
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ إسرائيل تنوي رفع علمها على القمر.

  ـ ويا خوفي ان يضيفوا شرط التفاوض فوق سطح القمر ووصول العرب 
مقابل حدود ١٩٦٧!

 ـ كلينتون: التحول إلى الديموقراطية أفضل عالج لقالقل الشرق األوسط.
  ـ صحيح لو كانت أغلب «القالقل» داخلية، ولكنها لألسف خارجية!

 أبواللطف  واحد

 «طوفة عروق»

 مخطط يريد.. الجائزة الكبرى!
 اليوم.. وبعد مضي ١٢ يوما على قيام ثورة 
الشباب في مصر التي أسميتها «ثورة زهرة 
اللوتس».. تأكد مبا ال يدع مجاال للشك ان الشباب 
الذي قام بانتفاضته من اجل احلرية والعدالة 
االجتماعية.. اي من اجل اصالحات سياسية 
واقتصادية قد اوصل رســـالته متاما، وحقق 
اغلب مطالبه، واكتسب احترام بالده والعالم 
اجمع.. بإصراره على ثورته «سلمية.. سلمية.. 
سلمية» ـ لكن الذي تأكد ايضا ان هذا الشباب 
النقي.. الذي واجـــه الدولة واجهزتها االمنية 
بصدوره العارية ولم يخف ولم يرتعب.. كان 
بال قيادة.. كان قائد نفسه.. كان يقود نفسه.. 
بشـــعاراته.. بأفكاره ال بأشخاص ميكنهم ان 
يتفاوضوا على االشتراك في تنفيذ االصالحات 
التي دعا إليهاـ  والذي تأكد اآلن ايضا هو انه في 
ظل غياب هذه القيادة كان هناك من يتربص.. 
منذ ان ادرك انها ثـــورة بال رأس وبال مدبر.. 

وبال تنظيم.. يريد ان ينقض عليها!
  وان يسرقها من أصحابها احلقيقيني.. وان 
يوجهها الى خدمة اغراضه وتصفية خصومه 

السياسيني.
  - هكذا.. انقض التيار السياسي املنظم في 
الداخل واخلارج على الشباب ليسرق ثورتهم.. 
ويوجه انصاره الى وجهات محددة.. تعبر عن 
وجوده وعن قدرته.. إنهم «االخوان املسلمون» 
الذين لم أشك أبدا في أنهم منذ اللحظة االولى 
يريدون ركوب وقيادة هذه املوجة الشـــبابية 
وقطـــف ثمارها.. والذي ال يصدق فليســـمع 
تصريحات مليئة بالنشـــوة والثقة أدلى بها 
مرشد االخوان السابق مهدي عاكف إلذاعة الـ 
«بي بي ســـي العربية» يقول فيها: يا سيدتي 
من قال لـــك ان هذه الثورة ال وجود لالخوان 

فيها؟!
  واضـــاف: االخوان موجـــودون ويقودون 
ويتحركون في هـــذه الثورة.. ولكن من دون 
ان يظهـــروا في الصورة او يبرزوا أنفســـهم 
ال فـــي شـــعاراتهم وال في مالبســـهم وال في 

تصرفاتهم!
  - منذ قيام الثورة يوم ٢٥ يناير واالخوان 
ينظمون انفسهم لالستيالء على الثورة.. فما 
حدث امامنا خالل تلك االيام يؤكد ان ما حدث 
شيء مخطط فشباب مصر اجلميل لم يحرق 
مرافق الدولة.. من حرقها جماعة منظمة.. أرسلت 
مـــع كل مرفق حترقه رســـالة محددة: حرقت 
شـــارع الهرم بكل محال الترفيه فيه النها في 
رأيهم منكر يجب القضاء عليه وعندما شرعوا 
في اضرام النيران بدأوا باحلزب الوطني، رأس 
األفعى الذي أقصاهم من البرملان «مكة أبرهة» 
على حد ما ورد في توصيفات شباب حتدثوا عما 
رأوه من تصرفات االخوان وفكروا في االوامر 

