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 .. وتضحك األقدار

الطيــــور دومنا   تهاجر 
رغبة منها، وتطير من موقع 
الى آخر لتقطع املســــافات 
بال خارطة او بوصلة، فهي 
مخلوقــــات مبرمجــــة على 
الرحيل في مواسم الهجرة 
وسلك املسارات احملددة لها 
سلفا، بعكس االنسان الذي 
راقب النجوم منذ القدم ورسم 
اخلرائط وخبر دروب السفر، 
كما ليس لهجرته وترحاله 
عالقة بتبدل املواسم، وقد 
الى فرنســــا  املــــرء  يرحل 

فيستقر في املكسيك.
  يضع االنســــان اخلطط 
أليامه املقبلة غير ان االقدار 
سيدة القرار وصاحبة الكلمة 
النهائية في تنفيذ اخلطط، 
فاالنسان في التفكير واهللا 
في التدبير، وقد يقرر املرء 
الهجــــرة بغــــرض العمــــل 
فيحصــــل على فرصة عمل 
جيدة في موطنه، وقد يقرر 
السفر الى جهة ما بحثا عن 
الراحــــة والســــعادة ليجد 
الشقاء والعذاب في انتظاره 
هناك، فأنت تريد وانا اريد 

واهللا يفعل ما يريد.
  بيد ان ســــطوة االقدار 
على حياة البشر وامتالكها 
ملرجعية التنفيذ (حصريا) لم 
توقف الناس عن التخطيط 
والتقرير، فالكوارث الطبيعية 
واجلرائم االرهابية واالزمات 
االقتصادية لم توقف حركة 
الناس بني اجلهات االربع، 
وكل شــــخص مــــن هــــذه 
البشرية يحمل في حقيبته 
خطته اخلاصة التي وضعها 
لتناســــب ظروفه اخلاصة، 
فضحــــكات االقدار لم متنع 

ضحك البشر او بكاءهم.

 البقاء هللا 
 فضيلة يعقوب يوسف املوسـوي  ـ أرملة أحمد عبداهللا احملمد 
العلي ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: العزاء عن طريق الهاتف ـ ت: 
٦٦٧٦٩١٢٩، النســـاء: املنصورية ـ ق٢ ـ ج٢٥ ـ م١٨ ـ ت: 

.٢٢٥٥١٠٤٥
  محمد غـازي بن جهيم املطيري  ـ ٧٦ عاما ـ الصباحية ـ ق٤ ـ 

ش٧ ـ م٢٧٧ ـ ت: ٩٩٨٩٧١٣٦ ـ ٩٩٧٥٥١٣٢.
  حمـد عبـداهللا محمد ابن مغثيـه العجمـي ـ  ٥٦ عاماـ  ضاحية 
علـــي صباح الســـالم ـ ق٤ ـ ش٣١ ـ م٤ ـ ت: ٩٩٠١١٩٢٩ ـ 

.٦٦٤١٦٦٤١
  سليمة خليل إبراهيم ـ  زوجة عبداللطيف أحمد حسن املسلم 
ـ ٧٣ عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  ق٣ـ  ش ناصر املباركـ  م١ 
ـ حسينية املهنا املهديـ  ت: ٩٠٠٩٦٥٥٩، النساء: الرميثية 

ـ ق١٠ ـ ش أبوحنيفة ـ ج١٠١ ـ م٣٥ ـ ت: ٢٥٦٤٩٥٤٠.
  أحمد حبيب صفر سناسيري ـ  ٦٧ عاماـ  حسينية اإلمام احلسني 
ـ ســـلوى ـ ق١ ـ ش٧ ـ م٢٧ ـ خلف مســـجد معرفي ـ ت: 

٦٦٨٣٨٥٥٥ ـ ٢٥٦٣١٤٤٨.
  فاضل عبدالرضا حسـني امليل  ـ ٥٨ عاما ـ الرجال: حســـينية 
النور ـ الرميثية ـ ت: ٦٦٧٧٧٥٤٣ ـ ٢٥٤١٢٣٧٧، النســـاء: 

