
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
جامعتان عربيتان فقط ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم.

ـ والجامعة العربية كالعادة ستشجب وتتهم القائمين على اختيار 
القائمة بأنهم جزء من المؤامرة الكونية على العرب.

ثالثة أرباع شوارع الوفرة بال شبات وال الفتات وال إشارات مرور.
 ـ وحدة من الثنتين يا تضبطونها يا تكتبون على مدخلها »مرحبا بكم

أبواللطفواحد في مدينة أشباح الوفرة«.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

عاوز كده!

ساللم الشهرة في مجتمعاتنا 
الطرق  العربية قصيرة، وكل 
short cut حسب لغة الكمبيوتر. 
ل���م تعد مرهونة  فالنجومية 
باملوهبة بل متوافرة باملجان 
لكل من ميلك دع���اء الوالدين 
احلريصني، طبعا، على الدعاء 
البنهم���ا مهم���ا كان���ت درجة 
ومس���توى عبقرية احملروس 
حت���ى وان كان من احلاصلني 
على ش���هادة »تيس ش���رط 

الفحص«. 
إن كان الراغب في الشهرة 
يحب كتابة األغنية الرومانسية 
فبإمكانه انتقاء القوافي املختارة 
قبل أن يتلقى اإللهام مباشرة من 
شيطان الشعر، فيجمع كلمات 
مثل »غرام هيام حرام سالم« 
أو »دافي صافي حافي مطافي« 
ويحشو قبل كل كلمة أي كالم، 
لتكتمل »عصيدته« العصماء 
وتكون جاهزة للغناء واالنطالق 
بالشاعر احلساس نحو أغلفة 

املجالت الفنية!
املغن���ي »م���و مش���كلة« 
فالفل���وس ميك���ن توفيره���ا 
بواسطة االستدانة واالستعانة 
بصديق خاصة أن استديوهات 
التس���جيل تعاني من الكساد، 
وميكن التسجيل اليوم والدفع 
الحقا أو سجل ساعة واحصل 

على أخرى باملجان!
الش���هرة مفتوحة،  أبواب 
الغناء  ف���ي  الراغبني  وعل���ى 
والنجومية التوجه بداية إلى 
احلالق املفضل الختيار تسريحة 
الش���عر املناس���بة للكلي���ب، 
فالفضائيات على استعداد لبث 
الغناء احلديث املصاحب لرقص 
الراقصات، واملناسب للجمهور 

اللي عاوز كده!

البقاء هلل
منيرة حمد عبداهلل الدوسري � 71 عاما � الشهداء � ق1 
� ش104 � م45 � ديوان سامي واصل املديرسي 

احلربي � ت: 97888900 � 99016662.
سـيد نعمة السـيد عوض علي � 77 عاما � حسينية 
البل���وش � اجلابري���ة � ت: 97957552 � 

.97452332
فروح هليل براك العصيمي � زوجة قطيمان مبارك 
العصيمي � 54 عاما � الفردوس � ق6 � ش1 � 

ج3 � م34 � ت: 55451100 � 66988559.
ماجدة حسني محمد فهد بن حسني � زوجة نبيل محمد 
احلسيني � 43 عاما � الرجال: الدعية � ق4 � 
شارع القرطبي � م14 � ت: 99865734، النساء: 
الروضة � ق1 � ش15 � م23 � ت: 22544429.

بدر زيد رشيد الصانع � 74 عاما � الرجال: الدوحة � 
ق2 � ش6 � م78 � ت: 97877884 � 55700301، 
النس���اء: الف���ردوس � ق2 � ش1 � ج8 � م47 � 

ت: 60052067.
بادي عمر بادي الشمري � 75 عاما � الرجال: الرابية � 
ق4 � ش10 � م22 � ت: 99024945 � 99088806، 
النس���اء: اجلهراء � الواحة � ق3 � ش4 � م40 

� ت: 24559178.
فيحان زايد فهد املطيري � 72 عاما � الرجال: األحمدي 
� ش11 � م9 � ت: 66524200، النساء: الصباحية 

� ق1 � ش2 � م540 � ت: 66336335.
مفلح رغيان منصور العازمي � 63 عاما � الظهر � ق5 

� ش3 � م55 � ت: 66401508.

