
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تأجيل اجتماع لجنة المتابعة العربية لمفاوضات السالم إلى نوفمبر.

ـ ونصيحتنا أن تؤجلوا اجتماعكم إلى األبد واألفضل أن تلغوا لجنتكم
بـ »كبرها« ألنها ال تقدم وال تؤخر.

سعر كرتون الطماط وصل 5 دنانير.
ـ وشكل الزيادة لو استمرت بناخد رواتبنا الشهر الياي بالطماط يعني 

أبواللطفواحدمتوسط راتب الموظف بيصير 200 طماطة وخيارتين.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

إكسسوارات البشر

حجم صي���وان األذن 
ال عالقة له بقوة السمع، 
وليس كل من له أذنان في 
رأسه قادر على اإلنصات 
أو استيعاب وفهم وإدراك 
م���ا يس���مع، فالبع���ض 
ميتل���ك أذن���ن ال عالقة 
لهما باحلواس اخلمس، 
حتدثه أو حتذره عشرات 
املرات لتكتشف ان هزهزة 
الرأس ال تعني اإلصغاء، 
وان أذنيه مجرد اكسسوار 
يعلقه في رأسه، نتوء أو 

قرط من غضروف.
هناك في البش���ر من 
ميتلك قوة إبصار حادة، 
يرى البعيد بالدرجة ذاتها 
التي يرى بها القريب، وكأنه 
»زرقاء اليمامة« غير انه 
ال يدرك ما يراه، فذهنيته 
عاجزة عن حتليل املشاهد 
والتجارب التي تعبر أمام 
عينيه، وكأنه فاقد للبصر، 
ميتلك عينن ال متكنانه 
من رؤية الواقع، بل هو 
أو يتخيل  يرى ما يحب 
أو يتمن���ى، ي���رى احلق 
فيعرض عنه ويش���اهد 
الصواب ليختار اخلطأ، 

ورمبا اخلطيئة.
وما يجري على األذن 
والعن ينسحب كذلك على 
اللس���ان، فبعض الناس 
قادر على إخراج الصوت 
من فم���ه لكنه عاجز عن 
ال���كالم، فبع���د أن يأخذ 
دوره باله���رج واله���ذر، 
تفحص كالم���ه فال جتد 
الكالم املنطقي، لتدرك بعد 
الفح���ص انه »كلمنجي« 
يصفصف كالما بال معنى، 
وان لسانه الطويل يعوض 

الغباء العريض.

البقاء هلل

هناء عبداهلل عبداللطيـف العثمان � 57 عاما � الرجال: دار 
العثمان � الش���عب � ق4 � ش40 � م26 � ت: 22654254 
� 22654054 � النس���اء: الس���رة � ق1 � ش12 � م13 � ت: 

.99056789
فهد عبدالرزاق الوهيب � 73 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل 
السالم � ق3 � ش37 � م17 � ت: 99636696 � النساء: جنوب 

السرة � السالم � ق1 � ش120 � م36 � ت: 25214180.
مرمي علي عبدالرضا صادق، أرملة علي يوسف الياقوت � 66 
عاما � الرجال: هدية � ق3 � ش4 � م4 � ت: 99705757 � 
النس���اء: الساملية � ق12 � ش أبوذر الغفاري � ج5 � م4 

� ت: 25615866.
مزنة زايد شافي العتيبي، أرملة مشبب غافل زهيميل العتيبي 
� 69 عاما � صباح السالم � ق3 � ش2 � ج9 � م44 � ت: 

.66683344
نسـاءعباس مقامـس، أرملة حيدر اس���ماعيل مقامس � 
85 عام���ا � الرجال: مس���جد مقام���س � الرميثية � ت: 
99481100 � النس���اء: الدسمة � ق6 � ش األنباري � م10 

� ت: 97799339.
عبدالصمد شهاب أحمد املغربي � 75 عاما � الرجال: الروضة 
 � � ق3 � ش36 � م18 � ت: 99277746 � 60997823 
النس���اء: الس���الم � ق2 � ش203 � م7 � ت: 22519440 � 

الدفن التاسعة صباحا.
سكينة غلوم اسـماعيل خاجة، أرملة علي عباس خاجة � 
82 عاما � الرجال: مس���جد عباس ميرزا )الشيرازي( � 
بنيد القار � ت: 99058296 � النساء: احلسينية الزينبية 

