
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: البريطانيون أشد غضبا وأقل ضحكا بعد سن الخمسين.

ـ والعرب أشد غضبا وأقل ضحكا قبل الخمسين وبعدها.
وزير التجارة: زيارتي لمعرض الكتاب أثلجت صدري.

ـ وياريت تثلج صدورنا إحنا المستهلكين وتشوف لنا صرفة مع غالء األسعار 
أبواللطفواحداللي حرق جيوبنا.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مقعد التاكسي

يحدث أحيانا ان يحاول 
ط����رف ثال����ث الصلح بني 
اثنني مختلفني فيزيد الطني 
بل����ًا، وعوضا ع����ن إنهاء 
املشكلة تكبر رقعة اخلاف 
بينهما، ل����ذا ينصح بعض 
احلكماء بحل املش����كلة بني 
طرفي النزاع مباشرة وعدم 
السماح لآلخرين بالتدخل 
مهم����ا كانت درجة نواياهم 
الطيبة، أو منزلتهم الرفيعة 
لدى الطرفني، وإن تطلب ذلك 
تأخير الصلح بينهما، فصلح 
متأخر أفضل من استعجال 

يزيد النار نارا.
وعلى العكس من الرأي 
األول، ينصح البعض اآلخر 
من احلكماء صاحب املشكلة 
الدفينة،  بالبوح مبشاعره 
ذلك ان الكتم����ان والتفكير 
الس����لبي في اخلاف يزيد 
من غضب اإلنسان، بعكس 
التنفيس عن املشكلة الذي 
يخف����ف من وطأته����ا على 
نفسيته، خاصة حني يسمع 
الغاضب عن مشكلة أخرى 
أكبر من مشكلته فتهون عليه 

مصيبته! 
أعرف شخصا أكثر حكمة 
وطرافة فهو حني يختلف مع 
أحد ال يتحدث عن املشكلة مع 
شخص يعرف الطرفني كي 
ال يتسع اخلاف، بل يستقل 
اقرب سيارة أجرة، وحاملا 
يجلس على املقعد اخللفي 
يشرع في احلديث مع السائق 
والب����وح والعت����ب ورمبا 
شتيمة الشخص املختلف 
معه، وبعد أن يفرغ صدره 
من املشاعر السلبية يطلب 
التوقف لينزل  السائق  من 
من السيارة تاركا مشكلته 

على مقعد التاكسي!

البقاء هلل

مرتضى عبداهلل علي حسـن � 77 عاما � الرجال: 
مسجد االمام احلسن � بيان � ت: 99046531، 
� م4 � ت:  الع���دان � ق8 � ش2  النس���اء: 

.25412083
حسن محمود حسني سعدون � 75 عاما � حسينية 
البلوش � اجلابرية � ق11 � ش108 � خلف السفارة 

اليمنية � ت: 66339242 � 60021244.
مبارك فرحان هادي الشـيبة احلربـي � 62 عاما � 

الفحيحيل � ق2 � ش3 � م143 � ت: 66661618 
� 66221543 � الدفن بعد صاة اجلمعة مبقبرة 

صبحان.
خلفة خاكي عنيزان � ارملة جبر عطية العنزي 
� 69 عاما � الرجال: س���عد العبداهلل � ق4 � 
ش4 � م4 � ت: 99533314، النس���اء: النعيم 
� ق2 � ش20 � م16 � ت: 99077084 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
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رمضان: شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة 

إيطاليا: أول جراحة في العالم لزراعة يدين

»كونا«: توقع خبير التنبؤات اجلوية والبيئة في ادارة االرصاد 
اجلوية عيسى رمضان استمرار انخفاض درجات احلرارة واعتدال 
الطقس ليا خال الفترة القادمة، موضحا أن شتاء هذا العام أكثر 
برودة من سابقه. وقال ان استمرار الرياح الشمالية الغربية »يقلل 
من فرص هطول االمطار قبل نهاية شهر اكتوبر اجلاري على أن تكون 
الفرصة مهيأة أكبر خال ش����هر نوفمبر املقبل مع بدء املنخفضات 
)القبرصية( بالتحرك الى وس����ط شبه اجلزيرة العربية وهي التي 
تكون الس����حب )املزن( املطيرة«. وعن احوال الطقس املتوقعة في 
فصل الش����تاء، قال رمضان انه يتوقع بحس����ب النماذج احلسابية 
املتقدمة ملناخ فصل الشتاء ان يكون شتاء )2011/2010( أكثر برودة 
من املوسم املاضي »وس����نتأثر بشكل اكبر باملرتفعات السيبيرية، 
اما االمطار فس����تكون باملعدالت الطبيعية السنوية اي اقل أو أعلى 

بقليل من 115 ملليمترا خال املوسم املقبل«.