موظفة تقاضي »ديزني« بسبب منعها من ارتداء الحجاب

قاضية أسترالية تمنع امرأة مسلمة
من ارتداء النقاب أثناء اإلدالء بشهادتها

منع الجمهور من حضور أجزاء مهمة
في محاكمة المغنية نادية بن عيسى

العائالت البريطانية تتشاجر 84 مرة في الصيف مصرع 5 أشخاص في فيضانات بالجزائر

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: رفعت موظفة مسلمة 
تعمل كمضيفة في مطعم تابع ملجمع »وولت ديزني« 
في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الش����ركة بعد 

منعها من ارتداء احلجاب في مكان العمل.
ونقلت صحيفة »لوس اجنيليس تاميز« عن إميان 
ب����ودالل ذات األصول املغربية والتي حصلت على 
اجلنسية األميركية أخيرا قولها إنها عملت كمضيفة 
في مطعم »ستوري تيلر كافي« في منتجع »ديزني« 
منذ عامني وبدأت بارتداء احلجاب يوم األحد غير أن 
القيمني على الشركة طلبوا منها خلعه أو العمل في 

وظيفة خلف الكواليس بعيدا عن الزبائن.
وقد ذهبت بودالل 4 مرات إلى العمل هذا األسبوع 
وقد طلب منها العودة إلى منزلها في املناس����بات 
األربع وقد قدمت أمس دعوى قضائية أمام املفوضية 

األميركية للفرص املتساوية في العمل.
وقال املسؤولون في »ديزني« إن بودالل لم متنع 
من العمل بل عرضت عليها وظيفة أخرى غير أنها 
ترفض ذلك. وكانت بودالل قد قدمت لرب عملها طلب 
ارتداء احلجاب وأبلغت بأنه سيتم درسه ولكنها لم 
تتلق إجابة. وقالت املتحدثة باسم »ديزني« سوزي 
ب����راون ان ارتداء احلجاب يتناقض مع الزي الذي 

يتعني على بودالل ارتدائه اثناء الوظيفة.

كنبيرا � يو.بي.آي: حكمت قاضية في مدينة 
بيرث األس���ترالية مبنع امرأة مسلمة من ارتداء 

النقاب أثناء الشهادة أمام احملكمة.
وذكرت شبكة »آي بي سي« األسترالية ان املرأة 
التي تعرف فقط باسم »تسنيم« )36عاما( وهي 
معلمة دراسات إسالمية ترتدي النقاب منذ كان 
عمرها 17 عاما، كانت تريد ارتداء النقاب في احملكمة 

لوجود رجال ليسوا من احملرمني عليها.
وكانت تسنيم تشهد في قضية أنور السيد 
وهو مدير مدارس إس���المية في أستراليا متهم 
باالحتي���ال وهي ترتدي البرق���ع الذي يتضمن 

أيضا نقابا يغطي الوجه.

غير ان محامي الدفاع احتجوا على ذلك بحجة 
ان أعضاء هيئة احمللفني لن يتمكنوا من تقييم 

شهادتها بشكل مناسب.
وقالت القاضية شونا دين في قرارها انه ليس 
من املناسب أن ترتدي تسنيم النقاب أثناء إدالئها 
بالشهادة أمام احملكمة، مشيرة إلى ضرورة أن 
تخلع النقاب كي ال يكون عائقا أمام أعضاء هيئة 

احمللفني أثناء تقييمهم لشهادتها.
وشددت على ان قرارها يتعلق بحالة تسنيم 
فقط وأنه ال ينطبق على محاكم أخرى، مشيرة 
إلى أنه ال يحق لها مناقش���ة الدين اإلسالمي أو 

حتديد كيفية ارتداء بعض الثياب اإلسالمية.

دارمش����تات � د.ب.أ: قررت محكمة أملانية منع 
اجلمهور من حضور أجزاء مهمة في محاكمة املغنية 
األملانية من أصل مغربي نادية بن عيسى، املتهمة 
بإصابة رجل باإليدز خالل ممارسة اجلنس معه دون 
واق. وقررت احملكمة اإلدارية في مدينة دارمشتات 
غربي أملانيا استبعاد اجلمهور من حضور جلسة 
االستماع إلى إفادات عشيق سابق للمغنية لم تنتقل 
له عدوى اإليدز. وقال القاضي دينيس فاكر خالل 
النطق بالقرار إن تلك اجللسة ستدور حول وصف 
لتفاصيل حميمة. وقد اعترفت نادية، املغنية في 
فريق »نو أجنيلز« األملاني الشهير، في أولى جلسات 

محاكمتها يوم االثنني املاضي بأنها أقامت عالقات 
جنسية غير آمنة مع رجال، رغم معرفتها أنها مصابة 
بڤيروس »إتش آي في« املسبب ملرض نقص املناعة 
املكتسب )ايدز(. ووفقا مللف القضية، تسببت نادية 
في إصابة رجل بالڤيروس عام 2004 حيث نقلته 

إليه عن طريق عالقة جنسية غير آمنة.
وأقامت املغنية عالقات مع رجلني آخرين، ولكن 

من حسن حظهما، لم ينتقل الڤيروس إليهما.
حتاكم نادي����ة بتهمة إحداث إصابات بش����رية 
خطيرة وهي مهددة بالس����جن لفترة قد تصل إلى 

عشرة أعوام.

