
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ناسا: الشمس في أكبر «ثورة» لها منذ ٤ سنوات.

  ـ ... واآلن يمكن أن نقول.. «الشمس بتتكلم عربي».
 دبي تطلق ثاني قمر صناعي لها العام المقبل.

  ـ وأنصح ربعنا يشترون حتى لو قمر صناعي روسي استعمال خفيف بس 
 أبواللطف  واحدالمهم ندش في عصر الفضاء.

 البقاء هللا 
 نيله عجيل غريـب الظفيري، ارملة حمود زغير 
الغريب ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: الفردوس ـ 
ق٥ ـ ش٥ ـ ج٦ ـ م١٦ ـ ت: ٩٩٠٢٢٤٩٢ ـ 
النساء: األندلس ـ ق١١ ـ ش٨ ـ م١٦٤ ـ ت: 

.٩٩٤٩٩٨٨٦
  علـي محمـد علي اخلـالويـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: 
الشهداءـ  ق١ـ  ش١٠٨ـ  م٦ـ  ت: ٦٠٠٠٦٩٩٦ 

ـ النساء: اخلالدية ـ ق٤ ـ ش٤٢ ـ م١٢.
  محمد جاسـم عيسـى جمعةـ  سنتان ونصفـ  
الرجال: مسجد البحارنة ـ الدعية ـ ت: 
٩٧٤٧٣٧٧٢ ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق٣ 

ـ ش١٤ ـ م١ ـ ت: ٢٥٤٣٧٨٣٠.
  صعفـك فهد بيـان العتيبـيـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: 
عبداهللا املبارك ـ ق١ ـ ش١٠٤ ـ م٥٣ ـ ت: 
٩٧١٨٨٨٠٤ـ  النساء: العمريةـ  ق٣ـ  ش٧ 

ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٢٢٧٥٧٦.
  حمود سالم املشحن العازميـ  ٨٢ عاماـ  الصباحية 

ـ  ـ ت: ٩٩٦٢٦٠٢٤  ـ م٦٤٦  ـ ق٢ ـ ش٢ 
.٦٦٦٣٢٧٧١

  نوير مسعود جمعان الزوين الرشيدي، ارملة عايض 
مســــفر جمعان الزوين الرشيدي ـ ٨٢ 
عاما ـ الرجال: عبــــداهللا املبارك ـ ق٤ ـ 
ش٤١٠ ـ م٥٣ ـ ت: ٩٩٨١٧٩٥٣ ـ النســــاء: 
عبــــداهللا املبــــارك ـ ق٥ ـ ش٥٠٧ ـ م٦ ـ 
ت: ٦٦٥٧٦٣٨٩ ـ الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
  مطلق نعير فالح الهاجريـ  ٨٢ عاماـ  الصليبخات 
ـ  ـ ق٤ ـ ش١١٦ ـ م١٩ ـ ت: ٦٦٤٦١٢٧٩ 

٦٦٨٩٠٢٠٧ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  راشد عمير عبداهللا العجمي ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: 
أبوحليفةـ  ق٢ـ  ش٢٦ـ  م١٨ـ  ت: ٩٩٩٩٩٢٥٨ 
ـ النساء: أبوحليفة ـ ق٢ ـ ش كعب بن 
زهير ـ م١٨ ـ ت: ٦٦٢٦٣٤٤٨ ـ الدفن بعد 

صالة اجلمعة مبقبرة صبحان. 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٥  الفجر 
 ٦٫٢٥  الشروق 

 ١٢٫٠٢  الظهر 
 ٣٫١٤  العصر 

 ٥٫٣٩  المغرب 
 ٦٫٥٧  العشاء 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 الرخام والحجارة

 ملواجهــــة املظاهرات التي 
نظمها الثوار في مصر أطلق 
احلزب احلاكم السابق مسيرات 
مضــــادة، أشــــهرها «معركة 
اجلحش» في ميدان التحرير، 
ومثل ذلك الفعل حدث في إيران 
اندلعت املواجهات بني  حيث 
املناهضة للحكم  اجلماهيــــر 
لــــه، وكذلك من  واملؤيديــــن 
اليمن وليبيا تتواصل أخبار 
مثل تلك املسيرات «الرسمية» 

