
39الجمعة 29 اكتوبر 2010  

حالف احلظ شابا س���عوديا من محافظة حفر الباطن عندما 
اصطاد صق���را من نوع »حر« وقام ببيع���ه ألحد رجال األعمال 

مبنطقة الرياض مبليون ونصف املليون ريال.
الش���اب وبح���س���ب موقع الوئ���ام ق��ال ان الطير عثر عليه 
قبيل مغرب الشمس بدقائق، بالقرب من مركز الرقعي احلدودي، 
فاتصل على احد اشقائه الذي اتى على الفور، وقرروا ان يناموا 
بالقرب منه وعند الصبح يحاولون القبض عليه، فلما بدأ النور 
في الظهور بعد فج���ر اليوم الثاني ترك���وا حمامة بالقرب منه 
ليسقط بالش���بكة وبالفعل سقط بالش���بكة ومت اصطياده بعد 

انتظار 15 ساعة.
واك���د انه اجته به إلى محالت بي���ع الصقور لعرضه فوصل 
بامل���زاد الى 650 الف ريال ولكنه رفض وبعد دقائق أتاه اتصال 
من احد رجال األعمال مبنطقة الرياض واجته به إلى هناك وباعه 

له مبليون ونصف املليون ريال.
ويقول: قررت باملبلغ أن أسدد ديون والدي وان اتزوج وافتح 

لي منزال بعد ان اقيم وليمة عشاء لألقارب.

مكة املكرمة � وكاالت: أوضح 
عض���و هيئ���ة كب���ار العلماء 
امللكي  الديوان  املستش���ار في 
الشيخ عبداهلل بن سليمان املنيع 
ان من حج دون احلصول على 
تصريح رسمي من الدولة فان 
حجه صحيح لكنه آثم وعاص 

هلل عز وجل.
وق���ال املنيع ف���ي معرض 
تعليق���ه على حمل���ة حج بال 
تصريح التي اطلقها أمير منطقة 
مكة املكرمة األمير خالد الفيصل: 
حج الشخص دون تصريح فيه 
عصيان لولي األمر لقوله تعالى 

)يا أيها الذين آمن���وا أطيعوا اهلل 
وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم(، معتبرا ان 
قيامه باحل���ج دون تصريح معصية لولي األمر 
والتي تعتبر معصية هلل عز وجل، وذلك حسبما 

نشرته جريدة »عكاظ« السعودية.
ونفى املنيع ان تكون حجته باطلة، مؤكدا ان 
حجته صحيحة وسيحصد حسنات هذه احلجة، 

لكن���ه يظل ف���ي احملصلة آثما 
وعاصيا بس���بب عصيان ولي 
األمر في أمر منطلق من احلرص 

على أمن وسالمة احلجاج.
وبني املنيع ان ه���ذا القرار 
ألجل مصلحة يس���تفيد منها 
التخفيف عنهم  احلجاج وهي 
من الزحام ونحوه، مشددا على 
ان هذه التنظيمات وضعت بال 
شك حرصا على مصلحة احلجاج 
ومراعاة ألحوالهم، مفيدا بأن من 
ح���ج دون تصريح فإنه يكون 
قد س���اهم في مضايقة اخوانه 
املسلمني وتعريضهم للمخاطر 
بسبب االزدحام وهو يأثم على هذا 

الفعل بال شك.
مطالبا من يريد احلج باتخاذ الطرق النظامية 
للحصول على تصريح رسمي حتى يكتمل أداء 
نسكه دون ان يأثم مبزاحمة الناس وعصيان ولي 
األمر في قضية منطلقة من حرصه على س���المة 

احلجيج وأمنهم.

