
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 المطربة مادونا تفتتح ناديا رياضيا بالقرب من الكرملين.

  ـ وعليه نقترح ان يسمح لشعبوال ان يفتتح كافتيريا «أنا بكره إسرائيل» في 
مقر جامعتنا.

 أي معاملة في التأمينات االجتماعية ال تستغرق أكثر من ١٠ دقائق.
  ـ وشفيهم باجي الوزارات المعامالت عندهم تاخذ من يومين لخمسة 

 أبواللطف  واحدحسب مزاج المدير هذا إذا اصال كان مداوم.
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 ٥٫١٣ الفجر  

 ٦٫٣٨ الشروق 
 ١١٫٤٦ الظهر 
 ٢٫٣٦ العصر 

 ٤٫٥٤ المغرب 
 ٦٫١٦ العشاء 

 البقاء هللا 
 مرزوقة عسكر جامع الرشيدي، أرملة باتل رجا البالود 
ـ ٨٥ عاما ـ الرجـــال: الفردوس ـ ق٣ ـ ش١ ـ 
ج٨ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٦٧٥٩٣٦ ـ النساء: الرابية ـ 

ق٣ ـ ش٣١ ـ م٥٦ ـ ت: ٩٩٧١٥٩٦٦.
  لطيفة خميس سعد ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: العدان ـ 
ق٤ ـ م٢٨ ـ ش١٢ ـ ت: ٩٩٦٠٠٣٠٦ ـ النســـاء: 

الرقة ـ ق٧ ـ م٣٠٩ ـ ش٩ ـ ت: ٢٣٩٦٨١١٩.
  عبـداهللا إبراهيم خلف اسـنان ـ ٨٨ عاما ـ الرجال: 
حطـــنيـ  ق٢ـ  ش٢٢٠ـ  م٤٧ـ  ت: ٩٩٧٠٣٩٥٣ 
ـ ٦٦٦٦٠٠٢٥ ـ النساء: الزهراء ـ ق٦ ـ ش٦١٤ 

ـ م٣٨ ـ ت: ٢٥٢٤٢٨١٤.
  خزنة مسفر خزام العتيبي، أرملة الحج طلق العتيبي 
ـ ٧١ عاما ـ اشبيلية ـ ق٢ ـ ش٢٢٩ ـ م١٢ ـ ت: 

٩٩٥٩١١٤٤ ـ ٩٩٦٦٩٦٨٤.
  فاطمة سالم عبداجلليل األنصاري، أرملة علي حسن 
حماديـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: الشعبـ  ق٦ـ  ش٦٥ 
ـ م٣ ـ ت: ٦٦٢٦٢١٣١ ـ ٦٦٥٧٧٧٥٧ ـ النســـاء: 
بيـــان ـ ق٤ ـ ش٤ ـ ج١ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٠٤٩٣٨٦ 

ـ ٢٥٣٨٧١١٣.
  حمدة حمد سـعود املجمد، زوجة خلف مســـلم 
العميريةـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: ســـلوىـ  ق٢ـ  
ش٥ ـ م٤٤ ـ ت: ٦٧٠٠٠٩٩٢ ـ النساء: سلوى 

ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م٤٤.
  وفاء محمود جبريل، زوجة هادي بطيحان ردعان 
صقرـ  ٥٤ عاماـ  الرجال: سعد العبداهللاـ  ق٣ 

ـ ش٣٢١ـ  م٧ـ  ت: ٦٦٣٩٥٥٧٤ـ  النساء: الرابية 
ـ ق٣ ـ ش٢٥ ـ م٢ ـ ت: ٢٤٧١٩٢٠٥.

  عبدالرحمن علي إبراهيم البداح ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: 
ضاحية عبداهللا الســـالمـ  ق٤ـ  ش٤٢ـ  م٤ـ  
ديوان محمد أحمد الرشيد ـ ت: ٩٩٧٢٢١٠٠ ـ 

النساء: الروضة ـ ق٣ ـ ش٣٩ ـ م٩.
  فالح فياض خلف العنزيـ  ٧١ عاماـ  الرجال: اجلهراء 
ـ اخليمةـ  مقابل إشارة النعيمـ  ت: ٩٩٧٩٤٩٤٤ 
ـ النســـاء: اجلهراء ـ القصر ـ ق٤ب ـ ش٣ ـ 

