
 البقاء هللا 

 دالل عيسى حسن إسماعيل، أرملة عبداللطيف مانع 
عبدالعزيز املانع، ٨٠ عاماـ  الرجال: السرةـ  ق٥ 
ـ ش٦ ـ م١٣ ـ ت: ٦٦٤١٦٤٠٠ ـ النساء: حطني ـ 

ق٣ ـ ش٣٠٩ ـ م١٣ ـ ت: ٢٥٢٢٥٣٥٠.

  نهية علي سعد املياس، زوجة عبداهللا راضي املياس 
ـ ٦٢ عاما ـ الرجال: الفحيحيل ـ ق١٠ ـ شـــارع 
مكةـ  م٧٧ـ  ت: ٢٣٩١٧٩١٧ـ  ٩٧٩٥٥٥٧٢ـ  النساء: 
القصـــور ـ ق٧ ـ ش٣٥ ـ م٤ ـ ت: ٥٥٣٩٩٥٦٢ ـ 

.٢٥٤٢٨٨١١

  حسـن عبدالعزيز خليفة املجاديـ  ١٥ عاماـ  الرجال: 
حسينية الياسنيـ  املنصوريةـ  ت: ٩٩٨٦٥٩٣٤ 
ـ النساء: الشعبـ  ق٣ـ  شارع عبداهللا مشاري 

الروضان ـ م٤٣ ـ ت: ٢٢٦٥٢٠٧٩.

  عواطف سرحان عبيد الشقيحي، زوجة فارس خالد 
محمد اجلدعي املطيريـ  ٤٣ عاماـ  خيطانـ  ق١٠ 
ـ شارع عبداهللا بن املقفعـ  م٧٦ـ  ت: ٩٩٦٦٤٦٨٩ 

ـ ٥٥٥٥٤٦٦٠ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 بال قناع 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 الناس والفراغ
 يدعو الفراغ اإلنسان إلى ما يشغل به 
نفسه، وهذه من سنن الطبيعة اإلنسانية 
الثابتة ومما اعتادته البشرية منذ أزمنتها 
القدمية. وما ينطبق على الفرد ينطبق 
على اجلماعة أيضا. واجلماعة احلديثة 
هي التي نطلق عليها مسمى مجتمعات 
أو بلدان. وهذه املجتمعات احلديثة لها 

إحساسها اخلاص بالفراغ والذي ال يشبه في دوافعه الفراغ 
اخلاص باملجتمعات القدمية التي لها إحساســــاتها اخلاصة 
بالفراغ فتشغل نفسها قتال له وحتى ال تعيش أسيرته، وكان 
انشــــغالها ذاك انشــــغاال بذاتها حيث لم تكن هناك حكومات 
حتتكــــر اإلدارة وترصد حركة املجتمــــع وتتحكم فيه، لذلك 
نشأت على تخوم ذلك الوضع الفنون واإلبداعات اإلنسانية 

ليمأل بها أناس ذلك الزمان أوقاتهم.
  نأتي اآلن إلى عصرنا الراهن ونقفز إلى ما يجري في بالدنا 
في الوقت الراهن من حترك أو جتمهر في الســــاحات العامة 
حتت ذريعة االحتجاج على بعض املمارسات احلكومية التي 
يصفونها بالقمعية ولها دالالتها وما يشير إليها في الواقع.

  لست الذي يقول ولكن االستداللـ  أو محاولتهـ  يكشف لنا 
أن للفراغ دورا في تلك التجمهرات التي ال تطارد في حقيقتها 
اإلجــــراءات احلكومية ولكنها وجدت في مثل تلك التجمعات 
متنفسا عن غضب مكنون محبوس في الصدور مرده الفراغ 
الذي يعيشه املنخرطون في تلك التجمعات والتي ال يتفق أكثر 
أفرادها على مبدأ فكري واحد وال ينتظمهم عقد سياسي بعينه، 
بل هم أفراد تقاطروا إلى امليدان للتعبير الذاتي عن الغضب 

اخلاص لكل منهم ال لتحشيد الغضب العام والتعبير عنه.
  من الصعب على أفراد تلك التجمعات االعتراف مبثل هذه 
احلقيقة ألنها مزعجة وصادمــــة، ونحن في ثقافتنا نرفض 
احلقائق الصادمة واملزعجة ألنها تهز صورتنا أمام أنفسنا.

