
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 قطر تفوز بشرف استضافة كأس العالم.

  ـ ألف مبروك من القلب ألشقائنا.. وهو فوز للكويت أيضا.
 األزرق عبر العراق إلى نهائي «خليجي ٢٠».

  ـ إن الكأس لناظره.. لقريب.
 أبواللطف  واحد
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 ٥٫٠٢  الفجر  

 ٦٫٢٦ الشروق 
 ١١٫٣٨ الظهر 
 ٢٫٣٠ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 البقاء هللا 
 الشـيخ ناصر محمد السـلمان الصباح ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: 
ديوان اسرة آل الصباح (العزاء.. يومي اجلمعة 
والسبت فقط)، النساء: اخلالدية - ق١ – ج١٤ – 

م٥ – ت: ٢٤٨١٥٣٨٠.
  فهد عبداهللا دعيبيل العازميـ  ٤٠ عاماـ  الرجال: االحمدي 
– شــــرق االحمدي – ق٢ – ش االول – م ٣١١ – ت: 
٩٩٦٤٣٥٣٥، النساء: الظهر – الشارع الثالث – ق٤ 

– م٢٥ – ت: ٢٣٨٤٩٧١٤.
  مهدي محمود عاشور املزيديـ  ٧١ عاماـ  الرجال: حسينية 
معرفي القدمية – الشرق – ت: ٩٩٠١٠٠٣٢، النساء: 

السالم – ق٥ – ش٥٠٩ – م٢٧ – ت: ٢٥٢١٢١٢٣.
  فخرية محمد علي ارملة عبدالقادر عبداهللا العليـ  ٦٣ 
عاما ـ الرجــــال: العدان – ق٦ – ش١٥ – م١٥ – ت: 
٩٩٧٠٨١٣١، النساء:الرقة – ق١ – ش٥ – م١٢٦ – ت: 

.٩٧٩٣٣٦٦٥
  جاسـم محمد الربيعةـ  ٨٣ عاما – الرجال: مشــــرف – 
ق٦ – ش٥ – م٤٢ – ت: ٩٩٣٧٩١٢٢، النساء: جنوب 
الســــرة - الشــــهداء – ق٤ – ش٤٠١ – م١١ – ت: 

.٩٩٧٣٠٩٦٦

  ماطر مرزوق االشقر احلربيـ  ٨١ عاماـ  الرجال: اجلهراء – 
القصر – ق٢ – ش عمرو بن كلثوم – م ٢٢٧ – ت: 
٩٩٧٣٧٢٠١، النساء: اجلهراء – القصر – ق٢ – ش٥ 

– م ٣٥ – ت: ٩٥٥٥٥٩١٩.
  كرميـة جمعة كرمي، ارملة ايوب محمد فتح اهللا ـ ٦٨ 
عاما – الرجال: مبارك الكبير – ق١ – ش٢٠ – م٤٧ 
– ت: ٩٩٦٤١٥١١، النســــاء: االندلس – ق٩ – ش٤ – 

م١٧٣ – ت: ٩٩٠٤٨٣٨٠.
  عماد صالح محمد التركيـت ـ ٤٠ عاما ـ الرجال: ديوان 
التركيت – الفيحاء – ق١ – ش عبدالعزيز املزيني 
– م١- ت: ٩٧٢٧٧٧٣٥، النســــاء: اجلابرية – ق٩ – 

ش٢ – م١٨ – ت: ٢٥٣١٣٥٧٩.
  نوير مسفر عبيد البرازي، زوجة حسني بن حسني السند 
البرازي ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: صباح الناصر – ق٦ 
– ش٤٢ – م٣٧ – مقابــــل الدائري الســــادس – ت: 
٩٩٦٧٠٧٠٤، النســــاء: العارضية قسائم – ق٢ – 
ش٥ – م٣٦ – ت: ٢٤٨٠٠٢٥٠ – الدفــــن بعد صالة 

العصر.
  وضحة رميح سالم املطيري، ارملة محمد عياد القهيدي 

ـ ٦٤ عامــــا ـ االندلس – ق٦ – ش١٠١ – م٤٦ – ت: 
.٥٥٢٠٦٦٩٩ – ٩٩٤٤٦٦٦٣

  مرمي محمد علي ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: جنوب الســــرة 
– الســــالم – ق٢ – ش ٢٢ – م٤٣ – ت: ٩٧٥٦٥١٤٤، 
النســــاء: مبارك الكبير – ق٤ – ش٢٢ – م ٥ – ت: 

