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 أحرف اسمك مسؤولة عن «هوسك الشرائي»!

 باكستاني يحاول رشوة رجال الجوازات
  بربع مليون ريال إلطالق سراحه

 غرق ٣ أطفال ببركة ماء في سورية

 شرطة عسير تقبض على متورطين في حادث صيد األرانب
 أعلنت شرطة عسير امس األول القبض على 
متورطني في قضية االعتداء التي وقعت االسبوع 
املاضي على عدد من االشـــخاص نتج عن ذلك 
مقتل شخصني واصابة اخرين اثر خالف حول 

احقية صيد األرانب.
  واوضح مســـاعد الناطق االعالمي بشرطة 
عسير املقدم عبداهللا ظفران انه مت القبض على 
املتورطني في القضية كما ضبطت االسلحة التي 

كانت بحوزتهم.
  وكانت احلادثة وقعت عندما كانت مجموعة 
من هواة الصيد ميارســـون هوايتهم في صيد 
األرانب مبركز طريب شرق عسير بالقرب من 
القرى الســـكانية ما تســـبب في وقوع خالف 
بني القناصة والســـكان ادى الى تبادل الطالق 
النار اسفر عن مقتل شخصني ووقوع عدد من 

االصابات. 

 عرض وافد باكستاني ـ قبض عليه ملخالفته 
نظام اإلقامة في حملة أمنية استهدفت حي البطحاء 
في الرياض وقادتها جوازات املنطقةـ  مبلغ ٢٥٠ 
ألف ريال على افراد احلملة الطالق سراحه، قبل 
ان يسلم الى قسم الترحيل ويعثر بحوزته على 
٢ كيلوغرام من احلشـــيش املخدر، الصقها على 

ظهره بشكل متساو حتى يسهل عليه التنقل من 
مكان آلخر ويوزعها على زبائنه.

  وعند اســـتعالم ادارة اجلوازات عن ســـجل 
الوافد األمني تبني انه مطلوب لدى قسم شرطة 
النظيم، اثر تورطه فـــي قضية اخرى ال عالقة 

لها باملخدرات. 

 دمشـــق ـ يو.بي.آي: غرق ٣ أطفال في بركة 
جتميع مياه عمقها أمتار عدة في بلدة دير البخت 

التابعة حملافظة درعا جنوب سورية األحد.
  ونقل خبير الوقاية من احلوادث لـ «يونايتد 
برس انترناشيونال»: ان الطفل صبحي فارس 
يعقوب (١٣ عاما) نزل للسباحة فغرق وهرع ابن 

عمه محمد يعقوب (١٥ عاما) إلنقاذه فأنهكه التعب 
فغرق هو اآلخر، ثم التحق بهم فتى ثالث إلنقاذه 

فتشنجت أطرافه من البرد وغرق هو اآلخر».
  ومتكـــن أهالـــي القرية من انتشـــال االثنني 
بينما اســـتدعى انتشال الفتى األول وجود فرق 

اإلنقاذ. 

 نيويوركـ  سي.ان.ان: أظهرت دراسة طريفة 
أن اســـم الشخص يلعب دورا كبيرا في ميوله 
الشرائية، مشيرة إلى أنه كلما كان االسم يبدأ 
بحرف متأخر بالترتيب األبجدي، كان صاحبه 
أكثر هوســـا بالشراء بحيث يسارع إلى ابتياع 

كل ما ميكن أن يقع حتت يديه.
  وذكرت الدراســـة أن هـــذا األمر قد 

يكون عائـــدا للتنظيم االجتماعي 
الترتيب األبجدي  الذي يفرضه 

لألسماء، ويبدأ األمر في املدارس، 
حيث يراعى الترتيب األبجدي 
فـــي حتديد مـــكان جلوس 
التلميذ وموقعه في الطابور 
الصباحـــي وأولويتـــه في 
الطعام من  احلصول على 