العدان ـ ق٢ ـ ش٦١ ـ م١٥ ـ ت: ٩٧٩٨٥٥٥١.
  زكية حسني محمد  ـ أرملة عبداهللا محمد عبداهللا الشعالن 
ـ ١١٠ أعـــوامـ  الرجال: الصليبخاتـ  ق١ـ  ش٥ـ  م١٦ـ  ت: 
٢٤٨٧٠٦٧٦ ـ ٩٩٣٨٨٠٤٤، النســـاء: حطني ـ ق١ ـ ش١٠٣ ـ 

م٥ ـ ت: ٩٧٣١٣٣٩٧ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 مواقيت الصالة 

 5.19 الفجر 
 6.42 الشروق 

 11.59 الظهر 
 2.57 العصر 

 5.17 المغرب 
 6.37 العشاء 

 مجلس النواب األميركي 
  يؤيد إلغاء قانون أوباما للرعاية الصحية

 سيدات أعمال سعوديات يشاركن للمرة األولى 
  في اجتماع مختلط بحضور وزير العمل

 الرياضـ  يو.بي.آي: شهد لقاء وزير العمل السعودي 
م.عـــادل فقيه مع رجال األعمال بالغرفة الشـــرقية 
ســـابقة لم تعهدها الغرفة من قبل حيث دخل وفد 
مكون من سيدات أعمال سعوديات ومرافقاتهن إلى 
غرفة االجتماعات الكبرى خالل لقاء الوزير مع رجال 

األعمال.
  وشهد اللقاء مداخالت ساخنة من سيدات األعمال 
احلاضرات حيث طالبت إحداهن بأن يتم الترخيص 

للنســـاء بالعمل في املصانع واملشاركة فيها وعدم 
اقتصارها على الرجال.

  وكان اللقاء مخصصا فقط لرجال األعمال حسبما 
كان معلنا من قبـــل غير أن مصادر أكدت لصحيفة 
«سبق» اإللكترونية السعودية امس أن دخول النساء 
إلى الصالة كان بترتيب وتنســـيق من إدارة غرفة 

الشرقية.
  ومن بني السيدات الالتي شاركن في اللقاء عضوتان 

معينتان في مجلس إدارة الغرفة وذلك بعد خسارة 
جميع املرشـــحات في االنتخابات. يذكر أن ترشـــح 
سيدات األعمال ملجلس إدارة الغرفة في انتخاباتها 

األخيرة شهد الكثير من االعتراضات.
الســـعودية االختالط  الدينية    ومتنع السلطات 
في جميع مناحـــي احلياة في اململكـــة التي تطبق 
الشريعة اإلســـالمية بصرامة والتي تفرض الفصل 

بني اجلنسني. 

 واشــــنطنـ  رويترز: أّيد مجلس 
النواب األميركي الذي يسيطر عليه 
اجلمهوريون تشريعا يلغي قانون 
اصالح نظام الرعاية الصحية وذلك في 
خطوة رمزية إلى حد كبير من املرجح 

ان حتبط في مجلس الشيوخ.
  وقانون اصالح الرعاية الصحية 
هو احد اكبر االجنازات التشريعية 

للرئيس باراك اوباما.
  ووافق مجلس النواب يوم األربعاء 
بأغلبية ٢٤٥ ضــــد ١٨٩ صوتا على 
املشروع اجلمهوري إللغاء القانون 
الــــذي كان الكونغــــرس قــــد أقره 
العام املاضي بعد مناقشــــة حامية 
ووقعــــه اوباما عندمــــا كان أقرانه 
الدميوقراطيون يســــيطرون على 
مجلسي النواب والشيوخ. وانضم 

ثالثة دميوقراطيني الى اجلمهوريني في مجلس النواب في مســــاندة 
املشروع الذي يحتاج ايضا الى موافقة مجلس الشيوخ لكن من غير 

املرجح ان يحصل على تلك املوافقة.
  وحتى إذا وافق مجلس الشــــيوخ على املشروع فإن اوباما توعد 
باستخدام سلطة النقض (الڤيتو) ضد أي محاولة اللغاء قانون الرعاية 
الصحية. وقال زعماء جمهوريون انهم ملتزمون مبحاولة الغائه من 
اجل الوفاء بوعد انتخابي ساعدهم في السيطرة على مجلس النواب 
وكســــب مقاعد في مجلس الشــــيوخ في انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس التي جرت في نوفمبر املاضي.
   من ناحية اخرى عّبر عدد كبير من األميركيني عن إعجابهم بالرئيس 