٢٥٤١٨٨٦٨- الدفن بعد صالة العصر.
  محمد حسن عبداهللا القالفـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: حسينية 
بوعليان – الدعية – ق٢ – ت: ٩٩٤٦٦٠٩٩، النساء: 
حطني – ق٢ – ش١٦ – م٤٢ – ت: ٢٥٢٢٦١٦١ – الدفن 

التاسعة صباحا.
  محمد سعود محمد العبيدي ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: النزهة 
ـ ق٢ – ش قريــــش – ج٢٦ – م١ – ت: ٢٢٥٤٠٥٢٧ 
– ٩٧٥٣٩٣٣٠، النســــاء: قرطبة – ق٢ – ش االول 
– ج٥ – م٢١ – ت: ٢٥٣٢٦٥٤٩ – الدفــــن بعد صالة 

العصر.
  أحمد عبداهللا محمد القابنديـ  ٨٥ عاماـ  الرجال: عبداهللا 
املبــــارك ـ ق٩ ـ ش٩٢٥ ـ م٢٥ ـ ت: ٥٥٠٧٩٢٠٠ ـ 
٩٩٠٣٦٩٠٠ ـ النســــاء: العمرية ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٩ ـ 

ت: ٩٩٠٣٢٦٤٧ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 غريب األطوار.. طار!

 اســـمه «غريـــب» وأمه 
املذعورة على مستقبله منذ 
يوم ولدته تناديه «غروب» 
اما زوج امه القاسي فيطلق 
عليه «غرابي» نسبة للونه 
الداكن كالغراب، صبي نقي 
ذكي غامض مييل للعزلة، 
لديه قدرات جسدية ونفسية 
تفوق الوصف، هوايته غرز 
املسامير في جسده، يحلم 
بالطيران مثل الطيور، وكان 
احللم مثار سخرية الفتية 

اآلخرين.
  شـــب غريـــب االطوار 
واختفى عن االنظار، قيل 
انه ذهب الى الهند وحصل 
على شهادة الدكتوراه قبل 
ان يعمـــل مع جهات أمنية 
دولية نفذ لصاحلها عمليات 
بطولية في غير مكان ثم عاد 
ليعمل مدرســـا في جامعة 
الرفاه  خليجية حتى ترك 
االكادميي ليعيش في دولة 
خليجية اخرى متطوعا في 
خدمة رجل عجـــوز فقير 

وأعمى!
  ســـمع اصدقاء طفولته 
ان غريب االطـــوار توفي 
قبل عـــام، فهرعوا باجتاه 
آخر مكان اقام فيه، وهناك 
حاروا بني أجوبة االختفاء 
والصمت، فقصدوا العجوز 
الذي اكد لهم انه ذات ليلة 
ماطرة عاد له بصره لدقائق 
معـــدودة فتمكن من وداع 
«غريب» قبل ان يراه يطير 
(!) وبعدهـــا كـــف بصره 

ثانية.
  «غريب» قصة أغرب من 

اخليال! 

 سمكة قرش تهاجم ثالث سائحات في شرم الشيخ
 شرم الشيخـ  رويترز: قالت مصادر 
في غرفة ســـياحة الغوص مبحافظة 
جنـــوب ســـيناء املصرية إن ســـمكة 
قرش هاجمت ثالث سائحات روسيات 
وأصابتهن بجراح مبنطقة غوص في 
منتجع شرم الشـــيخ الذي يطل على 

البحر األحمر.
  وقال مصدر إن السمكة التهمت أجزاء 
من حلم ساق وذراع سائحة وجزءا من 
حلم ساق الســـائحة الثانية وأصابت 

السائحة الثالثة بجراح.
  وأضاف أن حالة سائحتني خطيرة 
وأنهما نقلتا بطائرة طبية إلى القاهرة 

لتلقي مزيد من العالج.
  وتابع أن السائحات كن ضمن فوج 
من السائحني في رحلة غوص مبنطقة 
رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ 

حني فوجئن بالسمكة تقترب منهن وتهاجمهن. لكن وكالة أنباء 
الشرق األوسط قالت إن عدد من هوجموا أربعة وإنهم هوجموا 

خالل اليومني املاضيني ونقلوا إلى القاهرة للعالج.
  وقال املصدر إن وزارة السياحة قررت وقف رحالت الغوص 
في املنطقة حلني إجراء مســـح بحري حتسبا لوجود أسماك 

قرش أخرى خطيرة باملنطقة.