التي وجهوها لهم أثناء املواجهات.
  - والذي يؤكد مبا ال يدع مجاال للشـــك ان 

هناك خططا وضعت سلفا 
من قبل االخوان.. الستغالل 
مثل هذه الظروف، «والتي 
رمبا تدربوا عليها سابقا 
ـ ولعلنـــا نذكـــر قضية 
امليليشـــيات اجلامعيـــة 
التي ضبطت  االخوانيـــة 

وهي تتلقى التدريبات العسكرية باجلامعة ـ 
هذا هو االقتحام املنظم واحلريق املتعمد ملراكز 
الشرطة في مصر في وقت واحد وكذلك اقتحام 
الســـجون في وقت واحد، مع البدء بسجون 
معينة، تضم قياداتهم املعتقلة فيها إلطالقهم 
وتهريب قيادات اخرى تنتمي الى اجلماعة خارج 
مصر (غزة) او متحالفة معه مثل «لبنانـ  حزب 
اهللا»، والسؤال اآلن: أليس هذا مخططا مسبقا 
ومنظما.. وجاهزا فقط كان ينتظر االشارة او 

اللحظة املناسبة؟!
  - كانت ثورة شبابية في البداية نعم لكنها 
حتولت اآلن وبفعل ظروف التنظيم والتخطيط 
والتمويل واحلشد.. الى مخطط منظم السقاط 

مصر في يد االخوان!
  - الشباب الذي قام بالثورة لكسب الكثير 
لبالده خالل ثالثة ايام لكنه لن يقطف ثمارها، 
هكذا تقول احاديث الشباب الذي اكتشف وهو في 
ميدان التحرير انه لم يعد حرا في تصرفاته.. وال 
في افكاره وال في مطالبه.. فأغلبهم ال يستطيع 
اخلروج من امليدان.. الن «االخوان» يرهبونهم 

بوسائل عديدة.. أقلها تهمة اخليانة!
  - مخطط إضعاف مصر وشل قدرتها من 
الداخل بدا واضحا متاما اآلن، ولعل آخر صوره 
املؤســـفة هو قيام خاليا نائمة يقظة ال فرق، 
بإشعال «خط الغاز» بالعريش! يحدث هذا في 
ظل ظروف قاهـــرة متر بها الدولة.. ويصعب 
عليها التحرك في كل االجتاهات: شلل اقتصادي 
ـ اختالف سياسيـ  غياب أمني.. أعمال بلطجة.. 
حرائق.. اقتحام سجون.. مهربني.. مخربني.. 

الخ.
  مخطط يريد اجلائزة الكبرى.. ولالســـف 
مبساعدة من القوى الغربية والعربية ايضا!

  - ما الذي ســـيحدث في االيـــام الصعبة 
املقبلة التي متر بها مصر.. وهل يدرك االخوة 
املصريون ـ حكماؤهم وعلماؤهم، شـــيوخهم 
وشبابهم، اقباطهم ومســـلموهم ـ ان وطنهم 
مســـتهدف، وهل يدرك شباب ٢٥ يناير ايضا 
هذا املخطط وأبعـــاده وكيف ميكن ان يحرق 

االخضر واليابس؟!
  - يا شـــباب مصر.. ما أروع طروحاتكم.. 
وما أجمل أحالمكم لكن ما أصعب ما تواجهون 
اآلن.. ما أصعب ان نرى الضباع وهي حتاول 
سرقة احالمكم.. وال نقول اال قلوبنا معكم ومع 