ضد املظاهرات الشعبية.
  من املفهوم أن يقوم شعب 
محروم من الســــلطة ومنابر 
التعبيــــر بتنظيــــم مظاهرة 
احتجاجية ضد احلكم تطالبه 
باإلصالح، لكن األمر الذي من 
الصعب فهمه قيام احلكم الذي 
القرار  ميلك السلطة وميتلك 
بتنظيم مظاهرات ضد الناس 
(!) فمن املعروف ان مسيرات 
االحتجاج تخرج إلى الشوارع 
تهتف مبطالبها، فبماذا تطالب 
التي  الرســــمية  املظاهــــرات 
تنظمها السلطات ضد الناس 

احملتجني؟!
  يبدو اننا نعيش مشــــهدا 
كاريكاتوريا أو صورة مقلوبة 
ال حتــــدث إال فــــي عواملنــــا 
العجيبة، فاحلكم الذي يهيمن 
على السلطة ويحتكر وسائل 
التعبير، نــــراه يضيق ذرعا 
امليادين  الشــــبان في  بهتاف 
والســــاحات، وكأن االغنيات 
واالوبريتــــات واالحتفــــاالت 
والفرق املوسيقية واملقاالت 
املعلبة وقصائد النفاق ال تكفي 
لسد شهيته املفتوحة، فال يقنع 
برخام القصر بل يشارك الناس 

حجارة الشوارع.

 احلاسوب اخلارق واتسون بعد فوزه بجائزة البرنامج الكبرى متوسطا منافسيه  (أ.پ) 

 رخصة القيادة في عمر الـ ٨٨

 فنان شاب مشهور لرجال األمن: 
  راح أوديكم ورا الشمس

 بعد ضبطه في حالة غير طبيعية برفقة صديقته

 طالبات سعوديات يرددن: «نريد إسقاط المديرة»

 ثمانيني ينجو بعد ٥ أيام في صحراء أريزونا

 روما ـ يو.بي.آي: جنحت امرأة في الـ ٨٨ من العمر في مدينة 
بيزا اإليطالية في اختبار قيادة السيارات وحصلت على رخصة 

وباتت أكبر سائق جديد في إيطاليا.
  وذكرت وكالة «أنسا» اإليطالية لألنباء ان ميرندا بريجيوتي 
قررت إجراء اختبار قيادة السيارات اثر انتقالها إلى بلدة مقابلة 
للبحر بعدما كانت مقيمة في وســـط بيزا حيث كان النقل العام 

متوافرا.
  وأضافت ان الفاحصني قالوا انها جنحت في االختبار «بنجاح 

كبير» واستحقت رخصة القيادة.

 مفرح الشمري
  «تــــرى راح اوديكم ورا الشــــمس، انتم ما تعرفون 
انا منو؟ يصير خير، واحســــن لكم اتصلوا بوكيلكم 
املساعد»، هكذا كانت ردة فعل فنان شاب لدى توقيفه 
فجر امس من قبل رجال جندة الفروانية لالشتباه في 
تناوله مواد مسكرة وكانت برفقته وقت التوقيف فتاة 
قاصر جار معرفة العالقة بينهما. وقال مصدر امني ان 
دورية تابعة لنجدة الفروانية تلقت بالغا من عمليات 
الداخلية للتعامل مع بالغ تضمن سيارة تترنح عند احد 
املجمعات الشهيرة. واضاف املصدر: تعاملت دوريات 
النجــــدة مع البالغ ولدى توقيف قائد املركبة تبني انه 
واقع حتت تأثير املواد املسكرة وبرفقته قاصر وبالتدقيق 
على بياناته تبني انه ليس سوى الفنان الشاب الشهير 
(ح). ومضى املصدر بالقول: طلب من الفنان الشــــاب 
الصعود الى الدورية باعتباره يقود ســــيارة وهو في 
حالة سكر، اال انه ثار وهدد رجال النجدة بالتسريح من 
اخلدمة وانه وبحكم عالقاته املتشعبة «سيوديهم ورا 
الشمس». واشار املصدر الى ان وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشــــؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
ابلغ بالواقعة وامر باحالة الفنان الى جهات االختصاص 
وتسجيل قضية قيادة مركبة في حالة سكر والتهديد 

باحلاق اذى بالغ. 

