
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: مستقبل السالم في الشرق األوسط يلفه الغموض.

  ـ مستقبل السالم ال يعبر عنه سوى مقطع من أغنية قارئة الفنجان «طريقك 
مسدود.. مسدود.. مسدود».

 «المالية»: إنشاء صفحة على الـ«فيس بوك» لنظام الدفع اإللكتروني.

  ـ وأول مشاركة راح يحطها الزوار على صفحتكم «انتوا ورانا ورانا حتى في اإلنترنت»!
 أبواللطف  واحد

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 موهبة البكاء

 أصبحت حالتنا ال تسر 
عدوا وال صديقا، وأضحينا 
نتعمــــد تغييــــر املوضوع 
ونتحدث عن احوال الطقس 
(!) كلما صادفنا احد من الدول 
التي كانت منبهرة مبجتمعنا 
ودولتنا قبل سنوات، خاصة 
أولئك االشخاص الذين كانوا 
يتمــــادون في مديح املنجز 
الكويتي ويرونه املثال الذي 
ينبغي ان يحتذى، فالدولة 
التي اطلقت سلسلة املسرح 
العاملي ليــــس لديها حركة 
مسرحية جادة وال مسرح 
الئــــق، واالمثلة ال تعد وال 

حتصى.
  ان اشترينا بكينا، وان 
بعنــــا شــــكونا وتوجعنا 
فــــي الصفقات،  وشــــككنا 
وان علقنــــا بعــــض مواد 
البرملان  الدستور ومت حل 
جأرنا بالشكوى وحتشدنا 
غاضبــــني، وان عدنــــا الى 
احليــــاة النيابية بكينا املر 
من ممارســــة النواب وكأن 
الناخبني الذين يصوتون لهم 
قدموا من املريخ ال من مدينة 

الكويت وضواحيها.
  قبل ايــــام حصلنا على 
شــــهادة من رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم ميتدح 
فيها ســــتاد جابر وحسن 
التنظيم الذي صاحب مباراة 
نهائي كأس االحتاد، فصرفنا 
النظر عن هذا املشهد اجلميل 
الغفير، ورحنا  واحلضور 
نلطم اخلدود ونشق اجليوب 
ونبكــــي خلســــارة فريق 
القادسية امام فريق االحتاد 
السوري، وكأن ذرف الدموع 

امسى موهبتنا الوحيدة. 

 شاكيرا: والدي هو الرجل رقم واحد في حياتي

 تايلور سويفت األولى
   في أميركا

 لوس أنجيليسـ  يو.بي.آي: احتل ألبوم «تكلم 
اآلن» لمغنية موسيقى الريف األميركية تايلور 
سويفت المرتبة األولى على الئحة األلبومات 
األميركية لألسبوع الثاني على التوالي.وأفاد 
موقع «بيلبورد» األميركـــي بأن «تكلم اآلن» 
تفوق على ألبوم «حفلتي» لجايســـون ألدين 
الذي حل في المركز الثاني متقدما على ألبوم 

«اآللة المذهلة» لشوغارالند الذي حل ثالثا.
  وحل ألبوم ماريا كيري «عيد ميالد مجيد 
لك ٢» في المركـــز الرابع في حين جاء ألبوم 
«أنا لست كائنا بشريا» لليل واين في المركز 

الخامس.
  واحتل المراكز األخـــرى على التوالي كل 
من: ألبوم كينغر أوف ليون «تعال في موعد 
غروب الشمس» سادسا و«تعافي» لـ إيمينيم 
سابعا و«أحالم» لنيل دايموند ثامنا و«أغان 
حية» لبراد بايسلي تاسعا في حين حل البوم 

ليون راسل «االتحاد» عاشرا. 

 هامبورغ ـ د.ب.أ: كشفت 
المغنية الكولومبية الشهيرة 
شاكيرا أن والدها إيزابيل هو 
الرجل رقم واحد في حياتها 
وليس صديقها أنطونيو، نجل 
الرئيس األرجنتيني األسبق 

فيرناندو دي ال رو.
  وقالت شاكيرا (٣٣ عاما) 
في مقابلة مع مجلة «بونته» 
األلمانية في عددها الصادر 
أمس: «قد يبدو األمر أشـــبه 
بعقدة أوديب، لكني مجنونة 
بوالدي، فهو مثلي األعلى وأب 

رائع وأفضل صديق لي».
  من ناحية أخـــرى أكدت 
شـــاكيرا أنهـــا ال تفكـــر في 
الـــزواج رغـــم ارتباطهـــا 
بصديقهـــا أنطونيــــو منـذ 

عشرة أعوام.
النجمة الحسناء:    وقالت 
«أجد أنه من الرومانسي أن 

أظل الصديقة الدائمة».
أن  شـــاكيرا    وذكـــرت 
أنطونيو طلب يدها من قبل 
للزواج، «لكنه كف عن تكرار 

 شاكيرا المحاولة».  

