
 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 تقرير: «أمك» حتدد عالقاتك العاطفية باآلخرين.

 
 ساركوزي يطالب رجال الشرطة
   بالتعامل باحترام مع املواطنني.

 ٭ وعندنا مجلس «أمتك» يحدد 
  عالقتك بكل شيء حوالينك. 

يطالـب  ان  أمنيتنـا  كل  ونحـن   ٭ 
ـ «تخفيف»  املسؤولون العرب شرطتهم ب

التعذيب.
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 البقاء هللا 

 يأيتها النفس   املطمئنة
  ارجعي  إلى ربك راضية 

  مرضية فادخلي
  في عبادي 

  وادخلي جنتي 

 طفلة مناحي اخلضران املطيري ـ 
٧٨ عاما ـ الرجال: القصر ـ ق١ 
ـ ش٥ ـ م٢٧ ـ ت: ٩٩٨٧٨١٠٠ ـ 
٢٤٧٣٠٣٤٦ ـ النساء: خيطان 

ـ ق٥ ـ ش٣٩ ـ م١٤ ـ ت: 
 .٦٦٤٢٢٠٢٢

 ُمسّنة سعودية تصطاد صقرًا في حفر الباطن
   وتبيعه بـ ٤٠٠ ألف ريال

 علماء: زبائن آبل «يقدسون» شعارها التجاري 

 كويتي يتهم محاميًا لبنانيًا  بسرقة ٨٦٠ ألف دوالر

مع ابنها الى منزلهما باحملافظة 
توقفـــا عند احـــدى احملطات 
لتعبئة الوقود، ليشاهد الطير 
رجل أعمال خليجي كان يتزود 
من احملطة، ليعرض عليهم مبلغ 
٤٠٠ ألـــف ريـــال، وقد وافقت 
املســـنة على هـــذا املبلغ على 

الفور».
املناطق الشمالية  ان    يذكر 
للمملكة العربية السعودية تكثر 
بها الصقور احلرة، حيث اصطاد 
قبل فترة شـــاب صقرا وباعه 
املليون ريال  مبليون ونصف 

سعودي. 

شعار الشركة في األوشام وعلى 
السيارات، وقيام البعض ببناء 
«نصب» تذكاري لكمبيوترات 
«ماك» القدمية داخل منازلهم.

  كمــــا ســــبق للصحافة في 
الواليــــات املتحــــدة أن كتبت 
عن شــــاب قام برحلة شبهها 
إذ قطع  برحــــالت «احلــــج»، 
إلى  الكيلومترات ليصل  آالف 
فيرجينيــــا ملجرد املشــــاركة 

فــــي إحياء ذكــــرى مرور عقد 
من الزمــــن على افتتاح متجر 
«آبل» في املدينــــة. ويبدو أن 
املرجعيــــات الدينيــــة تنبهت 
التكنولوجيا، فقد حذر  لدور 
البابا بنديكتوس السادس عشر 
قبل أسابيع من «خطر» يفرضه 
االستهالك املفرط للتكنولوجيا 
على اإلميان وعلى الكنيســــة 

نفسها. 

األغنام للرعي شاهدت طيرا حرا 
يقف على احدى التالل، لتقوم 
على الفور بإخبار ابنها ومقيم 
يعمل لديهم، حيث نصبوا كمينا 
له بحمامة ليسقط الصقر في 

الشبكة.
  وأضاف: «أثناء عودة املسنة 

  وال يعتبر هذا البرنامج األول 
من نوعه على صعيد كشــــف 
«عالقة التقديس» القائمة بني 
الشركة ومستهلكيها، فقد سبق 
أن ثار جدل حول صور لطقوس 
شبه دينية أداها البعض لدى 
افتتاح متجر للشركة في لندن. 
وفي عام ٢٠٠٩، ظهر برنامج 
وثائقي حمل عنوان «ماكهيدز» 
مخصص لرصد ظاهرة استخدام 

  ووفق ما نقلتـــه صحيفة 
«سبق» االلكترونية على لسان 
احد اقرباء السيدة: «ان قريبته 
كانت ترعى أغنامها في منطقة 
صحراوية تبعد عن احملافظة 
نحو ٦٠ كم باجتاه الشـــمال، 
وأثناء الصبـــاح خالل اخراج 

مع املعطيات الدينية.
  وأشار البرنامج الذي بثته 
إلى  البريطانية  هيئة اإلذاعة 
أن علماء أعصاب أجروا مسحا 
لدماغ عدد من «املهووسني بآبل» 
لتظهر لديهم نتائج تؤكد أنهم 
يتفاعلون مع شركتهم املفضلة 
التي  الدماغ  باستخدام أجزاء 
يتفاعل من خاللها أتباع الديانات 

املختلفة مع معتقداتهم.

