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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي

أسماء بدر سعود الفريج ـ 15 عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك 
ـ ق8 ـ ش810 ـ م16 ـ ت: 99088878 ـ النساء: الرابية ـ ق2 

ـ ش17 ـ م8.
أحمد محمد عبداهلل اجلالهمة ـ 84 عاما ـ الرجال: اجلابرية 
ـ ق12 ـ ش5 ـ م15 ـ ت: 25341990 ـ النساء: قرطبة ـ ق1 

ـ ش أبوأيوب األنصاري ـ م6 ـ ت: 25317275.
هايف محمد نعيس محمد العتيبي ـ 71 عاما ـ الرقة ـ ق2 ـ 

ش25 ـ م109 ـ ت: 66311501 ـ 94460100.
حسني علي محمد املصيليخ ـ 96 عاما ـ الرميثية ـ ق8 
ـ شارع أسامة بن زيد ـ مبنى رقم 337 ـ حسينية آل 

الرسول ـ ت: 65550515 ـ 99028241.
علي محمد علي فوالذ الكندري ـ 58 عاما ـ الرجال: ديوان 

الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 90055258 ـ النساء: العدان ـ ق8 ـ 
ش5 ـ م3 ـ ت: 67001589 ـ الدفن التاسعة صباحا.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3.13
الشروق 4.48
الظهر 11.47

العصر 3.21
املغرب 6.46
العشاء 8.18

شديد احلرارة + غبار مثار 
والرياح شمالية غربية 

سرعتها من 22 إلى 42 كم/ 
ساعة.

العظمى: 48
الصغرى: 34

أعلى مد: 
5.37 ص ـ 6.42 م

ادنى جزر:
 11.18 ظهرا ـ 10.38 م

مهند في اإلمارات بالزي اخلليجي

تعليقًا على تهويل بعض الدعاة ألفكار ال يؤيدونها

باحث اجتماعي سعودي معقبا على العريفي:
املبالغة في طرح القضايا حتريف وتزييف

التبني، خاصة أنها حتمل بعض 
الغرابة«، مشيرا إلى أن هذه القصة 
تأتي في سياق القصص املبالغ 
فيها املنتشــــرة في املجموعات 

البريدية اإللكترونية.
وأشــــار إلــــى أن مــــا فعله 
د.العريفــــي إهمــــال للتأكد من 
مصداقيــــة املعلومة التي ميكن 
التأكد منها بسهولة من امللحقية 
الســــعودية والسفارة في البلد 
مصدر القصة، خاصة أن الدول 
التي تســــتقبل املبتعثني لديها 
قوانني صارمة بخصوص حضور 
احملاضــــرات وتتابــــع الطالب 

بتقارير تبني حتركاتهم.
وقال فائق ان القصة ركزت 
بشــــكل ســــلبي على مشروع 
االبتعاث، رغم أنه »أهم مشاريع 
التنمية في عهد امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز«.
مثــــل هذه الرســــائل تعطي 
انطباعا أن هذه الرسالة حقيقية، 
وتؤثر في نشر صورة سيئة عن 

االبتعاث واملبتعثني.
وكانت »العربيــــة« حاولت 
االتصال بالدكتور محمد العريفي 
لسماع رأيه في املوضوع، ولم 
حتصــــل علــــى رد منــــه حتى 

اللحظة.

تعرضت خاللهــــا ملرض اإليدز 
بعد أن أوقعها أخوها في أوحال 

املخدرات واآلثام.
وقــــال املبتعث الســــعودي 
لدراسة الدكتوراه فائق املطيري 
ان »مثل هذه القصص حتتاج إلى 

دبــــي ـ العربية: قال الباحث 
االجتماعــــي د.عبداهلل الفوزان 
ان بعض الدعاة والسياســــيني 
يلجأون أحيانا إلى املبالغة في 
حتريف احلقائق وتزييفها، وهو 
البعض ليؤكد  أسلوب يختاره 