)الشيرازي( � ت: 67750065.
زهـرة بابا غلوم خاجـة � 47 عاما � الرج���ال: بنيد القار � 
حسينية سيد علي املوسوي � ت: 99052770 � النساء: 

خيطان � ق5 � ش5 � م6.
زينب حميد أحمد أسري، زوجة محمد حسن علي حسن 
بوحمد � 22 عاما � النس���اء والرجال: حسينية بوحمد 

الدعية � ت: 99841267 � الدفن التاسعة صباحا.
خلود فهد دغيم صنهات الديحاني � 5 سنوات � اشبيلية � 
ق4 � ش427 � م6 � بجان���ب صالة نايف املطيري � ت: 

.99069776 � 60033366
الصفحة األمنية ص11

صفحة آراء ص19 

مواقيت الصالة

4:22الفجر
5:41الشروق

11:38الظهر
3:02العصر

5:34المغرب
6:51العشاء

علماء يكتشفون كوكباً شبيهاً باألرض في مجرة الميزان 
أشاروا إلى احتمال وجود حياة على سطحه

)د.ب.أ(:   � واش���نطن 
أعلنت جامعة كاليفورنيا 
في سانتا كروز يوم األربعاء 
املاض���ي أن مجموعة من 
العلماء في الواليات املتحدة 
اكتش���فوا ما قد يكون أول 
كوكب يصلح للعيش عليه 
خارج املجموعة الشمسية 
الت���ي ينتمي له���ا كوكب 

األرض.
العلماء  ووجد فري���ق 
كوكبا في حج���م األرض 
)وثالثة أضعاف كتلتها( 
في مدار حول جنم قريب، 
من املمكن أن يكون به ماء 

سائل على سطحه.
وقال ستيفن فوجت، أستاذ علم الفلك والفيزياء الفلكية في 
جامعة كاليفورنيا، إن »نتائجنا تكشف عن حالة قطعية لكوكب 
صالح للس���كنى، وحقيقة أننا متكننا من اكتشاف هذا الكوكب 
بس���رعة كبيرة وعلى هذه املسافة القريبة ميكن أن تنبئنا بأن 

كواكب مثل هذا قد تكون شائعة حقا«.
وإذا م���ا مت تأكيد هذه النتائج من قب���ل علماء فلك آخرين، 
فإن ذلك الكوكب سيكون أكثر الكواكب التي مت اكتشافها خارج 

املجموعة الشمسية تشابها مع األرض حتى اآلن.

وقول العلماء بإمكانية 
وج���ود حي���اة ال يعن���ي 
بالضرورة أن الكوكب صالح 
البشر، فاألساس  لسكنى 
في األمر هو وقوع الكوكب 
على مس���افة مناس���بة ال 
قريبة جدا وال بعيدة جدا 
من النجم الذي يدور حوله 
هذا الكوكب، حتى ميكن أن 
يوجد ماء في شكل سائل 

على سطحه.
ومن املهم أيضا وجود 

غالف جوي واق.
وجاء هذا الكشف الفلكي 
ثمرة أعمال رصد استمرت 
11 عاما في مرصد »دبليو 
إم كي���ك« في ه���اواي. يدور الكوكب حول جن���م القزم األحمر 
»جليسه 581« الذي يبعد عشرين سنة ضوئية عن األرض في 

مجرة ليبرا )امليزان(.
ويدور الكوكب »جليسه 581 جي« املشابه لألرض، في مدار 

شبه دائري.
والكواكب الس���تة التي اكتش���فت في مدار النجم »جليسه 
581« حتى اآلن هي أكثر الكواكب السيارة شهرة خارج نظامنا 

الشمسي.

عبدالعزيز السليمي 
اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم العب 
منتخبنا األوملبي لكرة القدم وجنم 
وسط العربي عبدالعزيز السليمي 
بن الس����اعتن 4 و5 مساء وذلك 
للحديث حول أس����باب تألقه مع 
األزرق األوملبي والعربي وحظوظ 
الزعيم في الفوز بالبطوالت احمللية، 
باالضاف����ة الى الرد على أس����ئلة 
القراء وذلك على الهواتف التالية: 
 24830322 � 24830238 � 24830514

� داخلي: 131 � 318.