 الرياضـ  يو.بي.آي: تظاهرت طالبات مدرسة ابتدائية في السعودية 
ورددن هتاف «نريد إســــقاط املديــــرة». وكتبت صحف الكترونية 
سعودية امس انه وسط ذهول املعلمات ومنسوبات املدرسة احتشد 
اكثر من ٣٥ طالبة في الصف اخلامس باالبتدائية الرابعة عشــــرة 
لتحفيظ القرآن الكرمي بحي النخيل شمال الرياض أمام باب مديرة 
مدرستهن مرددات هتافات بصوت واحد: نحن نريد إسقاط املديرة. 
وبررت الطالبات حتركهن بأن املديرة متارس عليهن ضغوطا كبيرة 
في مسألة االنضباط. يشار الى ان شعار الشعب يريد اسقاط النظام 

هو احد اشهر شعارات الثورة املصرية.
 

 فينكس ـ يو.بي.آي: جنا مسن في الـ ٨٤ من العمر من املوت 
بعـــد متضية ٥ ليال مبفرده في صحـــراء أريزونا مكتفيا بأكل 
مخلفات الطعام وشـــرب املاء املوجود في خزان غسل الزجاج 

األمامي في سيارته والصالة.
  ونقلت صحيفـــة «أريزونا ريببليـــك» األميركية عن جون 
موريلو قوله خالل مؤمتر صحافي في مستشفى جون لينكولن 
ان ســـيارته سقطت في حفرة في الصحراء بعدما قام بانعطافة 

خاطئة عندما كان عائدا إلى منزله من مطعم في كيف ريك.
  وأضاف ان بطاريـــة هاتفه اخللوي فرغت متاما كما بطارية 
سيارته ولذا بقي ٥ ليال يقتات من املخلفات التي أخذها من املطعم 
ليطعمها لكلبه وشرب من خزان املياه املخصص لغسل الزجاج 
األمامي في سيارته. وأكد انه صلى كثيرا للقديس أنطونيوس 
شفيع األشـــياء الضائعة. وعثرت مجموعة من املتسلقني على 

موريلو ونقل إلى املستشفى.
  وقال الرجل ان توقيت العثور عليه كان جيدا ألنه يعتقد انه 
ما كان قادرا على احتمال ليلة قارسة إضافية. وذكر األطباء ان 
السائل الذي شربه موريلو من سيارته لم يتسبب له بأي ضرر 

وسيخرج من املستشفى خالل أيام قليلة. 

 إيران تعلن عن توصلها إلى تقنية صنع أعضاء الجسم البشري

 تجدد المطالب األردنية بإغالق «صاالت الديسكو»

 ألف دوالر لكل مولود في يوم المولد النبوي بالشيشان

 طهــــران ـ كونا: أعلن الرئيــــس اإليراني محمود 
احمدي جناد امس عن توصل بالده الى تقنية صناعة 
أعضاء اجلسم البشري عبر زراعة اخلاليا اجلذعية. 
وقال جناد في تصريح نقلته وكالة األنباء اإليرانية 
(ارنا) ان «هذا اإلنتاج العلمــــي الذي حققه العلماء 
اإليرانيون سيدخل السوق للتمكن عبر هذه اخلاليا 
من بناء أعضاء اجلسم مثل الكلى األمر الذي يعتبر 
تطورا كبيرا». وذكرت الوكالة ان «اخلبراء اإليرانيني 

متكنــــوا من إنتاج أربعة أدويــــة طبية لعالج مرض 
الســــرطان» مضيفة ان «العقاقير األربعة هي أدوية 
أشــــعة «كروميك الفوســــفات» لعالج سرطان الكبد 
وهو املصدر املشــــع لنظير اليود ١٢٥ وهو مفيد في 
عالج غدد الدماغ السرطانية و«برمبزين غاليوم ٦٨» 
لعالج غدد البروستات والثدي السرطانية و«جنراتور 
سترانسيوم/٩٠ ايترمي» لعالج مرضى السرطان في 

داخل البالد واألمراض املستعصية». 