مطعم املدرسة.
الذين يحملون  أن    ومبا 
أسماء تبدأ بأحرف متأخرة 

في الترتيب األبجدي يحلون 
في نهاية الطوابير دائما، فهم 

يصلـــون متأخريـــن بحيث ال 
يجدون الكثير من األشـــياء التي 

يريدونها، ما يدفعهم عند الكبر إلى 
املسارعة لشراء كل ما يعجبهم دون تفكير، 

خشية أن يفقدونه الحقا.
  وشرح كيرت كرلسون، أستاذ مادة االقتصاد 
في جامعة جورج تاون وأحد معدي الدراســـة: 
«يتعرض املرء ملعاملة متييزية طوال سنوات 
من حياته بســـبب اسمه، ولذلك عندما يحظى 

بفرصة لكسر هذه احللقة فإنه يسارع اللتقاطها 
واستغاللها، «وفقا للدراسة التي نقلتها مجلة 
«تامي» الشـــقيقة لـ CNN عـــن دورية «أبحاث 

املستهلك».
  واستندت الدراسة الى مجموعة من االختبارات، 
بينها توجيه رسالة إلى طالب في الدراسات العليا 
عبر البريد اإللكتروني تدعوهم حلجز 
أماكنهم وشـــراء بطاقات محدودة 
الكمية حلضور حفل موسيقي، 
واتضح أن األشـــخاص الذين 
تبدأ أسماؤهم بحروف متأخرة 
بالترتيـــب األبجدي أجابوا 
خالل فترة ١٩ دقيقة، بينما لم 
يرد أصحاب األسماء األخرى 

إال بعد ٢٥ دقيقة.
  وفي اختبـــار آخر، قيل 
ملجموعة أخرى من الطالب 
إن هناك عرضا مغريا في أحد 
املتاجر على كمية محدودة من 
احلقائب، ولكن عليهم افتراض 
أنهم نسوا حافظات أموالهم في 
املنازل ويتوجب عليهم الذهاب إلى 
بيوتهم إلحضارها في رحلة تستغرق 

١٥ دقيقة.
  وفي هذا االختبار سارع األشخاص الذين تبدأ 
أسماؤهم بحروف متأخرة بالترتيب األبجدي 
إلى إبداء استعدادهم للذهاب إلى املنزل وإحضار 
املال بسرعة، بينما كان أصحاب األسماء األخرى 

أقل حتمسا بكثير. 

 سعودية تحتفل بطالقها!
  وتدعو ٣٥ مطلقة لحفلها 

 الرياضـ  يو.بي.آي: احتفلت مواطنة سعودية في العقد الرابع 
من العمر بطالقها من زوجها ودعت للمناسبة ٣٥ مطلقة اهدينها 

قطعة حلوى كبيرة كتنب عليها عبارات تهنئة.
  واوضحت املطلقة احملتفية التي تعمل في احد مستشـــفيات 
املدينة املنورة ان عدم تلبية زوجها ملطالبها الشرعية من حيث 
توفير منزل مستقل ومصاريف تساعدها على تلبية احتياجاتها 

دفعها للتوجه للمحكمة وطلب الطالق.
  واشـــارت في تصــريح لصحيــفـــة «عكـــاظ» امـــس الى ان 
طــليقها استغل استئجارها لشقة تدفع ايجارها للتنصل من دفع 
تكاليف الســـكن، مضيفة ان الزوج لم يعدل بينها وبني زوجته 

االولى.
  وكانــت مستــشارة سعودية في شــؤون االسرة كشفت في 
نهايـــة العــام املاضي عن ان ٦٦ حالة طــالق تســـجل يوميا في 
املجتمع الســـعودي احملافــظ بســبب ســـــوء اختــيار الشريك 

املناسب. 

