
جدةـ  وكاالت: قتل صباح أمس 
الشاعر واالذاعي السعودي فيصل 
البركاتي في منزله بحي الروضة 
»شــــمال جدة«، بأداة غليظة في 

مؤخرة الرأس.
وتشــــير التفاصيل بحسب ما 
اعلن موقع »ســــبق« الســــعودي 
أمس، الى ان اسرة القتيل وجدته 
عند الساعة احلادية عشرة صباحا 
ملقى على االرض غارقا في دمائه 
داخل مكتبه الذي يقع في شــــقته 
بعمارة سكنية ميلكها القتيل في 

حي الروضة.
وقد مت االتصال باجلهات االمنية 

التي اسرعت الى مكان احلادث على الفور، وانتقلت 
فرق االدلة اجلنائية والطب الشرعي ورجال الشرطة 
الى موقع احلــــادث، واتضح ان الضحية ـ وهو في 
الستينات من العمر ـ تلقى ضربة قوية في مؤخرة 

الرأس أدت الى مقتله.
مــــن اجلديــــر بالذكــــر ان البركاتي الــــذي  ولد 
بوادي فاطمة بقريــــة أبي عروة عام 1948، يعد من 

املتفردين بني أبناء جيله، حيث 
التحــــق مبعهــــد املعلمني مبكة 
لينال التحصيل العلمي من هذا 
الصرح الــــذي كان يضم نخبة 
من رجــــال العلم واالدب، وبعد 
املعهد التحق باحلياة العملية، 
فكانــــت أول وظيفــــة له بإدارة 
اجلوازات واجلنســــية في مكة 
املكرمة بوظيفــــة محرر بإدارة 
اجلنســــية، وكان يهوى العمل 
االذاعي وله أمنية ان يكون مذيعا 
في االذاعة، وفي عام 1977، أجيز 
ليكون مذيعا على الهواء لتنفيذ 
الفترات االذاعية، وبعد ذلك اجته 
لكتابة الدراما االذاعية، فكتب لالذاعة عددا من البرامج 
واملسلسالت االذاعية، كما كتب ما يزيد على 500 مقال 
صحافي بعنوان »نافذة فنية« وعنوان »وجه نظر« 
وعنوان »اضاءة في ندوة الفنون« ومقاالت اخرى، 
وله خمسة من الدواوين الشعرية هي: ديوان مناجاة 
في وادي االمل، مشاعر وأحاسيس، املوعد املنسي، 

الى عشاق الكسرات، وديوان لوالك يا حبيبتي.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اجتماع عربي ـ هندي لبحث السالم في الشرق األوسط.

ـ اجتماع مستحق ألن السالم في الشرق األوسط أصبح فعال كفيلم 
هندي طويل وممل.

»التجارة«: ألي شكوى حول ارتفاع األسعار ندعوكم لالتصال بـ 135.
ـ إنزين ارفعوا السماعة وردوا علينا الواحد تنبط طبلة اذنه يدق على 

أبواللطفواحدهالرقم وما احد يرد.
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شاركت قبل أيام في مهرجان »أصيلة« 
الثقافي الدولي باملغرب، ولذلك املهرجان 
الرائع قصة تستحق أن تروى سمعتها 
ذات ليلة في حفل عشاء أقامه السفير 
املغربي الصديق محمــــد بلعيش على 
شــــرف صديق الكويت الوزير املثقف 

محمد بن عيسى.
> > >

فقد قرر بن عيســــى قبل 32 عاما ان 
يحيل قريته الصغيــــرة »اصيلة« إلى 
تظاهرة فكرية عاملية يلتقي خاللها مثقفو 
ومفكرو وساسة واقتصاديو وإعالميو 
الشــــرق بالغرب، والشــــمال باجلنوب 
وقد اضطر آنــــذاك إلى أن يرهن منزله 
للحصول على املــــال الالزم للبدء وقد 
سمع امللك احلسن الثاني بذلك املشروع 
الواعد فدعمه واستمر الدعم امللكي حتى 
هذه األيام، حيث يحضر ويشــــارك في 
فعالياته كثير من الوزراء واملستشارين 

املغاربة.
> > >

وتطل »اصيلــــة« ومنازلها البيضاء 
والزرقاء على مياه احمليط االطلســــي 
وتبعد 40 كــــم عن املدينة الشــــهيرة 
»طنجة« التي ميكن لك وأنت جالس على 
شواطئها أن ترى الساحل االسباني الذي 
يبعد حوالي 10 كم عنها وهناك عبارات 
سريعة حتمل الركاب والسيارات وتعمل 