األميركي باراك أوباما على الصعيد 
الكثيرين منهم  الشــــخصي لكن 

أعربوا عن خيبة أملهم بأدائه.
  وأجرى مركز «غالوب» األميركي 
اســــتطالعا للرأي باالشتراك مع 
آيــــه تودي»  صحيفة «يــــو أس 
األميركيــــة تبني منــــه ان نصف 
الرئيس  أداء  األميركيني يؤيدون 
األميركي لكن الغالبية تريد منه أن 
يبذل جهدا إضافيا من أجل إحداث 

تغيير.
  وأعرب غالبية املستطلعني الـ 
١٠٣٢ عن اعتقادهــــم بأن بإمكان 
أوباما القيام بعمل أفضل إذا وضع 
املصلحة الوطنية على رأس أفكاره 
السياسية وفهم املشاكل اليومية 
األميركية وكان زعيما قويا وحازما 
في قدراته. وقال ٧٠٪ من املســــتطلعني ان على أوباما بذل املزيد من 
اجلهــــد إلحداث التغيير الذي حتتاج إليه البالد لكن غالبية واســــعة 
أبدت تأييدها له كشــــخصية رمزية. وتــــراوح تأييد الدميوقراطيني 
ألوباما بني ٥٣٪ ألنه أحدث بعض التغيير ٨٤٪ وألنه يتمتع بشخصية 

أخالقية قوية.
  لكن أقل من نصــــف األميركيني يؤيدون الرئيس األميركي في أي 
خانة. وبشــــكل عام أبدى ٤٧٪ من األميركيــــني تأييدهم ألداء أوباما 

مقابل ٤٩٪ عارضوه.
  يشــــار إلى ان االســــتطالع أجري عبر الهاتف وبلغ هامش اخلطأ 

فيه ٤٪. 

 األميركيون يحبونه.. لكن أداءه خّيب آمال الكثيرين

 الرئيس األميركي باراك أوباما 

 سجادة الصالة األملانية 

 بحث دراسة إمكانية السماح للسجناء 
باإلدالء بأصواتهم االنتخابية

 مراجعة قواعد بريطانيا «التمييزية» 
الخاصة بالخالفة الملكية

 لنــــدن ـ كونا: ذكــــرت تقارير اخبارية نشــــرت امس ان احلكومة 
البريطانية تدرس امكانية حصر التصويت على السجناء الذين متتد 
فترة عقوبتهم ١٢ شــــهرا او اقل. ووفقا لهيئة االذاعــة البــريطانيـــة 
(بي.بي.سي) فان وزراء في احلكومة يعدون العدة للتراجع عن اخلطط 
التي تســــمح لكل السجناء الذين متتد عقوبتهم اربعة اعوام بفرصة 
التصويت. ونقلت الهيئة عن بيان ان الوزراء مصممون على احلصول 
على ادنى حد لاليفاء بالتزاماتهم القانونية. وابدى رئيس الوزراء ديڤيد 
كاميرون تردده ازاء قرار اعطاء بعض السجناء احلق باالدالء بأصواتهم 
بعد رفض احملكمة االوروبية حلقوق االنسان قانونا بريطانيا مينع 
السجناء من التصويت. وميكن ان يؤدي عدم سماح احلكومة للسجناء 
عدا املدانني في جرائم خطيرة بالتصويت في االنتخابات الى دعاوى 
رفع تعويض بعشرات املاليني من اجلنيهات االسترلينية.ومتثل هذه 
اخلطوة نهاية معركة قانونية ســــاخنة استمرت خمسة اعوام حول 
منع السجناء من االدالء بأصواتهم في االنتخابات رغم قرار احملكمة 

االوروبية حلقوق االنسان بأن هذا االمر غير قانوني.