الفكرة التي يراها.
وقــــال إن هذا الطــــرح يقدم 
الــــرؤى بطريقــــة تهويلية من 
أن  أجل دعم قضيتهــــم، مبينا 
البعض »لديهم هوســــا مبا هو 
جديد وإبداعي، ويفســــرون كل 
شيء تبعا ألمراضهم النفسية، 
ويبدو أن من طرح هذه األفكار 
يضعها وفق الفكر املسيطر على 

ذهنه«.
وكانت قصة أوردها الداعية 
السعودي د..محمد العريفي في 
أحد البرامج التلفزيونية أثارت 
امتعــــاض عدد مــــن املبتعثني 
السعوديني في اخلارج، وحملت 
الطــــالب بكثير  القصة وصف 
من املبالغات من أجل تشــــويه 
صورة االبتعاث خاصة بالنسبة 

للفتيات.
التــــي وردت في  والقصــــة 
البرنامــــج أن العريفي اتصلت 
بــــه فتاة تشــــكو مــــن تأثرها، 
حيث حصلت لها قصة معقدة 

الداعية السعودي د.محمد العريفي

الصحة العقلية تتصدر
 املشاكل الصحية التي تصيب 

الشباب في العالم

جتنيد األطباء واملمرضات 
في بريطانيا للتجسس على 

املشتبهني باإلرهاب من مرضاهم

أكثر من 3200 حالة انتحار
 في اليابان خالل مايو املاضي

العروسة »باربي« 
متهمة بتدمير الغابات 

اإلندونيسية

واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة جديدة أن الصحة العقلية 
تتصدر املشاكل الصحية التي يعاني منها الشباب واملراهقون 
فــــي أرجاء العالم. وذكر موقع »هلــــث داي نيوز« األميركي أن 
الباحثني في منظمة الصحة العاملية في جنيڤ وجدوا من خالل 
حتليل بيانات عاملية جمعت عام 2004 أن االضطرابات النفسية 
والعصبية بينها االكتئاب والفصام وتعكر املزاج الثنائي القطب 
واإلدمان على الكحول تشكل 45% من عبء األمراض التي تصيب 
املراهقني بني عمر 10 إلى 24 عاما. وتبني أن الســــببني التاليني 
األكثر رواجا اللذين يســــببان العجز عند الشباب هما اجلروح 
الناجتة عن احلوادث وأغلبها حوادث السير التي تشكل 12% من 
مجمل املشاكل الصحية التي تصيبهم وبعدها األمراض املعدية 

والطفيلية التي تشكل 10% من أمراض الشباب.
ووجدت الدراسة أن عوامل اخلطر الهامة بني الشباب التي 
تؤثر على صحتهم الحقا تتضمن ممارســــة اجلنس غير اآلمن 

وشرب الكحول ونقص احلديد في الدم وعدم تنظيم النسل.
وقــــال الباحثون إن »عبء املرض في وقت مبكر من ســــن 

املراهقة بسبب عوامل خطر هامة هو منخفض.
 لكن املعدالت ترتفع بحدة في أواخر سن املراهقة وبداية سن 

الرشد فيما يتعلق بالكحول وممارسة اجلنس غير اآلمن«.
وتبني أن عوامل اخلطر األخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وقلة 
النشــــاط اجلسدي والتدخني والســــمنة وزيادة الوزن تصبح 
مساهمتها في التســــبب باملرض ظاهرة فقط في منتصف إلى 

نهاية سن املراهقة.