بشكل منتظم بني الساحلني.
> > >

ومن األنشطة التي كان بها حضور 
كويتــــي مكثف ندوة »الديبلوماســــية 
والثقافة« التي شــــارك فيها مدير عام 
املعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الشارخ ود.ندى املطوع ود.هيلة املكيمي، 
ومما قلته في مداخلتي بتلك الندوة ان 
هناك عالقة وثيقة بني الديبلوماســــية 
والثقافة، حيث إن االثنتني بديلتان عن 
احلروب فعندما تتوقف الديبلوماسية 
تبدأ احلرب، كما ال ميكن حلرب أن تقع 
بني عاصمتني لديهما مراكز ثقافية فاعلة 
تتبادالن خاللها املعرفة وتشجعان انفتاح 
شعوبهما على بعضهم البعض كما حدث 
في حقبة ما بعد احلرب الكونية الثانية 
بني العواصم األوروبية التي اشتهرت 

تاريخيــــا بالعــــداء 
املتواصلة  واحلروب 

بينها.
> > >

وضمــــن فعاليات 
فــــي دولــــة  »األدب 
اإلمارات« مت التطرق 

إلى اخلوف على عروبة دول اخلليج والى 
»نقمة« النفط وكان ردنا أن هناك مفاهيم 
شديدة اخلطأ بني املشرق واملغرب، حيث 
يعتقد بعض املغاربة ـ وبعض العرب 
ـ أن هناك خوفا على اخلليج بســــبب 
وجود جاليات آسيوية فيه، كما يعتقد 
بعض املشــــارقة ـ وبعض العرب ـ أن 
هناك خوفا على عروبة املغرب بسبب 
حديث بعض أبنائه بالفرنسية ورأيت 
أنــــه ال خوف على اإلطالق على عروبة 
اخلليج أو على عروبة املغرب العربي، 
كما رأيت أن النفط »نعمة« كبرى على 
اخلليجيني والعرب وأن علينا جميعا 
أن نفخــــر مبنتج ومصدر ثروة العرب 
األول، ونعني النفط، كما تفخر الدول 
األخرى مبنتجاتها الزراعية والصناعية 

وال تخجل منها أو تعتبرها نقمة.
> > >

آخر محطة: 1 ـ الشكر اجلزيل للشيخة 
الفاضلة موزة املسند على تبرعها السخي 
للمطربة صباح مبائة ألف دوالر ونرجو 
أال تصرف الشحرورة املبلغ على... عملية 

جتميل أخرى!
2ـ  سأل صحافي ذات مرة قلب الدفاع 
العراقي األسبق دوغالس عزيز عن أفضل 
دفاع في العالــــم فأجاب يجي »بعدي« 
املصري هشام يكن، وسأل أمس مراسل 
»رويترز« املالكــــي عن رئيس الوزراء 
القادم للعراق فأجاب: »ال يوجد هناك 
مرشح أفضل مني« والتواضع اخضر 

وال أحمر..؟!
3ـ  عائلة اخلباز هي من أقدم العائالت 
أن أول  التاريــــخ  الكويتية ويســــجل 
حسينية في الكويت أقيمت في ديوانية 
ســــيد علي اخلباز عام 1851م لذا نرجو 
عدم صحة ادعاء إسقاط اجلنسية عن 
أحد أبنائها حلصوله على جنسية بلد 

ال ميت له بصلة.

أصيلة األصيلة ومحمد بن عيسى

الشاعر الراحل فيصل البركاتي

مقتل الشاعر السعودي البركاتي في ظروف غامضة

تجسس 
الزوجة على 

زوجها يكشف 
خيانته لها

بقلم: 
المحامي رياض الصانع
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الباحث الفلكي فهد املشحني

المشحني: شهب تخترق الغالف الجوي لألرض لـ 5 أيام
اكــــد الباحث الفلكي فهد املشــــحني ان 
مجموعة من الشهب ستخترق الغالف اجلوي 
لكوكب االرض الشهر اجلاري وتبلغ ذروتها 
في 12 من الشهر نفسهـ  اي اخلميس املقبل 

ـ وتستمر خمسة ايام.
واوضح املشــــحني ان هذه الشهب تعد 
من الزخات السنوية نتيجة دخول االرض 
في حركتها حول الشــــمس الى مدار مذنب 
»سويفتـ  تايتل« الذي يقترب من الشمس 