كل اهلنا واصدقائنا في ارض الكنانة!
  والعبرة ملن يتعظ 

 منى العياف
 alayyaf٦٣@yahoo.com 

 محطات كالم مباشر 

 في ختام رحلة الشكر والعرفان مطلب التغيير الشامل في مصر ودور رجال القانون
 املطالبة بتغيير النظام في مصر شـــيء 
ورحيل الرئيس مبارك شيء آخر، فاالول هو 
مطلب شامل يتجاوز شخص الرئيس مبارك 
حتى وان بدأ به، التغيير الشامل يهدف في 
نهاية املطاف الى حتسني معيشة الشعب من 
جميع النواحي، وأهمها االقتصادية وهذه ال 
تتحقق بغير نظام دقيق مينع الفساد، وحتى 

ال نضرب بالودع والتخمني، فلنأخذ أملانيا كمثال، حيث جنحت 
في بناء نظام اقتصادي باهر حتولت معه من دولة مدمرة متاما 
بعد احلرب العاملية الثانية الى دولة تقود االقتصاد االوروبي بال 
منازع، هذا االجناز كان وراءه نظام قانوني متطور يختلف في 
منهجيته عن النظام القانوني الفرنسي الذي مييل الى الفلسفية، 
واذا كان التغيير املنشود في مصر يتصف بـ «اجلذري» فليبدأ 
بتغيير وجهة القوانني من املدرســـة الفرنســـية الى االملانية، 
وبالطبع البد من وقفة توضيح بأنها قوانني تتصل بالشـــؤون 
املعيشية التي ال تتعارض مع الشريعة االسالمية، وباملناسبة 
ليس مثل الشريعة االســـالمية في مرونة التعامل مع القوانني 
املعاصرة، وهو أمر مشـــهود في القطاع املصرفي الذي ُوصفـ  
بضم الواو ـ قبل قيام تلك املصـــارف بأنه االصعب توافقا مع 

الشريعة االسالمية.
  نعم حتتاج مصـــر ـ ومن ورائها العالـــم العربي الذي أخذ 
بالقوانني الفرنسيةـ  لتقييم االضرار التي حتملها عاملنا العربي 
وليس في هـــذا معاداة للثقافة الفرنســـية باملجمل فهي ثقافة 
عريقة ومحترمة وهذا شيء يختلف عن جودة االداء في امليدان 
االقتصـــادي واالداري الذي ال يقـــارن باالملاني، وميكن اعتبار 
النجاح التركي امتدادا للنظام االملاني بشـــكل أو بآخر، يقابله 
تعثـــر مجموعة من الدول االوروبية التـــي طغى فيها اجلانب 

الفلسفي كاليونان واسبانيا على العملي.
  نعم، مصر اليوم تتحدث عن تغيير في التوجهات االساسية 
وليس في شخص الرئيس مبارك فقط، وفي وارد تغيير الفلسفة 
التشـــريعية قد يحتاج رجال القانون فـــي مصر الى وقفة مع 
الـــذات يتغلبون معها على الوالء للمدرســـة التي هيمنت ملائة 
عام تقريبا في امليدان القانوني، فقد تلقى مشـــاهير القانونيني 
املصريني تعليمهم في فرنسا، واقتصر التعليم في أملانيا على 
الصناعة وفنـــون االدارة وبالطبع لم يتمكن هؤالء الناجحون 
املصريون من فعل شيء يذكر بســـبب سيطرة رجال القانون 
على االرض والفضاء في رسم فلسفة احلياة، ولو جترد هؤالء 
من االنا وانتبهوا الى املعنى التاريخي الذي عبرت عنه حشود 
ميدان التحرير، والبعد االستراتيجي احلضاري في مصير هذا 
البلد، الذي ميثل قنطرة عبور لالمة العربية جمعاء الدركوا أن 
القيام بهذه النقلة هو أمر جوهري، وهو أفضل بكثير من استبدال 
حصـــان بآخر، ان التغيير احلقيقي يتطلب فتح نوافذ التفكير 
في البدائل التشـــريعية ـ مع تكرار املالحظة بشـــأن الشريعة 
االســـالمية الغراءـ  وعندئذ تكون مســـيرة تغيير «النظام» قد 