م٢٥٤ ـ أزرق٥.
  محمد أحمـد محمد الكنـدري ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: 
الشـــعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: ٩٩٠٨٢١٣١ ـ 
النساء: ضاحية صباح السالم ـ ق١٣ ـ ش١ ـ 

ج١ ـ م٦٦ ـ ت: ٢٥٥١٦٩٣٨.
  شريفة عيفان راشد اجلويعان البذالي، أرملة جوفان 
راشد اجلويعان البذالي ـ ٧١ عاما ـ الرجال: 
الصليبخـــات ـ ق٣ ـ ش١١٤ ـ ج٣ ـ م٤٩ ـ ت: 
٩٩٥٧١٧٦٦ ـ النساء: ق٣ ـ ش١١٤ ـ ج٣ ـ م٣٧ 

ـ ت: ٦٦٥٠٧٤٠٠.
  بدرية سيد هاشم سيد عبدالوهاب احلنيان، أرملة سيد 
يوسف ســـيد عبداهللا احلنيان ـ ٩٣ عاما ـ 
الرجال: اخلالدية ـ ق٤ ـ ش٤٩ ـ م٩ ـ ديوان 
احلنيانـ  مقابل الدائري الرابعـ  ت: ٢٥٣٩٤٨٣٠ 
ـ ٩٩٠٦٧١١٧ـ  النساء: مشرفـ  ق٣ـ  ش٣ـ  م٣٤ 

ـ ت: ٦٦٥٥٩٦٩٦ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 بال قناع أمانة

 «الحيرة الهاللية» منهج جديد!
 ان االسلوب اجلديد الذي تتخذه 
احلكومة في التعامـــل مع االحداث 
يعتبر منهجا جديـــدا تنتهجه ولم 
يكن معموال به من قبل بهذا الشكل 
املتكامل، فاسلوب العنف مع املعارضني 
وجتاوز القانون واملالحقات السياسية 
والتشويه االعالمي للحقائق واستخدام 

بعض التافهني واملغمورين واصحاب السوابق للطعن 
واللمز في اخلصوم السياســـيني، بل واسلوب العرض 
من جانـــب واحد وحجب الرأي اآلخر واتباع سياســـة 
«فرق تســـد»، كذلك اســـتغالل حاجات الناس للضغط 
عليهم والترغيب والترهيب العضاء مجلس االمة وبعض 
قيادات التيارات السياسية، كل هذه االساليب وغيرها قد 
ال نعلمها متثل املنهجية احلكومية اجلديدة والتي جدير 
بنا ان نتوقف عندها بالنظـــر والتحليل النها منهجية 
خطيـــرة وقد تكون مدمرة ولن جنني منها اال مزيدا من 

التوتر والتأزمي وعدم االستقرار.
  لقـــد مرت بنا ازمات سياســـية عديدة ومت جتاوزها 
دون استخدام تلك االساليب خاصة ان الكويتيني عرف 
عنهم حب وطنهم وحرصهم على امنهم وعدم اختالفهم 

على ولي امرهم.
  ان احلكومة اذا ما ارادت ان تتجاوز هذه االزمة وغيرها 
من ازمات قادمة ومتوقعة يجب ان تغير من هذا االسلوب 
وتلك املنهجية املتبعة، فأهل الكويت ال يســـتحقون ما 
يجـــري لهم اآلن، واذكرهم بحديث الرســـول ژ عندما 
قال «ما كان الرفق في شـــيء اال زانه وما نزع من شيء 

اال شانه».

  ورحل.. المال يوسف حمادة

  ذهب عنا العم بوحمود يوسف حمادة بهدوء هذا الرجل 
الذي فقدته الكويت فقد كان معلما ومربيا لكثير من شيوخ 
ورجاالت الكويت.. لقد كانت تربطني به عالقة حميمة 
فمنذ الصغر ونحن نعرفه بالرجل الصالح الذي ال يفارق 
الصف االول في املسجد وكان إماما لسنوات طويلة لصالة 
التهجد في مسجد ضاحية القادسية وكان يصل اجلميع 
رغم كبر سنه ورفعة قدره وقد كان يطعم الطعام وعرف 
عنه السخاء والكرم واحلرص على االعمال الصاحلة، وقد 
كان، رحمه اهللا، له هيبة ووقار وكان مســـموع الكلمة 
له حشمة ومكانة في قلوب جميع من عرفه ورآه، قد ال 
استطيع ان اذكر مناقب هذا الرجل الكبير ولكن عزاءنا 
فيه اننا عرفناه في املســـجد وشاهدناه على طاعة اهللا 
وال نزكي على اهللا احدا.. لقد رحل عنا العم بوحمود.. 
املربي والوالد واحلبيب، أسأل اهللا له الرحمة واملنزلة 