 وكاالت: متكنـــت مســـنة 
ســـعودية فـــي محافظة حفر 
الباطن من حتقيق مكسب هائل، 
عندما اصطادت صقرا حرا من 
نوع «احلر الوافي» وبيعه لرجل 
أعمال خليجي مقابل ٤٠٠ ألف 

ريال سعودي.

 لنــــدنـ  ســــي.ان.ان: أظهر 
برنامــــج وثائقي بريطاني أن 
العلماء قاموا بتجربة أثبتوا من 
خاللها أن املستهلكني املرتبطني 
بشــــركة «آبل» لاللكترونيات 
مييلون إلى «تقديســــها» بكل 
ما للكلمة من معنى، بحيث يثير 
شعار شــــركة املعروف ردود 
فعل في جزء معني من الدماغ 
هو نفسه اجلزء الذي يتفاعل 

 تقدم رجل أعمال كويتي مساء 
أول من أمس ببالغ رســـمي الى 
السلطات القضائية اللبنانية يتهم 
فيه محاميا لبنانيا باالحتيال عليه 
مببلـــغ ٨٦٠ ألف دوالر أميركي.  

ووفـــق املعلومات التي حصلت 
عليها «األنباء» فان رجل األعمال 
الكويتي كان يقوم بتصفية مصرف 
يشـــترك فيه مع آخرين ورست 
التصفية علـــى ان يحصل على 

٨٦٠ ألف دوالر أميركي كنصيب 
صاف من التصفية.

  وإلمتام عملية التصفية جلأ 
اللبنانـــي للقيام  الى احملامـــي 
بالتصفية وعليـــه قام احملامي 

بتوقيع شيك بكامل حصة رجل 
األعمال بقيمـــة ٨٦٠ ألف دوالر 
على ان يضعـــه كأمانه في أحد 
املصارف حلني االنتهاء من إمتام 
عملية التصفية، غير ان احملامي 

قام باستغالل الوكالة املمنوحة 
له من رجل األعمال وأحال أسهم 
موكله الكويتي الى ابنه وبعدها 
قام بسحب الشيك من املصرف 

املودع به وأخفاه. 

 بيع علبة سيجار ربان «تايتانيك»
  بأكثر من ٤٠ ألف دوالر

 لندنـ  يو.بي.آي: بيعت علبة سيجار امتلكها 
ربان سفينة «تايتانيك» الشهيرة عثر عليها مؤخرا 
داخل خزانة بغرفة نوم في منزل بشمال غرب 
إجنلترا في مزاد علني أقيم في ليڤربول بأكثر من 
٤٠ ألف دوالر. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
ان التي اكتشفها جون كراين يوم دعي لتقدير 
قيمة بعض األغراض القدمية في منزل مبيرسي 

سايد بيعت ٤٠٫٤٤٨ ألف دوالر.
  وأشارت إلى ان مالكة املنزل هيالري مي الى 
انه لم تكـــن لديها أي فكرة بأن العلبة مرتبطة 
بالسفينة الشهيرة التي غرقت في رحلتها األولى 
في أبريل ١٩١٢ بالرغم من انها موجودة في بيتها 

منذ ٢٠ سنة.

  يشار إلى انه كـــان من املتوقع أن تباع العلبة 
في مزاد علني مببلـــغ يتراوح بني ١٠ و٢٠ ألف 

جنيه إسترليني (ما بني ١٦ و٣٢ ألف دوالر).
  وحتمل العلبة اخلشبية اجلوزية اللون والتي 
تتسع لـ ٤٠ سيجارا األحرف األولى من اسم ربان 

السفينة إدوارد جون سميث.
  وقالت مي ان عائلتها تتناقل العلبة منذ أجيال 
ويعتقد ان والدها حصل عليها من أقارب سارة 

أرملة سميث.
  يشار إلى ان سفينة تايتانيك غرقت في أول 
رحلـــة لها بعدما اصطدمـــت بجبل جليدي في 
احمليط األطلســـي في أبريل ١٩١٢ وتسببت هذه 

الكارثة مبقتل أكثر من ١٥٠٠ شخص. 

 علبة سيجار ربان «تايتانيك 


