
وكاالت: اغضبت التعليقات والنكات الساخرة 
التي اطلقها النجم االميركي سلفستر ستالون حول 
العنف والتصوير في ريو دي جانيرو بالبرازيل، 
اهل البلد هناك لدرجة انهم قرروا مقاطعة احدث 

افالمه التي صورها بالوالية.
وجاءت تصريح���ات املمثل واملخرج العاملي 
أثناء مش���اركته في النسخة ال� 41 من مهرجان 
Comic-com للكتب املصورة في مدينة س���ان 

دييجو بجنوب والية كاليفورنيا.
وردا على سؤال ملقدم احلفل هاري نولز حول 
 »The Expendables« تصوير فيلم ستالون األخير
في ري���و دي جانيرو اخذ بطل سلس���لة افالم 
»Rambo« في اطالق النكات على الوالية ليوضح 

ان العنف هناك شيء معتاد. 
وقال ستالون: كنا من املمكن ان نفجر العديد من املباني واجلميع 

هناك كان سيشعر بالسعادة.

وسخر ستالون من زي قوات الصفوة التابعة 
للش���رطة العس���كرية بوالية ريو دي جانيرو 
املعروف باس���م »بوبي« وقال: »رجال الشرطة 
هناك يرتدون قمصانا مرس���ومة عليها جمجمة 
وباخللف مسدسان في اجتاهني متقابلني ويخترق 

اجلمجمة خنجر من املنتصف«.
وتابع متسائال: هل تستطيعون ان تتخيلوا 
رجال شرطة لوس اجنيليس وهم يرتدون هذا 
الزي الغريب؟ فهو يظهر كم املش���اكل التي مير 

بها هذا املكان.
وفي رد فوري على تصريحات ستالون التي 
وقعت كالصاعقة على سكان البرازيل مت انشاء 
جروب على شبكة »تويتر« حتت عنوان »اخرس 
يا ستالون« حيث انهالت عليه الرسائل التي تتوعد الفنان باالضافة 
الى شن حملة مقاطعة لفيلمه اجلديد الذي سيطرح في البالد في 

13 من الشهر املقبل«.

هاني الظفيري والوكاالت
اكد العالم الفلكي د.صالح العجيري ان غرة رمضان وفق احلسابات 
الفلكية س���تكون يوم االربعاء املوافق 11 اغسطس املقبل، اما من حيث 
الرؤية البصرية س���واء بالعني املجردة او بواس���طة التلسكوب اذا ما 
اعتمد عليها لتحديد بداية الش���هر الفضيل فستكون غرة رمضان يوم 
اخلميس املوافق 12 اغس���طس، مرجعا س���بب ذلك الى ان رؤية هالل 

الشهر لليوم السابق العالنه ستكون صعبة للغاية.
موضح���ا العجيري: »ان���ه اذا ما اعتمدنا على احلس���ابات الفلكية 
القائمة لدينا والتي ال نش���كك فيها كفلكي���ني ونعتمدها فإن رمضان 
س���يكون االربعاء ولكن اذا ما اعتمدت الرؤية البصرية فهذا سيجعل 
رمضان يعلن يوم اخلميس وليس االربعاء«. وختم العجيري حديثه 
ل� »األنباء« قائ���ال: »يبقى حتديد هذا االمر والفص���ل فيه عائد لهيئة 
الرؤية الش���رعية في كل بلد خاصة اذا ما اعتمدت الرؤية البصرية او 

بواسطة التلسكوب«.
ويتوافق طرح العالم الفلكي د.صالح العجيري مع توقع رئيس قسم الفيزياء الفلكية 
بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن باململكة العربية السعودية د.علي الشكري ان يكون 
يوم اخلميس املوافق 12 اغس���طس هو غرة ش���هر رمضان املبارك للعام 1431 ه�. واشار 
الشكري في تصريح نشرته صحيفة »املدينة« السعودية في عددها الصادر امس اليوم 
»االحد« الى امكانية حتري روية هالل شهر رمضان املبارك من الناحية العملية واحلسابات 
الفلكية م���ع وجود احتمالية الرؤية البصرية )رؤية الهالل( مس���اء ذلك اليوم مع عدم 
رفض كلي باحتمالية وقوعها في اليوم الس���ابق. واوضح انه حسب احلسابات الفلكية 
فإن احتمالية الرؤية البصرية س���تكون صعب���ة للغاية لقربه من االفق »نحو درجتني« 
وس���مكه الضئيل جدا »نحو 0.003 من الدرجة«، واضاءته اخلافتة جدا »نحو 0.5% من 