العالية في اجلنة وألهم اهله الصبر والسلوان.
  ويجب اال ننسى ان نخلد اسم هذا الرجل الكبير على 
احدى املدارس وحبذا لو درست سيرته كمرّب في مناهجنا 

حتى يكون قدوة حسنة لالجيال من بعدنا. 

 عشـــية تشـــكيل احلكومة 
احلالية، تـــردد كالم كثير حول 
األســـماء التي ستتشـــكل منها 
احلكومة اجلديـــدة، وممن برز 
من األســـماء وصار محل تداول 
أليام عدة، كان اسم الدكتور هالل 
الساير والذي جرى احلديث حول 

عدم رغبته دخول الوزارة واملشـــاركة في احلكومة. 
وأن ضغوطا شديدة مورست عليه، وصلت في حدها 
األقصى ملا نسميه «التشييم» والذي يعني الرجاء أو 
االستجداء، وأمام تلك احلالة لم يجد بدا من املوافقة 
والقبول، وكان ذلك محل ترحيب شعبي وإعالمي ملا 
عرف عن «الســـاير» من انضباطية ودقة وإخالص 

وجدية وقدرة على املواجهة.
  ال أعتقد أن صورة الدكتور الساير قد تغيرت في 
أذهاننـــا، رغم قبول احلكومة التي هو أحد أعضائها 
ببعـــض القرارات التي ال تتفق وميوله السياســـية 
وتوجهاته الفكرية بسبب ما يتمتع به من «كاريزما» 
وشعبية وبساطة، بل إنه كسب شعبية مضافة وزاد 
رصيد احترامه عند الناس ملا حقق من إجنازات على 
املستوى الطبي واخلدمات الصحية في البالد ووقوفه 
في وجه الفساد والتراخي في وزارة الصحة، وكان 
قبوله الضمني لهذه القرارات كونه عضوا في احلكومة 

محل انتقاد ودهشة من قبل الكثيرين.
  هالل الساير في التوصيف السابق ينتمي ملا يسمى 
بالوزراء األقوياء وفضال عن ذلك فهو محبوب شعبيا 
ويتمتع بقدر عال من االحترام لدى الرأي العام، وهذا 
ما يجعل حيرتنا كبيـــرة ونحن نتلقى خبر خذالن 
احلكومة له في التصويت على رفع احلصانة عن النائب 
الذي قام بشتم الدكتور هالل وتصويت احلكومة ضد 
رفع احلصانة، وكأنها بذلك تتضامن مع النائب ضد 
وزيرها، وسكوت الدكتور وصمته وعدم إظهاره أي 
ردة فعل جتاه هذا اخلذالن احلكومي له، يثير الكثير 
من احليرة واالستغراب فما الذي يدعو الدكتور هالل 
للقبول بهذا الوضع املشني الذي ال نرضاه له وال نقبل 

أن يتعرض له وزير مبكانته.
  إن الدكتور هالل لم يتسلل إلى الوزارة من أبوابها 
اخللفية ولم يقفز إليها من النافذة ولم يتوسل ولم 
يتسول ولم يقعد منتظرا إياها في لهفة ومتن، وهذه 
حقيقة مؤكدة فما الذي يدعوه إذن للقبول بهذا الوضع 
الشاذ الذي لم تنتصف فيه احلكومة لوزيرها بل إنها 
لم تنتصف حتى لنفسها أيضا، وهذا محل استغرابنا 

جميعا!
  وهـــل النائب أي نائب كان أعز عند احلكومة من 
وزيرها؟ إذن فلتوزر احلكومة هـــذا النائب، ما دام 
يحظى مبثل هذه املكانـــة الفريدة التي لم يحظ بها 

وزيرها «العزيز» أو «املتعزز»!