أمير زكي
 »الق���روض هي التي 
اجبرتنا على التس���ول«، 
بهذه اجلملة بدأت مواطنتان 
دفاعهما بعد القاء القبض 
عليهما في مجمع جتاري 
العاصمة امس بتهمة  في 
التس���ول، وج���اء ضبط 
املتس���ولتني  املواطنتني 
ضمن حملة امنية شاملة 
قامت بها الشرطة النسائية 
ومتكنت خاللها من ضبط 
فتاة سورية قاصر قالت 
ان والدها هو الذي اجبرها 

على امتهان التسول وانه اعتاد على جلبها من 
الساعة العاشرة صباحا الى وسط العاصمة 
وتركها حتى موعد ما قبل االفطار، اي عشر 
ساعات، مشيرة الى ان والدها يأخذ حصيلة ما 
جتمعه من التسول ليعيدها في اليوم التالي. 
ووفق مصدر امني فإن الش���رطة النسائية 
صدمت عندما القت القبض على املتسولتني بعد 
تقدميهما لبطاقتيهما املدنيتني اللتني تثبتان 
انهما مواطنتان، بل واحداهما موظفة والثانية 
متقاعدة، وافادتا بانهما امتهنتا التسول بسبب 
كثرة الديون واحداهما قالت: انا صدر ضدي 
امر ضبط واحضار وراتبي التقاعدي ال يكفي 

وقريبا سأسجن.

هذا ورف���ض املصدر 
املبالغ  ان يحدد حصيلة 
التي عث���ر عليها بحوزة 
املواطنت���ني، غير انه قال 
ان مجمع���ا جتاريا راقيا 
الفضيل ميكن  الشهر  في 
املتسول ان يحصل بني 100 
ان  و150 دينارا، موضحا 
املواطنتني اعترفتا بانهما 
بدأتا التسول بشكل يومي 

منذ بداية رمضان.
ووفق املصدر االمني، 
فإن مدير ام���ن العاصمة 
اللواء طارق حمادة وفي 
اطار خطة وضعها ملكافحة التسول في مختلف 
اسواق العاصمة، ُأبلغ عن وجود متسوالت 
داخل احد االسواق التجارية ليوجه عددا من 
رجال امن العاصمة برفقة شرطة نسائية ليتم 
ضبط املتسوالت الثالث. واشار املصدر االمني 
الى ان املواطنتني سيطلق سراحهما بعد ان 
توقعا على تعهد بعدم تكرار التسول، اما فيما 
يتعلق بالوافدة السورية فقال املصدر االمني: 
سيتم ابعادها عن البالد مع استدعاء والدها 
للتأكد من حقيقة ادعائها بشأن اجبارها على 
امتهان التسول، وفي حال التأكد من ذلك فإنه 
من غير املستبعد ان يأمر مدير امن العاصمة 

بابعاده هو اآلخر عن البالد.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
تقدم ممثل قانوني لشركة في العاصمة ببالغ 
الى احد مخافر العاصم����ة متهما وافدا اميركيا 
باالستيالء على 35 الف دينار بواسطة التالعب 
بأوراق ومستندات رسمية خاصة بالشركة، مشيرا 
الى ان الوافد متوار عن االنظار وترك شقته التي 
كانت الشركة تستأجرها له الى جهة غير معلومة 
وس����جلت قضية خيانة أمانة. من جهة اخرى 

تقدمت مواطنة الى احد مخافر العاصمة واتهمت 
ممثل شركة استثمارية بالنصب عليها مشيرة 
الى انها اودعت 22 الف دينار لدى الشركة بهدف 
استثمار املبلغ اال انها صدمت حني توقف ضخ 
ارباح املبلغ في حسابها البنكي وحينما قامت 
مبراجعة الشركة ابلغت بأن الشركة خسرت في 
استثماراتها واملبلغ الذي اودعته من بني اخلسائر 

وسجلت املواطنة قضية نصب واحتيال.