روما � يو.بي.اي: جنح فريق من االطباء بقيادة البروفيس����ور 
ماسيمو ديل بيني في مستشفى سان جيراردو مبدينة مونزا بشمال 
ايطاليا في اجراء جراحة هي االولى من نوعها في العالم: زرع كلتا 
يدي مريض يبلغ من العمر 52 عاما. ونقلت وكالة »اكي« االيطالية 
لانباء عن مصدر طب����ي قوله ان هذه اجلراحة التي تعتبر االولى 
من نوعها في العالم والتي اس����تمرت ست ساعات اجريت ملريض 
فقد ذراعيه ورجليه نتيجة اصابته بحالة ش����ديدة من التعفن في 
الدم اصابت كل جسمه. واضاف االطباء ان املريض موجود في غرفة 
العناية املركزة وحالته الصحية تصنف طبيا باجليدة لكن البد من 
االنتظار ملدة اس����بوع على االقل للتأكد من جناح العملية. يذكر ان 
مدير املستش����فى تقدم الى وزير الصحة بطلب زراعة االعضاء في 
الربيع املاضي وحصل على املوافقة آنذاك لكن لم جتر اجلراحة اال 

بعد العثور على املتبرع.

ألمانيا تعّد بحذر معرضًا لهتلر
برلني � يو.بي.آي: يضع متحف التاريخ األملاني في العاصمة األملانية 
)برلني( اللمسات األخيرة على معرض شامل للزعيم النازي أدولف هتلر 
سيفتح أبوابه يوم غد اجلمعة. وذكرت صحيفة »دير شبيغل« األملانية 
ان املس����ؤولني عن املعرض حرصوا على عدم وضع أية صور لهتلر من 
شأنها متجيد القتل اجلماعي. وقال املسؤول عن املعرض هانز ألوريتش 
تامر للصحيفة انه اختار استخدام صور صغيرة لهتلر بغية »تشتيت 
االنتباه عن تأثيره«. لكن املنظمني يتوقعون تهافت حشود املتطرفني من 
جن����اح اليمني على املعرض للتنويه بالرايخ الثالث، ودحض املنظمون 
فكرة إطاق اس����م »هتلر« على املعرض واخت����اروا »هتلر واألملان: أمة 

" "

)ا.پ(امللصق الكاريكاتوري املعلق عند تقاطع بلدة غراند جانكشن

الراحلة الشيخة أنيسة عبداهلل األحمد اجلابر الصباح

ممثل »غينيس« واحد االطباء اثناء قياس خاجندرا قبل اعالنه االقصر في العالم

مارغريت تاتشر

تاتشر تعتذر عن حضور عيد ميالدها بسبب نزلة برد

»مأذون« سعودي يتزوج بطفلة لم يتجاوز عمرها 12 عامًا
الرياض � د.ب.أ: تزوج مأذون سعودي طفلة 

صغيرة لم يتجاوز عمرها 12 عاما.
وأك���د املأذون، الذي يعد أح���د أبرز مأذوني 
جنران، غرب اململكة، أنه »أقدم على عقد قرانه 
على فتاة صغيرة، لم يتجاوز عمرها اثني عشر 

عاما«.
وأضاف املأذون، الذي رفض ذكر اس���مه في 
تصريحات نش���رت أمس اخلميس، »نصحني 
والد الفتاة ب���أال أدخل بزوجتي إال بعد عام من 

زواجنا«.
وأش���ار إلى أنه »بعد أن أصبحت الفتاة في 
منزله عاش معها ملدة شهرين كاملني كان خالهما 
يحدثها عن قصة أبينا آدم وأمنا حواء دون أن 
يعاشرها معاشرة األزواج وأنهما طوال هذه الفترة 

كانا يعيشان مع بعضهما كاإلخوة«.
وأوضح أن والدته عبرت له عن غضبها »من 
هذه املسألة )عدم الدخول بالطفلة( وقالت له انه 
ليس هناك فتاة صغيرة، مطالبة إياه بضرورة 

الدخول بها«.
وأوضح الزوج أنه »رضخ فعا لرغبة والدته 
ودخل فعا بزوجته الصغيرة بعد عدة محاوالت 

استمرت أسبوعني«.
وذك��ر أن��ه »تفاج��أ عندم��ا ش���اهد زوجته 
للمرة األولى نظرا لصغر بنيتها«، موضحا أنه 
»مكث فت���رة طويلة وهو ال يعلم كيف يتعامل 

معها«.
وأردف بالقول »زوجتي الصغيرة كانت تقول 

أنا ال أعلم ملاذا جاء بي أهلي إليك«.