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 الصورة احلائزة جائزة أفضل صورة صحافية ٢٠١٠ والتي التقطت أثناء غسل الكعبة بشهر شعبان املاضي 

 سعودي يفاجأ بـ «ذراع» متوفى عالقة في سيارته

 أمير مكة المكرمة يقوم بغسل الكعبة المشرفة اليوم
 الريـــاض ـ أ.ش.أ: يقوم أمير منطقـــة مكة املكرمة األمير 
خالد الفيصل بن عبدالعزيز بغســـل الكعبة املشرفة اليوم، 
وذلـــك نيابة عن خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا بن 

عبدالعزيز.
  وسوف يشارك األمير خالد الفيصل في غسل الكعبة املشرفة 
الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشيخ 
صالح احلصني ونائبه الشيخ محمد اخلزمي، وأعضاء السلك 
الديبلوماسي اإلسالمي املعتمدون لدى اململكة، وسدنة بيت 

اهللا احلرام، وجمع من املواطنني.
  وســـيقوم األمير خالد الفيصل ومرافقوه بغسل الكعبة 
املشـــرفة من الداخل مباء زمزم املخلوط مباء الورد وتدليك 
حيطانهـــا من الداخل بقطع القمـــاش املبللة بهذا املاء، الذي 
يتم جتهيزه منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف.
  يشار إلى أن غســـل الكعبة يتم مرتني سنويا األولى في 
منتصف شهر احملرم، والثانية في غرة شهر شعبان، فيما يتم 

تبديل كسوتها مرة واحدة في غرة شهر ذي احلجة.
  وكان احتاد وكاالت األنباء العربية قد منح جائزة أفضل 
صورة صحافية ملصور وكالة األنباء السعودية محمد احملمادي 
وهي صورة التقطها احملمادي ملراسم غسل الكعبة املشرفة 
بتاريخ ١ شعبان ١٤٣١ املوافق ١٣ يوليو ٢٠١٠ وجتمع الصورة 
أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل والرئيس الشيشاني 

رمضان قديروف وهو يحمل املكنسة إثر غسل الكعبة.

 صحافي أميركي: بوش وأوباما أكثرا
 الرياضـ  يو.بي.آي: فوجئ سعودي بوجود جزء    من الحديث «المقزز» عن «مخلفات الكالب»

من ذراع أحد املقيمني اآلســـيويني كان دهسه قبل 
أربعة أشـــهر وعمد بعد احلادث إلى ترك السيارة 

في أحد االستراحات بسبب تشاؤمه منها.
  وذكرت صحيفة «الرياض» في عددها امس «أن 
مواطنا سعوديا تسبب في دهس مقيم آسيوي على 
الطريق السريع قرب املجمعة (بالقرب من الرياض) 
في ليلة الثاني من رمضان املاضي فقام فور انتهاء 
إجراءات احلادث بركنها في إحدى االســـتراحات 

وتركها ملدة تزيد على أربعة أشهر».
  وأضافت ان املواطن السعودي فكر قبل أيام في 
نقل السيارة إلى إحدى الورش إلصالحها وأثناء 
تفقده للســـيارة فوجئ بأن شـــبح احلادث الذي 

تشاءم منه مازال يطارده حيث عثر على جزء من 
يد الضحية تشمل الكف وجزءا من الساعد وساعة 
الضحية اليدوية عالقة بالسيارة مما أصابه بالفزع 

والذهول.
  وقالت ان املواطن توجه إلى مرور املجمعة حيث 
مت نزع اليد العالقة وإيداعها ثالجة املستشفى في 

انتظار إنهاء إجراءات التصريح بدفنها.
  يشار إلى أن جثة املقيم التي مت فيما بعد ترحيلها 
إلى بلده تعرضت لكثير من التشويه وحتولت إلى 
أشالء بسبب تعرضها للدهس من أكثر من سيارة 
لوجودها في مكان مظلم على الطريق السريع مما 
جعل من الصعب االنتباه للساعد املفقود أثناء نقل 

بقايا اجلثة من الطريق. 