التي  الســـمكة  أن    وأضاف 
النوع  السائحات من  هاجمت 
املسالم لكن الغواص الشهير في 
البحر األحمر إبراهيم الشاذلي 
قال إن الســـمكة التي هاجمت 
الســـائحات هي سمكة القرش 

احمليطية بيضاء املقدمة.
الهجوم    وأضاف «مثل هذا 
نادر». وأسماك القرش احمليطية 
بيضاء املقدمة تعتبر ثالث أخطر 

سمكة قرش.
  ويقول خبـــراء غوص إن 
أســـماك القرش املساملة ميكن 
إذا غيرت  أن تصبح عدوانية 
عادات طعامها بتناول مأكوالت 
خالف السمك الصغير أو كانت 

جائعة.
  وكانت سائحة فرنسية لقيت مصرعها في صيف ٢٠٠٩ في 
منتجع مرسى علم في محافظة البحر األحمر بعد أن التهمت 

سمكة قرش حلم إحدى ساقيها بالكامل.
  وقتل شـــخص في هجوم ســـمكة قرش عـــام ٢٠٠٤ قرب 
شـــرم الشـــيخ طبقا ملوقع «جلوبال شـــارك اتاك فايل» على 

اإلنترنت. 

 سمكة القرش 

 اعتقال إيطالي نشر على «فيس بوك» 
التاريخ الذي ينوي فيه قتل حبيبته السابقة

 هندي يقطع إصبعه احتفاًال 
  بفوز السياسي الذي يؤيده

 روما ـ يو.بي.آي: اعتقلت الشرطة اإليطالية رجال بعد ان نشر 
علـــى صفحته على موقع «فيس بـــوك» االجتماعي التاريخ الذي 
اختاره لقتل حبيبته السابقة. وذكرت وكالة األنباء اإليطالية (آكي) 
ان الشرطة في مدينة مودينا اإليطالية اعتقلت الرجل بعد ان نشر 
على املوقع االلكتروني انه اختار تاريخ ميالد حبيبته الســـابقة 
ليقتلها فيه. وقد حرصت الشرطة على وضع املرأة في مكان آمن 
في ذلك التاريخ. وأشـــارت الى انها كانت قد حذرت الرجل مرات 

عدة في السابق وأمرته بالكف عن مالحقتها. 

 نيودلهي ـ د.ب.أ: اقدم رجـــل هندي على قطع اصبعه ليقدمه 
كهدية إلله هندوســـي وذلك بعدما حقق السياســـي الذي يؤيده 
نيتيش كومار انتصارا كاســـحا فـــي االنتخابات التي اجريت في 

والية بيهار بشرق الهند.
  وهذا يعد ثاني اصبع يقوم انيل شارما املقيم في بلدة جوشي 
في مدينة جيهـــان آباد في والية بيهار بقطعـــه بارادته، وذكرت 
وكالة انباء الهند اآلسيوية ان اول اصبع قطعه عندما فاز كومار 

في انتخابات نوفمبر ٢٠٠٥. 

 وزير العمل السعودي: 
لن نمنع عمل

   المرأة «كاشير»
 الريــــاض ـ د.ب.أ: أكد وزير 
العمل السعودي عادل فقيه أن 
وزارة العمل لن متنع املرأة من 
العمل في مهنة كاشير (محاسبة) 
التي حرمتها هيئة كبار العلماء 

في السعودية.
  وكانت هيئــــة كبار العلماء 
أفتت بأن توظيف النساء بوظائف 
كاشيرات (محاســــبات) «عمل 
محرم شرعا وتوظيف الشركات 
لها في مثل هذه األعمال تعاون 
معهــــا على احملــــرم فهو محرم 
أيضا».وقال فقيه، في تصريحات 
نشرتها الصحف السعودية امس 
آليــــة وضوابط جلميع  «هناك 
األعمال التي ميكن أن تقوم بها 
املرأة في جميع التخصصات». 
وأشــــار إلى «اعتماد عمل املرأة 
كاشــــير في مواقع كثيرة بعد 
التأكد من اشتراطات البعد عن 

اخللوة واالختالط». 