البدر« وهي دون حتسس العني البشرية وبالتالي فاالحتمال ضئيل جدا 
في ان يكون يوم »االربعاء« فلكيا غرة شهر رمضان بل تكملة شعبان 
حسابيا. في السياق ذاته، أعلن املش���روع االسالمي لرصد األهلة انه 
س���يقوم باستخدام تقنية حديثة ألول مرة لتحري هالل شهر رمضان 
املقبل املبارك يوم الثالثاء 10 اغسطس. واملتوقع ان تبدأه بعض الدول 
االسالمية في اليوم التالي. وقال م.محمد شوكت عودة رئيس املشروع 
»ان هذه التقنية احلديثة التي تعتمد على التصوير الفلكي بحاجة الى 
رأي شرعي حول مدى مشروعيتها بتحري الهالل، حتى ميكن اعتمادها 
باالضاف���ة الى الطريقت���ني املعتادتني وهما التح���ري بالعني املجردة، 
واس���تخدام املناظير والتلس���كوبات، اال ان عددا من الدول االسالمية 
املجاورة قد ش���رعت بالفعل في بناء مراصد متخصصة الس���تخدامها 
ف���ي رصد الهالل. وتتكون »تقنية التصوير الفلكي« من كاميرا ڤيديو 
متخصصة توضع على تلسكوب، ويتم توصيلها على جهاز حاسوب 
بحيث تق���وم الكاميرا بالتقاط عدة مئات من الصور التي يتم إدخالها 
مباشرة الى احلاسوب، ومن ثم استخدام برنامج متخصص مبعاجلة الصور وحتسينها، 

وبعد إجراء هذه اخلطوات يظهر الهالل على جهاز احلاسوب.
 وتتميز هذه التقنية احلديثة بأنها قادرة على رؤية أهلة لم يكن باإلمكان رؤيتها من 
قبل، بل وميكنها رؤية الهالل في وضح النهار، وهذا ما كان مستحيال عن طريق الوسائل 
التقليدية العادية وهي العني املجردة والتلسكوب. وينوي املشروع االسالمي حتري هالل 
شهر رمضان املقبل باستخدام هذه التقنية، باالضافة الى الطرق التقليدية املستخدمة في 
الرصد سابقا، حيث ان هناك احتماال عاليا لرؤية الهالل باستخدام التقنية احلديثة يوم 
الثالثاء، علما ان رؤية الهالل غير ممكنة في ذلك اليوم من املنطقة العربية سواء بالعني 

املجردة أو باستخدام التلسكوب«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة تؤكد.. كلما طال وقت الجلوس طال العمر.

ـ اآلن فهمت لماذا يحب الساسة العرب »الجلوس« على طاولة 
المفاوضات.

اتحاد الجمعيات يعد بتخفيض أسعار 400 سلعة قبل رمضان.
ـ مو المشكلة انتم تخفضون 400 سلعة والشركات ترفع أسعار 4000 

أبواللطفواحدسلعة وكأنك يا بوزيد ما غزيت.

البقاء هلل
سعود أحمد عبدالرحمن البدر � 88 عاما � الرجال: ديوان البدر � 
شارع اخلليج العربي � ت: 99686821 � 22464888 � النساء: 

الفيحاء � ق7 � شارع بالل � م14 � ت: 22546462.
نهلة سعيد الفرا، زوجة محمد أحمد عيسى الستالن � 66 عاما 
� الرجال: ديوانية سليمان الستالن � ضاحية الشهداء � 
جنوب السرة � ق 4 � ش412 � م3 � ت: 99039350 � النساء: 
الش���هداء � جنوب السرة � ق4 � م15 � الشارع الرئيسي � 

ت: 99649615.
أسماء إسماعيل علي جمال � 77 عاما � الرجال: حسينية معرفي 
القدمية � شرق � ت: 65150026 � النساء: بيان � ق7 � ش 

األول � ج7 � م27 � ت: 25382716.
نادرة مهنا حماد الزيان، زوجة أحمد محمود السلطان � 57 عاما 
� الرجال: اخلالدية � ق4 � ش44 � م3ب � ديوان السلطان � 
ت: 99030978 � 24810279 � النساء: مبارك العبداهلل � ق3 

� ش315 � م11 � ت: 25391743 � الدفن التاسعة صباحا.
محمد صقـر غازي البام العتيبي � 64 عاما � الرجال: أم الهيمان � 
ق5 � ش6 � م6 � ت: 66687488 � 99797636 � النساء: أم 

الهيمان � ق9 � ش20 � م21 � ت: 66138870.
بيبـي حجي احملميد � 83 عاما � الرجال: الدعية � حس���ينية 
بوعليان � ت: 97600052 � النساء: حسينية بوشهري � 

الشعب � ق6 � ش69 � م8 � مقابل الدعية.
جميلة حويل صالح رجا السهلي، زوجة عبداهلل منير زيد السهلي 

� 61 عاما � هدية ق2 � ش2 � م206 � ت: 66736699.
عبدالكـرمي محمد منصور العمـران � 82 عاما � الرجال: األندلس 
� ق11 � ش2 � م1ب � ت: 97883455 � النس���اء: عب���داهلل 
املب���ارك � ق1 � ش115 � م10 � ت: 99402541 � الدف���ن بعد 

صالة العصر.