كل 130 عاما مرة واحدة.
واضاف ان هذه الظاهرة حتدث سنويا 
في هذا الشهر حتديدا وتكون املشاهدة من 
جهة الشمال الشرقي بني كوكبي بروشاس 
وكاســــوبيا )ذات الكرســــي(، حيث تدخل 

الشهب االرض بسبب جاذبية االخيرة لها 
بســــرعة 70 كليومترا في الثانية تقريبا، 
وهي ســــرعة كافية ليتولــــد االحتكاك بني 

اجلسيمات والغالف اجلوي.
واشار الى ان هذا االحتكاك يكون نقطة 
مضيئة تنطلق في السماء املظلمة او خطا 
المعا يظهر ويختفي ســــريعا ويعرف ذلك 
بالشهاب الذي يخترق طبقات اجلو العليا 
بارتفاع يتراوح بني 80 و160 كيلومترا عن 

سطح االرض.
وذكر ان االرض تستقبل يوميا في الليل 
والنهــــار كثيرا من الشــــهب التي تخترقها 
وميكن ان تــــرى بالعني املجردة في الليل، 
علما ان حجم الشهب التي تخترق الغالف 

اجلوي صغير جدا بحجم حبات الرمل او 
اكبر بقليل.

وبني ان الشهب عبارة عن بقايا ومخلفات 
املذنبات وبقايا عملية هدم او بناء لالجرام 
الســــماوية وهي ال تؤثر في االرض لصغر 
حجمها كما انها ال تؤثر في البشر او املناخ 

اجلوي.
ولفت الى ان ذروتها ستكون يوم اخلميس 
املقبل املوافق 12 اجلاري، حيث ستظهر كحبات 
مضيئة في السماء كالعاب نارية مبعدل 60 
شهابا بالســــاعة تقريبا اما في املنـــــاطق 
البعيدة عن املدن والتلوث الضوئي مثل البر 
والشاليهات فيمكن للمواطن واملقيم رؤية 

تلك الظاهرة اجلميلة بشكل اوضح.

تبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل

وفاة متسابق توقف بطولة العالم لـ »السونا«

هلســــنكيـ  أ.ف.پ: انتهت بطولة العالم الســــنوية لـ »السونا« في فنلندا أمس 
مبأساة حيث توفي احد املتسابقني املشــــاركني في املسابقة متأثرا بدرجة احلرارة 
العالية وفق ما أعلن منظمو املسابقة امس. وكانت املسابقة التي جرت مساء السبت 
تقضي بالبقاء اطول وقت ممكن في حوض سونا تبلغ حرارته 110 درجات مئوية. 
وقد اعلن اوســــي ارفيال الذي كان يشــــرف على املســــابقة في بيان له ان املتسابق 

الروسي توفي في بطولة العالم لـ »السونا«.
واضاف ان املتســــابق الفنلندي نقل من موقع املســــابقة في هينوال )التي تبعد 
138 كيلومترا عن هلســــنكي شماال( الى مستشــــفى في مدينة الهتي جنوبا حيث 
متت معاجلته.واوضح اوســــي ارفيال لوكالة فرانــــس برس ان املتباريني النهائيني 
كانا الفنلندي تيمو كوكونني الذي فاز مبباراة الرجال في العام 2009، والروســــي 

فالدميير ليديجنسكي الذي احتل املرتبة الثالثة العام املاضي. وكان تيمو كوكونني 
فاز باملســــابقة في اغسطس من العام 2009 بعد حتمله احلرارة اخلانقة طيلة ثالث 
دقائــــق و46 ثانية متقدما على مواطنه ايلكا بويهيا بثانيتني. ووفقا لوكالة األنباء 
الفنلندية اوقفت املباراة النهائية هذه الســــنة بعد نحو ست دقائق وعندما فتحت 
ابواب حمامات الســــونا انهار املتسابقان. وصرح شاهد لوكالة االنباء الفنلندية ان 
الرجلني كانا يعانيان من حروق خطرة. واضاف اوســــي ارفيال ان املسابقة اوقفت 
فورا بعد احلادث، واملنظمون يشعرون بحزن بالغ بعد هذه احلادثة املؤسفة، وقال 
ان الشرطة فتحت حتقيقا مؤكدا انه مت احترام كل القواعد وان كل املشاركني خضعوا 
لفحوصات طبية قبل بدء البطولة، وتقام بطولة العالم للسونا في هينوال منذ العام 

1999، وهذه السنة جمعت املسابقة 135 متباريا من 15 بلدا.

الروسي فالدميير بعد اخراجه من السونا الفنلندي )ميينا( والروسي )يسارا( خالل املسابقة