ـ د.ب.أ: قالــــت   لنــــدن 
احلكومــــة البريطانية يوم 
االربعاء املاضي ان قانونا 
يرجع الى ٣١٠ اعوام حول 
العرش في  اخلالفة علــــى 
بريطانيا ميكــــن ان يكون 
متييزيا ويخضع للمراجعة. 
التسوية،  ومبوجب قانون 
الذي يعود تاريخه الى ١٧٠١، 
الكاثوليك من  الروم  مينع 
العرش كما تكون االسبقية 
للذكور عن االناث في الذرية 
امللكية. واكدت احلكومة ان 
املناقشات التي بدأت في ظل 
حكومة حزب العمال السابقة 
في ٢٠٠٧ مستمرة، وقالت ان 
التشريع في دول الكومنولث 
الـ ١٥ والذي ينص على ان 

امللكة اليزابيث الثانية هي رئيس الدولة سيحتاج ايضا الى تعديل.
  وقال محدث ان تعديل قانون التســــوية مســــألة معقدة وصعبة 
تتطلب تفكيرا دقيقا وعميقــــا. وتقبل احلكومة (حقيقة) ان االحكام 

الواردة في قانون التسوية ميكن ان تكون متييزية.
  واوضح ان املناقشات بدأت مع دول الكومنولث التي ستتأثر مباشرة 

من اي تغيير في النظام ومازالت املناقشات مستمرة.
  واضاف املتحدث انه على الرغم من ذلك فإنه ليس من املناسب ان 

يتم الكشف عن تفاصيل في هذه املرحلة.
  ومن املتوقع ان يبحث رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون التغييرات 

في قمة للكومنولث ستعقد في وقت الحق من هذا العام. 

 امللكة اليزابيث 

 سجادة صالة ألمانية التصميم تجعلك تصلي 
في يسر وسهولة وتحافظ على عظامك

 فندق قمامة في مدريد
   للفت االنتباه إلى مخاطر التلوث 

 مدريد ـ أ.ف.پ: انشئ «فندق قمامة» مؤقت في 
مدريد جدرانه مغطاة بنفايات متنوعة قذفها البحر 
على الشواطئ االوروبية، في محاولة للتنديد مبخاطر 

التلوث والوجه اخلفي للسياحة.
  املبنى املصنوع من اخلشب محاط بحواجز رملية 
مزروعة بأشجار النخيل من تصميم الفنان االملاني 
ها شــــولت الذي يندد «باملجتمع االستهالكي». وقد 
أقيم في وقت تســــتضيف فيه العاصمة االسبانية 
املعرض العاملي للسياحة. واوضحت روسا بيكويراس 
مديرة االتصاالت في املشــــروع الذي يستمر حتى 
٢٣ يناير في ســــاحة كاياو في وسط مدريد «أردنا 
ان نبــــرز نقيض املواقع الرائعــــة» التي تتغنى بها 
شركات السفر، مضيفة «نريد ان نظهر ما ستؤول 

اليه عطلنا اذا لم ننظف شواطئنا».
  الجناز املشروع انطلق الفنان وفريقه بحثا عن 

مهمالت على شــــواطئ فرنســــا وبريطانيا واملانيا 
واسبانيا وايطاليا. وقالت بيكويراس ان «الشواطئ 

االكثر قذارة موجودة في جنوب ايطاليا».
  وقال ها شولت «لقد صممت بيتش غاربدج هوتيل 
الن محيطات العالم اصبحت اكبر مكب للنفايات». 
وتتكدس احلاويات البالستيكية واالطارات اخلشبية 
واآلالت املوسيقية واجلوارب املقلمة واطارات السيارات 
وكتــــب االطفال على جــــدران «اول فندق قمامة في 
العالم». وشددت بيكويراس على ان «من ٣٠ الى ٤٠٪ 

من هذه املهمالت جمعت من شواطئ اوروبية».
  اما البقية فجمعت من مكبات وأسواق البرغوث 
مثل االسرة اخلشبية املنحوتة واملصابيح املذهبة 
والســــجاد العجمي املمزق التي تشكل اثاث خمس 
غرف صممت الستقبال الفائزين الذين يتم اختيارهم 

عبر شبكة «فيس بوك».   