لندنـ  يو.بي.آي: تخطط السلطات األمنية في بريطانيا 
لتجنيد األطباء واملمرضات للتجســـس على املشـــتبهني 
باإلرهاب من مرضاهم وإبالغ الشـــرطة على الفور عند 

معرفتهم أنهم عرضة ألفكار التطرف.
وقالت صحيفة ديلي ستار امس إن العاملني في مجال 
األعمال اخليرية سيطلب منهم تقدمي تقرير عن اإلرهابيني 
احملتملني املشتبه بهم في إطار إستراتيجية مكافحة اإلرهاب 

التي تبنتها احلكومة االئتالفية.
وأضافت ان اخلطوة جاءت بعد اعتراف وزيرة الداخلية 
البريطانية تريزا ماي »أن ما يصل إلى 63 مليون جنيه 
إســـترليني من أموال مكافحة التطرف تذهب على نحو 
خاطئ كل عام إلى املنظمات املتطرفة بدال من استخدامها 
الستهداف جميع أشكال اإلرهاب التي تشكل خطرا كبيرا 

على األمن القومي لبريطانيا«.
وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية مكافحة التطرف 
التي تبنتها احلكومة االئتالفية البريطانية، شددت على 
»أن التحدي الرئيسي هو التأكد من أن العاملني في مجال 
الرعاية الصحية ميكنهم التعرف على الدالئل للمعرضني 
ألفكار التطرف من مرضاهم وتفسير هذه الدالئل بشكل 

صحيح والوصول إلى اجلهات احملرضة«.
وتعتزم احلكومة االئتالفية البريطانية إغالق املواقع 
العنيفة وغير املشـــروعة في إطار إســـتراتيجية تبنتها 
ملكافحة التطرف وستمنع مبوجبها أجهزة الكمبيوتر في 
املكتبات العامة واملدارس والكليات واجلامعات البريطانية 

من الوصول إلى املواد غير املشروعة على اإلنترنت.
وستخلف االستراتيجية اجلديدة إستراتيجية احلكومة 
العمالية السابقة في مجال مكافحة اإلرهاب واملعروفة باسم 
)منع( وتعيد تعريـــف املتطرفني بأولئك الذين يحملون 
وجهات نظر غير بريطانية مثل إنكار احلقوق املتساوية 
للمرأة انطالقا من اعتقاد وزرائها بوجود صلة بني التطرف 

غير العنيف وأعمال اإلرهاب.

طوكيوـ  يو.بي.آي: سجلت في اليابان خالل شهر مايو 
املاضي 3200 حالة انتحار متخطية حدود الـ 3 آالف للمرة 

األولى منذ سنتني.
ونقلت هيئة اإلذاعـــة والتلفزيون اليابانية امس عن 
الشرطة الوطنية اليابانية قولها ان عدد حاالت االنتحار 
الشهر املاضي بلغ 3200 حالة، في ارتفاع يقدر بـ 18% أو 

499 حالة عن العام املاضي.
وحلت طوكيو على رأس قائمة املقاطعات التي سجلت 
فيها حاالت االنتحار وبلغ عدد الذين قتلوا أنفسهم 325 
شـــخصا، وتلتها كاناغاوا )210 حاالت( فأوســـاكا )206 
حاالت(. وفـــي املناطق التي ضربهـــا الزلزال في مارس 
املاضي شـــهدت فوكوشـــيما ارتفاعا في حاالت االنتحار 
التـــي قدرت بـ 68 أي بزيادة 19 حالة، في حني بقي العدد 
على حاله في مياغي )50 حالة( وتراجع في إيواتيه من 

35 إلى 32 حالة.
يشار إلى انه حتى مارس املاضي كانت وتيرة االنتحار 
تشـــهد تراجعا عن العام املاضي، وقد زادت احلكومة من 

إجراءاتها لتفادي هذه الظاهرة.
وقالت الشـــرطة ان ال فكـــرة لديهـــا إن كان للزلزال 
والتسونامي عالقة في ارتفاع عدد حاالت االنتحار، مشيرة 
إلى انها ستجري حتليال مفصال للحاالت الفردية بالتعاون 

مع احلكومة والوزارات األخرى املختصة. 

