
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: مئات اآلالف سيهربون من الشرق األوسط إلى روسيا بعد ذوبان 

جليدها عام 2050.
ـ وقبلهم هرب مئات اآلالف بسبب »جليد« السياسة.

تقرير: اآلسيويون يتحكمون في سوق السمك في الكويت.
ـ والدليل من 10 سنين والزبيدي صار اسمه »زبادي« والهامور صار »آمور«.

أبواللطفواحد

السايرزم

أن تكون متميزا ومتفوقا 
بني النجارين أو الصباغني أو 
غيرهم من أصحاب احلرف 
خير لك ألف مرة من أن تكون 
فاشال أو متعثرا بني األطباء 
املهندسني أو احملاسبني  أو 
أو سواهم من أصحاب املهن 
التي تقتضي من ممارسيها 
وضع ربطة العنق وارتداء 
الثياب النظيفة األنيقة. ذلك 
أن التميز والتفوق في أداء 
العمل هو مقياس العطاء ال 
نوع املهنة أو مكان العمل. 
فاحملام����ي الذي ينصب 
على موكليه مهني فاش����ل 
وان وضع على كتفه معطف 
احملاماة أو ترافع في عشرات 
القضاي����ا اخلاس����رة. أم����ا 
الناجح صاحب  امليكانيكي 
ورش����ة تصليح السيارات 
القادر على تشخيص أعطال 
املركبات بدقة وإرضاء عمالئه 
الكثيرين فهو حرفي ناجح 
وان تلطخت ثيابه بزيوت 

احملركات.
قصارى القول أن احلياة 
العملي����ة الناجحة ال عالقة 
لها باملنصب أو السلطة أو 
الشهادة العلمية أو نوعية 
املكتب وعدد الس����كرتارية 
فيه. فرب ش����رطي برتبة 
متواضع����ة  عس����كرية 
ميتلك قدرة وإصرارا على 
البحث والتحري ومالحقة 
اخلارجني على القانون أكثر 
الرتبة  من رئيسه صاحب 
الكبي����رة. فالنجاح العملي 
قرين احل����رص على إتقان 
العمل والس����عي إلى بلوغ 

التمامية.

التمامية

البقاء هلل
بدر ناصر مخلد العسيبل املطيري � 15 عاما � الرجال: الرقة 
� ق7 � ش9 � م321 � ت: 66649575، النساء: فهد 

األحمد � ق1 � ش116 � م49 � ت: 23630304.
عبدالعزيز بدر سـليمان البـدر القناعي � 64 عاما � الرجال: 
ديوان القناعات � الشويخ � ت: 99005550، النساء: 

النزهة � ق1 � ش قريش � ج11 � م16.
يعقوب جاسم شاهني الغامن � 90 عاما � الرجال: ديوان 
الغامن � الفيحاء � ت: 99800700 � 22521525، النساء: 

النزهة � ق3 � ش30 � م13 � ت: 22521520.
فوزيـة نايف منجـون، أرملة محمد أحمد احلمادي � 
68 عام���ا � الرجال: الدوحة � ق1 � ش3 � م7 � ت: 

99044169، النساء: الدوحة � ق1 � ش2 � م29.
هندي سـعد صقر العجمـي � 78 عاما � الرجال: هدية � 
ق2 � ش4 � م73 � ت: 66688351، النساء: صباح 
السالم � ق11 � ش األول � ج5 � م11 � ت: 55580280 

� الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
سالم ابالل العامر � 75 عاما � األندلس � ق10 � ش8 

� م170 � ت: 24884859.