لندن � يو.بي.آي: كش����فت دراسة جديدة نشرتها 
صحيف����ة ديلي إكس����بريس اخلمي����س أن العائالت 
البريطانية تتشاجر 84 مرة خالل العطلة الصيفية 

املدرسية وأكثر من أي وقت آخر من العام.
ووجدت أن الش����جار العائلي ينجم عادة نتيجة 
اخلالف على املال والنزاعات حول طرق اشغال األبناء 
الضجرين واخلالفات بني األشقاء ما يعني أن األسرة 
البريطانية العادية تتشاجر مرتني كل يوم و14 مرة 
في األسبوع و84 مرة خالل العطلة الصيفية املدرسية 

التي تستغرق ستة أسابيع.

وقالت الدراسة إن معظم الشجار يقع بني األطفال 
في األسر البريطانية غير أن أكثر من واحد من بني كل 

خمسة شجارات يتورط بها اآلباء واألمهات.
وأضافت الدراس����ة التي شارك فيها 3000 أب وأم 
أن أكثر من نصف ه����ؤالء يتجادلون مع غيرهم من 
أفراد األسرة خالل العطلة الصيفية أكثر من أي وقت 

آخر من العام.
وأش����ارت إلى أن 80% من املشاركني اعترفوا بأن 
أسرهم أكثر عرضة للخالفات حني يدب الضجر بني 

صفوف أبنائها وال يجدون ما يفعلونه.

اجلزائر � أ.ف.پ: ذكرت اإلذاعة اجلزائرية العامة امس اخلميس ان 5 
أشخاص على األقل لقوا حتفهم بسبب األحوال اجلوية السيئة في عدد من 
مناطق اجلزائر امس االول. وقالت احملطة الثالثة لالذاعة ان 3 اشخاص 
لقوا مصرعهم في جلف����ا )270 كلم جنوب العاصمة( بينهم رجل غرق 
في فيضان واثنان في منطقة ميديا )90 كلم جنوب العاصمة(. وقطعت 
عدة طرق بينها طرق وطنية بعواصف عنيفة اول من امس مما ادى الى 

فيضان االنهار التي تكون جافة عادة في هذه الفترة من السنة.

أمير زكي
متكن رجال مباحث الفروانية من العثور على املواطن 
املسن الذي اختطفته طليقته بعد حتديد مكان وجوده في 

شقة شقيقة طليقته، حيث كانت تخبئه.
وكانت »األنباء« قد انفردت بنشر تسجيل قضية اختطاف 
املسن على يد طليقته في مخفر جليب الشيوخ بعد ان تقدم 
ابن املواطن متهما طليقة والده باختطافه من املطار، مدعيا 
استخدامها السحر في التأثير على والده الختطافه بعد وصوله 
بدقائق من القاهرة واخفائه في مكان ال يعرفه أحد لتسلبه 
أمواله. وكان املبلغ )ابن املواطن( قد أعرب عن مخاوفه من 
أن تقوم مطلقة والده باستغالل حالته املرضية، واجباره 
على التوقيع على عقود تتيح لها التصرف في امالكه، ويوم 
امس اخلميس استطاع رجال مباحث الفروانية العثور على 
املواطن املس����ن وضبط طليقته وشقيقتها البدون، وتبني 
ان املطلقة اصطحبت زوجها السابق من داخل املطار وكان 

يقيم في شقة شقيقتها طوال فترة اختفائه.
وقال مصدر أمني ان رجال مباحث الفروانية استطاعوا 
بعد جهود كبيرة حتديد م����كان وجود مطلقة األب، وذلك 

باس����تخدام تكنولوجيا االقمار الصناعي����ة لتحديد موقع 
املختطف. وأش����ار املصدر الى ان مطلقة املواطن قالت انها 
تربطها بزوجها الس����ابق عالقة طيبة، وانه هو من ابلغها 
مبوعد وصوله للمطار وحضرت الى املطار، نافية أن يكون 
ف����ي املطار حلظة وصوله أي من ابنائ����ه، كما ادعى املبلغ 
ضدها، كما نفت جزئية االختطاف أو حبس حرية طليقها، 
مؤكدة ان طليقها كان يقيم في شقة شقيقتها مبحض إرادته. 
وقال املصدر ان مطلقة املواطن اعتبرت ادعاءات ابن زوجها 
بخطفه باستخدام السحر أسلوبا رخيصا ال ميكن أن تقبله 
على نفسها، مشيرة الى ان هناك مشكالت بينها وبني ابناء 
زوجه����ا بدأت منذ زواجها منه، وانهم هم من ضغطوا على 

زوجها ليطلقها.
وأشار املصدر الى ان حالة املواطن املسن ال تسمح بأخذ 
أقوال����ه أو االعتداد بها، حي����ث انه يعاني من ضعف ذاكرة 
واضطراب نفسي، مشيرا الى ان القصة ستحال برمتها الى 
نياب����ة الفروانية للتحقيق فيها، الفتا الى ان مطلقة الرجل 
املس����ن نفت أن تكون قد أجبرت زوجها على التوقيع على 

اي عقود لها تتيح لها التصرف في أمالكه.

