
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة استطالعية: الشباب األلماني ينظر بتفاؤل إلى المستقبل.

ـ والشباب العربي ينظر بتفاؤل أيضا.. ولكن إلى الماضي فقط!
»الداخلية« تطلق خطتها لبدء العام الدراسي بشعار »عيالنا أمانة«.

ـ وأعتقد المواطنين راح يطلقون خطتهم لتوصيل عيالهم للمدارس 
أبواللطفواحدتحت شعار »زحمة يا دنيا زحمة«.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

عالم النصب

البقاء هلل
مبارك سـعد طلق الشالحي ـ 31 عاما ـ الفردوس ـ ق8 ـ ش1 ـ ج2 

ـ م64 ـ ت: 99799551 ـ 99645494.
حمـد محمد حمد بـودي ـ 69 عاما ـ الرجــــال: ضاحية عبداهلل 
الســــالم ـ ق1 ـ ش نصف اليوســــف ـ م21 ـ ت: 22571555، 
النساء: النزهة ـ ق3 ـ ش عكا ـ م2 ـ ت: 22544484 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
وليد عيسى عبداهلل اللوغانيـ  61 عاماـ  الرجال: الشعبـ  ق4ـ  ش 
عبداهلل مشاري الروضانـ  ديوان اللوغانيـ  ت: 99368878، 

النساء: الشهداء ـ ق4 ـ ش402 ـ م19.
اسد عبداهلل مراد الكندريـ  52 عاماـ  الرجال: القادسيةـ  ق2ـ  ش 
القادسية ـ م51 ـ ت: 66244545 ـ 97981211، النساء: بيان ـ 

ق1 ـ ش3 ـ م21 ـ ت: 25383368.
فاطمة نواف عبدالرضا كرم ـ 7 اعوام ـ حســــينية الشامية ـ ق6 ـ 

ش62 ـ م15 ـ بجانب ديوان الرفاعي ـ ت: 66407640.
فالح محمد حبروت الهاجريـ  80 عاماـ  الرجال: جابر العلي 
ـ ق4ـ  ش39ـ  م37ـ  ت: 99050950ـ  النســـاء: جابـــر 
العلي ـ ق8 ـ ش31 ـ م16 ـ ت: 99030350 - الدفن بعد 

صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
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مواقيت الصالة

عرف اإلنسان النصب منذ 
القدم، فاالحتيال صناعة بشرية 
عتيقة، وحيثما يوجد شخص 
ساذج أو شـــخص يطمع في 
الثراء السريع يوجد نصاب 
قادر على استثمارهما، وبعض 
النصابـــن شـــطار بإمكانهم 
جتاوز القوانن واالحتيال على 
السلطات املختصة أو الرسمية، 
ورمبا يكون أشهر هذه األنواع 
الشـــركات التي متني الناس 
باألربـــاح والتملك واملتاجرة 
باملشاريع املختلفة، لتختفي 
الشركة الوهمية وتتبخر أموال 

املودعن األبرياء. 
في عصر االنترنت تكاثرت 
رسائل التصيد االحتيالي، وفي 
كل يوم يستقبل الناس عبر 
بريدهم اإللكتروني رســـائل 
صادرة من مؤسسات وهمية 
تطلب معلومات خاصة وأرقاما 
ســـرية أو رسائل صادرة من 
جهات مجهولة حتمل الوعود 
البراقة بالربح السريع أو تدعو 
للتبرع النقدي وحتويل األموال 

للفقراء واملساكن.
جرائم النصب أنواع منها 
االقتصادي والديني والسياسي 
والعاطفي واألدبي، فاملشعوذ 
الذي يوهم ضحاياه بقدراته 
العجيبة، ورجل  الســـحرية 
الدين الذي يســـتغل عمامته 
الناس،  الفتنة بـــن  إلثـــارة 
والرجـــل الـــذي يعـــد املرأة 
بالـــزواج بغرض التســـلية، 
والسياسي الذي يروج لألوهام 
الكاذبة، والشخص  والوعود 
الذي يتصنع املوهبة األدبية 
والفنيـــة، جميعهم محتالون 
وان اختلفـــت أدوات النصب 

لديهم.