دبي � العربية: بعث العاهل 
امللك عبداهلل بن  الس���عودي 
إلكترونية  عبدالعزيز رسالة 
لنحو 100 ألف مبتعث ومبتعثة 
للدراسة خارج اململكة، بحسب 
تقرير لقناة »العربية«. واحتوت 
الرسالة اإللكترونية على عبارات 
حتفيز وتش���جيع م���ن خادم 
احلرمني الشريفني، باإلضافة 
إلى نصائح موجهة للمبتعثني 
حتثهم على االلتزام بالقوانني، 
الذي  التمثيل  ومتثيل بالدهم 

يليق بها.
الرس���الة  ه���ذه  وتع���د 
اإللكتروني���ة ه���ي األولى من 
نوعها التي يوجهها مس���ؤول 
بحجم العاهل الس���عودي إلى 
املبتعثني، األمر الذي القى صدى 
كبيرا عند الطلبة السعوديني 
الدارسني في حوالي 20 دولة 

حول العالم.
وقبل أيام، وفي تصريحات 
صحافي���ة نش���رتها صحيفة 
»املدينة« السعودية، نفى امللحق 
السعودي في واشنطن د.محمد 

على التأمني الطبي الذي يغطي 
ع���الج الطالب مب���ا يصل الى 

مليون ريال.
وق���ال إن امللحقية ال متلك 
عصا س���حرية لضرب الطلبة 
املستهترين، مشيرا الى أنه تتم 
مراقبة الطلبة مراقبة دقيقة ومن 
يثبت قصوره واستهتاره تتم 

اعادته الى اململكة.
 وأضاف أنه مت إحلاق نحو 
4000 ط��الب وطالبة يدرسون 
على حس������ابهم اخلاص الى 
البعث���ة ويت����بقى فقط 200 
طالب ملفاتهم بها نواق����ص، 
مؤكدا أنه سيتم توظيف خريجي 
البعثات املميزين في امللحقية 
حس���ب االحتي���اج إن كانوا 
العمل بالواليات  يرغبون في 

املتحدة.
وأشار العيسى الى أنه ميكن 
البكالوريوس  التمديد لطالب 
بعد 5 س���نوات ملدة تزيد على 
6 ش���هور إذا قدم ما يثبت أن 
تأخي���ره كان بس���بب ظروف 

قهرية. 

عددهم ب� 30 ألفا يدرسون في 
1200 جامعة، مؤكدا أن املكافآت 
احلالية »مجزية جدا«، عالوة 

العيسى وجود نية مستقبلية 
لزيادة مكافآت الطالب املبتعثني 
في الواليات املتحدة الذين يقدر 

واش����نطن � يو.بي.آي: أطلع 
أوباما  ب����اراك  الرئيس األميركي 
يوم األربعاء املاضي في برنامج 
»دايلي شو« الفكاهي في مسعى 
الناخبني الشبان على  منه حلث 
التصويت في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس في األسبوع 
املقبل وسط أجواء تشير الى عودة 
اجلمهوريني للسيطرة على مجلس 

النواب.
ويعتب����ر أوبام����ا أول رئيس 
أميركي يشارك في البرنامج خالل 
توليه منصبه وكان مقدم البرنامج 
جون ستيوارت قد استضاف أوباما 
4 مرات في السابق قبل ان ينتخب 
رئيسا للواليات املتحدة في العام 

.2008

عن إجنازاته وأهمها قانون إصالح 
برنامج الرعاية الصحية.

واملفارقة ف���ي املوضوع ان 
جون ستيوارت مقدم البرنامج 
حل في املرتبة األولى في استفتاء 
حول الش���خصية األكثر تأثيرا 
في الواليات املتحدة، بينما جاء 

الرئيس أوباما في املرتبة 21.
وم���ن املعروف ع���ن جون 
الذي يحتفل الشهر  ستيوارت 
املقبل مب���رور 48 س���نة على 
والدته بنيويورك، هو يهودي 
معروف بحياديته الى حد كبير 
في التعاطي مع إس���رائيل، بل 
ميي���ل نوعا م���ا ملعاداتها، كما 
يصفونه باملتعاطف مع العرب 

واملسلمني.

وحاول س����تيوارت محاصرة 
أوباما من خ����الل قوله انه أعلن 
عن طموحات كبيرة خالل ترشحه 
ملنصب الرئاسة غير ان ما حققه 
كان ضئيال، غير ان الرئيس دافع 

الذي  التغيير  وقال أوباما ان 
وعد به خالل حملته االنتخابية 
ال ميكن ان يتحقق خالل 18 شهرا 
فقط، وشدد »س����نضطر للعمل 

لتحقيقه«.

