
واشنطنـ  أ.ف.پ: اقر رجل 
أميركي مكـــرش في الثالثة 
واخلمســـني معـــروف لدى 
أحفاده بـ «اجلد مايك» بأنه 
سطا في غضون سنتني على 
٢٦ مصرفا اســـتولى خاللها 
على ٨٤ ألف دوالر وهو يواجه 
اآلن حكما بالسجن ٢٥ عاما.

 واعترف مايكل مارا أمام 
محكمة فيرجينيا الفيدرالية 
الواليات املتحدة)  (شـــرق 
انه ســـطا على املصارف في 
١٥ والية أميركية على فترة 
سنتني على ما أعلنت وزارة 

العدل األميركية في بيان، وســـينطق باحلكم الصادر في حقه 
في ١١ مايو.

 وكان «اجلـــد مايك» يظهر على كاميـــرات املراقبة واضعا 
نظـــارات وهو ميرر بتهذيب قصاصـــة ورق إلى املوظفني في 
املصرف لتسليمه املال وكان يغادر املكان بهدوء، وأطلق عليه 
احملققون لقب «اجلد اللص» للفت األنظار إليه، وفي اغسطس 
املاضي تعرف عليه احد األشخاص وأوقفته الشرطة في منزله 

في لويزيانا (جنوب).

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
نجاد: الشرق األوسط سيتخلص قريبا من أميركا وإسرائيل.

ـ أنت بس فكنا من تصريحاتك.. والشرق األوسط بألف خير.
مجلس الوزراء بكبره طلع قرار بمنع استيراد وبيع مادة «الفوم».

ـ وبياعين الفوم ما دروا عنكم وإعالناتهم بالشوارع وبضاعتهم معروضة في 
أبواللطفواحداألسواق الشعبية و«على عينك يا مجلس».

مواقيت الصالة

5.10الفجر
6.30الشروق

12.02الظهر
3.11العصر

5.35المغرب
6.53العشاء

البقاء هللا
سـعد ناصر سعد املريفع ـ ٦٨ عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق١ 
ـ ش عبدالرحمـــن الداخـــل ـ م٤٢ ـ ت: ٩٩٤١١٦٨٦ ـ 
٩٩٧٧٦٠٤٠ ـ النســـاء: الظهر ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج٤ ـ م٧ ـ 

ت: ٢٣٨٤٤٧٤٤.
جابر سعد عايض الهاجريـ  ٧٧ عاماـ  جابر العليـ  ق٦ـ  ش٣ 

ـ م١ ـ ت: ٩٩٧١٠٣٤٧ ـ ٦٦١٣٦١٣٦ ـ ٩٣٣٧٢١٢٢.
فهيد سعود فهيد الثالبـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: الصباحيةـ  ق٢ 
ـ ش١٠ـ  م١٣٤ـ  ت: ٩٩٤٤٩٧٧٤ـ  النساء: الصباحيةـ  
ق٢ ـ ش١ ـ م٣٦٧ ـ ت: ٩٩٤٠٣٣٣٥ ـ الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.
سميرة علي يوسف مرزوق، زوجة عبداهللا محمد ناصر املظفر 
ـ ٤٨ عاماـ  الرجال: مبارك الكبيرـ  ق٦ـ  ش٤ـ  م٣٧ـ  ت: 
٩٩٠٣٢٧٩٨ـ  ٥٥٧٩٠٧٧٠ـ  النساء: الرابيةـ  ق١ـ  ش٣٣ـ  

م٢٠ ـ ت: ٦٦٦٩٧٤٠٩ ـ الدفن التاسعة صباحا.
عبداهللا خالد حمود خالد املطيريـ  ٦٤ عاماـ  صباح السالمـ  

ق١١ ـ الشارع األول ـ ج٦ ـ م٢٦ ـ ت: ٩٩٨٣٥٠٠٠.

مقاالت الزمالء كتاب األخيرة  ص ٤٢

رفض دعوى ضد ملكة هولندا باتهامها بإغراق سفينة
رويــــال نيوز: رفض قــــاض هندي دعوى 
قضائية اقامتها شــــركة شــــحن بحري هندية 
ضد امللكة بياتريــــس ملكة هولندا واحلكومة 
االحتادية الهندية للمطالبة بتعويض عن غرق 

احدى السفن التابعة للشركة قبل ٢٠ عاما.

وذكرت مجلة «رويــــال نيوز» ان صاحب 
الشركة ويدعى «إس كي دوندي» حّمل امللكة 
الهولندية املسؤولية عن غرق السفينة التي كانت 
شركة هولندية قد تولت إصالحها عندما كانت 
مؤجرة إلحدى شركات احلفر التابعة للحكومة 

الهندية. وقال «دوندي»: لم تقم شركة الصيانة 
بإجراء اإلصالحات على نحو سليم، ما جنم عنه 
انقالب السفينة. ونظرا ألن الشركة هولندية 
فإن امللكة هي املعنية بأمر دفع التعويض عن 

التلفيات.