لندن � ا.ش.ا: اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت 
تاتشر لاعتذار عن عدم حضور االحتفال بعيد ميادها اخلامس والثمانني 
وذلك عقب إصابتها باإلنفلونزا. وقال مقر رئاسة الوزراء ان تاتشر كانت 
ستحضر عيد ميادها الذي يستضيفه رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كامي���رون ويدعى اليه نحو 150 من اصدقائها وزماء العمل. وأعلن مقر 
رئاسة الوزراء انه بناء على تصميمها فقد تقرر املضي قدما في االحتفال بناء 
على طلب تاتشر نفسها، مضيفا ان احتفاال آخر سيتم تنظيمه بعد شفائها. 
وقال املتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء ان السيدة تاتشر لم تستطع 
احلضور ليلة االحتفال بعيد ميادها بعد ان اتضح انها اصيبت بنزلة برد 
في منزلها، والضيوف الذين من بينهم رفقاؤها بالوزارة والزماء واألصدقاء 
ستتم دعوتهم ثانية لاحتفال بعيد ميادها ال� 85 مبقر رئاسة الوزراء 
 بعد شفائها. وتولت املرأة احلديدية الليدي مارغريت تاتشر املولودة في
ال� 13 من شهر اكتوبر عام 1925 رئاسة الوزراء في بريطانيا خال الفترة 
من 1979 الى العام 1990 لتصبح بذل���ك اول امرأة بريطانية تتولى هذا 

املنصب.

أقصر رجل في العالم.. وزنه 6 كيلوغرامات فقط 
كامتندو )نيبال( � س���ي 
إن إن: اصبح مراهق نيبالي، 
في الثامنة عش���ر من عمره، 
اخلمي���س اقص���ر رجل في 
العال���م، ودخل موس���وعة 
غينيس لارقام القياسية، اذ 
ال يبلغ طوله طول طفل بدأ 

يخطو خطواته االولى.
وال يزيد ط���ول املراهق، 
خاجندرا ثابا مغار على 67.08 
س���نتيمترا، فيما يبلغ وزنه 
6 كيلوغرامات فقط، وفقا ملا 
ذكره مارك���و فريغاتي، من 
مؤسس���ة غيني���س لارقام 
الى  الذي توجه  القياس���ية، 
العاصمة النيبالية ملنح وثيقة 
االعت���راف بانه »أقصر رجل 

في العالم«،.
املراهق لسلسلة  وخضع 
من الفح���وص الطبية خال 
املاضي���ني في بلدة  اليومني 
بخارى للتأكد من طوله ووزنه 

وعمره.
وفي اتصال عبر الهاتف، 
قال والد خاجندرا ل� »سي إن 
إن«: »انني سعيد للغاية بهذا 
االعتراف، وقبل ايام قال ابني 
)خاجندرا( لقد اصبحت رجا 

كبيرا اآلن«.
وكان رجل اعمال قد اكتشف 
خاجندرا قبل اربع سنوات في 
النيبالية،  مقاطعة باغلونغ 
ومنذ ذلك احلني وهو محور 
االهتمام واالنظار في املعارض 

مبختلف انحاء نيبال.
وق���ال رج���ل االعمال: ان 
النيبالي  االعتراف باملراهق 
العالم  كأقصر رجل حي في 
جاء بعد سنوات من املتابعة، 
و»هذه هي نهاية الرحلة التي 

بدأت قبل اربع سنوات«.
وبذل���ك يح���ل خاجندرا 

محل الكولومبي ادوارد نينو 
هيرنانديز، البالغ من العمر 
24 عام���ا، كأقصر رجل حي 
في العالم، وطوله 27 انشا، 
وال���ذي اعلن اقصر رجل في 
العالم بعد وفاة الصيني هي 
بينغبين���غ ال���ذي توفي في 

مارس املاضي.

ملصق يصوّر أوباما.. »انتحاري إسالمي« و»مثلي« و»رجل عصابات« !