  إن حصر املشكلة فيما حدث من أحداث وصدامات في الفترة 
األخيرة وتفســــيرها على أنها «اعتداء من قبل السلطة على 
الدستور» هو املشــــكلة احلقيقية وهو ما يجعلني شخصيا 
ويجعل كل عاقل يحــــزن على ضياع البوصلة وعدم معرفة 
موطــــن الداء عند أولئــــك الذين لديهم طاقــــة التحرك وملء 
امليادين والســــاحات، وهذا ما يفرغ تلــــك التحركات من أي 

مضمون أو هدف.
  وال أنا وال غيري ميكننــــا أن نصدق أن أولئك املتحركني 
إمنا حركهم الدفاع عن الدســــتور، ألن الدفاع عن الدســــتور 
ال يقتصر على مادة من مــــواده خاصة بحرية النائب حتت 
القبــــة البرملانية، فليس من املنطق وال هو من العقل أن تلك 
اجلماهير يؤملها ويهزهــــا ويحركها نزع صالحية النائب أو 
حتجيمه بينما هي ترضى بانتهاك حقوقها الدستورية وبحجم 
الفســــاد البرملاني سواء على مستوى التشريع أو الرقابة أو 
تداخــــل االختصاصات في عمل الســــلطات الثالث القضائية 

والتشريعية والتنفيذية.
  وإن كان ما يضاف إلى ما سبق فهو التمني بأن يدرك هؤالء 
الناس ـ الذين ال أشكك بحسن نواياهم ومقاصدهم اخليرة ـ 
حقوقهم هم ويدافعوا عنها ويتحركوا من أجلها، فذلك أجدى 

من أن يتحركوا من أجل حقوق النواب!
 

 أمانة 

 لسنا كتونس.. ولكن!
 أثار تصريح بعـــض النواب فيما 
يخص االحداث في تونس وخلع الطاغية 
زين العابدين بن علي حفيظة الكثير 
الواقع  خاصة فيما يتعلق بتشـــبيه 
الكويت وعلى  التونسي بالوضع في 
الرغم من تنويه بعض النواب ومحاولة 
بيـــان وتوضيـــح تصريحاتهم اال ان 