حماس تغلق مطعمًا دخنت امرأة فيه النارجيلة

سعودية عشرينية تقترن بستيني 
كي ال تخسر فرصتها الوظيفية!

والية ألمانية تعتزم تدريس الدين اإلسالمي كمادة أساسية
كخطوة ضد تيار معاداة المهاجرين المسلمين في أوروبا

المشروع تشارك فيه 42 مدرسة ويشمل 2000 تلميذ

العربية: تعتزم والية سكسونيا السفلى 
االملانية البدء في تدريس مادة الدين اإلسالمي، 
كمادة أساســــية في املقررات الدراسية في 
املدارس التي يدرس بها عدد كاف من التالميذ 
املســــلمن، وقال وزير الثقافة املسؤول عن 
شؤون التعليم في الوالية، برند التهوسمان، 
في هانوڤر: »أعتقد ان بوسعنا البدء، اعتبارا 
من العام الدراسي بعد املقبل«، نقال عن تقرير 
لصحيفة »الشرق األوسط« في عددها الصادر 
أمس. وجــــاءت تصريحات الوزير األربعاء 
أثناء حضوره حصة دين إسالمي في مدرسة 
ابتدائية بهانوڤر. وستكون لوالية سكسونيا 
السفلى الريادة في هذا املشروع على مستوى 
املانيا. وتقتصر خطط تدريس الدين اإلسالمي 

في الوالية حتى اآلن على مشروع جتريبي 
تشارك فيه 42 مدرسة ابتدائية، ويستفيد 

منه نحو 2000 تلميذ.
بــــدأت تتصاعد في  املهاجرين  وقضية 
الفترة األخيرة، حيث عقد سياسي مغمور 
في برلن، يدعى رينيه شتاتكفيتس مؤمترا 
صحافيا األسبوع املاضي وأعلن تشكيل حزب 
جديد يحمل اسم »احلرية«، ولم يعر كثيرون 
خارج املانيا األمر اهتماما، لكن في العاصمة 
االملانية جاء تأسيس حركة على غرار حزب 
السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، املناهض 
للمهاجرين ليحدث زلزاال سياسيا ترددت 
توابعه في مكتب املستشارة االملانية أجنيال 

ميركل على اجلانب اآلخر من البلدة.

وقال شتاتكفيتس، الذي طرد من حزب 
ميركل، االحتاد الدميوقراطي املسيحي بسبب 
آرائه: »اآلن نركز على بناء هذا احلزب اجلديد 
في برلن، لكــــن إذا حالفنا النجاح هنا فلن 
أستبعد قطعا توسيع نطاق هذا على مستوى 
البالد«. ويبلغ شــــتاتكفيتس من العمر 45 
عاما، وهو من منطقة بانكوف في شرق برلن 
ويريد حظر ارتداء احلجاب واغالق املساجد، 

ووقف اإلعانات االجتماعية للمسلمن.
شــــتاتكفيتس يعتبر أحدث وجه ضمن 
فئة من املناهضن للمهاجرين على الساحة 
السياســــية األوروبية. وجتتذب هذه الفئة 
ناخبن وتضع القاعدة العريضة من الساسة 

في موقف الدفاع.

برلسكوني يهبط اضطراريًا

الرياضـ  يو.بي.آي: اقترنت سعودية عشرينية 
من سكان مدينة الدمام، شرق اململكة، برجل ستيني 
يقيم في حفر الباطن لكي ال تخسر فرصة للعمل 
كمدرسة كانت مرشحة لها وتشترط ليقبل بها أن 

تثبت أنها تقيم في احملافظة نفسها.
وكانت الفتاة املتقدمة للوظائف التعليمية قد 
مت ترشيحها مبحافظة حفر الباطن شرق اململكة 
وهي من سكان مدينة الدمام ولم تقبل جلان إثبات 
اإلقامة في مديرة تعليم حفر الباطن أوراقها نظرا 
إلى إقامتها خارج احملافظة، ما حدا برجل ستيني 
من محافظة حفر الباطن أن يعرض فكرة الزواج 
بها على ولي أمرها، الذي سألها، فوجدت في ذلك 
فرصـــة ذهبية لها من أجـــل احملافظة على حلم 