بدأت فعال وأخذت املسار الصحيح، فيما أعتقد.
  كلمـة أخيرة: نظام اجلمعيات التعاونية في الكويت نفتخر به 
كونه يشـــرك املواطن في الربح واخلدمات، اال أن جناح أسواق 
خاصة في منافسته بقوة باالسعار يكشف ثغرة كبيرة رغم أن 
تلك االســـواق تتكبد ايجارات ومصاريف تشغيل باهظة وهي 
جديدة مبعنى أنها لم تســـتهلك أصولها محاسبيا، فكيف تبرر 
اجلمعيات هذا االنكشاف الذي دفع بأعضائها للتسوق في تلك 

االسواق التي تقدم اجلودة والسعر املناسب معا؟ 

 اختتمنا باألمـــس رحلة جمعية 
الصحافيني الكويتية بقيادة رئيسها 
الباسم أحمد بهبهاني وتنسيق الدينامو 
عدنان الراشد وعضوية الزمالء يوسف 
اجلاسم ووليد السريع وخالد معرفي، 
وقد قدمنا الشكر والعرفان لقيادات 
وشعوب دول مجلس التعاون الشقيقة 
على موقفها التاريخي الداعم للكويت 
إبـــان الغزو الصدامي الغاشـــم عام 
١٩٩١، وقد أخجلنا مســـؤولو الدول 
التي زرناها بكرم الضيافة وبالوقت 
الســـخي الذي خصصوه للمقابالت 
وبالكلمات الطيبة التي استمعنا لها 

بحق بلدنا وقياداته.
< < <  

  ومـــا كان للزيـــارة ان تتم لوال 
مباركة سمو رئيس مجلس الوزراء 
والدعم املباشـــر مـــن النائب األول 
ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك 
ومن نائب الرئيس ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووكيل الوزارة 
خالد اجلاراهللا ومتابعة سفراء الكويت 
في دول مجلس التعاون الشيوخ حمد 
جابر العلي وعـــزام مبارك الصباح 
والسادة علي سلمان الهيفي وسالم 
الزمانان وصـــالح البعيجان وأطقم 
سفاراتهم واملكاتب العسكرية الكويتية 
في دول املجلس والقائمني على وكالة 

األنباء الكويتية (كونا).
< < <  

  وقد تشرف الوفد الكويتي بلقاء 
سمو األمير نايف بن عبدالعزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية في اململكة العربية السعودية 
وسمو األمير سلمان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة الرياض وسمو األمير خالد بن 
سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران 
للشؤون العســـكرية ود.عبدالعزيز 
اخلوجة وزير اإلعـــالم، اضافة الى 
القائمـــني علـــى هيئـــة الصحافيني 
السعوديني وبالزمالء تركي السديري 
رئيس حترير جريدة «الرياض» وخالد 
املالك رئيس حترير جريدة «اجلزيرة» 
وجمع كبير مـــن الكّتاب والعاملني 

بالصحافة السعودية.
< < <  

  كما تشــــّرف الوفد بلقاء أبوي مع 
صاحب الســــمو الشــــيخ خليفة بن 
ســــلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 
مملكة البحريــــن وبالفريق أول ركن 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لقوة دفاع البحرين والشيخ فواز بن 

محمد آل خليفة 
رئيــــس هيئــــة 
اإلعالم البحرينية 
ومبستشار امللك 
اإلعالم  لشؤون 
نبيــــل احلمــــر 
وجمع كبير من 

اإلعالميني البحرينيني.
< < <  

  في دولة قطـــر حظينا باجتماع 
مطّول مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس 
الـــوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
مت خالله نقـــاش كثير من األوضاع 
املستجدة على الساحة العربية كما 
أقام مساعد وزير اخلارجية السيد 
محمد بن عبـــداهللا الرميحي مأدبة 
غداء على شـــرف الوفـــد الكويتي 
حضرها جمع من اإلعالميني القطريني 
على رأســـهم عميد الصحافة ناصر 