فندق روسي في الفضاء

تأكيد حكم اإلعدام على أردنية
قتلت حماتها وابنتها وقطعتهما

موس����كو � يو.بي.آي: تعتزم ش����ركة روسية إنشاء فندق فضائي 
للس����ياح الراغبن بزيارة الفضاء ينتهي جتهيزه في نهاية عام 2015 
أو بداية 2016. ونقلت وكالة أنباء »نوفوس����تي« الروسية عن مدير 
شركة »اوربيتال تكنولوجيز« سيرغي كوستينكو أن اخلطة تقضي 
بالتعاون مع مؤسسة »أنيرغيا« للتقنيات الفضائية في إنشاء الفندق 
الذي تقارب س����عته 20 مترا مكعبا خالل فترة 2012-2013. وس����يتم 
وضع الفندق في املوقع امل����داري اخلاص به في نهاية العام 2015 أو 

بداية 2016.
من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة »أنيرغيا« فيتالي لوبوتا استعداد 
مؤسسته إلجناز هذا املشروع، مشيرا إلى أنها بدأت استعداداتها للعمل 
في مش����روع من هذا القبيل منذ ما يزيد على 10 أعوام. ويفترض أن 
يحمل صاروخ من نوع »سيوز« فندقا يتكون من 4 غرف تتسع ل� 7 

أشخاص إلى مدار في الفضاء.
وس����تقل الراغبن باإلقامة في الفندق الفضائي سفنا فضائية من 
نوع »س����يوز« بينما ستحمل س����فن فضائية أوتوماتيكية من نوع 

»بروغريس« اإلمدادات الالزمة للفندق ونزالئه.

عّم���ان � يو.بي.آي: أعلن مصدر قضائي أردني امس أن محكمة 
اجلنايات الكبرى أكدت حكم اإلعدام على سيدة كانت أدينت بقتل 

ابنتها وحماتها وتقطيعهما قبل ثالث سنوات.
وقال املصدر ان تأكيد حكم اإلعدام على املتهمة جاء بعد ان تأكد 
للمحكمة صحة قواها العقلية. وكانت احملكمة أصدرت نهاية عام 
2008 حكما بإعدام السيدة )سحر( بعد ان ادانتها بتهمة القتل العمد 
لكل من ابنتها وحماتها. إال ان محامي الدفاع طعن في احلكم لدى 
محكمة التمييز التي قبلت الطعن واشترطت وضع املتهمة حتت 

املراقبة الطبية للتأكد من سالمة قواها العقلية.
وأوضح املصدر القضائي ان ق���رار محكمة اجلنايات الصادر 
للمرة الثانية أكد أن املتهمة وضعت حتت املراقبة الطبية من قبل 
جلنة طبية مكونة من 3 أطباء نفسين ملدة شهرين في مستشفى 
املركز الوطني للصحة النفسية ولم يستدل على وجود أي مرض 
نفس���ي أو عقلي لديها، وعليه ق���ررت احملكمة تأكيد حكم اإلعدام 

شنقا حتى املوت بحق املتهمة.
وتع���ود وقائع القضية الى يونيو من عام 2007 عندما أقدمت 
املتهمة وهي من س���كان مدينة الرصيفة )شرق عمان( على قتل 

حماتها بخنقها نتيجة وجود خالفات بينهما.
وعندما اكتشفت املتهمة ان إبنتها البالغة من العمر 4 سنوات 
شاهدتها وهي تقتل جدتها قامت بخنقها ثم قطعت اجلثتن وأحرقت 

أجزاء منهما في محاولة إلخفاء معالم اجلرمية.

ضبط 10 ماليين قرص 
مخدر في السعودية

أعلنت الس����لطات السعودية 
االربعاء انها صادرت خالل ثالثة 
اشهر نحو عش����رة مالين قرصا 
مخدرا من ن����وع »كبتاغون« في 
مؤشر على رواجها في هذه البالد. 
واشار بيان للداخلية السعودية الى 
انه مت بن منتصف يونيو ومنتصف 
سبتمبر ضبط 9.92 مالين قرص 
و6.4 اطنان من احلش����يش و10.1 
كلغ من الهيروين. وقدرت السلطات 
قيمة هذه امل����واد املخدرة ب� 330 
مليون ريال سعودي )88 مليون 
دوالر( مضيفة انها ألقت القبض 
على 200 مهرب. ويصنف مكتب 
االمم املتحدة ملكافحة املخدرات مادة 
كبتاغون على انها »منبه من النوع 
املثير«. وهو رائج في دول اخلليج 
العربية ودول اخرى في الش����رق 
االوسط. ويشير مكتب االمم املتحدة 
الى انه يصدر من بلغاريا وبدرجة 
اقل من تركيا ويعبر الى املنطقة 

عبر سورية.