وســـائل االعالم قد طارت بهـــذه التصريحات ومن قبلها 
نواب احلكومة الذين «ما صدقوا» ان يجدوا شيئا ضد نواب 
املعارضة حتى يســـتطيعوا التغطية على جرمية تعذيب 
وقتل املواطن محمد غزاي املطيري من قبل رجال مباحث 
الداخليـــة، وإحقاقا للحق يجب ان نؤكد اننا في الكويت، 
وهللا احلمد بخير ونعمة وأمن وأمان وال يجوز مقارنتنا 
بتونس او اي دولة توصف بأنها قمعية او ديكتاتورية، فعلى 
الرغم من سلبيات احلكومة الكثيرة واخفاقاتها الكبيرة اال 
انها ال تصل الى ذلك احلد من الطغيان والظلم، والننا في 
الكويت لنا طبيعة خاصة بنا ال تتوافر في كثير من بلدان 
العالم، وهي اجماع الكويتيني على حكامهم بقناعة ومحبة 
وال يخطـــر ببال احدنا مطلقا اي تفكير ســـلبي جتاههم، 
ولكن هذا ال مينع من ان نتعظ من جتارب الغير ونستفيد 
مما يحدث بالعالم مبا يعود علينا بالنفع والفائدة والرقي 
والتقدم، كما انه ليس بالضرورة عندما نقول اننا يجب ان 
نســـتفيد مما حصل في تونس او غيرها اننا مثلهم، فهذا 
غير الزم، والقرآن الكرمي مليء باآليات التي نهت املؤمنني 
عن ان يكونوا كالكفار واملفســـدين وليس بالضرورة ان 
ذلك يعني أنهم كذلك، وقد قال اهللا تعالى في ســـورة آل 
عمران (يأيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
الخوانهم اذا ضربوا في األرض او كانوا غزى...) ففي هذه 
اآليـــة نهانا اهللا عن ان نتصـــف بصفات الكفار وال يعني 
بذلك اننا مثلهم او منهم، وهذا االمر مفروغ منه ولكن يجب 
علينا ان نحارب الظلم ونقاوم القمع ونستأصل الشر من 
جذوره ومنعه من بداياته، خاصة عندما مرت علينا احداث 
الصليبخات من ضرب وهدر كرامات املواطنني وما صاحب 
ذلك ولالسف من تشويه للحقيقة من قبل اجهزة االعالم 
احلكومية وقياديي وزارة الداخلية، وما لبثت هذه احلادثة 
ان تنتهي حتى جاءت قضية تعذيب مواطن كويتي حتى 
املـــوت وما تبع ذلك من طمس للحقيقة ومحاولة اخفائها 
وتشـــويهها، كما جاء في بيان الداخلية الذي تاله الوزير 
في مجلس االمة االســـبوع املاضي كل ذلك يثير مخاوف 
وهواجـــس من ان احلكومة بدأت تســـلك نهجا جديدا في 
استخدام العنف والقسوة وانتهاك كرامات الناس بحجة 
عودة الهيبة وتطبيق القانون، ان االمان واالستقرار يكونان 
بترسيخ مبادئ احلق والعدالة واقامة الدين احلق ونبذ كل 
اشـــكال الظلم واالستبداد، مبثل هذا تستقر الدول وتنعم 

الشعوب وتطمئن.
  وقال اهللا تعالى (الذيـــن ان مكناهم في األرض أقاموا 
الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهللا 
عاقبة األمور)، حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه 

وجعلها على الدوام دار أمن وأمان.
  

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 مواقيت الصالة 
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 6.43 الشروق 
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 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 جهاز عمرو موسى لم يتوقف عن الرنين بسبب األزمات في العالم العربي.

  ـ ال أدري ما فائدة الرنين من جامعة لم تحل في تاريخها مشكلة عربية. 
 الشعب سعيد بالمكرمة األميرية.

  ـ شكرا كبيرة يا صاحب السمو وأبا الجميع.
 أبواللطف  واحد

 تستضيف «األنباء» اليوم رئيس نادي 
القادسية بالوكالة فواز احلساوي ما بني 

الساعتني ٦ و٨ مساء.
  ويتحدث عـــن دور مجلس اإلدارة في 
تطوير ودعم الفرق الرياضية في مختلف 
األلعاب، وحظوظ فريق القادسية لكرة القدم 
في الفوز بالبطـــوالت املقبلة بعدما حقق 
مؤخرا لقـــب كأس االحتاد، باالضافة الى 
الرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف 

التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 فواز الحساوي اليوم وياكم

 نائبة إيرانية تعلن تعليق عقوبة اإلعدام رجمًا
  بحق سكينة أشتياني المتهمة بالزنا 

 ٣٥ شخصًا يطالبون ٤ جهات حكومية
  في السعودية بتسلم جثة قتيل 

 طهرانـ  د.ب.أ: أعلنت نائبة إيرانية امس تعليق 
عقوبة اإلعدام الصادرة بحق سكينة محمدي أشتياني، 

التي أدينت بقتل زوجها.
  وفي خطاب أرسلته رئيسة جلنة حقوق اإلنسان 
في البرملان اإليراني زهرة األهيان إلى الرئيســـة 
البرازيلية ديلما روسيف، ونقلت عنه وكالة أنباء 
الطلبة اإليرانية (إســـنا)، قالت األهيان إنه جرى 
تعليق حكم اإلعدام بناء على طلب من أسرة الضحية، 