العثمان.
< < <  

  وفي مسقط ذات البيوت والقلوب 
البيضاء التقينا مبستشار السلطان 
للشؤون الثقافية السيد عبدالعزيز 
الرواس ثم التقينـــا بوزير اإلعالم 
العماني سعادة حمد بن محمد الراشدي 
وأقام سعادة عبداهللا الرحبي الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة عمان للصحافة 
ورئيس حترير جريدة «عمان» مأدبة 

غداء للوفد اإلعالمي.
< < <  

  في أبوظبـــي التقينا في قصر 
املؤمترات مطوال بالشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
ورئيس املجلس التنفيذي باإلمارة 
حيث اســـتمعنا خلطط ســـموه 
البشـــرية املستدامة  التنمية  في 
واســـتخدامات الطاقة البديلة، ثم 
حضرنا فـــي اليوم التالي مجلس 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزيـــر التربيـــة والتعليم العالي 
الرميثي  والتقينا بالفريـــق حمد 
رئيس األركان قبل التوجه عائدين 

للكويت.
< < <  

  آخر محطة: أظهرت أحداث األزمات 
االقتصادية فـــي العالم الغربي عام 
السياســـية  ٢٠٠٨ وأحداث األزمات 
في دول املشـــرق العربي ان دولنا 
اخلليجية هي املالذ اآلمن لالستثمارات 

واألموال.

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 مقتل ١٠ إثر سقوط حافلة في خزان للمياه بالصين

 رغم منحه لقب ماركيز..
  فارغاس يوسا يعتبر نفسه من عامة الشعب 

 فحوصات معدل الكحول قد «تكشفك» 
  حتى ولو تناولت نبيذًا خاليًا منه

 وفاة المخرج السينمائي السوري عمر أميراالي

 زوج عضوة الكونغرس التي أطلق عليها النار 
يستأنف قيادة المكوك الفضائي األميركي

 حريق ضخم يأتي على متجر
  لشبكة إيكيا في إسرائيل

 بكنيـ  يو.بي.آي: قتل ١٠ أشخاص جراء انقالب 
حافلة صغيرة وسقوطها في خزان مياه مبدينة 
شاوو في مقاطعة فوجيان جنوب غرب الصني.

  ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) 
عن مسؤولني محليني قولهم امس ان حافلة صغيرة 
انقلبت وسقطت في خزان مياه ما تسبب في مقتل 
١٠ أشـــخاص فيما أنقذ ٩ آخرون وبقي اثنان في 

عداد املفقودين.
  وفقد ســـائق احلافلة الصغيـــرة املتجهة إلى 
شاوو السيطرة عليها عندما حاول جتنب دراجة 
بخارية فســـقطت في خزان محطة تشـــيانلينغ 
للطاقة املائية. واليـــزال حوالي ٢٠٠ عنصر من 
الشرطة واإلنقاذ يبحثون عن املفقودين ويجري 

التحقيق في مالبسات احلادث. 

 ليما ـ أ.ف.پ: شكر ماريو فارغاس يوسا احلائز جائزة 
نوبل لآلداب ٢٠١٠ ملك اسبانيا خوان كارلوس على منحه 
لقب ماركيز لكنه أكد انه ولد من عامة الشـــعب وسيموت 

كذلك.
  وقال الكاتب البيروفي الذي يحمل اجلنسية االسبانية 
ايضا حملطة «ار بي بي» اإلذاعية في ليما «انها بادرة لطيفة 
وأنا شاكر للملك والسبانيا وفي الوقت ذاته أود القول اني 

ولدت من عامة الشعب وسأموت وانا من عامة الشعب».
  وقـــال ان منحه لقب املركيز شـــكل «مفاجأة كبيرة جدا 
فإطالق لقب ماركيز علّي امر لم يرد إلى فكري بتاتا». وقد 
منـــح امللك خوان كارلوس لقب ماركيز الى «دون خورخي 
مارييو فارغاس يوسا ملساهمته الرائعة في األدب االسباني 

ولغته».
  ويعتبر يوســـا صاحب روايات مثل «املدينة والكالب» 
و«اخلالة خوليا والكاتب» احد ابرز املســـاهمني في نهضة 

األدب األميركي الالتيني منذ ستينيات القرن املاضي. 