التونسيون يقبلون بشغف على شراء الكتب 
المحظورة في عهد بن علي

يفرضه نظام بن علي فاق كل التوقعات، ما أجبر 
أصحاب املكتبات على تسجيل طلبات القراء 
واستيراد العديد من النسخ اإلضافية، وخاصة 
على الكتب الشهيرة عن زوجة الرئيس الهارب 
ليلى الطرابلسي واملعنون بـ «حاكمة قرطاج»، 
فهذا الكتاب حقق أكبر نسبة من املبيعات، ففي 
أقل من أســـبوع بيع أكثر من ٦٠٠ نسخة منه 
عالوة على تسجيل أكثر من ٤٠٠ طلب جديد 
القتنائه ما دفع صاحـــب املكتبة الى التفكير 
في عقد ندوة صحافية لتقدمي الكتاب بحضور 
مؤلفه الفرنسي Beau Nicolas. ويأتي في املرتبة 
الثانيـــة كتاب «بن علي صديقنا الوجه اآلخر 
للمعجزة التونسية» لنفس املؤلف، ثم كتاب 
«أوروبا ومســـتبدوها» للصحافية التونسية 
والناشطة احلقوقية سهام بن سدرين، وعناوين 
أخرى كثيرة باللغتني العربية والفرنســـية. 
هذا عالوة على اإلقبال املكثف حول ما يعرف 
بكتاب اإلسالم السياسي، والكتب الدينية على 
غرار كتاب «ال حتزن» للداعية اإلسالمي عائض 
القرني، وكتاب «تاريخية الدعوة احملمدية في 

مكة» لهشام جعيط.

دبي - العربية: شهدت بورصة الكتاب في 
تونـــس بعد انهيار نظام الرئيس التونســـي 
املخلوع زين العابدين بن علي انتعاشة قوية، 
واستفاقة كبرى أعادت الثقة في املؤلفني ودور 
النشـــر والقراء. ويبدو ان أجواء احلرية التي 
تتنفسها تونس اليوم قد طالت رفوف املكتبات 
التي طاملا غابت من عناوينها الكتب احملظورة 
واملمنوعة بحسب توجهات النظام السابق. ولعل 
شارع احلبيب بورقيبة الذي يتوسط العاصمة 
التونسية خير دليل على ذلك حيث يشهد يوميا 
مئات املارة املتجمعني على واجهات املكتبات 
يتصفحون وميعنون النظـــر في العديد من 
املؤلفات التي طاملا غابت عن عيونهم وأياديهم 
والتـــي كان البعض منها إما مخبأ في مخازن 
املكتبات املنظمة او محظورا في الديوانية. وها 
هي اليوم تعانـــق احلرية لتعلن ميالد عصر 
احلرية الفكرية واألدبية. السيد حطاب نهدي 
العامل مبكتبة «الكتاب»، إحدى أهم املكتبات في 
تونس العاصمة أكد لـ «العربية.نت» ان اإلقبال 
على الكتب التي كانـــت ممنوعة من التداول، 
ولو بشكل سري، بســـبب احلصار الذي كان 

أبرزها كتاب «حاكمة قرطاج»

غالف كتاب «حاكمة قرطاج»

اجلد كما صورته احدى كاميرات املراقبة

«الجد اللص» سرق ٢٦ مصرفًا

٥ سنوات لثمانينية سرقت خاتمًا
سان دييغوـ  يو.بي.آي: حكم على امرأة في الـ ٨٠ من العمر بالسجن 
٥ سنوات إلقدامها على سرقة خامت من متجر لبيع املجوهرات في سان 
دييغو. وأفادت صحيفة «ســــان دييغويونيون تريبيون» األميركية 
بأن دوريس باين التي لديها تاريخ جنائي ميتد عقودا تلقت العقوبة 
القصوى إثر إدانتها بســــرقة خامت ماســــي بقيمة ٨٩٠٠ دوالر. وقال 
قاضي احملكمــــة العليا فرانك براون انه حكم على باين بالســــجن ٥ 
ســــنوات، مشيرا إلى انه بالرغم من انه ألقي القبض عليها مرارا بعد 
ســــرقة مجوهرات وأغراض أخرى فهي لــــم تبد أي ندم على أفعالها. 
ولفت إلى ان باين «لن تتوقف عن الســــرقة»، مشيرا إلى انها سجنت 
من قبل مرتني. وقال «قد تبدو املرأة ذات الشعر األبيض طيبة وأشبه 

بزوجة بابا نويل لكنها لصة».

مؤسس «ويكيليكس» أنجب ما ال يقل عن ٤ أوالد من عشيقاته
واشــــنطن ـ يو.بي.آي: كشف كتاب عن مؤسس 
موقع «ويكيليكس» انه أجنب ما ال يقل عن ٤ أوالد من 

عشيقاته أصغرهم في الشهر السادس من العمر.
وحصل موقع «غاوكر» األميركي على مقتطفات 
من كتاب دانيال دومشــــايت بيرغ املتحدث السابق 
باســــم أساجن يتحدث فيه عن تبجح مؤسس موقع 
ويكيليكس بإجناب األوالد مــــن عالقات عابرة مع 

عشيقات.
وكتب دومشــــايت بيرغ «غالبا ما جلســــت في 
مجموعات كبيرة واستمعت إلى جوليان يتبجح حول 
كيفية إجناب عدد كبير من األوالد الذين أجنبهم في 
أنحاء مختلفة من العالم وبدا مستمتعا بفكرة وجود 

عدد كبير من جوليان واحد في كل قارة».

وأضاف ان «اهتمام (أســــاجن) بــــأي من أوالده 
املزعومني أو إذا كانوا موجودين جميعا هي مسألة 

أخرى».
وقال أشــــخاص آخرون كانوا على صلة بأساجن 
ان هؤالء األوالد موجودون بالفعل وثمة عدد كبير 
منهم. وبحســــب وثيقة مسربة من وثائق الشرطة 
الســــويدية التي حتقق فــــي االتهامات املوجهة إلى 
أســــاجن بتهمة االغتصاب والتحرش اجلنسي، قال 
املتطوع البارز في ويكيليكس والصحافي السويدي 
دونالد بوستروم للمحققني ان عند مؤسس املوقع 
املثير للجــــدل «ما ال يقل» عن ٤ أوالد أصغرهم في 
الشهر الســــادس من العمر وأكبرهم في العشرين 

جوليان أساجنوهو دانيال أساجن املقيم في ملبورن.