4.18الفجر
5.37الشروق

11.40الظهر
3.07العصر

5.43المغرب
7.00العشاء

مواقيت الصالة

صفحة آراء ص9

الصفحة األمنية  ص8

صالح الساير
www.salahsayer.com

الشمس تهدد األنظمة الحيوية على األرض عام 2013

جنح الفنان حس����ني اجلسمي وهو يغني 
بلهجة أه����ل بلده اإلمارات، وجنح ايضا وهو 
يغني باللهجة املصري����ة كما نافس املطربني 
املصريني وهو يغني: »بحبك وحشتيني« و»قول 
رجعت ليه يا حبيبي« و»ستة الصبح« حتى 
استطاع اجلس����مي ان يصل لكل قلوب »أهل 
كايرو« من خالل تيتر املسلس����ل الذي حقق 
جناحا مبجرد عرضه في بداية شهر رمضان 
املاضي واعتبر اجلس����مي ملجلة »سيدتي« ان 
النج����اح نابع من محبة وعش����رة بيني وبني 
املصريني، اذ قال انا ال اعتبر نفس����ي مطربا 
خليجيا يغني في مصر، بل انا مواطن مصري 
اصيل، وقد منحت نفسي اجلنسية املصرية 

منذ اليوم االول الذي وطئت فيه قدماي ارض 
مصر، واصدقائي كلهم في مصر، فأنا لم ارتو 
من مياه النيل فقط، بل استنشقت رائحة مصر، 
وعندما أفرح مع اهلها بفوز املنتخب الوطني، 
فهذا ليس نابعا من واجب علي كعاشق ملصر، 
بل هو نابع من محبة حقيقية، انا اشعر باني 
قدمي في مصر واعيش فيها منذ زمن طويل، كما 
اني احفظ كل شوارع مصر اجلديدة ومدينة 
نصر وامبابة والسيدة عائشة واملنيل، واقود 
س����يارتي بنفسي في هذه الشوارع، ممكن ان 
»أتوه« احيانا لكني عادة اعرف الطريق بعد 
سؤال االشخاص املوجودين في الشارع والذين 

اشعر بانهم اهلي وناسي.

العربية: حذر باحثون من انفجار ضخم 
للطاقة في الشمس قد يتسبب في إصابة الكرة 

األرضية بأضرار بالغة في عام 2013.
التحذير ال���ذي أطلقه العلم���اء يتعلق 
بتداعيات قد يحدثها تزايد نشاط الشمس، 
فالعواصف الشمسية تهب حني تشتعل البقع 
الشمسية وتنتج قنوات مشحونة باجلزيئات 
التي قد تضر بأنظمة الطاقة، حيث ان نشاط 

الشمس يزداد كل 11 عاما.
وبحسب »ناسا«، فإن الشمس تستيقظ 

من نوم عميق، وفي السنوات القليلة املقبلة 
يتوقع ان نرى مس���توى أعلى من النشاط 
الشمسي، هذا النشاط الزائد سيؤدي، بحسب 
العلماء، الى هبوب عواصف شمس���ية من 
شأنها تهديد األقمار الصناعية وأنظمة حيوية 

اخرى على سطح األرض.
وحذر العلم���اء من أن أنظم���ة املالحة 
واخلدمات املالية واتصاالت الراديو قد تتضرر 

جميعها بفعل نشاط الشمس.
وبحس���ب التقديرات، فإن الضرر الذي 

تس���ببه العاصفة الشمسية قد يكون أكبر 
اقتصاديا ب� 20 مرة من األضرار التي سببها 

إعصار كاترينا في الواليات املتحدة.
وحتدث العلماء عن تطمينات بإمكانية 
تفادي هذه األضرار في حال املعرفة املسبقة 
بهبوب العاصفة، وإطفاء احملوالت ووضع 

األقمار الصناعية في حال األمان.
وقد وضعت مركبات فضائية عند جهات 
متقابلة من الشمس تبث صورا لنحو %90 

من سطح الشمس ملراقبة نشاطها.

رجال بريطانيا يتفوقون على النساء الجسمي: منحت نفسي الجنسية المصرية
في استهالك مستحضرات التجميل

هاواي.. جزيرة الموت المبكر

لن���دن � د.ب.أ: يعتبر اجلم���ال أكثر تكلفة بالنس���بة للرجال 
البريطاني���ني بصورة تف���وق ما يتصوره البع���ض. فقد أظهرت 
دراس���ة أجريت على رجال تتراوح أعمارهم بني 18 عاما و35 عاما 
أنهم ينفقون أمواال أكثر من النس���اء على مستحضرات التجميل. 
فعلى سبيل املثال، يس���تخدم 20% من الرجال الكرميات املرطبة 
للبشرة. إال أن النساء، وفقا للدراسة، مازلن يستغرقن وقتا أطول 
لالستعداد في الصباح للخروج من املنزل حيث يحتجن إلى نصف 

ساعة في املتوسط بزيادة قدرها خمس دقائق عن الرجال.