 أوســـلو ـ أ.ف.پ: تناول النبيـــذ اخلالي من 
الكحول ال يعني بالضرورة إفالت الشـــخص من 
فحوصات معدل الكحول بحسب دراسة نشرها 

املعهد النرويجي للصحة العامة.
  وكان فريق من باحثـــي املعهد درس على ١٢ 
شخصا اآلثار املتعلقة بفحوصات مستويات الكحول 
في الدم بعد استخدام غسول الفم الذي يحتوي 
على ٢١٫٦٪ من الكحول وكذلك بعد استهالك النبيذ 

اخلالي من الكحول.
  وتكمن أهمية املوضوع في أن بعض املهن حتظر 
استهالك الكحول كما جترى عمليات مراقبة دورية 
للعاملني في إطارها وعلى سبيل املثال عمال حقول 
النفط وسائقو الشـــاحنات، باإلضافة إلى عمال 

بعض املصانع، بحسب ما يوضح املعهد.
  لم يكتشـــف أي أثر للكحول في الفحوصات 
التي أجريت للذين استخدموا غسول الفم سواء 

تناولت تلك الفحوصات اللعاب أو الدم أو البول، 
بحسب ما الحظ الباحثون. لكن هؤالء كشفوا في 
بول مستهلكي النبيذ اخلالي من الكحول مؤشرا 
بيولوجيا يدل على استهالك حاد (استهالك عرضي 

أو كبير نسبيا) للكحول.
  وفي بيان توضح غودرون هواســـيث باحثة 
مشاركة في الدراسة أن «األمر يفسر على األرجح 
أن النبيـــذ اخلالي من الكحـــول متاما كما النبيذ 
الكحولي، يحتوي على كبريت األتيل الذي ميتصه 

اجلسم ويتخلص منه من خالل البول».
  تضيف «وفي فحوصات البول، ال ميكن التمييز 
بني كبريت األتيل املرتبط باستهالك النبيذ اخلالي 
من الكحول وكبريت األتيل الذي يفرزه اجلســـم 

بعد احتساء مشروبات كحولية».
  وقد نشرت نتائج الدراسة في املجلة املتخصصة 

«جورنال أوف أناليتيكال توكسيكولوجي». 

تكون آخر رحلة مكوكية فضائية 
نظرا الن ناســـا تستعد إلخراج 
اسطولها من املركبات الفضائية 
من اخلدمة. ولكن الوكالة بدأت 
الشهر املاضي التخطيط لرحلة 
اضافيـــة في يونيو املقبل، رغم 
انه يجب ان يوافق الكوجنرس 

على متويل هذه للمهمة. 

النعل الذهبي» (١٩٩٩)، الذي اعتبر 
وثيقة شخصية نادرة وقريبة من 
تفاصيل حياة احلريري، والذي 
غير، على نحـــو إيجابي، نظرة 

الكثير إلى امللياردير اللبناني.
  واعتبر مواجهة نادرة بني مخرج 
سينمائي يساري، يعتبر مشاركته 
في ثورة الطالب في فرنسا العام 
١٩٦٨ أحد أبرز مكوناته، وبني رجل 

املال واألعمال. 