وهي عبارة عن ابني أشتياني.
  ولم يتضح بعد السبب وراء صدور هذا اإلعالن من 
نائبة برملانية وليس اجلهاز القضائي، وكذا السبب 
وراء عدم إرسال الرئيس اإليراني محمود أحمدي 

جناد هذا اخلطاب إلى نظيرته البرازيلية.
  أدينت أشتياني (٤٣ عاما) في األصل بتهمة الزنا في 
عام ٢٠٠٦، وحكمت عليها محكمة مبحافظة أذربيجان، 

شمال غربي إيران، بالرجم حتى املوت.
  وبعد عاصفة من االحتجـــاج العاملي، حاولت 
إيران التقليل من شـــأن عقوبـــة الرجم بقولها إن 
التهمة الرئيسية املوجهة إلى املرأة هو دورها في 

 الطائفـ  وكاالت: امتنعت أربع 
جهات حكومية عن تسليم جثمان 
مواطن مقتول، بالرغم من تردد ٣٥ 
فردا من ورثته عليها منذ خمسة 
أشــــهر وحيازتهم أمرا صدر من 
قبل إدارة الطب الشرعي يقضي 
بتسلمهم اجلثمان، ما دفعهم إلى 
رفع صوتهم داعني املسؤولني إلى 
التدخل وإنهاء مشــــكلة استالم 

جثمان والدهم إلكرامه بدفنه. 
  وكانت احلادثة حسب صحيفة 
«ســــبق» االلكترونية قد وقعت 
في بداية شــــهر رمضان املاضي 
عندما كان أحــــد أبناء «املقتول» 
يقود مركبة والده باجتاه منزلهم 
الواقع في منطقة شقصان جنوب 
الطائف، فاعترضته إحدى النياق 
بشكل مفاجئ، وقد حاول تداركها 
بقدر املســــتطاع إال أنه اصطدم 
بها، ما أصابها بكســــر في الرجل 
فتركها واجته إلى والده، ليخبره 

مبا حدث.
  وإثر ذلك انتدب والده مجموعة 
من األقارب املوثوقني لالعتذار إلى 
مالك الناقــــة، وأخبروه بأن والد 
املتسبب في صدم ناقته على أمت 
االســــتعداد لدفــــع تعويض عما 
حلقها من إصابــــة، إال أن القاتل 
توجه نحو مركز شرطة سديرة 

جنوب الطائف، وقدم شكواه ضد 
من صدم ناقته.

  إلى ذلك استدعت الشرطة االبن 
الوالد استعداده  ووالده، وأبدى 
لتنفيذ رغبة مالك الناقة، وأعلن 
دفعه مبلغ ١٠ آالف ريال تعويضا 
عما حلق برجل الناقة، التي ال يزيد 
سعرها على ٣٠ ألف ريال، فيما 
وافق املالك على العرض، وجرى 

عمل إقرار بذلك.
  ولكن سرعان ما عاد اخلالف من 
جديد بني الطرفني بسبب أقاويل 
البعض في مجالســــهم،  تناقلها 
ووصلت تهديدات للوالد من أشقاء 
مالك الناقة، الذين التقوه وحذروه 
من شــــقيقهم قائلني إنه يتوعده 
وينوي قتله بســــالح رشــــاش 
بحوزته، فمــــا كان منه إال أن رد 
عليهم مبتسما: «األمر انتهى بيني 
وبينه داخل الشرطة»، وأخذ األمر 
على سبيل املزحة حتى التقى شيخ 
قبيلته في ذلــــك اليوم، وأخبره 
بكل ما يتعلق بالقضية وبتحذير 
أشقاء مالك الناقة له، مطالبا إياه 
بالتدخل، وقد وعده شيخ قبيلته 
بتنفيذ ذلك. وبعد يومني تقريبا 
من احلدث ووقوعه خرج اجلاني 
باحثــــا عن والد االبن الذي صدم 
ناقته حتى وجــــده مع اثنني من 