مواقيت الصالة والخدمات ص18 الصفحة األمنية ص10

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أفضل تصوير للفزعة 
القبلية ما قاله معاوية 
ابي س���فيان ألخته  بن 
عندم���ا اس���تغربت من 
تهديد االحنف بن قيس 
له وس���كوته عنه: هذا 
ال���ذي ان غضب غضب 

لغضبه مائة ألف سيف ال يدرون فيما غضب! 
وهي نفس���ها التي جعلت عمرو بن كلثوم 
يف���زع ألمه عندما صرخ���ت »يالذل تغلب« 
فيقتل ملك العراق عمرو بن هند ويصدح ب� 
»أال اليجهلن احد علينا.. فنجهل فوق جهل 

اجلاهلينا«.
> > >

فالفزعة القبلية حالها حال اي ممارس���ة 
اخرى لها جوانب موجبه وجوانب س���البة 
خاصة مع تفعيل مفهوم الدولة احلديثة التي 
تفرض تساوي الناس في احلقوق والواجبات 
دون النظر إلى روابط القرابة والدم وترفض 
مقولة »انصر اخاك ظاملا او مظلوما« مبفهومها 
العامي ومن ذلك االحراجات التي يتعرض لها 
املسؤول القبلي عندما يتم احراجه بطلبات 
تقفز فوق القوانني ومعها تهديد مبطن »اذا 
لم تقم بها فس���نطعن بفزعتك لقبيلتك مما 

سيضر بسمعتك وعالقاتك االجتماعية«.
> > >

النخوة احلضري���ة � او حتديدا عدمها � 
حتتاج كذلك الى وقفة معها، فقد متادى بعض 
احلضر في تلّب���س فهم خاطئ لدور الدولة 
احلديثة الراعية فأصبح يفتقر للنخوة الواجبة 
جتاه اهله واقاربه وجيرانه ومواطنيه، فليس 
من املرجلة بشيء رد امللهوف او عدم نصرة 
املظلوم او رفض مس���اعدة قريب او صديق 
بسبب االنانية او اخلوف على الذات او البخل 

باملال.
> > >

ان الدولة احلديثة قد ال تتقبل كامل الفزعة 
القبلية مبفهومها املاضوي وجعلها وسيلة 
للتجاوز على التشريعات وظلم الناس الرضاء 
عصبية الدم، اال ان الدولة نفس���ها ترفض 
كذلك حتّجر املش���اعر وتخل���ي القريب عن 
القريب، والصديق عن الصديق، واجلار عن 
اجلار، وجتاهل حاجيات الناس ومظاملهم، لذا 
فقليل من الفزعة القبلية وقليل من النخوة 
احلضرية امران مطلوبان حتى يسعد الناس 

ويشعروا بان الدنيا مازالت بخير!
> > >

آخر محطة: كم يزعجنا ويؤملنا ما نقرأه في 
املنتديات واملدونات من كلمات جارحة غير 
مسؤولة تستهدف تقسيمنا وضرب وحدتنا 
الوطنية من مسميات مستعارة ال يعلم احد 

حقيقة من يقف خلفها.

الفزعة القبلية والنخوة الحضرية

زرت لبنان ملدة اسبوع 
واحد ولم احتمل متديد 
الزيارة يوما آخر،  فترة 
هربت من رطوبة اجلبل 
التي حتملها »الغطيطة« 
إلين���ا عب���ر الش���رفات 
الى  املفتوح���ة فنزل���ت 
الساحل لتخنقني رطوبة 
الرطوبتني  البحر، وبني 
أودية وطرقات مزدحمة 
بالش���احنات كمثل عالم 
السياسة اللبنانية املزدحم 
باملشاحنات والضجيج.