العمر »الوظيفة«.
وقالت إحدى قريبات الفتاة لصحيفة »سبق« 
االلكترونية امـــس إن قريبتها معلمة وتبلغ من 

العمر 28 سنة وتخرجت منذ أكثر من 6 سنوات 
وكانت تنتظر طوال تلك السنوات أن يتم تعيينها 
معلمة بإحدى املدارس وعندما مت ترشيحها صدمت 
من شرط إثبات اإلقامة حيث ال يوجد لديها أقارب 

مبحافظة حفر الباطن.
وأضافت أن الفتاة ظلت طوال شـــهر رمضان 
حتاول إقناع والدها بنقل عمله إلى حفر الباطن 
حتى ال تخسر وظيفتها التي انتظرتها طوال تلك 
السنوات حتى جاء رجل ستيني يعمل في قاعدة 
امللك خالد العســـكرية وتقدم خلبطتها فوافقت 

على الفور.
الســـعودية  التربية والتعليم  وكانت وزارة 
اشـــترطت إقامة املعلمات املرشـــحات للوظائف 
التعليمية في الوزارة جتنبا لعدم سفر املعلمات 
مسافات طويلة وبالتالي وقوع احلوادث املرورية 

التي تكثر أثناء نقل املعلمات.

روما ـ يو.بــــي.آي: تعرضت طائرة رئيس 
الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني امس لعطل 
مفاجئ أثناء توجهه إلى العاصمة البلجيكية 
بروكسل ما دفع القبطان إلى هبوط اضطراري 

مبطار ميالنو.
ونقلت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية عن نائب 
سكرتير مجلس الوزراء الذي رافق برلسكوني 
في الرحلة باولو بونايوتي قوله إن »ســــبب 

الهبــــوط عطل مفاجــــــئ فــــي إحدى النوافذ 
أثناء حتليق الطائــــــرة، وجميع املســــافرين 
على طائــــــــرة الرئيس بخير ونحن بانتظار 
وصـــــول طائرة أخرى إلكمال الرحلـــــة إلى 

بروكسل«.
يذكر أن برلسكوني كان متوجها إلى بروكسل 
للمشــــاركة في قمة رؤساء ورؤساء حكومات 

دول االحتاد األوروبي.

»آبل« تقدم اشتراكات في الصحف لمستخدمي »آي باد«

تأخر راتبه فأحرق نفسه!
 لم يجـــد عامـــل هندي 
وســـيلة افضل للتعبير عن 
احتجاجه سوى اضرام النار 
في جسده بعد ان سكب على 
امام مصلحة  البنزين  نفسه 
املياه في بيهار بالهند حيث 

يعمل.
ومتكن رجال االسعاف من 
انقاذ العامل واخماد النيران 
وارساله الى املستشفى لعالجه 
من احلروق التي اصيب بها.

وكان العامـــل الهندي قد 
وقف احتجاجا مساء اول من 
امس مع مجموعة من العمال 
املاويـــن احتجاجا على عدم 
دفع رواتبهم املتأخرة، حيث 
يعملـــون ملصلحـــة مقاول 
مصلحة املياه في والية بيهار 

الهندية.
)أ.پ(

ظل التراجع الكبير في اشتراكات 
الصحف نتيجة اإلنترنت.

كانـــت عدة صحـــف كبرى 
مثل »وول ســـتريت جورنال« 
و»نيويورك تاميز« و»يو إس 
إيه توداي« أطلقت بالفعل نسخا 
متوافقـــة مع »آي باد«، وتصل 
قيمة االشتراك في هذه النسخة 
من »وول ستريت جورنال« إلى 

3.99 دوالرات اسبوعيا.

30% من قيمة االشتراك مقابل 
توصيل احملتوى الصحافي إلى 
املستخدمن وإدارة عملية نقل 
احملتوى، في حن تريد الصحف 
دفع رســـم محدد وليس نسبة 

إلى »آبل«.
إلى جهاز  الناشرون  ينظر 
الكمبيوتر اللوحـــي »آي باد« 
باعتباره جهازا واعدا ميكن أن 
يساعدها في تسويق محتواها في 

ســـان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: 
ذكرت تقارير صحافية مســـاء 
األربعاء أن شركة »آبل«، أكبر 
منتج لإللكترونيات في الواليات 
املتحدة من حيث القيمة االسمية، 
استعدت إلطالق خدمة االشتراك 
في الصحف ملستخدمي أجهزة 
الكمبيوتر اللوحي »آي باد« التي 
طرحته الشركة العام احلالي.

