمي للكالب. وتقدم العربة آيس كرمي 
بنكهات حتبها الكالب بطعم الدجاج وحلم اخلنزير املجفف 
وأيض����ا آيس كرمي بطعم الفانيليا املعتاد مع نثر قطع من 
البسكويت اخلاص بالكالب على سطحه، وكانت العربة قد 
ب����دأت بعرض مجاني خالل اليومني املاضيني في احلديقة، 

وحصلت على زبائن عدة.
وقالت سالي بيزانت منظمة احلفل »الطقس كان حارا 
للغاية ورأينا أن الكالب تستحق مثلجات مثل أي شخص 
آخ����ر«. وذكرت أن فريقا من خبراء تغذية الكالب ش����ارك 
ف����ي عملية معقدة الختيار أحب النكهات الى قلوب الكالب 
وأكثرها أمانا. وقالت لرويترز »إنها آمنة أيضا بالنس����بة 

للبشر لقد جربتها«.

نسبت ابنتها بالتزوير لطليقها اللبناني 

تحقيق في روسيا بشأن »الحمار الطائر«