 برلني ـ د.ب.أ: ينادي املؤذن 
للصالة، ببطء يركع رجل مسن 
على سجادة الصالة، وحركته 
بالغة الصعوبـــة، كما ينهض 

بجهد.
  «ال ميكنـــك الصـــالة بهـــذا 
الشكل» رمبا كانت تلك الفكرة 
هي التي دفعت تورجاي ينيرر 
أحد أصحاب متاجر السجاد في 
مدينة كارلسروه جنوب غربي 
أملانيا،  البتكار سجادة الصالة 
«املقومة للعظام» والتي أطلق 

عليها اسم «احملراب».
  السجادة تبدو عادية للوهلة 
األولى، لكن طولهـــا ١٫٢٥ متر 
والذي يزيد عن سجادة الصالة 
التقليدية بنحو١٥ ســـنتيمترا، 
وكذلك ملمسها يوحيان بأنها « 

حصيرة يوجا».
  إنها محشوة مبزيج من مواد 
رغوية بسمك ١٫٥ سنتيمتر، يذكر 
ينيرر انها مادة مشـــابهة لتلك 
التي تستخدمها املستشفيات في 
الغالب.ويقول ينيرر عبر تسجيل 
ڤيديو بثه على موقع «يوتيوب» 

اإللكتروني إن سجادته ستخفف 
من «آالم الركبة والظهر واألقدام» 

أثناء الصالة.
إلـــى أخذ    واضطـــر ينيرر 
موافقات علماء مسلمني وعمل 
على خمســـني منوذجـــا أوليا 
مختلفة في الطول والسمك قبل 
أن ينتهي بـــه املطاف إلى تلك 

النسخة األخيرة.
  وحصل ينيـــرر على براءة 
اختراع لســـجادته عالوة على 

إشادة العلماء.
  ويقـــول املخترع «ال ينبغي 
أن تكـــون ســـجادة (الصالة) 
سميكة للغاية.. فاملرء يجب أن 
يبذل بعض اجلهد خالل القيام 

بالصالة».
  السجادة أطول من املعتاد وإال 
فإن املسافة بني الركبة واجلبهة 
ســـتكون أكبر من الالزم خالل 

السجود.
  لقد قضى ينيرر ٢٠ عاما من 
عمره في أملانيا، وواتته الفكرة 
عندما الحظ شـــكوى أصدقائه 
من كبار السن وأقاربه من آالم 

املفاصل التي يعانون منها خالل 
الصالة والتي قـــد تلهيهم عن 

مقصد الصالة احلقيقي.
  يقول ينيـــرر «املفترض أال 
يعكر صفو وســـكينة املصلي 
شيء» لكن إذا كنت تعاني من 
ألم ما «فإن ذلك األلم سيسرق 
انتباهك ومن ثم لن تستطيع أن 

تصلي (كما ينبغي)».
  السجادة قد تفيد أيضا في 
املساجد، وبعد الصالة ووضع 
اجلبهة على السجادة، يستطيع 
املســـلم أن يقيم نصف جسده 

األعلى يستمع لإلمام.
  «(السجادة) تساعد على سبغ 
املسجد مبزيد من الهدوء» بحسب 

قول ينيرر.
  لقـــد باع ينيـــرر نحو ألفي 
ســـجادة منذ اإلعالن عنها عبر 
اإلنترنت فـــي أكتوبر املاضي. 
واشترى املسلمون في أملانيا ٦٠٪ 
من هذه الكمية فيما بيع الباقي 
في تركيا حيث تنتج السجادة، 
الذي يهدف مبتكرها لتسويقها 

في كل أنحاء العالم. 
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 الشبكة العنكبوتية

 من رحم الموت
  تولدت ثورة

 لصوص يستنشقون رماد رجل وكلبين 
  ظنًا منهم أنه كوكايين!

 مياميـ  يو.بي.آي: استنشق لصوص في والية 
فلوريدا االميركية رماد رجل متوفى وكلبني نافقني 

ظنا منهم انه كوكايني سرقوه من احد املنازل.
  وذكرت شبكة «سي ان ان» امس ان ٥ لصوص 
اقتحموا منزال في وسط فلوريدا في ديسمبر املاضي 
وسرقوا منه ادوات الكترونية ومجوهرات باإلضافة 

الى رماد والد صاحب املنزل وكلبني.

  وقـــال مكتب العمدة ان التحقيقات اظهرت ان 
اللصوص اخذوا الرماد ظنـــا منهم انه كوكايني 
وقاموا باستنشـــاقه وحني علموا انه رماد ألقوه 

في بحيرة.
  وقد متكنت الشـــرطة مـــن اعتقال اللصوص 
القاصريـــن وهي تبحـــث عن بقيـــة الرماد في 

البحيرة. 