 انتقد عضو هيئة كبار العلماء د.يعقوب الباحسني 
االقوال التي ترجع كارثة جدة وغيرها الى الذنوب 

واملعاصي، متجاهلة بقية االسباب. 
  وقال: هذا امر ال يجوز شـــرعا، ألنه تدخل في 
قضاء اهللا وقدره، وللكوارث اسباب مادية واخرى 
قدريـــة من اهللا، وهناك حكم مـــن ورائها، وقصر 

الكارثة على الذنوب فقـــط امر غير جائز وليس 
صحيحا، ألن هناك اسبابا عدة للكوارث، ال ميكن 

اغفالها او القفز عليها.
  وطالب الباحســـني طبقا لـ «عـــكاظ» العلماء 
بضرورة تبني الوســـطية فـــي األقوال واألفعال، 

وعدم اجلزم بأمر هو من قضاء اهللا وقدره. 

 كشفت دراسات حديثة النقاب عن ان السعوديني 
ينفقون نحــــو ١٫٥ مليار دوالر ســــنويا على ادوية 
الضعف اجلنسي، وان اململكة حتتل املركز السادس 

عامليا في استهالك ادوية املقويات اجلنسية.
  وتابعت جريدة الوطن البحرينية التي نقلت اخلبر: 

وارجعت هذه الدراســــات اسباب ذلك الى ان اململكة 
اصبحت منفذا لبيع هذه االدوية لدول اخرى، باالضافة 
الى ارتفاع نسبة مرض الضعف اجلنسي في املنطقة 
بســــبب توافر العوامل املسببة له، مثل زيادة نسب 

مرضى السكري، وزيادة الوزن، ومنط احلياة. 

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيلية ان 
نحو ١٠٩ مفكرين اسالميني اردنيني طالبوا احلكومة 
بإغالق جميع النوادي الليلية وصاالت الديســــكو، 
بحجة اســــاءتها لالخالقيات العامــــة. ولطاملا طالب 
االخوان املسلمون في االردن بوقف عمل جميع االماكن 
التي تسيء الى املجتمع االردني، اال ان االربعاء شهد 

انضمام مجموعة من املفكرين املستقلني، وهو ما يؤكد 
ان هذه االفكار اصبحت مطلبا مهما من مطالب الشارع 
االسالمي في االردن. غير ان احلكومة ردت على هذا 
املطلب بالقول ان هذه االماكن، النوادي الليلية وصاالت 
الديســــكو، مهمة جدا في تكوين املجتمع، خصوصا 

في قدرتها على جذب السياح االجانب. 

 موسكوـ  يو.بي.آي: أعلنت السلطات الشيشانية 
امس عن منح ألـــف دوالر لعائالت األطفال الذين 
يولدون في يوم املولد النبوي وأطلق عليهم اسم 
النبي محمد ژ . ونقلت وكالة األنباء الروســـية 
«نوفوســـتي» عن املتحدث باســـم وزارة الصحة 
الشيشانية قوله ان السلطات الشيشانية ستمنح 
ألف دوالر من الصندوق اخليري الذي يحمل اسم 
«أحمد قادروف» لعائـــالت املواليد في يوم املولد 

النبوي والذين سموا على اسم النبي محمد ژ.
  وأكدت الوزارة ان «٢١٤ مولودا جديدا أبصروا 

النور في الشيشان يوم املولد النبوي».
  وأعرب املسؤولون في الوزارة عن ثقتهم بأن 
جميع هؤالء األطفال سيسمون باسم النبي ژ أو 

أحد أهل بيته أو صحابته.
  ويعتبر اسم النبي محمد ژ هو األكثر شيوعا 

في الشيشان تليه أسماء أمه وبناته وزوجاته. 