أبنائه وعامله الهندي باستراحته، 
وواجهه اجلاني، وأخذا يتحدثان 
مع بعضهما، إال أنه بادره بضربة 
على رأسه بأداة حديدية، ما أدى إلى 
سقوطه، وجرت محاوالت إلسعافه 
في أحد املستوصفات، بينما الحقه 
اجلاني مبركبته محاوال االصطدام 
به، فاصطدمت مركبة املجني عليه 
بإحدى الصخــــور على الطريق، 
ما أدى إلى انقــــالب املركبة مبن 
فيها، وظل الوالد ينزف أكثر من 
ثالث ساعات تقريبا باملوقع حتى 
عثر أحد أبنائه على اجلوال، فأبلغ 
أشقاءه الذين حضروا إلى املوقع 

بعد أن أبلغوا الشرطة.
  واعتبرت الشرطة احلادثة في 
البداية حادثا مروريا، إال أن األبناء 
أفهموهم بأنه جنائي، وذلك عن 
طريق الوصول إلى موقع املضاربة 
التي حدثت في البداية، ومت العثور 
على آثار الدماء التي ســــالت من 
املجني عليه، الذي لفظ أنفاســــه 
قبل الوصول إلى املستشفى، فيما 
سلم «القاتل» نفسه ملركز شرطة 
الذي تولى مجريات  الشــــرقية، 

التحقيق بالواقعة.
  وكانت احلادثة قد تخللها خلط 
بني أن تكون مرورية أو جنائية 

حتى مت التأكد من جنائيتها. 

مساعدة عشيقها على قتل زوجها.
  وأفـــاد اجلهاز القضائي في أذربيجان بأن ملف 
أشـــتياني يخضع لعملية مراجعـــة، ومن املقرر 
إصدار حكم نهائي بعد موافقة السلطة القضائية 

في طهران. 

 رائحة دخان تعيد طائرة متجهة
  من كندا إلى أميركا للمطار مرتين

 طالب إيرانيون ينتجون للمرة األولى
  طائرة عمودية بال طيار 

 السعودية تنشئ ٤٠ مركزًا
  لـ «النانو» لدعم األبحاث العلمية

 مصرع باكستاني سقط من طائرة متجهة إلى دبي 

 مسؤول أردني ينفي التنسيق مع إسرائيل 
في مشروع البحث عن «المدن الضائعة» 

 فانكوفرـ  يو.بي.آي: تسبب 
انبعاث رائحة دخان على منت 
رحلة جوية متجهة من مدينة 
إلى مدينة  الكنديـــة  فانكوفر 
نيويـــورك األميركية بعودة 
الطائرة إلى املطار الذي انطلقت 

منه مرتني.
  وأفادت صحيفة «فانكوفر 
صن» الكندية امس ان الرحلة 
التابعـــة خلطـــوط «كاثـــاي 
باسفيك» اجلوية املتجهة إلى 
نيويورك وعلى متنها ١٨٤ راكبا 
عادت بسرعة إلى فانكوفر ليل 
انبعاث  الســـبت املاضي بعد 
رائحة دخان وعادت لتنطلق 

نحو الواليات املتحدة قبل أن 
تعود إلى مطـــار اإلقالع مرة 

أخرى.
  وأشارت إلى ان الرحلة ألغيت 
بعد عودة الطائرة إلى املطار 
للمرة الثانية وعمدت شـــركة 
الطيـــران إلى تأمني حجوزات 
بديلة ومـــكان ينام فيه ركاب 

الرحلة.
  وقالت إدارة مطار فانكوفر 
ان الركاب هـــم من أفادوا عن 

رائحة الدخان.
  وأكـــدت املتحدثـــة باســـم 
اخلطوط اجلوية جنيڤر بيرسون 
«ان الرحلة غادرت عند الساعة 

١٠:٠٦دقائـــق من ليل الســـبت 
املاضي وعـــادت بعد ١٠ دقائق 
من اإلقالع «بسبب انبعاث رائحة 
دخان قوية على متنها» ولكنها 
لم تذكر طبيعة الرائحة املنبعثة 

أو حتدد مصدرها.
  وأضافت بيرسون ان الطائرة 
حطت بســـالم وغـــادرت بعد 
ساعتني لكنها عادت من جديد 
إلى املطار بعد انبعاث رائحة 

الدخان من جديد.
الـــركاب على منت    وبقـــي 
إلى ٣٠  الطائرة حلوالـــي ٢٠ 
دقيقة قبل تأمني حجوزات لهم 

في الفنادق. 