 األمير سلطان بن عبدالعزيز  أحد وجهاء القبيلة حلظة اعالن قبول الشفاعة 

 شفاعة نائب خادم الحرمين الشريفين تنقذ مسنة تسعينية من القصاص

 ..وسبعينية سعودية تجتاز عقبة الثانوية «بامتياز»

 ســـاهمت شـــفاعة نائب خادم 
احلرمني الشريفني صاحب السمو 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز، 
في عتق رقبة مســـنة (٩٠ عاما) 
مبنطقة عســـير، بعـــد ان أقدمت 
على قتل ابنة شـــقيق زوجها اثر 
خالف نشب بينهما قبل ٨ سنوات، 
وقد صـــدر حكم شـــرعي يقضي 

بالقصاص.
  من جانبه، أكد الشيخ مناحي بن 
ان الصلح جاء استجابة  شفلوت 
لشـــفاعة نائب خـــادم  احلرمني، 
حيث تكفل بعتق رقبة القاتلة على 
حســـابه اخلاص، فيما أعرب ابن 
القاتلة عبـــداهللا مبارك آل عرفان 
وإخوانه عن شكرهم لنائب خادم 
الشـــريفني على جهوده  احلرمني 

اخليرة التي أنقذت رقبة والدتهم 
املسنة من القصاص.

  ووفق ما نقلته صحيفة عكاظ 
الســـعودية أمـــس ان نائب خادم 
احلرمني تكّفل بعتق  رقبة املسنة 
على حســـابه اخلاص ومت العفو 
استجابة لشفاعته، حيث توافدت 
جموع القبائل الى منزل والد املقتولة 
صباح امس األول حلظة إعالن قبول 
الشفاعة في مركز طريب يتقدمهم 
شيخ شـــمل قبائل عبيدة الشيخ 
مناحي بن ذيب بن شفلوت وعدد 
كبير من مشايخ وأعيان ووجهاء 
القبائـــل، وطلب أقـــارب املقتولة 
ميينا من أبنـــاء القاتلة بأنهم لم 
يشجعوا ولم يعلموا باحلادثة إال 

بعد وقوعها. 

 الرياض ـ د.ب.أ: اســـتطاعت ســـيدة 
سعودية في السبعني من عمرها أن تضرب 
مثال قويا على اإلصـــرار والعزمية دون 
التقيد بعامل السن، حيث متكنت «أم فهد» 
من اجتياز عقبة املرحلة الثانوية وبتقدير 

امتياز بصفوف تعليم الكبيرات.
  ونقلت صحيفة «اليوم» الســـعودية 
الصادرة أمس عن «أم فهد» قولها إن هناك 

العديد من الدوافع وراء قرارها استكمال 
دراستها أبرزها سعيها لتغيير الصورة 
التي التصقت باملرأة العربية والسعودية 
بأنها أمية ال تقرأ، مؤكدة أنها مجرد مزاعم 
ال أصل لها، وهو ما دفعها حملاولة إثبات 
أن السيدات مكانهن الطبيعي في صفوف 

املتعلمات.
  وأضافت «أم فهد» إن الدعم الكبير من 

أبنائها يقف وراء قصة كفاحها وجناحها 
في مشـــوارها التعليمي، مشيرة إلى أن 
األمر ال يخلو من ظهور حالة من التنافس 
مـــع أبنائها حيث انها ال تقبل باحلصول 
على أقل مـــن «االمتياز» قائلة: «من غير 
املعقول أن أتعب وأصحو مبكرا وبنهاية 
املطاف أحمل تقديرا ال يتناســـب مع هذا 
اجلهد» مؤكدة أنهـــا لن تتوقف عند هذا 

احلد «إنني أنوي استكمال دراستي بشهادة 
اللغة اإلجنليزية لكي تفيدني في السفر 

والتعامل باملستشفيات مع األجانب».
  وطالبت»أم فهد» وزارة التربية والتعليم 
أن يكون هناك منهج خاص للكبيرات فمن 
غير املعقولـ  حسب تعبيرهاـ  أن يدرسن 
الطبخ واخلياطة والرسم، وهن أهل لهذه 

املهن اليدوية. 

دام خيرك 
يا كويت..
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