 تايلور سويفت 

 صورة نملة «حاملة أثقال» 
  تفوز بالجائزة األولى في التصوير

 بي.بي.ســــي: فازت صورة منلة حتمل ثقال بـ ١٠٠ 
ضعف وزنها باجلائزة األولى في مســــابقة للتصوير 

العلمي.
  وتظهر الصورة منلة من نوع «اآلسيوي الناسج» 

في وضع مقلوب وحتمل ٥٠٠ مليجغرام بفكيها.
  وفاز باجلائزة توماس اندلني أستاذ علوم احليوان 
في جامعة كامبردج الذي التقط الصورة أثناء إجرائه 

بحثا عن أرجل احلشرات اللزجة.
  ومقدار اجلائزة ٧٠٠ جنيه اســــترليني في شــــكل 
كوبونات من محال تصوير من املجلس العلمي لألبحاث 
البيوتقنية والبيولوجية. ويظهر البحث كيف يغير النمل 
حجم وشكل «مخدات» على باطن رجله ليتمكن من حمل 
أثقال أكبر. وتنظف هذه املخدات نفسها بنفسها، وميكن 
ان تلتصق بأي نوع من األسطح. وليس هناك أي نوع 
من الصمغ او املادة الالصقة ملضاهاة ذلك. وسيساعد 
فهم كيفية حتكم احليوان في أنظمة االلتصاق فيه في 

إنتاج مواد الصقة شفافة في املستقبل. 

 محكمة سعودية ترفض المصادقة على حكم
   إعدام اللبناني سباط الشهير بـ «ساحر شهرزاد»

 الرياض ـ يو.بــــي.آي: رفضت احملكمة العليا في 
الريــــاض املصادقة على حكم القتــــل الذي أصدرته 
احملكمة العامــــة في املدينة املنورة فــــي ٢٩ أكتوبر 
املاضي ضد اللبناني علي حسني سباط املعروف بـ 

«ساحر شهرزاد».
  وقالت صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر أمس ان 
احملكمة العليا طلبت إحالة ملف القضية كامال إلى جهة 
قضائية أخرى للنظر فيها على أن تتكون من ثالثة 
قضاة في احملكمة العامة في املدينة املنورة وأن تخفف 

العقوبة إلى ما دون القتل وإبعاده إلى بالده.
  ورأت احملكمة العليا أن احلكم الصادر غير مالئم 

حيث «لم يثبت ضرر أي شــــخص من عمل الساحر 
وعدم وجود سوابق مسجلة عليه قبل ذلك».

  وكان ثالثة قضاة في احملكمة العامة نظروا قبل ذلك 
الئحة الدعوى املقدمة من هيئة التحقيق واالدعاء العام 
التي تضمنت «تهما مبمارسة أعمال السحر والدجل 
والشــــعوذة ألكل أموال الناس بالباطل واإليقاع بني 
األزواج وقدم االدعاء مقاطع تكشف ممارسة املدعى 

عليه لتلك األعمال».
  وقالــــت الصحيفة انه «خالل جلســــات القضية 
اعترف الســــاحر مبمارسته للســــحر بعد مواجهته 

باألدلة والقرائن واإلثباتات». 
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 ٤٫٤٧ الفجر 
 ٦٫٠٩ الشروق 

 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٣ العصر 

 ٤٫٥٥ المغرب 
 ٦٫١٤ العشاء 

 باعتبار تهمة القتل تسبق قضية الزنا في القانون اإليراني 

 سكينة أشتياني قد ُتعدم شنقًا بدًال من الرجم
افـــاد  ـ ا.ف.ب:   طهـــران 
مدعي عام طهران بان النظر 
في تهمـــة القتل املوجهة الى 
سكينة محمدي اشتياني لها 
االسبقية على تهمة الزنا التي 
حكم عليها مبوجبها باالعدام 
القضاء سيحتاج  رجما وان 
الى مزيد من الوقت ملراجعة 

القضية.
  وقال غالم حسني محسني 
ايجائي بحسب ما نقلت عنه 
وكالة االنباء الرسمية االيرانية 
مساء االربعاء املاضي ان «ثمة 
تهمتني وادانتني بحق سكينة 

محمدي اشتياني، وتهمة القتل تأتي بالتأكيد قبل 
التهم االخرى، وقد ادرجها القضاء كبند اول على 
جدول اعماله».وتابع ايجائي ان «اصدار حكم 
نهائي يتطلب املزيد من الوقت والتحقيقات».

  وحكم على سكينة محمد اشتياني (٤٣ عاما) 
باالعدام شنقا ملشاركتها في قتل زوجها ورجما 

الدانتها بعدة حاالت زنا.