السويد تتفوق على أميركا في تطبيق »دولة القانون«
واش����نطن � أ.ف.پ: حل����ت الواليات 
املتحدة في اس����فل قائم����ة الدول الثرية 
جلهة نوعية دولة القانون املطبقة فيها، 
كما اظهر تقرير نشر امس حول »معايير 
دولة القانون لسنة 2010« شمل 35 دولة 

وتصدرته السويد وهولندا.
وفي ختام ثاث س����نوات من العمل، 
اجنز مرك����ز ابحاث »وورلد جاس����تس 
بروجكت« مشروع العدالة العاملي، وبنينّ 
اعض����اؤه الفخريون مادل����ني اولبرايت 
وكولن پاول وروبير بادنتير، مؤش����را 
لدولة القانون يقارن االنظمة املؤسساتية 
في الدول استنادا الى عشرة معايير مثل: 
الفساد والعدالة والنظام واالمن واحلقوق 

االساسية مثل حرية التعبير.
ويع����رض هذا التقرير في نس����خته 
االولى تصنيف 35 دولة جمعت مع االخذ 
في االعتبار مس����توى املعيشة واملنطقة 

ومعطيات احصائية حكومية ومستقلة 
ونتائج 35 الف استمارة ومساهمة 900 

خبير.
واكد معدو التقرير انه »اذا كان املؤشر 
مفيدا لتحديد مستوى دولة القانون في 
البلدان املعنية فان ذلك ليس تشخيصا 
مثاليا«. وال يعطي املؤشر تقييما وحيدا 
لكن����ه يؤكد ان افضل م����ن يحترم دولة 
القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 
عاما فرعيا تدل على ما اذا كانت السلطة 
العمومية خاضعة ايضا الى القانون، هي: 

السويد وهولندا واستراليا واليابان.
ومن الدول احلادية عشرة االكثر ثراء 
التي درسها التقرير، الواليات املتحدة حيث 
تأخرت بالنظر ال����ى العديد من املعايير 
مثل غياب الفساد )في املرتبة العاشرة 
وراء فرنسا واس����بانيا( وتوفير عدالة 
منصف����ة للمواطن )ف����ي املرتبة 11 وراء 

فرنسا واليابان( وحتى احترام احلقوق 
االساسية )11( حيث جاءت مصنفة وراء 

كندا )الرابعة( واسبانيا )اخلامسة(.
اال ان الواليات املتحدة حصلت على 
افضل ترتيب )الثالثة على 35 وراء السويد 

وهولندا( في مجال الشفافية االدارية.
وفي مجال النظام العام واالمن تصدرت 
س����نغافورة املرتبة االولى امام اليابان 
والنمسا والسويد بالنسبة للدول الثرية 
لكنها حلت في املرتبة العشرين على 35 

فيما يخص شفافية ادارتها.
وحصلت فرنسا على افضل ترتيب 
)السادس����ة على 35( ف����ي مجال فعالية 
محاكمها اجلزائية حتى وان كان توفير 
العدالة للمواطن نقطة ضعفها )في املرتبة 

التاسعة(.
وفي مجموعة الدول السبع املتطورة 
حديثا، حلت پولندا ووراءها جنوب افريقيا 

ف����ي املقدمة في مجال احت����رام احلقوق 
االساسية وتوفير العدالة للمواطن وغياب 
الفساد لكن في املقابل حلت جنوب افريقيا 
في ذيل الترتيب مع املكس����يك في مجال 

النظام العام واالمن )27 على 35(.
وتش����هد اميركا الاتينية بشكل عام 
من خال سبع دول »اكبر نسبة جرائم 
في العالم«، وحلت املكس����يك في املرتبة 
ال����� 34 على 35 ام����ام بوليڤيا في مجال 

الفعالية القضائية.
املرتبة االخيرة  وحلت باكستان في 
على 35 دولة في مج����ال توفير العدالة 
للمواطن والفس����اد واحلقوق االساسية 
وحققت افضل مرتبة 24 في مجال النظام 

العام واالمن.
وينوي مؤشر دولة القانون في العالم 
توسيع مقارناته الى سبعني دولة سنة 

2011 والى مئة سنة 2012.

� أ.ف.پ:  غراند جانكش����ن 
اثار ملصق كاريكاتوري ضخم 
يصور الرئيس االميركي باراك 
اربع شخصيات هي  اوباما في 
انتحاري اسامي وشاذ جنسيا 
ورج����ل عصاب����ات مكس����يكي 
وزعيم مافي����ا، موجة انتقادات 
ف����ي الوالي����ات املتح����دة قبيل 
املقررة  التشريعية  االنتخابات 

الشهر املقبل.
وكتبت في اعلى هذا امللصق 
الكاريكات����وري املل����ون عبارة 
»صوتوا للدميوقراطيني« )فوت 
دميوق����راط( وق����د مت التاعب 
بأحرفها بحيث يصبح معناها 
باإلجنليزي����ة »صوتوا للجرذ« 