 فاجأت املطربة احالم مراجعي مستشفى الوالدة 
واالطفال بالدمام بإحدى اغانيها املشـــهورة عبر 
مكبرات الصوت اخلاصة باملستشفى، االمر الذي 
اثار االســـتياء العام، في الوقـــت الذي ذكرت فيه 
تقارير صحافية ان هيئة االمر باملعروف والنهي 
عـــن املنكر بالدمام تدخلت في احلادثة اثر تلقيها 

شكوى قدمها احد املراجعني.
  وأفاد شهود عيان بحسب موقع «الوئام» بأن 
تلك احلادثة تكررت اكثر من مرة، مشـــيرين الى 
انه تبـــني فيما بعد ان ذلك حصل نتيجة توصيل 

سلك الى احدى االذاعات عبر الراديو.
  واوضح مدير العالقات العامة للشؤون الصحية 
باملنطقة الشـــرقية سامي السليمان بقوله ان «ما 
حصل هو مجرد خلل لهذه البرمجة ولم يســـتمر 

سوى خمس دقائق تقريبا».
  ونفـــى الســـليمان ان هيئة االمـــر باملعروف 
تواجدت في املستشـــفى الجل هذا املوقف، وان ما 
حدث نتيجة فصل التيارات واملولدات االحتياطية 
واستبدالها بنظيراتها االساسية في سبيل برمجة 

الصوتيات. 

الهولوكوست، التي يقول اليهود 
إنه مت حرقهم فيها باآلالف على يد 
النازيني. ويبدو أن املجتمع اليهودي 
األميركي يعد ضربة جديدة للممثل 
ـ الذي سبق وتصادم مع اليهود 
أثناء تنفيذ فيلمه الشــــهير «آالم 
املسيح» ـ عبر إلقاء الضوء على 
هذه احلادثة بعــــد مرور ١٥ عاما 

عليها، إن صح قول املمثلة.
  بدوره،، اتهم أحد قادة املجتمع 
إبراهــــام  اليهــــودي األميركــــي 
فوكسمان، غيبسون بالتعصب، 
وقال «ال أستغرب أن يصدر هذا 
التعبير عن غيبسون، الذي لطاملا 
اتسم بالتعصب ضد اليهود». يذكر أن غيبسون أثار 
حفيظة اليهود في فيلمه «آالم املســــيح»، حيث ذكر 
في النص األساسي للفيلم اتهام اليهود بالتسبب في 

قتل النبي عيسى گ، وفق رواية الفيلم. 

 دبي: شــــّن اللوبــــي اليهودي 
حربا جديدة على املمثل األميركي 
ميل غيبسون باتهامه بـ «معاداة 
الســــامية»، جراء وصفه املمثلة 
اليهودية واينونا رايدر بـ «محتالة 

األفران».
  وقالت املمثلــــة لصحيفة «ذا 
صن» البريطانية إن غيبســــون 
نعتهــــا بهذه الصفــــة أثناء حفل 
أقيم فــــي مدينة لوس اجنيليس 

قبل ١٥ عاما.
  واضافت رايدر: «كنت في احدى 
احلفالت الهوليوودية الكبيرة وكان 
ميل غيبســــون ثمال، وسخر من 

مرافقــــي املثلي إلى احلفلة، ثــــم نعتني بـ «محتالة 
الفرن»، لم أفهم وقتها ما كان يقصد».

  ووفق صحيفة «ذا صن»، فــــإن تعبير «محتال 
الفرن» يســــتخدمه البعض لتكذيــــب قصة محرقة 

 القاهرة ـ أ.ش.أ: تلقى راكب عربي ضربا مبرحا من زوجتيه 
في صالة الســـفر مبطار القاهرة بعد محاولته فض مشـــاجرة 
بينهما قبل ســـفرهم الى ليبيا. وكان الـــركاب قد فوجئوا اثناء 
انهاء اجراءات سفر الطائرة الليبية املتجهة الى طرابلس بحدوث 
مشاجرة بني الزوجتني تطورت الى الضرب والتشابك بااليدي 
وعندما تدخل الزوج لفض املشـــاجرة تطـــور األمر الى اعتداء 
مشترك من الزوجتني عليه حيث اوعزت الزوجتان انه السبب 
فيما حدث بينهما. توجهت شرطة السياحة الى مكان املشاجرة 
بعد حدوث زحام بصالة السفر واصطحبت الثالثة لتحرير محضر 

وحتويلهم للنيابة اال انهم وافقوا على التصالح. 