 طهـــران ـ أ.ش.أ: جنح خريجـــو كلية العلوم 
والفنون اجلوية في مدينة مشهد اإليرانية ألول 
مرة، في إنتاج طائرة عمودية بدون طيار ميكنها 
نقل الســـلع واملســـافرين ضعفي الطائرات ذات 

نفس القياس.
   ونقلـــت وكالة «ارنـــا» اإليرانية لألنباء عن 
محمد رضا مروى الطالب بالكلية، أن هذه الطائرة 
وتسمى «كرار ١١٠» تستخدم في املجاالت العسكرية 
والسياحية واملسح اجلوى وحماية الغابات واملراعي 

وإطفاء احلرائق والزراعة.

  وأضاف أن الطائرة بإمكانها أن تهبط على سطح 
املاء وأن تقلع منه بشكل مباشر، موضحا أنه إذا 
توقف محركها عن العمل فبإمكانها قطع مسافة 
٣٠ كلـــم من دون محرك، وأضاف أنها (الطائرة) 
ذات صوت منخفض األمر الذي يعتبر ميزة هامة 

في الصناعات اجلوية.
   وأشـــار الطالب اإليراني إلى أن هذه الطائرة 
متتلـــك كاميرات ٣٦٠ درجـــة متكنها من التقاط 
وإرسال الصور واألفالم واملعلومات، موضحا أنه 

مت حتى اآلن تصنيع ٤ مناذج من الطائرة. 

 الرياضـ  يو.بي.آي: أكد وزير 
الســـعودي  التربية والتعليم 
األمير فيصل بـــن عبداهللا بن 
محمد آل سعود أن الوزارة تسعى 
إلنشاء ٤٠ مركزا على مستوى 
المملكــة لدعم األبحاث العلمية 
وتقنية النانــو، مشيرا إلى انه 
تم االنتهاء مــن ٣ مراكز علمية 

في الفترة الحاليــة.
  وقال انه يعمل على إنشـــاء 
١٠ مراكز خالل فترة قريبة حتى 
الوصول إلى الـ ٤٠ مركزا في كل 

مناطق المملكة.
  وأشار فيصل بن عبداهللا بن 

محمد آل ســـعود خالل افتتاح 
الملتقى الخليجي األول لتقنية 
النانو مســـاء اول من أمس في 
الرياض إلى أن الهدف الرئيسي 
من الملتقى زراعة مفهوم النانو 
في المراحل األولية واستغالل 
النشاط الالصفي في زرع اإلبداع 
لدى الطالب والطالبات واستخدام 

عقولهم فيما يطور التقنية.
  وبشأن تدريب المعلمين على 
هذه التقنية أجـــاب الوزير أن 
الوزارة تهتم باألدوار األساسية 
لها وهـــذا دور المراكز العلمية 
خاصـــة أن المملكـــة تســـعى 

للتحول إلـــى مجتمع المعرفة 
وإيجاد صناعات معرفية تقنية 

متقدمة.
  من جهته، ذكر وكيل وزارة 
التربية والتعليم د.عبدالرحمن 
بن محمد البراك فــي تصريحات 
له نشرتها صحيفة «االقتصادية» 
امس عزم الوزارة تنفيذ برامج 
تدريبية في مجال تقنية النانو 
لمنســـوبي الوزارة في جامعة 
الملك ســـعود، مشـــيرا إلى أن 
الوزارة تســـعى الســـتقطاب 
المؤهلين والمختصين في مجال 

تقنية النانو. 