)فوت دميوق رات(.
وعلق امللصق الضخم عند 
تقاط����ع طرق في بل����دة غراند 
جانكش����ن في والية كولورادو 
الواليات املتحدة وجذب  غربي 
انظار وس����ائل اعام من العالم 

اجمع.
واعتبرت مارتي����ل دانييلز 
املس����ؤولة احمللية في احلزب 
الدميوقراطي ان هذا امللصق »اقل 
ما يقال عنه انه مقيت، وهو ينم 
عن عدم احترام«، مشددة على 

طابعه »العنص����ري واملعادي 
للمثليني جنسيا«.

وحتت الرسوم الكاريكاتورية 
االربعة للرئيس ظهرت في امللصق 
جرذان يحمل احدها اسم ادارة 
الضرائب )آي ار اس( وآخر اسم 

وكالة حماية البيئة )اي بي ايه( 
وثالث اسم االحتياطي الفيدرالي 

)البنك املركزي االميركي(.
واكد تشاك بابست املسؤول 
اجلمهوري في املدينة في تصريح 
لصحيفة محلية ان امللصق عمل 

سيئ.
وقال »انه مس����تهجن وينم 
عن عدم احترام«، مش����ددا على 
ان »االستهزاء بشخص ما بهذه 

الطريقة هو عمل صبياني«.
ويهيمن على مقاطعة ميسا، 

حيث تقع مدينة غراند جانكشنن، 
اجلمهوريون والسيما احملافظني 
الذين ال تنفك اعدادهم تتزايد، 
كما تضم املقاطعة عددا كبيرا من 
منظمات احملافظني املتشددين 
املنضوين في اط����ار ما يعرف 
بحرك����ة »حفلة الش����اي« )تي 

بارتي(.
الفنان  وهذا امللصق رسمه 
بول سنوفر الناشط في العديد 
من املواقع االلكترونية التابعة 

حلركة »حفلة الشاي«.
وقد تعذر على وكالة فرانس 
برس االتصال به في احلال، اال 
انه قال لصحيفة محلية انه ال 
يحق ل����ه االفصاح عمن دفع له 

املال لقاء اجناز هذا امللصق.
بدوره قال رجل االعمال دنيس 
لوكاس مال����ك املكان الذي علق 
فيه امللصق انه ال ميكنه الكشف 
عمن استأجر منه املكان لتعليق 

امللصق.
وجتري االنتخابات التشريعية 
في 2 نوفمبر وهي تبدو بالغة 
للدميوقراطي����ني  الصعوب����ة 
ورئيسهم باراك اوباما في حني 
تؤكد استطاعات الرأي ان احلظ 

سيبتسم فيها للجمهوريني.

أنيسة في ليلة وسمية..
بقلم: الشيخ منصور مبارك العبداهلل الصباح

سالمته طالت  وإن  أنثى  اب��ن  كل 
محمول ح��دب��اء  آل��ة  على  ي��وم��ا 
يصادف يوم اجلمعة املواف����ق 15 أكتوبر من عام 2010 
الذكرى السنوية األولى لوفاة املغفور لها بإذن اهلل الشيخة 
أنيسة عبداهلل األحمد اجلابر الصباح رحمها اهلل وأدخلها 
فس����يح جناته وواس����ع رحمته. واحلديث عن املغفور لها 
الشيخة أنيسة العبداهلل األحمد الصباح يتطلب صفحات 

وصفحات، وبصماتها اإلنسانية رائدة.
اض باخلير  فقد كانت رحمها اهلل تتمتع بقلب كبير فينّ
والعطاء وتركت ذكراها العطرة لكل من كان يعرفها، الصغير 
قبل الكبير، والفقير قبل الغني، من كل اجلنس����يات دون 
جت عنهم كربهم مما  تفرقة، حيث كانت خير عون لهم وفرنّ
أكسبها محبتهم وأطلقوا عليها أم الفقراء واحملتاجني. أما عن 
حياتها فقد كانت أمًا صاحلة وداعية حكيمة وقدمت الكثير 

لوطنها وأسرتها فكانت أعظم مدرسة عرفتها احلياة.
فهنيئا لها ما قدمته من أعمال إنس����انية رائدة فهي من 
ت وجوههن بآثار احلس����نات التي  الصاحلات الاتي ابيضنّ
قدمنه����ا خال حياتهن فخرجن بذلك األثر العظيم من اهلل 

الكرمي فأدخلهن  جننّات النعيم.