 ريجيو كاالبريا (إيطاليا)ـ  د.ب.أ: حصل محقق شرطة في إحدى 
املدن اإليطالية على سيارة فيراري وأموال سائلة كرشوة للتغاضي 
عن اجلرائم التي تقوم بها املافيا في تلك املدينة. وألقت الشرطة األحد 
القبض على احملقق كاربينيري، الذي يحمل رتبة نقيب في شرطة 
مدينة ريجيو كاالبريا اإليطالية، بعد أن ضبطت الشرطة نينو لو 
جيوديس زعيم العصابة التي كانت ترشو كاربينيري والذي كشف 
سر التواطؤ بني العصابة وبني احملقق وعمليات الرشوة التي كانت 
تتم بينهما. وذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية األحد أن زعيم املافيا 
أبلغ السلطات بأن النقيب كاربينيري حاول في مقابل الهدايا عرقلة 
التحقيقــــات مع أعضاء عصابات املافيا مبدينة كاالبريا، وإخبارهم 

بالعمليات التي تعتزم الشرطة القيام بها ضدهم. 

 أبـــدى صحافي أميركـــي امتعاضه من كثرة 
تصريحات الرئيســـني األميركيني احلالي باراك 
أوباما والســـابق جورج بـــوش عن «مخلفات» 
كلبيهما، متسائال: ما شعور الكلبني وهما يجدان 
مالكيهما يتحدثان عن «مخلفاتهما» والتفاصيل 

اخلاصة بهما أمام العامة؟
  وأوضح ديڤيد جاكسنو في مقال نشر امس 
مبدونة «ذا أوفال» التابعة لصحيفة «يو اس اي 
تودي»: أكره عندما نتحدث بطريقة غير الئقة، 
ولكن خالل الشهرين املاضيني الحظنا ان أوباما 
وبوش يتحدثان أمام العامة عن مخلفات كلبيهما 
(برازهما). مضيفا: قال أوباما خالل زيارته ملدرسة 
ابتدائية في واشنطن األسبوع املاضي انه أحيانا 

يصطحب كلبه الى احلديقة ليقضي حاجته، وانه 
ميشي خلفه ليلتقط مخلفاته، فكان رد الطالب 

هو «االشمئزاز»، حيث صاحوا: إيووووو.
  وأضاف الكاتب: قبل شـــهرين اشتكى بوش، 
الذي حتكم في مقدرات العالم لـ ٨ سنوات، من ان 
مهامه احلالية تقتصر على تنفيذ أوامر زوجته 
لورا و«التنظيف وراء كلب العائلة بارني أثناء 
جوالته في احلي السكني الذي تقيم فيه العائلة 
فـــي داالس». وأضاف بوش في ندوة عقدت في 
تورونتو: هكذا وأنا الرئيس األميركي الســـابق 
الذي كان يحمل «كود» األسلحة النووية، أحمل 
كيسا بالستيكيا في يدي وألتقط ما تفاديته على 

مدى ٨ سنوات كاملة. 

 د. خالد الجاراهللا لـ «األنباء»: 
السـمنــة أهم أسبـــاب
خشـونــة المفاصل     ص٢٨ 

بحر  السيـاسة   الفـارسـي: 
عميـق ال يقـدر على الغوص 
فيـه.. إال الماهـرون        ص٢٧ 

 أغاني أحالم في مستشفى بالدمام 
  والمدير يؤكد: خلل البرمجيات هو السبب

 غيبسون يصطدم باليهود من جديد بتكذيبه رواية الهولوكوست

 زوجتان تعتديان على زوجهما بالمطار 
بعد محاولته فض مشاجرة بينهما

 المافيا ترشو محقق شرطة بسيارة بورش

 «األمر بالمعروف» تدخلت بعد شكوى مراجع

 وصف الممثلة اليهودية واينونا رايدر بـ «محتالة الفرن»

 ألو صحة 

 إعدام إيرانية اتهمت بقتل ٥ سيدات في طهران
 طهران ـ د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالمية محلية 
إيرانيـــة أمس انه مت إعدام امرأة مدانة بارتكاب 

عدة جرائم شنقا بوسط إيران. 
  وذكرت وكالـــة األنباء اإليرانية الرســـمية

 (إيرنـــا) إن ماهـــني كيو املدانـــة بقتل خمس 
سيدات مت إعدامها شنقا األحد في سجن مبدينة

 قزوين بعدما أيدت احملكمة العليا احلكم الصادر 
بحقها.

   وجتدر اإلشارة الى أن جرائم القتل واالغتصاب 
والسرقة املســـلحة وتهريب مخدرات بكميات 
تتجاوز ٥ كيلو غرامـــات من بني اجلرائم التي 

يعاقب عليها باإلعدام في إيران. 

 ميل غيبسون 