وقالت صحيفة »سان خوسيه 
ميركوري« إن إطالق هذه اخلدمة 
ســـيتم »قريبا« ولكنها تنتظر 
انتهاء املفاوضات بن آبل ودور 
النشـــر الصحافي حول اجلهة 
التي ستســـيطر على بيانات 

املشتركن.
يريد الناشرون السيطرة على 
املعلومات من أجل اســـتهداف 
املشتركن باإلعالنات بصورة 
أفضل في حن تريد آبل االحتفاظ 
باملعلومـــات لصالـــح خدمـــة 
املوسيقى الرقمية اخلاصة بها، 

»آي تيونز«.
هناك نقطة خـــالف أخرى 
بن »آبل« وناشـــري الصحف 
تتعلق بتقاسم إيرادات اخلدمة 
آبل احلصول على  حيث تريد 

احذر الحب .. فقد تخسر  أعز أصدقائك بسببه

غزة ـ رويترز: قال أحد مالك فندق في 
قطاع غزة إن الشرطة التابعة حلركة حماس 
أمرت بإغالق مطعم تابع للفندق األربعاء 

لسماحه المرأة بتدخن النارجيلة.
ومـــن املعتقد أن هـــذه أول مرة تطبق 
فيها حماس التي حتكم قطاع غزة مثل هذا 
احلظر الذي أعلن في يوليو على النســـاء 

الالتي يدخن النارجيلة علنا.
وأضاف الشريك وهو يسرد ما حدث بن 
الشرطة واملرأة »كانوا يتصرفون كما لو أنهم 

ضبطوها متلبسة بارتكاب جرمية«.
وتابع الرجل الذي طلب عدم اإلفصاح عن 

اسمه ان الشرطة »اتهمتنا بانتهاك التقاليد 
الفندق  والقيم اإلسالمية« وأمرت بإغالق 
ملدة ثالثة أيام، وجرى في وقت الحق تعديل 

األمر ليشمل املطعم وحسب.
ونفى متحدث باســـم شـــرطة حماس 
أن يكون ســـبب اإلغالق هو تدخن املرأة 
للنارجيلـــة ولكنه قال إن مـــالك الفندق 
»ارتكبوا بعض املخالفات« دون أن يخوض 

في التفاصيل.
وأثار قرار حظر النارجيلة انتقادات من 
جانب جماعات حقوق اإلنسان التي اتهمت 

حماس بتقييد احلريات العامة.

لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: وجـــد باحثـــون 
بريطانيون أن ثمن الوقوع في احلب باهظ، 

وهو فقد اثنن من أقرب األصدقاء.
وذكـــر موقـــع صحيفة »ديلـــي ميل« 
البريطانيـــة أن باحثـــن فـــي جامعـــة 
»اوكسفورد« وجدوا في دراسة أجروها أن 
من يبدأون بعالقة عاطفية جديدة يخسرون 
على األرجح عضوين من دائرة صداقاتهم 

احلميمة.
وقال الباحثون ان الصديق األول يضحي 

من أجل إفســـاح الطريق أمام الشـــريك 
اجلديد واآلخر يرحل بسبب جتاهله لوقت 

طويل.
وقال املسؤول عن الدراسة البروفيسور 
روبن دونبار »لقد بررنا للتو أنك إن دخلت 
في عالقة غرامية فإن ذلك سيكلفك صديقن. 

وهذا أمر مفاجئ بعض الشيء«.
وتوقع الباحث أن يكون ســـبب فقدان 
الشخص لألصدقاء في هذه احلالة هو الوقت 

الذي يخصصه لشريك حياته اجلديد.