3:54الفجر
11:51الظهر
3:27العصر

6:24المغرب
7:45العشاء

مواقيت الصالة

برامج  الفضائيات  الكبرى  ص30 الديوانيات  ص18

إميان بودالل

اللواء طارق حمادة

رجال مباحث الفروانية استعانوا بتقنيات األقمار الصناعية
لتحديد مكان المواطن المسن الذي اختطفته طليقته من المطار

مواطنتان تتسوالن في مجمع تجاري بالعاصمة: 
»القروض أجبرتنا على ممارسة التسول«

أميركي طار بـ 35 ألف دينار من شركة
ومواطنة تتهم شركة بالنصب عليها بـ 22 ألفًا

سوري يجبر ابنته ذات الـ 15 عامًا على التسول 10 ساعات

مسلمة تطرح أول مستحضرات تجميل »حالل« في بريطانيا

مكاسب مادية. وترد بأن ثمة طلب على 
املستحضرات احلالل مع وجود قرابة 1.6 
مليار مسلم في العالم ووجود عدد قليل 
من الشركات التي تقدم مستحضرات 
التجميل أو غيرها من منتجات االغتسال 

التي تتمشى مع معايير الشريعة.
وتضيف أختر التي تتطلع إلى غزو 
األسواق خارج بريطانيا وبيع منتجاتها 
في الصيدليات واملتاجر »اس���تجابة 
النساء حتى اآلن ايجابية ومشجعة. 
»أشعر حقيقة أن هذا املنتج... سد ثغرة 
في الس���وق. ال أسعى وراء التربح بل 

أقدم منتجا يتطلع له الناس«.

حالل في يونيو من هيئة في استراليا 
متنح ش���هادات املطابقة للش���ريعة 

اإلسالمية.
وتقول أختر ان لديها أكثر من 500 
عميلة حاليا وان هناك اهتماما مبنتجاتها 
في ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة 
والشرق األوسط. وألن املستحضرات 
تخلو من املواد الكيماوية واملنتجات 
احليوانية أيضا تقول أختر إنها تلقى 
اقباال كذلك من النباتيات واملعارضات 

ألكل او ارتداء املنتجات احليوانية.
وانتق���د بعض الزعماء املس���لمني 
اختر الستغاللها مفهوما دينيا لتحقيق 

برمنغهام � رويترز: كمسلمة كانت 
سامينا اختر تنزعج عندما تعثر على 
مواد مستخلصة من اخلنازير في بعض 
مستحضرات التجميل التي تستعملها 
لذلك توصلت إلى حل.. مجموعة من 
مستحضرات التجميل احلالل اخلالية 

من الكحول واملواد احليوانية.
أطلقت اختر خطها اخلاص النتاج 
مستحضرات التجميل )سامينا بيور 
ميكاب( م���ن منزلها في برمنغهام في 
يونيو املاضي بعد عامني من التجارب 
وتفخر االن بأول شركة في بريطانيا 

تبيع مستحضرات جتميل حالل.
وقالت أختر )41 عاما( وهي أم خلمسة 
كان ذلك يش���كل عبئا على ضميري. 
عرف���ت أن كثيرا من مس���تحضرات 
التجميل حتتوي عل���ى مكونات غير 
مسموح للمسلمني بأكلها. ثم بدأت أفكر 
إذا كان أكلها حراما فلماذا أضعها على 

وجهي؟
التي تباع  وتضم املس���تحضرات 
أساس���ا عن طريق االنترنت منتجات 
مثل كرمي األساس وأحمر اخلدود وظل 
اجلفون وأحمر الشفاه وتبدأ أسعارها 
من ثمانية جنيهات استرلينية )12.50 
دوالرا( واس���تهدفت في البداية نحو 
مليون مسلمة يعش���ن في بريطانيا. 
لكن فرشاة الرموش غير متوافرة بعد 
إذ جتري حاليا دراسة إمكان انتاجها 

مبواد حالل.
وقالت أختر انها تنتج مستحضراتها 
املتمش���ية مع الشريعة االسالمية في 
أس���تراليا وأوروبا من م���واد نباتية 
ومعادن وزيوت أساسية وڤيتامينات. 
وحصلت منتجاتها على شهادة بأنها 

سيدة تستخدم احمر شفاه »حالل« في محل سامينا

سامينا اختر

مجموعة من مستحضرات جتميل سامينا