جاكرتا ـ د.ب.أ: ذكرت منظمة السالم 
األخضر »جرين بيس« امس أن أدوات 

التعبئة والتغليف اخلاصة بالعروسة 
»باربي« الشهيرة تصنع من أخشاب 

الغابات املطيرة اإلندونيسية، واتهمت 
مصنعي هذه اللعبة مثل شركة »ماتل« 

باملساهمة في إزالة الغابات.
وقالت »جرين بيس« إن التحقيقات 
كشفت أن شركة ماتل ـ التي تتولى 

تصنيع باربي ـ وشركات أخرى منتجة 
لهذه اللعبة مثل شركة »ديزني«، 

تستخدم أدوات تعبئة وتغليف من إنتاج 
شركة آسيا لألخشاب والورق »آشيا 

بلب آند بيبر«.
يذكر أن »آشيا بلب آند بيبر« تابعة 

لشركة »سينار ماس« اإلندونيسية التي 
يلقي ناشطو البيئة باللوم عليها في 

تدمير الكثير من غابات البالد.
وقام ناشطون من جرين بيس، يرتدون 

مالبس »كني« صديق باربي، بتعليق 
الفتة ضخمة أعلى مبنى شركة »ماتل« 
في لوس أجنيليس كتب عليها »باربي: 
األمر انتهى. ال أواعد فتيات يشاركن 

في إزالة الغابات«.
وقال بوستار ميتار مدير حملة جرين 

بيس إلنقاذ غابات إندونيسيا إن »باربي 
تدمر الغابات املطيرة وتدفع بكائنات 

احلياة البرية النادرة، مثل النمور، إلى 
دائرة االنقراض«.

وأوضح قائال »هذا يحدث ألن أدوات 
تعبئة وتغليف باربي تصنع من أخشاب 
الغابات املطيرة اإلندونيسية التي تأوي 

أنواعا نادرة مثل النمر  السومطري«.

باردو تناشد أستراليا  التوقف
عن تصدير املاشية احلية للذبح

.. وغرق سائح أملاني ووفاة 
هولندية في الغردقة

مقتل مصمم معماري پولندي 
في حتطم طائرتني بإسبانيا

كانبيراـ  يو.بي.آي: ناشدت النجمة الفرنسية بريجيت باردو 
احلكومة االسترالية التوقف عن تصدير املاشية احلية لذبحها 
في اخلارج بعد عرض أشرطة أظهرت معاملة وحشية تتعرض 
لها تلك احليوانات في اندونيســــيا. وكانت استراليا قد أعلنت 
تعليق تصدير املاشية إلى إندونيسيا ملدة 6 أشهر بعد بث أشرطة 
أظهرت املعاملة القاســــية التي تتعرض لها املاشية عند ذبحها 
في إندونيســــيا. وذكرت وكالة األنباء االسترالية »أي أي بي« 
ان باردو وجهت رسالة إلى رئيسة احلكومة االسترالية جوليا 
جيالرد قالت فيها إن املاشية التي تغادر استراليا »محكوم عليها 

بأسوأ أنواع سوء املعاملة في املسالخ في إندونيسيا«.

القاهرةـ  د.ب.أ: أعلنت السلطات املصرية غرق سائح أملاني 
اجلنسية أثناء مزاولته لرياضة السباحة على شاطئ إحدى 

القرى السياحية مبدينة الغردقة جنوب شرق القاهرة.
وقالـــت مديرية أمن البحر االحمر إنه مت انتشـــال جثة 
االملاني ويدعى مانفريد ديتر )76 عاما( وأمرت نيابة الغردقة 
بإخطار الســـفارة االملانية بالقاهرة لتتولى إجراءات الدفن. 
كما توفيت سائحة هولندية اجلنسية تدعى إيرينا ڤان )70 
عاما( مقيمة بإحدى القرى الســـياحية بالغردقة وتبني من 

الكشف الطبي أنها كانت تعاني من مرض سرطاني.
وأخطرت النيابة الســـفارة الهولندية بالقاهرة لتتولى 

إجراءات الدفن.