واش����نطن � يو.بي.آي: معظمنا يعتبر ج����زر هاواي املكان األمثل 
للهروب والراحة والترفيه فيه عن النفس، لكن املظاهر قد تكون خداعة 

فقد وجد باحثون أن احلياة فيها تزيد من خطر املوت املبكر.
ونقلت مجلة »تامي« األميركية عن الباحثني في جامعة »ميتشغان« 
أن سكان هاواي األصليني هم أكثر عرضة خلطر املوت مبكرا مقارنة 

باألميركيني البيض واألفارقة.
وقالت املسؤولة عن الدراسة سيال باناباسا »لم أتفاجأ )بذلك( إذ 
كان هناك كثير من الوقائع التي تش����ير إلى أن س����كان هاواي وجزر 

الباسيفيك ميوتون مبكرا، لكن هذه النتائج تؤكد ذلك«.

لندن � إيالف: اعترفت 
كيم كارديش���يان بأنها 
مهووسة بأذان الشباب 
الصغيرة وقالت »األذان 
الصغيرة تثيرني ودائما 
أفكر هل ميكنني الزواج 
الش���اب؟ وكيف  به���ذا 
سيكون شكل أوالدنا؟«.

ف���ي حني نف���ت كيم 
مواعدتها املغني كريس 
ب���راون وقالت »إن هذه 
االش���اعة س���خيفة جدا 
وإنه���ا حرفيا ل���م تعد 
باس���تطاعتها نفي هذه 
اإلشاعات السخيفة التي 

تصدر يوميا«.
وقال���ت كي���م إنها ال 
تواعد أح���دا في الوقت 
احلالي وال حتب اخلروج 
مع أكثر من شاب خوفا 

على سمعتها. 

كيم كارديشيان تريد الزواج بشاب »أذناه صغيرتان«

رئيس كولومبيا والملكة رانيا في حفل شاكيرا

أ.ب: ق���د يكون الرئي���س الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس توجه الى نيويورك حلضور 
اجلمعي���ة العامة لالمم املتحدة املتحدة لكنه لم 
يش���أ ان مير من دون حضور عرض للمغنية 

الكولومبية شاكيرا اللبنانية االصل.
وتوجه سانتوس، ترافقه الرئيسة التشيلية 

السابقة ميشيل باشيليه وامللكة االردنية رانيا 
واملمثل جيم كاري الى ماديسون سكوير غاردن 

اول من امس ملشاهدة عرض شاكيرا.
وسبقوا اجلماهير الغفيرة التي مألت الساحة. 
وقالت ش���اكيرا »انه شرف لنا«، شاكرة رئيس 

بالدها على حضوره.

كيم كارديشيان

امللكة رانيا

البالك باد تقرير لـ»األنباء« عن الـ»بالك باد« املنشور في 13 أغسطس املاضي

شاكيرا

عملة كريدتس االفتراضية

حسني اجلسمي

»بالكبيري« تستعد لطرح الكمبيوتر اللوحي »بالك باد«

»فيس بوك« تطلق عملة افتراضيةخاصة بموقعها
إيالف � نيويورك: بدأت »فيس بوك« 
تختبر عملتها االفتراضية التي س���متها 
كريدتس منذ عام في بعض األلعاب الشعبية 
على املوقع االجتماعي. واجتازت »فيس 
بوك« مرحلة مهمة هذا الشهر عندما اصبح 
الدفع احلصرية لغالبية  موقعها طريقة 
العاب ش���ركة زينغا، الشركة الرئيسية 

لتطوير تطبيقات »فيس بوك«.
ومن املتوقع ان تبلغ ايرادات زينغا هذا 
العام 500 مليون دوالر، بحس���ب شركة 
انسايد نتورك ألبحاث السوق التي تتابع 
تطبيقات »فيس بوك«، مشيرة الى ان ماليني 
املستخدمني يدفعون نقودا حقيقية لشراء 
بضائع افتراضية في العاب مثل فارم فيل 
ومافيا وورز، ومن خالل عملة كريدتس 
االفتراضية ستقتطع »فيس بوك« حصة 

قدرها 30% عن كل صفقة.