 الهور ـ وكاالت:  لقي شـــاب باكستاني 
مصرعه اثر سقوطه على سطح أحد املباني 
من طائرة كانت متجهة من الهور الى دبي، 
فيما فتحت الســـلطات االمنية في الهور 

حتقيقات موسعة.
  وأشـــارت التقارير الباكستانية الى أن 
املتوفى متكـــن من دخول مطـــار الهور، 
والوصول خلسة الى الطائرة اخلاصة بشركة 
«اير بلو» الباكســـتانية أثناء استعدادها 

لالقالع، وقام بالتعلق بأحد اطارات الطائرة 
التي ارتفعت في اجلو دقائق قليلة، اال أن 
الشـــاب لم يتمكن من الصمود، ووقع من 
الطائرة وهي تطير على سطح أحد مباني 
مدينـــة الهور القريبة مـــن املطار. وأكدت 
التحقيقات االولية أن الشاب املتوفى ليس 
له أي عالقة بجهات مشبوهة، وكل ما في 
االمر أنه كان يرغب في السفر الى السعودية، 
للعمل حيث يقيـــم خاله هناك، كما بينت 

أن الشاب ظن أن الطائرة كانت متجهة الى 
السعودية في حني كانت وجهتها الى دبي. 
وكان أحد االشخاص قد شاهد أمس في الهور 
سقوط شـــاب من طائرة على سطح أحد 
املباني، فقام على الفور باالتصال باجلهات 
االمنية وابالغهـــم باحلادثة، في حني ذكر 
صاحب املنزل أنه وأسرته كانوا يشاهدون 
التلفزيون، وسمعوا صوتا قويا يؤكد ارتطام 

جسم قوي بسطح منزلهم. 

 عمان ـ أ.ش.أ: نفى مدير عام دائرة 
اآلثار العامة األردنية د.زياد الســـعد 
وجود تنسيق أردني مع إسرائيل في 
مشروع البحث عن «املدن الضائعة» 
في البحر امليت، مؤكدا أن هذا املشروع 

أردني بحت.
  وقال السعد في تصريح لصحيفة 
«الدستور» األردنية امس إن إسرائيل 
قامت مبسح للبحر امليت من جانبها ولم 
جتد شيئا واآلن يتم املسح في اجتاهنا 
وبالتالي هي مياه وأراض أردنية وال 

يوجد أي تنسيق معهم.
  وأوضح أن هناك مشـــروعني فيما 
يتعلق بالبحث عن «املدن الضائعة» 
في البحـــر امليت، األول مـــع جامعة 
أميركية حيث يعتقدون بوجود أدلة 
في أن مدينة «سادوم» التي ذكرت في 
التوراة موجودة في شمال البحر امليت، 
وهناك بعض األدلة األثرية املوجودة 

تؤكد ذلك.
  وقال إنه ال ميكننا التسرع باإلعالن 
عنها إال بعد اكتمال الصورة ويكون لدينا 

أدلة أثرية أقوى لتؤكد أن هذا املوقع 
هو مدينة «ســـادوم» ألن هذا اإلعالن 
ســـيكون له وقع كبير جدا وسيكون 

أهم اكتشاف اثري بالتاريخ.
الثاني  أن املشـــروع  إلى    وأشـــار 
هو املشروع الروســـي، حيث ستبدأ 
شركة روسية خالل شهر مارس املقبل 
بالتصوير حتت البحر امليت من خالل 
أجهزة ومعدات فائقة التطور، موضحا 
أن الصـــور الفضائية التي وردت من 
وكالة الفضاء األميركية (ناسا) وغيرها 
تؤكد وجود تضاريس حتت البحر لذلك 
يجب معرفة مـــا هي هذه التضاريس 

وما يوجد حتت البحر.
  وأضاف: نحن بالطبع لن جند مدنا 
كاملة لكن ســـنجد آثـــارا للمدن، لكن 
وجودها دليل كبيـــر جدا على صدق 
القصص الواردة حول هذه املدن، وبعد 
التأكـــد من هذه املدن ســـتكون حتما 
«محجا» للديانات الســـماوية الثالث 
وستضيف لألردن منتجا سياحيا مهما 

جدا وغنيا جدا. 

 تعاطف أوروبي مع قضية أشتياني 