رحلته النهائية إلى الفضاء.
  وقال كيلي في البيان: «اننى 
اتطلع لالنضمام من جديد ألفراد 
طاقم عملـــي (اس تي اس١٣٤) 
وانهاء تدريبنا على املهمة». وكان 
مقررا إلنديفور مبدئيا أن ينطلق 

في ١٩ ابريل املقبل.
  وكان منتظرا لهذه الرحلة أن 

  كذلك حقق اميراالي عدة أفالم 
عن شخصيات معروفة من أبرزها 
بنظير بوتو، والفنان التشكيلي 
الراحل فاحت املدرس،  الســـوري 
والكاتب املســـرحي الراحل سعد 

اهللا ونوس.
  غير أن البارز بني هذه األفالم 
شـــريطه املعروف عـــن رئيس 
الوزراء اللبنانـــي الراحل رفيق 
احلريري حتت عنوان «الرجل ذو 

 واشنطنـ  د.ب.أ: ذكرت الوكالة 
األميركيـــة للطيـــران والفضاء 
«ناسا» اجلمعة ان رائد الفضاء 
زوج عضـــوة الكوجنرس التي 
اطلق عليها النار في والية اريزونا 
األميركية الشهر املاضي استأنف 
قيادته لرحلة مكوكية فضائية من 
املقرر ان تطلق في ابريل املقبل. 
وكان رائـــد الفضاء مارك كيلي 
في إجازة منذ الثامن من يناير 
املاضي عندما تعرضت زوجته 
جابريـــل جيفوردز لطلق ناري 
في الرأس من قبل رجل مسلح 
خارج متجر في توسون باريزونا. 
واصيبت بشـــدة ولكنها جنت 
وتتلقى العالج في مركز إلعادة 

التأهيل في هوستون.
  وكانت ناسا تدرب قائدا بديال، 
ولكن كيلي قال في بيان إنه قرر 
استئناف املهمة االثنني املقبل وهو 
مستعد لقيادة املكوك انديفور في 

 دمشقـ  أ.ف.پ: توفي امس في 
دمشق املخرج السينمائي السوري 
عمر أميراالي عن عمر يناهز ٦٧ 
عاما اثر اصابته بأزمة قلبية على 
ما افاد ســـينمائيون ســـوريون 
مقربون منه وكالة فرانس برس. 
واوضحـــت املصادر ان اميراالي 
اليوم على ان  الثرى  ســـيوارى 
تنطلق جنازته ظهـــرا من بيته 
في دمشـــق في شارع الباكستان 

إلى مقبرة العصافيري.
  واملخرج من مواليد دمشـــق 
العام ١٩٤٤ من أصل شركســـي، 
حقـــق عـــددا كبيرا مـــن األفالم 
التسجيلية التي اثارت جدال، ومن 
أبرزها «طوفان في بالد البعث» 
(٢٠٠٣)، الفيلـــم الـــذي أغضب 
الســـلطات السورية لدى عرضه 
في إحـــدى القنوات التلفزيونية 

العربية منذ سنوات.
  ومن أبـــرز أفالمـــه الطويلة 
«احلياة اليومية في قرية سورية» 
(١٩٧٦)، الـــذي اتى بالتعاون مع 
الكاتب املسرحي الراحل سعد اهللا 
ونوس وفيلم «مصائب قوم» عن 

احلرب اللبنانية، و«الدجاج».

 نتانيا ـ أ.ف.پ: دمر حريق هائل متجرا للمفروشات والزخرفة 
لشبكة ايكيا السويدية في نتانيا بشمال تل ابيب، كما ذكر مراسل 

وكالة فرانس برس. ولم تعرف بعد اسباب هذه الكارثة.
  وقال رون حداسي رئيس مجلس ادارة عمالق املفروشات السويدي 
في اسرائيل في تصريح لإلذاعة الرسمية «دمرت منشآتنا بالكامل 

جراء حريق اندلع خالل الليل على سقف املبنى».
  وأفاد مصور وكالة فرانس برس ان رجال اإلطفاء مازالوا يسعون 

حتى ظهر اليوم إلخماد آخر بؤر النار. 

 فارغاس يوسا 

 رجال االطفاء أثناء اخماد احلريق 

 مارك كيلي 

 املخرج عمر أميراالي 

 مواقيت الصالة 

 5.14 الفجر 
 6.35 الشروق 

 12.02  الظهر 
 3.08  العصر 

 5.30  المغرب 
 6.49  العشاء 


