
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 األعشاب الطبية تساعد في التغلب على االنتفاخ والشعور باالمتالء.

  ـ .. والعرب بانتظار العشبة التي تساعدهم في التغلب على «القهر السياسي». 
 دراسة توصي بـ «عقلنة» استقدام العمالة الوافدة وإيجاد صيغ حضارية الستقدامها.

  ـ «العقل» يقول ان الحل يبدأ بتطبيق القانون على الشركات المتاجرة بالبشر. 
 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 صويلح دبشـة صالح املاجدي ـ ٥٦ عامــــا ـ الرجال: العيون ـ ق٤ ـ 
ش٨ ـ م٧٠ ـ اخليمة بجانب املنزل ـ ت: ٩٠٠٨٨٨٤٩ ـ النساء: 

العيون ـ ق٤ ـ ش٨ ـ م٧٠ ـ ت: ٦٠٧٩٩٩٩٠.
  عادل علي فرج السليمانيـ  ٢٨ عاماـ  الرجال: العيونـ  ق١ـ  اخليمة 
مقابل ثانوية صباح الناصرـ  ت: ٩٩٥٦٥٣٧٦ـ  النساء: العيون 

ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٧٧ - (أزرق ٦٢) ـ ت: ٩٩٩١٩١١٨.
  بتية عبداهللا منشـد العدواني، أرملة نافع حمدان صقر العدواني 
ـ ٧١ عامــــا ـ ضاحيــــة جابر العلــــي ـ ق٦ ـ ش١٨ ـ م١٣ ـ ت: 

٩٧١٥١٥١٠ ـ ٩٩٦٤٧٨٩٠.
  ربيعة سعود صالح العازمي، ارملة مصبح مجبل بن جغيثم العازمي 
ـ ٦٥ عامــــا ـ الظهــــر ـ ق٦ ـ ش٦ ـ م٣٨ ـ ت: ٩٩٨٣٨٣٢٥ ـ 

.٩٧٨٠٣٣٨٠
  صيتة فالح فهد العنزي، زوجة مجحم بندر الصقيه اخلاليـ  ٥٦ عاما 
ـ العارضية ـ ق١ ـ ش٤ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٠٧٧٠٤٤ ـ ٩٩٨٤٨٥١٥.

  صالح حسـني الفاضلـ  ٧٢ عاماـ  الســــرةـ  ق٤ـ  ش األولـ  م١٦ـ  
ت: ٩٩٨٨٤٨١٢ ـ ٢٥٣١٠٩٠٣ ـ ٥٥٤٤٤٢٠٠.

  فيصـل ثويني مهنا العنـزي ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ النعيم ـ 
ق١ ـ ش٣ ـ م٣ ـ ت: ٩٧٦٥٦٥٦٤ ـ النساء: اجلهراء ـ الواحة ـ 

ق١ ـ ش٣ ـ م١٠ ـ ت: ٦٦٦٣٨٤٨١.
  وسـمية حسـني خليفة احلليـل، زوجة محمد مطلق اجلريد ـ ٥٩ 
عاما ـ الرجال: كيفــــان ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٢٦ ـ ت: ٢٤٨٤٠٩٤٠ ـ 
النســــاء: مشرفـ  ق٢ـ  ش الســــادسـ  م١ـ  ت: ٢٥٣٨٩٤١٨ـ  

الدفن التاسعة صباحا. 
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 أبوان فرنسيان يعرقالن زواج ابنهما من صينية باستخدام قانون يرجع إلى مائتي عام 
 باريسـ  د.ب.أ: تفتق ذهن أبوين في 
فرنسا يعتزم ابنهما الزواج من صينية 
بدون رضائهما عن اللجوء إلى القضاء 
واالستناد إلى قانون «في طي النسيان» 
صدر منذ أكثر من مائتي عام ملنع إمتام 

هذا الزواج.
  وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية 
إن األبوين استندا في دعواهما إلى مادة 

وضعت في مـــارس عام ١٨٠٣ والتزال 
ســـارية حتى اآلن في القانون املدني 

الفرنسي.
  وقال األبـــوان فـــي دعواهما إنهما 
ساورتهما شكوك بشأن دوافع الصينية 
من الزواج من ابنهما رمبا تكون أقدمت 
على ذلك للحصول على إذن باإلقامة في 
فرنســـا أو حتى رمبا كانت جاسوسة 

صينية.
  ومتكن األبوان من إفشال حفل زواج 
ابنهما الذي حضره ضيوف من فرنسا 
ومن الصني واكتفى العروسان مؤقتا 
باخلطبة حلني صـــدور حكم قضائي 

نهائي.
  وهذا ما حدث بالفعل حني أصدرت 
محكمـــة في مدينة جرينوبل شـــرقي 

فرنسا قبل أعياد امليالد األخيرة قرارا 
برفض اعتراض األبوين ومتكني االبن 

من إمتام زواجه.
  اجلديـــر بالذكر أن حق األبوين في 
االعتراض على زواج ابنهما منصوص 
عليه في القانون منذ عهد اإلمبراطور 
نامليار بونابرت وكان مقصودا به أساسا 

احليلولة دون زواج األقارب. 

 مقاالت الزمالء 
كّتاب الصفحة 
األخيرة ص ٣٠

  
  

  الصفحة األمنية 
ص٦ و٧ 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٨ الفجر 
 ٦٫٤٣ الشروق 

 ١١٫٥٢ الظهر 
 ٢٫٤٣ العصر 

 ٥٫٠١ المغرب 
 ٦٫٢٣ العشاء 