  وخفضت محكمة استئناف 
احلكم االول الى السجن عشر 
سنوات، غير ان احملكمة العليا 
اكدت حكم االعدام رجما عام 

.٢٠٠٧
  وفي بداية يوليو، اضطرت 
السلطات االيرانية الى تعليق 
تنفيذ عقوبة الرجم اثر تعبئة 
دولية كبيرة ضدها. وتكرر 
الســـلطات منذ الصيف انها 

بصدد مراجعة احلكم.
القضاء االيراني    ويسعى 
بابرازه تهمة القتل الى التشديد 
على ان سكينة اشتياني ليست 
متهمة فقط بالزنا بل ايضا بالتآمر لقتل زوجها، 
محاوال بالتالي تخفيف الضغوط املمارسة عليها 
بشـــان حكم الرجم.وفي الشهر املاضي اعتقل 
سجاد، ابن اشتياني، ومحاميها هوتان جاويد 
كيان في تبريز بعدما دخال ايران بتأشـــيرتني 
سياحيتني. كما اوقف صحافيان املانيان قدما 

الى ايران الجراء مقابلة مع سجاد.  

 البحث عن قاتل قطط 
والمكافأة ٥ آالف يورو

 رومـــاـ  يو.بي.آي: رصدت  
جمعية لرعاية احليوانات في 
إيطاليا مبلغ ٥ آالف يورو ملن 
يكشف عن سر مقتل ثالث قطط 

بضاحية روما اجلنوبية.
  وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء 
اإليطالية «آكي» أن اجلمعية 
قالت في منشـــور وزعته ان 
ثالث قطـــط قد نفقت بســـم 
أيام  االستريشينني في ثالثة 
متتابعة أيام الرابع واخلامس 
الشهر اجلاري  والسادس من 
وفى نفس التوقيت الســـاعة 

السادسة مساء.
  وأضاف املنشور أن القطط 
نفقت في نفس املبنى السكني 
وأن أصحابها قاموا بتشريح 
اجلثث في مستشفى بيطري 
الثبات أنها تناولت نفس السم.
وناشـــدت اجلمعية املواطنني 
التوجه بســـرعة إليها لإلدالء 
عن اي معلومات تقود للعثور 
على اجلاني مقابل مكافأة مالية 

قدرها خمسة آالف يورو. 

 البقاء هللا 
 ميثه مبارك احمليش، أرملة فهد سعد مزيد الرشيدي 
ـ ٧١ عاماـ  الرجال: الفردوسـ  ق٢ـ  ش١ـ  ج١٥ 
ـ م٣٣ـ  ت: ٩٩٤٦١١٤٦ـ  النساء: خيطان القدمي 

ـ ق٦ ـ ش النادي ـ م٢.
  أمينة حسـني علي، أرملة صالح فرحان السعيد ـ 
٧٣ عاما ـ الرجال: ضاحية جابر العلي ـ ق٢ 
ـ ش٢٠ ـ م١ ـ ت: ٦٦٧٦٧٦٦١ ـ النساء: العدان 

ـ ق٢ ـ ش٤٢ ـ م٢٠ ـ ت: ٦٥٠٥٠٧٦٣.
  طماشـة فالح جالي اجلويسـري، أرملة عباير عوض 
اجلويسريـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: الصباحيةـ  ق٣ 
ـ ش٧ـ  م٨٥٧ـ  ت: ٦٠٧٠٠١١١ـ  النساء: الصباحية 

ـ ق٣ ـ ش٧ ـ م٨٧٥ ـ ت: ٩٩٤٨١٤٤٤.
  نورية إبراهيم العلي املانع، أرملة محمد عبدالرحمن 
الســـرهيدـ  ٦٧ عاماـ  الرجال: مشرفـ  ق٢ـ  
ش٥ـ  م٣٠ـ  ت: ٦٠٦٠٥٤٠٤ـ  النساء: الساملية 

ـ ق١٢ـ  ش األولـ  م١٥ـ  ت: ٩٩٤٤٧٧٨٨ـ  الدفن 
التاسعة صباحا.

  صالح عبدالباقي حمد احلامتـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: املنقف 
ـ ق١ـ  ش١٣٢ـ  م١٨ـ  ت: ٩٩٦٧٥٦١٥ـ  ٩٩٠٨٤٨٣٨ 
ـ النســـاء: الرحـــاب ـ ق٢ ـ ش١٤ ـ م٦ ـ ت: 

.٩٧٩٩٣٥٧٤
  سعدون سعد مطلق العازميـ  ٨٢ عاماـ  ضاحية صباح 
السالم ـ ق١١ ـ ش١ ـ ج١ ـ م٥ ـ ت: ٢٥٥١٠٢٢٤ ـ 

٩٩٤٣٣٢٣٢ ـ ٦٦٣٩٤١٢٣ ـ ٩٤٤٤٧٧٧٨.
  دليل حسـني سـعد الرشـيدي، أرملة شباب قديفان 
املويزري ـ ٩٥ عامـــا ـ الرجال: الصليبخات 
ـ ق٣ـ  ش ضويحـــي بـــن رميـــحـ  م٤١ـ  ت: 
٩٩٠٢٠٠٠٥ ـ ٩٩٦٦١١٤٦ ـ النســـاء: غرناطة ـ 
ق٢ـ  ش٢ـ  م٢٤١ـ  ت: ٦٠٦٠٦٦٣٠ـ  الدفن بعد 

صالة العصر. 

 صورة النملة «حاملة األثقال» 
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