غازي القهيدي اليوم وياكم

الصفحة األمنية ص16
صفحة آراء ص31

تســـتضيف »األنبـــاء« اليـــوم 
)اجلمعة( مدافع منتخبنا االوملبي 
لكـــرة القدم ونـــادي النصر غازي 
القهيدي ما بن الساعة 4.30 و5.30 
مساء اليوم وذلك للحديث عن حظوظ 
األزرق األوملبي في تصفيات أوملبياد 
لندن وبطولة غرب آســـيا وأسباب 
تألقه فـــي »خليجي 2« للمنتخبات 
االوملبية وعـــن حظوظ النصر في 
البطوالت احمللية باإلضافة الى الرد 
على أسئلة القراء وذلك على الهواتف 
ـ  ـ 24830238  التاليـــة: 24830514 

24830322، داخلي: 131 ـ 318.

أصحاب ملهى »مكة« يغيرون االسم 
نزواًل عند رغبة الجالية اإلسالمية

مدريـــد ـ كونـــا: اعلـــــــــن مالكـــو امللهـــــى 
املســـمــــى بـ »مكة« في احدى املناطق االسبانية 
انهم ســـيغيـــــــرون اليوم اســـم امللهى بصورة 
رســـميــــــة، معربن عن اسفهم الشديد ملا سببه 
االسم السابـــــــق مـــــن سخط وغضب في أوساط 
اجلالية االســـالمية فــــي اسبانيا واملسلمن في 

مختلف انحاء العالم. 
ونقلت صحيفة اسبانية امس عن املالكن قولهم 
انهم »ســـيغيرون اسم امللهى النهاء حالة التوتر 
الشـــديد في املنطقة وللحد من موجة التهديدات 
التي وجهتها جهات متطرفة بشـــن هجمات على 
مناطق متفرقـــة في البالد ومقاطعـــة املنتجات 

االسبانية«.
وأضافت الصحيفــــــة ان »لقاءا وديا سيجمع 
اليـــوم قـــــــادة اجلالية املســـلمة فـــي املنطقة 
وأصحـــاب امللهى الذيـــــــن اكـــــدوا انهــــم لم 
يقصدوا االســـــــاءة الى الدين االسالمي ورموزه 
ســـيتم بعــــده عقــــد مؤمتر صحافي لتوضيح 
املواقــــف وتصحيحها واعالن تغيير اســـم امللهــــى 

بشكـــل رسمـــي«.
يذكر أن امللهى الذي اطلق عليه اسم »مكة« افتتح 
في منطقة »أغيالس« التي تبعد حوالي 100 كليومتر 
عن مدينة »مورثيا« الواقعة جنوب شرق اسبانيا 
في يوليو املاضي واجه حملة من االســـتنكار في 
األوساط االسالمية في اسبانيا وتسبب في تصاعد 
تهديدات جماعات متطرفة فيها الى مستويات لم 

تشهدها منذ أعوام.

آبل تنتظر قرار دور النشر للبدء بإطالق خدمة االشتراك في الصحف

لقطة تلفزيونية للعامل الهندي أثناء إضرامه النار بجسده

لندنـ  د.ب.أ: رغم انفصالها عن زوجها املخرج 
البريطاني سام ميندز منذ نحو ستة أشهر، أكدت 
جنمة هوليوود الشــــهيرة كيت وينسلت أنها 

سعيدة جدا وتستمتع بوقتها من أطفالها.
وقالت وينســــلت في تصريحــــات للموقع 
اإللكتروني البريطاني »فيميل فيرست« املعني 
بأخبار املشاهير أنها جتد الكثير من الدعم لدى 
طفليهــــا ميا هوني )9 أعوام( وجو )6 أعوام(. 

واضافت النجمة البريطانية )34 عاما(: »عندما 
أنظر إلى أطفالي، ال أصدق أحيانا أنهم أبنائي 
أنا، أنا ممتنة جدا ألن لدي أطفاال وأصب تركيزي 
اآلن بالكامل عليهم وعلى مشــــروعات األفالم، 
إن وجــــدت. إنني أقضي فعــــال وقتا رائعا مع 

أطفالي«.
جتدر اإلشارة إلى أن وينسلت تواعد حاليا 

عارض األزياء لويس دولر )34 عاما(.

كيت وينسلت:  سعيدة رغم االنفصال