الشيخ عبداهلل بن سليمان املنيع

العالم الفلكي صالح العجيري

الرئيس أوباما متحدثا ملقدم ابرنامج جون ستيوارت

منوذج من الرسالة اإللكترونية التي وجهها العاهل السعودي للمبتعثني

)أ.ف.پ( آثار اللطمة بادية على اجلهة اليسرى لوجه بوتني وتبدو آثار املكياج الثقيلة الخفائها 

األولى من نوعها.. ولقيت صدى كبيرًا

العاهل السعودي يوجه رسالة إلكترونية إلى 100 ألف مبتعث

استمرت عملية الصيد ألكثر من 15 ساعة

شاب يصطاد صقرًا نوع »حّر« ويبيعه 
بمليون ونصف المليون بحفر الباطن

محمد أكثر األسماء شيوعًا في إنجلترا وويلزالمنيع: من يحج دون تصريح آثم وعاصٍ هلل عز وجل
لندن � يو.بي.آي: صار اسم محمد أكثر األسماء 
الش���ائعة اآلن لألوالد حديثي الوالدة في إجنلترا 
وويلز بعدما فاق األسماء التقليدية مثل جاك وهاري 

للمرة األولى في العام املاضي.
وقالت صحيفة »ديلي اكسبريس« أمس ان أرقاما 
رسمية كشفت أن اسم محمد الذي يعني الشخص 
الذي يستحق الثناء في الدين اإلسالمي أطلق على 
7549 طفال في العام 2009 بتهجآته املختلفة واحتل 

املرتبة األولى على الئحة األسماء الشائعة.
وحل اسم أوليفر في املرتبة الثانية وسمي به 
7364 طفال في إجنلترا وويلز فيما حل اسم جاك 
باملرتبة الثالثة بعد أن احتكر املرتبة األولى ألسماء 

األطفال الذكور للسنوات األربع عشرة املاضية.
وجاء اسم هاري في املرتبة الرابعة تاله ألفي 
في املرتبة اخلامسة على الئحة األسماء الشائعة 

لألطفال حديثي الوالدة في إجنلترا وويلز.
وأضاف���ت الصحيفة أن مكت���ب اإلحصاءات 
الوطنية صنف رسميا اسم أوليفر االسم األكثر 
ش���عبية لألطفال حديثي ال���والدة في إجنلترا 
وويلز ألن أرقامه الرسمية ال تأخذ في احلسبان 
االختالفات في تهجئة اسم محمد ووضعته في 

املرتبة السادسة عشرة.
وأشارت إلى أن اسم محمد صار األكثر شعبية 
بعد األخذ في االعتبار تهجئاته املختلفة والبالغة 

12 تهجئة.
ووجدت أرقام مكتب اإلحصاءات الوطنية أن اسم 
عائشة كان االسم األكثر شعبية للفتيات املسلمات 
وأطلق على 541 فت���اة العام املاضي وصعد بذلك 
من املرتبة 110 عام 2006 إلى املرتبة 101 في العام 
املاضي على الئحة األسماء الشائعة لألطفال حديثي 

الوالدة في إجنلترا وويلز.
واحتل اس���م أوليفيا املرتبة األولى بالنس���بة 
للفتيات تلته على التوالي أس���ماء روبي وكلوي 
وإميلي وصوفي في قائمة أسماء الفتيات الشائعة 

لعام 2009 في إجنلترا وويلز.
والحظ مكتب اإلحصاءات الوطنية أن االجتاه 
الس���تخدام األسماء املس���تقاة من األلقاب امللكية 
وألقاب التكرمي اليزال مستمرا وشهد العام املاضي 
تسمية 16 طفال باسم ملك و68 طفال باسم أمير و8 
باسم دوق و11 باسم إيرل و4 باسم لورد وتسمية 
12 طفلة باس���م ملكة و109 فتيات باسم أميرة و5 

باسم بارونة.