صحتك

عقار يؤخر الشيخوخة 10 سنوات
الروس��ي  البروفيس��ور  موس��كو: كش��ف 
سكوالتشيف بجامعة موسكو انه بعد عامني على 
االكثر ستتوافر في االسواق حبة دواء ميكنها تأخير 
الشيخوخة ملدة عشر سنوات، قائال »االمر حقيقة 
وليس خي��اال«. ونقلت صحيفة »الديلي ميل« عن 
البروفيسور الروسي قوله ان العقار يعمل من خالل 
ايقاف التأثيرات املؤذية التي يلحقها االكسجني بخاليا 
اجلسم، وهذا ما سيقصي كل االمراض ذات العالقة 
بتقدم العمر مما يجعلنا في النهاية نكس��ب سنني 
اضافية. وقال البروفيسور سكوالتشيف ان %99 
من االكس��جني يتحول الى ماء لكن ال� 1% يتحول 
الى مادة سوبر اكسيد تتحول الحقا الى مواد سامة 
جدا، لذلك فإن املهمة كانت إيجاد مادة مضادة للمواد 
املؤكسدة والتي تس��اعد على ايقاف تلك العملية. 
واضاف انه ابتكر مادة مضادة للمؤكسدات منحها 
اسم »سكوالتش��يفزيون« بعد 40 عاما من العمل 
املضني، وتقوم هذه املادة بتحييد الش��كل اخلطر 
من االكسجني داخل اخلاليا وهي مصممة كي تصل 
الى املوقف الذي يقع فيه هذا االكس��جني على بعد 
عدة نانومترات حيث يكون اكبر لها داخل اخللية.

الملكة رانيا بصحة جيدة بعد عالجها من عدم انتظام دقات القلب

البابا شنودة ينفي اعتذاره عما قاله األنبا بيشوي

صورة تخيلية للكوكب شبيه األرض نشرتها صحيفة الغارديان امس

بعد النجاح الكبير الذي حصدته شجون 
الهاج����ري في املسلس����الت الرمضانية التي 
شاركت فيها مثل »زوارة خميس« و»اميمة 
في دار االيتام« وبرنامج »ش����وجي«، اعلنت 
شجون انها ستتزوج شابا قطريا في اكتوبر 
املقبل وحتديدا في العاشر منه وستقيم حفل 
الزواج في بلده حيث ستستقر هناك ايضا.

وابدت شجون في حديثها ملجلة »سيدتي« 
اعتزازها بدورها في مسلسل »دنيا القوي«، 
فهو اول عمل قدمته، وكان دورها فيه رئيسيا، 
واملسلس����ل من تأليف فجر السعيد وبطولة 
غامن الصالح واملمثلة املعتزلة زينب العسكري 
وابراهيم احلربي وشيماء علي، وكذلك االمر 
بتجربتها مع الفنان عبداحلس����ن عبدالرضا 
ما يضاف ال����ى جناحها الس����ابق مع اعمال 
النجوم الكبار س����عاد عبداهلل وحياة الفهد 
وغامن الصالح وغيرهم. اما عن االنتقادات التي 
واجهتها بخصوص اللوك اجلديد فقالت: سئمت 
االنتقاد الذي ليس له اي داع، وأستغرب من 
يترك العمل والفكرة وينتقد اللباس واالمور 
التي تعتبر ش����خصية، وتطرقت لبرنامجها 

»شوجي« فقالت: لم اكن اتوقع انه سيحظى 
ب����كل احلفاوة التي حصل عليها، لذلك اعدت 
الكرة وقدمته على قناة »فنون« التي قدمت 
على شاش����تها البرنامج العام املاضي، وما 
يزيدن����ي تلهفا اجلمهور الذي غمرني بحبه، 
وقالت انه في بداية اجلزء االول كنت متخوفة 
اال يتقبلني جمهوري بش����كل مقدمة برامج 
مس����ابقات، ولالمانة في احللقة االولى كنت 
متوترة جدا ولم اعرف كيفية التصرف، لكن 
ردة فعل اجلمهور االيجابية التي الحظتها بعد 
احللقات االولى واالطراءات الكثيرة وتعاملي 
مع اجلمهور على طبيعتي، جعلني اتأقلم مع 
الوضع بشكل كبير ما ساهم في تقدمي جزء 
ثان لهذا العام وحتى هذه اللحظة اراه يسير 