پولنداـ  رويترز: أعلنت سلطات أحد املطارات في إسبانيا 
أن ثالثة پولنديني قتلوا في حتطم طائرتني خفيفتني شمال 
إسبانيا، من بينهم املصمم املعماري األكثر تأثيرا في پولندا 
ستيفان كوريلوفيتشز. وكانت الطائرتان في طريقهما من 
سان سيبستيان إلى البرتغال عندما وقع احلادث في ظل 
ضباب كثيـــف وأمطار، ولم تتوافر على الفور معلومات 
عن أسباب التحطم وبدأت ســـلطات الطيران االسبانية 
حتقيقاتها. كان ســـتيفان كوريلوفيتشز )62 عاما( قام 
بعمل تصميمات فازت بجوائز في وارسو ولودز ولومزا 
ومدن پولندية أخرى. ووفقا ملوقع الكوميرسيو االسباني 
فقد أشارت املتحدثة باسم املطار إلى عدم وجود تفاصيل 
حاليا بشأن حالتي التحطم اللتني وقعتا بالقرب من مطار 
أوســـتورياس اإلقليمى، وكان معهم شخص رابع ولكن 
لم يتم التعرف علـــى هويته. وكانت الطائرتان حتمالن 
لوحات رقمية پولندية وكانتا تطيران معا من مدينة سان 

سيباستيان الواقعة شمال إسبانيا باجتاه البرتغال.

مقبرة جماعية في تكساس
واشنطنـ  د.ب.ا: ذكرت وسائل إعالم أميركية أنه مت العثور 
علـــى مقبرة جماعية تضم جثثا ممزقة األوصال ملا يتراوح 

بني 30 و35 شخصا في والية تكساس شرقي البالد.
وقالت قناة »كيه.إتش.أو.يو« األميركية في مدينة هيوسنت 
إن عددا من نواب قائد الشرطة في املدينة شوهدوا في موقع 

املقبرة، ببلدة هاردين الصغيرة شمال شرقي هوسنت.
وقال مســـؤول للقناة التلفزيونية إن بعض هذه اجلثث 

ألطفال.

ليت هو خليجي ويتكلم عربي«. 
وهذا ما دفع بعضهم إلى دعوة 
املمثل التركي لإلقامة الدائمة في 
دبي، في حني طالب آخرون مبنحه 
إحدى اجلنسيات العربية كونه 

مشهورا هنا أكثر من بلده.

علق بعضهم بأن الصور قدمية 
التقطت له أثناء مشـــاركته في 
أحد املهرجانات الشعبية في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
التعليقات، كتب  بـــني  ومن 
أحدهم: »يجنن مهند بالشماغ يا 

أنقره ـ وكاالت: مع انتشـــار 
املسلسالت التركية املدبلجة إلى 
العربية وممثليها الذين صاروا 
جنوما في ديار العرب، انتشرت 
الدعوات املفتوحة لهؤالء الفنانني 
في جميع املناســـبات الرسمية 
وغير الرسمية، وافتتاح املعارض 
واملهرجانات فـــي معظم الدول 

العربية.
 وأكثر هؤالء شهرة في العالم 
العربي وليس في بالدهم املمثل 
بـ  الشـــهير  كيفانش تاتليتوغ 
»مهند« نســـبة إلى الشخصية 
التي جسدها في املسلسل التركي 
املدبلج »نور«. إذ صار الكل في 

العالم العربي يعرف »مهند«.
أو  ولم تبق شـــركة محلية 
عربية إال وتتمنى أن يعرض لها 
أحد منتجاتها، بسبب الشعبية 
التـــي حققهـــا لـــدى اجلمهور 

العربي.
هكذا، أصبـــح ممثال للعديد 
من الشركات واملنتجات الغذائية 
والكهربائية وشركات الطيران، 
وممثال للســـياحة وصار »فتى 
اإلعالنات األول« من دون منازع. 
اليـــوم، اليـــزال »مهند«  وإلى 
حديث الكل. إذ انتشرت مؤخرا 
على »فيس بوك« صور له وهو 
يلبـــس الزي اخلليجـــي بينما 

مهند اخلليجي