بوتين يخفي آثار »لطمة« على وجهه بالمكياج الثقيل

موسكو � أ.ف.پ: تسري تكهنات كثيرة 
في وسائل االعالم الروس���ية واالوكرانية 
اخلميس بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي 
فالدميير بوتني الى كييڤ حيث بدت على 
وجهه اثار لطمة: فهل اصيب خالل ممارسته 
رياضة اجلودو او انه خضع لعملية ش���د 
جللد الوجه؟  فخالل زيارته االربعاء حاول 
معاونو بوتني اخفاء اثار اللطمة من خالل 
مكياج سميك،  على ما افاد صحافيون كانوا 

يغطون احلدث.
اندريه كلويسنيكوف الصحافي  وكتب 
الشهير في صحيفة »كوميرسانت« الروسية 

ال���ذي يغطي حت���ركات رئي���س احلكومة 
»الصحافي���ون االوكراني���ون وال���روس 
والغربيون )..( كانوا يتحدثون عن شيء 
واحد: ما سبب اثار اللطمة على وجه رئيس 
الوزراء؟«  وتساءل »هل حصل ذلك خالل 
مترين رياضي؟« مش���ددا على ان »اجلميع 
من دون اس���تثناء الحظ���وا محاولة اخفاء 

اثار اللطمة«.
وذكرت محطة »تي سي اتش« التلفزيونية 
االوكرانية ان بوتني وصل الى كييڤ »مبزاج 
سيئ مع اثار لطمة كبيرة حتت رأس خده 

االيسر«.

وتابع���ت احملطة تقول: »كان يعاني من 
انتفاخ واضح جدا في الوجه عجز املكياج 

عن اخفائه«.
وقد الغي مؤمتر صحافي كان مقررا بني 
بوتني ونظي���ره االوكراني ميكوال ازاروف 

فضال عن مأدبة عشاء.
وتساءلت املجلة االسبوعية االوكرانية 
»ليفي بريغ«، »هل خضع بوتني لعملية شد 
جلد الوج���ه؟« مضيفة ان التورم في وجه 
رئيس الوزراء الروسي قد يكون ناجما ايضا 
عن اقتالع ضرس »او رمبا حادث اليم خالل 

مترين جودو«.

مقدم البرنامج يحصل على المرتبة األولى كأكثر الشخصيات تأثيرًا في حياة األميركيين

أوباما يدافع عن إنجازاته في برنامج فكاهي

هاني الظفيري  وكونا
كش���ف العالم الفلكي صالح العجيري ان الناس سيرتدون 
املالبس الصيفية خالل أيام عيد األضحى املبارك، وبعد انتهاء 
أيام العيد األربعة سيبدأ الناس بارتداء املالبس الشتوية، مشيرا 
إلى أن أيام العيد ستكون درجات احلرارة دافئة باعتدال، غير 
أن الدفء س���ينقلب إلى بردة واضحة، خاصة في فترات الليل 
في اليوم التالي النتهاء إجازة العيد، وقال العجيري في حديث 
خاص مع »األنباء«: »أول ايام العيد س���يعّيد الناس باملالبس 
الصيفية، ولكن هذا لن يس���تمر طوي���ال، إذ انه وما ان تنتهي 
عطلة العيد حتى تدخل أولى بوادر الش���تاء وبش���كل واضح 
ومحس���وس ما سيجعل الناس يس���تبدلون اللباس الصيفي 
بالش���توي خالل اقل من 24 ساعة«، وعن أحوال الطقس خالل 
األيام القادمة أوضح العجيري أن هناك تبدال في أحوال الطقس 
ستشهده البالد في مطلع االسبوع املقبل حيث تتكاثر الغيوم 
تدريجيا نتيجة ملنخفض���ات جوية ورياح جنوبية وجنوبية 

شرقية تكون نسبة الرطوبة فيها عالية نسبيا.
وقال العجيري في تصريح ل� »كونا« أمس ان البالد شهدت 
خالل االسبوعني الفائتني خريفا معتدل البرودة نسبيا ليال ودافئا 
خ���الل النهار حيث تراوحت احلرارة بني 22 درجة للدنيا و38 

درجة للقصوى مع هدوء نسبي في تيار البحر وأمواجه.
وأضاف: ان معظم الرياح كانت خالل الفترة املاضية شمالية 
او ش���مالية غربية جافة غير مثيرة للغبار اال نادرا ولفترات 

قصيرة في الصحراء واألماكن املكشوفة.
وعن موسم الغيوم املمطرة قال انه يبدأ من االسبوع الثاني 
من نوفمبر املقبل، مضيفا ان الوقت اليزال مبكرا ملعرفة نسبة 

هطول االمطار خالل شتاء العام احلالي.

العجيري: سنعّيد بالمالبس الصيفية و»نشّتي« بعد العيد بيوم واحد