 حاسوب آي بي إم الخارق يحقق فوزًا ساحقًا
  ويهزم بطلي برنامج «جيبردي» بفارق كبير 

االنترنت يستعني مبا تسميه «اي 
بــــي ام» «تكنولوجيا االجابة عن 
االسئلة» لتحليل املسائل املطروحة 
وجمع االدلة ودراستها وتنظيم 
االقتراحــــات التي ميكن ان تكون 

صحيحة.
  وقد فاجأ واتسون املشاهدين 
بقدرته على اإلجابة عن أســــئلة 
متصلة باألحــــداث اجلارية أكثر 

منها باملعلومات العامة.
  وسوف يحصل واتسون على 
مليون دوالر، وسينال كني جينينغز 
الثانية ٣٠٠ الف  املرتبة  صاحب 
دوالر، وبراد راتر ٢٠٠ الف دوالر. 
وقد اعلنت «اي بي ام» انها ستقدم 
كل ما تفوز به لالعمال اخليرية. 
أما جنينغز وراتر فيعتزمان فوهبا 

نصف ارباحهما. 

توماس واتسون، أحد مؤسسي «آي 
بي ام»، بجولتني، السيما بفضل 
سرعة جتاوبه الفائقة التي تتيح 
له الضغــــط على زر اإلجابة قبل 

منافسيه.
  وكمجمــــوع، فاز احلاســــوب 
اخلــــارق بـــــ ٧٧١٤٧ دوالرا فــــي 
مقابــــل ٢٤ الفا لكني جنينغز و٢١ 
الفا للمتنافس الثالث براد راتر، 
الذي سبق له ان فاز بأكبر مبلغ 
مالي خالل البرنامج (٣٫٢٥ ماليني 

دوالر).
  وقال مقــــدم البرنامج اليكس 
تريبيك قبل بداية اجلولة الثالثة 
االربعاء «واتسون سريع، ويعرف 
الكثير من املعلومات وقادر فعال 

على التفوق في املنافسة».
  واتسون غير املتصل بشبكة 

تــــوج  أ.ف.پ:  ـ   شــــيكاغو 
احلاســــوب اخلارق واتسون من 
شــــركة «اي بي ام» بطل برنامج 
التلفزيوني «جيبردي»  االلعاب 
االربعــــاء املاضي فــــي الواليات 
الثالثة  املتحدة، بعــــد اجلولــــة 
واألخيرة من مواجهة تفوق فيها 
بفارق كبير على منافســــيه من 

البشر.
  وقد كتب احد هذين املنافسني، 
كني جينينغز (الذي حطم الرقم 
القياسي بالفوز ٧٤ مرة متتالية 
فــــي برنامــــج جيبــــردي) على 
الشاشة أمامه في ختام البرنامج 
«أنحني أمام أسيادنا املعلوماتيني 

اجلدد».
  وبــــني اجلوالت الثــــالث، فاز 
واتسون الذي سمي تيمنا باسم 

 «الصحة اللبنانية» توقف معمل «زين األتات» لألعشاب
  بعد ورود معلومات عن إنتاجه  أدوية تحوي سمومًا مسرطنة
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العامة لوقف كل ما يضر بصحة املواطن. 
وذكر نواب ان قرار الوزارة بإقفال «معمل 
الدبية» العائد للتاجر زين األتات جاء 
بعـــد معلومـــات من عدد مـــن البلدان 
العربية ان هذه املنتجات حتت اســـم 
أدوية االعشاب تتضمن سموما ومواد 
كيماوية «مســـرطنة» تضر بالصحة 
وكانت لها تداعيات ســـيئة على صحة 

من تناولها.
  يذكر ان أكثر من جهة تتداول أدوية 
االعشاب وتنفق أمواال كبيرة على وسائل 
االعالم للترويج لهـــذه املنتجات، وان 
هناك شركاء مســـتترين لهم يؤمنون 

احلماية السياسية.
  وذكر النواب ان هناك صعوبة مبنع 
التلفزيونات واالكتفاء  االعالنات عبر 
في هذه املرحلـــة باللوحات االعالنية 
على الطرقـــات، وان هذا االمر يتطلب 
متابعة ومعاجلة على مدى أوسع كما 
اشـــار وزير الصحة بسبب احلمايات 

السياسية.