وتتوقع »فيس بوك« ان تستخدم عملتها 
االفتراضية لش���راء الغالبية العظمى من 
البضائع االفتراضية التي تباع على املوقع 
االجتماعي حتى نهاية العام احلالي. ويقدر 
ان يبلغ حجم هذه السوق املتنامية بوتائر 
متسارعة 835 مليون دوالر على »فيس 
بوك« هذا العام. ولتوس���يع هذه السوق 
بدأت »فيس بوك« هذا الشهر تبيع بطاقات 

ائتمان افتراضية خاصة بالهدايا.
تقول شركة »فيس بوك« انها ال تريد 
في هذه املرحل���ة إال ترويج نظام العملة 
االفتراضية للمساعدة في توسيع عمليات 
بيع وش���راء البضائع االفتراضية، لكن 
رئي���س »فيس ب���وك« التنفي���ذي مارك 
زوكربيرغ اش���ار مؤخرا الى ان الشركة 
قد تقرر تطوير اس���تعماالت هذه العملة 

االفتراضية في املستقبل.

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: ذكرت تقارير 
إخبارية أن ش���ركة »آر.آي.إم« الكندية التي 
تنتج الهاتف الذكي الشهير »بالك بيري« تعتزم 
الكشف عن جهاز كمبيوتر لوحي من إنتاجها 
باسم »بالك باد« ملنافسة كمبيوتر »آي باد« 
الذي طرحته شركة »آبل« األميركية في وقت 
سابق العام احلالي، والذي حقق جناحا كبيرا، 
وكانت »األنباء« قد نشرت الشهر املاضي تقريرا 
شامال عن »بالك باد« نقال عن تقارير اخبارية 
اشارت الى انه ينتظر ان يطلق نوفمبر املقبل 

في نسخة جتريبية.
وذكر موق���ع »زد.دي نت« املعني بأخبار 

التكنولوجيا على اإلنترنت وصحيفة »وول 
ستريت جورنال« أن اجلهاز اجلديد املنتظر 
الكشف عنه خالل مؤمتر مطوري »آر.آي.إم« 
سيمثل حتديا حقيقيا جلهاز »آي باد« واألجهزة 
املماثلة التي تطورها شركات سامسونغ الكورية 

اجلنوبية وديل وموتوروال االميركيتني.
يعمل اجلهاز بنظام التشغيل أندرويد الذي 

تنتجه شركة جوجل خلدمات اإلنترنت.
وينتظر أن يحظى »بالك باد« بش���عبية 
كبيرة بني مس���تخدمي الهاتف الذكي »بالك 
بيري« من الش���ركات، ولكنه سيعمل بنظام 
تشغيل مختلف عن نظام تشغيل هذا الهاتف. 

ورغم النجاح الكبير الذي حققته »آبل« من 
خ���الل جهازي »آي فون« و»آي باد« فإنها لم 
حتقق النجاح املنتظر بني العمالء من الشركات 
بسبب السيطرة الصارمة التي تفرضها آبل 

على مختلف وظائف أجهزتها.
وذكرت »وول ستريت جورنال« أن »بالكباد« 
سيطرح في األسواق قبل نهاية العام احلالي، 
وهو يحتوي على شاش���ة مقاس 7 بوصات 
)15.4 س���م( وآلة أو آلتي تصوير مع القدرة 
على االتص���ال باإلنترنت من خالل االرتباط 

بأي جهاز هاتف »بالك بيري« قريب.