في االجتاه الصحيح والنجاح نفسه.
واعتبرت ان الغرور لم يس����اورها البتة 
ولم يخطر ببالها التكبر على اجلمهور الذي 
صنع شهرتها قائلة: ومن مثلي ال ميكنها ان 
تغتر، فأنا كنت حريصة على انتقاء االدوار 
التي تقربني من اجلمهور، ومن يعرفني جيدا 

ال ميكن ان يصدق مثل هذه الشائعة.

سأتزوج من قطري 
بتاريخ 2010/10/10 شوجي:

ملكة األردن رانيا العبداهلل

� يو.بي.آي: أعلنت  عّمان 
ملك����ة األردن رانيا العبداهلل 
أمس أنها بصحة جيدة وقالت 
انه����ا س����تعود ال����ى اململكة 

الليلة.
وكتبت امللكة على صفحتها 
على موقع التواصل االجتماعي 
»تويت����ر«: »أش����كركم على 
رسائلكم التي عنت لي الكثير 
س����أرجع الليلة إل����ى األردن 

أللتقي مجددا بأحبائي«.
وأضافت »آم����ل أن قلبي 
س����يعاود اخلفق����ان بق����وة 
أكبر من أج����ل الذين أحبهم 

وأخدمهم«.
يشار الى ان امللكة رانيا )40 
عاما( التي كانت ترافق امللك 
عبداهلل ف����ي زيارته األخيرة 
لنيويورك حيث ش����ارك في 
أعمال الدورة ال� 65 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة خضعت 
لعالج غير جراحي يوم االثنن 
املاضي ف����ي نيويورك بعدما 
عان����ت من ع����دم انتظام في 
دقات القلب بحس����ب مصدر 

في الديوان امللكي األردني.
وأضاف املصدر أن »احلالة 
الصحية للملكة جيدة وان ما 
تعاني منه حالة شائعة ال تؤثر 

على وظيفة القلب«.
وكان امللك عبداهلل مدد فترة 
إقامته في نيويورك للبقاء الى 
جانب امللكة واالطمئنان على 

صحتها.
وعاد امللك الى بالده مساء 

االثنن املاضي.

القاه����رة: نفى الباب����ا ش����نودة الثالث بابا 
الكرازة املرقسية، تقدميه  اإلسكندرية بطريرك 
أي اعتذار عن تساؤالت األنبا بيشوي سكرتير 
املجم����ع املقدس، حول الق����رآن خالل حديثه مع 
التلفزيون املصري قبل أيام، موضحا أنه أعرب 

فقط عن أسفه لغضب املسلمن.
وقال البابا في حوار أجراه مع برنامج »احلياة 
اليوم« على ش����بكة تلفزي����ون »احلياة« مت بثه 
الثالثاء: »لم أستخدم كلمة اعتذار، لكني أعربت 
عن أسفي لغضب املسلمن«. وأضاف: »من واجبي 
أن أرض����ي اجلميع، وأعتقد أنني مس����ؤول عن 
س����المة مصر واملجتمع الذي نعيش فيه، وأرى 
أن البلد فيه تيار ال ينبئ بخير، والبد أن نواجهه 

بالتوعية والتهدئة ونشر روح احملبة في قلوب 
الناس، وشرح ما هي الطرق السليمة التي يلجأ 
إليها اإلنسان احلكيم إذا غضب«، مشيرا الى أن 
هناك إنسانا »يغضب فيدمر ويضر، ويوجد إنسان 
يغضب فيعالج األمر بحكمة«. وأشار البابا وفق 
ما جاء بجريدة »املصري اليوم«، إلى أنه لم يعط 
توجيهات داخل الكنيسة بالتزام الصمت جتاه ما 
يحدث، قائال: »أنا أحتدث عن نفسي فقط، وليس 
معقوال أن أتصل بكل فرد من املسيحين، فالناس 
طباع مختلف����ة، وعقليات مختلفة، ونحن نقوم 
بتهدئة الناس، غير أنني أخشى أن هؤالء يفقدون 
هدوءهم من كثرة اإلثارة، كما أطلب من الغير أن 

البابا شنودةيهدأوا ويساعدوا في تهدئة اآلخرين«.