على حسابهم».
  وأكد مجدالني انـــه مت االتفاق على 
متابعة التنفيذ مع وزارة العدل والنيابة 

الطبية، مشيرا الى ان املمارسة التجارية 
تتم دون مسوغ شـــرعي، وان التجار 
يخالفون القانون وهم «يفتحون دولة 

 الريــــاض ـ يو.بــــي.آي: 
امللكي  الديــــوان  قرر رئيس 
الســــعودي خالد التويجري 
استكشاف العالم االفتراضي 
للشــــبكة االجتماعية «فيس 
بوك» فأنشــــأ صفحة لتلقي 
مطالب الناس ومظاملهم تشمل 
بريده اإللكتروني ورقم هاتفه 

الشخصي.
  وذكرت صحيفة «احلياة» 
السعودية أمس ان التويجري 
حرص علــــى التأكيد على أن 
وجوده علــــى «الفيس بوك» 
يأتي «متاشيا مع توجيهات 

امللــــك عبداهللا بن عبدالعزيــــز مبتابعة هموم 
املواطنني من دون حواجز متنع هذا أو ذاك من 

إيصال مظلمة أو قضية».
  وأضــــاف «من منطلق املســــؤولية املؤمتن 
عليهــــا إليصال صوت كل واحد منكم ســــواء 

عن طريــــق املقابلة بالديوان 
امللكي أو إيصال ذلك برقيا أو 
عن طريق البريد أو التسليم 
مباشرة أو التواصل املباشر 
من خالل هذا املكان ملن لم تصل 
مظلمته أو قضيته لسبب أو 

آخر».
  وأشار إلى «ضرورة تذييل 
الرباعي  اخلطــــاب باالســــم 
لصاحبه ورقم هاتفه»، داعيا 
من «كانــــت لديه معاملة في 
الديوان امللكي أو السكرتارية 
اخلاصــــة خلــــادم احلرمني 
الشريفني ولم ينته موضوعها 
خالل شــــهر كحد أقصى إلى وضع رقم الوارد 

وتاريخه ليمكن الرجوع إليهما».
  ووضع التويجري رقم هاتفه الشــــخصي 
وطلب «االتصال به في حال وجود أي مشكلة 

أو نحوها أو تأخر في اإلجراءات». 

 بيروت ـ أحمد عز الدين
  أبلغ وزير الصحة محمد جواد خليفة 
جلنة الصحـــة النيابية انه اتخذ قرارا 
بسحب استثمار معمل باسم «زين األتات» 
في بلدة «الدّبية» قـــرب مدينة صيدا، 
نافيا وجود أي تراخيص ألي مؤسسة 
الستثمار وتصنيع أدوية أعشاب منذ 
اقرار القانون بهذا الشأن، باستثناء ما 
يتعلق بـ «ظرف الشـــاي»، وأي ادعاء 
بوجود ترخيص ســـيتم ختم املعمل 

بالشمع االحمر.
  وأشـــار الى انه اتخذ قرارا بسحب 
كل االعالنات املتعلقة بأدوية االعشاب 
من الطرقات ملثـــل ذلك املصنع والذي 
تعتبـــر منتجاته شـــهيرة بـــني قطاع 
كبير من الســـياح العرب الذين يأتون 
الى لبنان ومـــن بينهم قطاع كبير من 

اخلليجيني.
  وقـــال رئيس اللجنة النائب عاطف 
مجدالني ان القانـــون مينع االعالنات 
اخلادعة ويحظر أي اعالن عن االعشاب 
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