اعشق لبنان وانتقد 
الس���ياحة في���ه، وأول 
معوقات الس���ياحة تبدأ 
م���ن املناف���ذ احلدودية، 
فصالة اجلوازات في مركز 
»املصنع« صالة خانقة، 
وختم الدخول على جواز 
الس���ائح يتطلب صبرا 
جميال، اما تخليص اوراق 
الس���يارة لدى اجلمارك 
فرحلة عذاب غير معهودة، 
وفي احد مطاعم »شتورة« 
ومقابل وجبة غداء هزيلة 
تسلمت من »اجلرسون« 

فاتورة سمينة.
م���ر لبن���ان مبراحل 
صعبة وال يزال يعيش 
هذه الصعوبات واالزمات 
الت���ي انعكس���ت عل���ى 
املناخ  الس���ياحة وعلى 
العام ف���ي موطن االرز، 
ابناء  ولع���ل »خناق���ة« 
االخوي���ن رحباني التي 
بلغت احملاكم وانتشرت 
عل���ى صفحات الصحف 
وأمست ميدانا يتصارع 
فيه املتحاربون بالنيابة 
ع���ن الرحابنة، تش���كل 
واحدة من صور الضمور 
وتبدل املن���اخ العام في 
بالد عّلمت الناس اجلمال 

واحلب والفرح.

بين رطوبتين

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

د.صالح العجيري

تنفيذًا لقرار اإلدارة القانونية

كمبيوتر حول المعصم

»اإلعالم« توقف صرف رواتب السهلي والدوغجي والعنزي

البرازيل ردًا على انتقادات سلفستر: اخرس يا ستالون!
سيئول � يو.بي.آي: أعلن علماء كوريون 
جنوبيون امس عن تطوير جهاز مرن للذاكرة 
ميكنه تسريع تطوير الكمبيوترات القابلة 
للوض���ع حول املعصم وشاش���ات العرض 
الشبيهة باألوراق. وذكرت وكالة »يونهاب« 
الكورية اجلنوبية أن الفريق الذي يقوده لي 
غانغ س���يك البروفيسور في هندسة املواد 
في جامعة كوكمني في س���يئول طور جهاز 
ذاكرة عضويا رقيق���ا يتفوق بفاعلية على 
أوج���ه القصور في مناذج معاجلة البيانات 

املشابهة في املاضي.
وقال لي إنه ف���ي الوقت الذي فقدت فيه 
أجهزة الذاكرة غير املتقلبة قدرتها على تخزين 
البيانات بعد االس���تعمال لفترة طويلة فإن 
األجهزة الت���ي مت تطويرها حديثا ال تعاني 

من مثل هذه املشاكل.

وقام الفريق بطي املواد أكثر من ألف مرة 
من دون حدوث أي تغيير في خصائصها.

وألن جهاز الذاكرة غير املتقلب مصنوع 
من جزيئات الذهب النانوية فإنه قادر على 
تخزي���ن البيانات ملدة تصل الى س���نة من 
دون طاق���ة. وقال لي ينبغ���ي القيام مبزيد 
من البحوث لكن االكتش���اف ميكن أن يتيح 
للشركات إنتاج هواتف ميكن ارتداؤها مثل 
س���اعات املعصم وكتب االلكترونية ميكن 

طيها ووضعها في كيس.
ومت متوي���ل هذا العمل م���ن قبل وزارة 
التربية والتعلي���م والعلوم والتكنولوجيا 
واملؤسسة الوطنية للبحوث في كوريا كجزء 
من جهود البالد للمس���اعدة ف���ي التطوير 
في قط���اع تكنولوجيا املعلومات واألجهزة 

اإللكترونية.

مفرح الشمري
علم���ت »األنباء« من مصادر مطلع���ة ان وزارة اإلعالم 
أوقفت بش���كل مفاجئ صرف رواتب بعض من موظفيها 
العاملني في القنوات اخلاصة ومن أبرز األسماء التي شملها 
القرار مدير عام قناة »فنون« مبارك الس���هلي ومدير عام 
تلفزيون »الوطن« أحمد الدوغجي واملدير التنفيذي لقناة 
»العدالة« فارس العنزي. كما ش���مل قرار الوقف عددا من 

املخرجني واملذيعني املعروفني.
وقالت املصادر أن قرار الوقف يأتي تنفيذا لقرار اإلدارة 
القانونية الذي صدر قبل أي���ام لتنظيم آلية العمل داخل 
الوزارةوذلك في سبيل وقف هجرة الكفاءات اإلعالمية بعد 
توجه عدد من موظفي الوزارة للعمل في القنوات اخلاصة 

وعدم التزامهم في دوامهم الرسمي.

العجيري: رمضان فلكيًا األربعاء 11 أغسطس
 وإذا ما اعتمدت الرؤية البصرية فسيكون الخميس

فلكي سعودي أشار إلى استحالة رؤية هالله في يوم والدته

سلفستر ستالون

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س
وال�صاعات الثمينة

باأعلـى الأ�سعــار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة

كمبيوتر املعصم قريبا جدا

مبارك السهلي أحمد الدوغجي

العنزي: ُعرض 
علّي مليون دينار 

مقابل داللي ورفضت
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