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إعالنات األدوية غير املرخصة عادت لالنتشار 
مرة أخرى وبقوة.

تقرير: سياح غربيون يلغون حجوزات سفرهم إلى 
الشرق األوسط.

٭ ومنهـا أدويـة لعـالج السـكري وأخرى 
للتخسيس.. عسى بس اجلماعة في »الصحة« 

عندهم خبر!

٭ طبيعـي يلغـون.. إذا كان أهلـه يريـدون 
مغادرته!

البقاء هلل

صقر ثنيان ثنيان الغامن ـ 76 عاما ـ الرجال: 
الفيحاء ـ ق 2 ـ ديوان الغامن ـ الدائري الثاني ـ 

ت: 22575939 ـ 99030949 ـ ت: النساء: النزهة 
ـ ق 2 ـ شارع محمد صالح احلميضي ـ ج 22 ـ 

م 16 ـ على الدائري الثاني ـ ت: 22523573.
برمون يعقوب سلمان، أرملة حسني عبدالرحمن 

عناني الفيلكاوي ـ 81 عاما ـ الرجال: جابر 
العلي ـ ق 3 ـ ش 23 ـ م 34 ـ ت: 66550446 ـ 

 النساء: جابر العلي ـ ق 3 ـ شارع 23 ـ م 1 ـ
ت: 23831881.

ناصر عيد منير الديحاني ـ 58 عاما ـ الرجال: 
األندلس ـ ق 5 ـ ش 10 ـ م 249 مقابل الدائري 

 اخلامس ـ ت: 65143434 ـ النساء: األندلس ـ
ق 5 ـ ش 5 ـ م 49 ـ ت: 69988973.

دعسان خليفة علي العازمي ـ 74 عاما ـ صباح 
السالم ـ ق 9 ـ ش 4 ـ ج 17 ـ م 10 ـ ت: 

50933352 ـ 50406086.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

حالة الطقس

حالة البحر

شديد احلرارة والرياح 
شمالية غربية مثيرة 
للغبار سرعتها من 20 
الى 40 كلم/ س���اعة.

العظمى: 46
الصغرى: 31

أعلى مد:
8.20 ص � 10.50 م

أدنى جزر:
2.25 ص � 4.25 م

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك   ص 16

تقديـرا مـن »األنبـاء« للـدور االجتماعـي للديوانيـات فـي الكويت، 
وتجسـيدا لمكانتها واثرهـا االيجابي بين المواطنين مـن خالل تبادل 
الزيارات، فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيات وعناوين 
ومواعيد ديوانياتهم خالل شـهر رمضان المبـارك، فعلى الراغبين من 
اصحاب الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسـال اسم الديوانية 
 والعنـوان والموعـد علـى فاكـس رقـم: 22272830، او ايميـل:

.editorial@alanba.com
وكل عام والجميع بألف خير.
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براغ � يو.بي.اي: شهدت العاصمة التشيكية براغ للمرة 
الرابعة عشرة، حفل انتخاب ملكة جمال العالم للفتيات 
املصابات بعاهة الصمم، حيث فازت بها الس���لوڤاكية 

»ليديا سفوبودوفا« من بني 32 فتاة مشاركة.
وال تختلف هذه املسابقة عن مسابقات ملكات جمال 
العالم الكالسيكية، إذ شهدت عرضا لألزياء وآخر بلباس 
البحر، كما ش���هدت عرضا حرا قدم فيه املش���اركون 

واملشاركات عروضا مختلفة وفقرات فنية.
وعلى الرغم من ان جميع املشاركني مصابون بالصمم، 
إال أن أغلبهم اختاروا الرقص في الفقرة احلرة، وذلك 
من دون التمكن من سماع أي موسيقى، لكن األداء كان 
رائعا ومؤثرا، حيث متاوجت أجس���ادهم مع أصوات 

املوسيقى وكأنهم يسمعونها.

واشنطن � العربية: جاء شهر يونيو 2014 األكثر حرا 
في العالم منذ بدء تدوين سجالت احلرارة في العام 1880، 
حس����بما أفادت الوكالة األميركي����ة للمحيطات واألجواء 
)نوا(. وبلغ متوسط احلرارة احملسوب مع سطح األرض 
واحمليطات في يونيو 16.22 درجة مئوية أي 0.72 درجة 
فوق املعدل الوس����طي في القرن العش����رين لهذا الشهر 
متجاوزا املستوى القياسي األخير للحرارة في شهر يونيو 

واملسجل في العام 2010 وفق وكالة نوا.
وأوضحت الوكالة في بيان أن »غالبية الكرة األرضية 
واجهت درجات حرارة شهرية جتاوزت املعدل مع مستوى 
قياسي للحر في مناطق في جنوب شرق غرينالند وشمال 
أميركا اجلنوبية ومناطق في شرق أفريقيا ووسطها فضال 

عن أجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرقها«.
وأضافت »كما حصل في ش����هر مايو سجلت مناطق 
متفرقة من أحواض احمليطات الرئيسية مستويات قياسية 

من احلر أيضا«.
وقالت الوكالة األميركية إن املرة األخيرة التي سجل 
فيها شهر يونيو درجات حرارة تقل عن املعدل الوسطي 

للقرن العشرين، تعود الى العام 1976.
وفيما يتعلق بحرارة سطح احمليطات فقط، فإن تلك 
املسجلة في يونيو كانت األعلى أيضا في التاريخ محطمة 

املستوى القياسي املسجل في العام 1998.

ملكة جمال العالم

»ليديا« ملكة جمال العالم للصم

يونيو.. األكثر حرًا في العالم
منذ عام 1880

كوريا اجلنوبية تسمح بـ »القيلولة« أثناء العمل

جنمة البوب مادونا متهمة بالسرقة
� وكاالت: طالبت  فلوريدا 
جنمة البوب األميركية مادونا 
بإسقاط الدعوى التي أقامتها 
عليها شركة التجميل واألزياء 
»ه���ارد كاندي« باعتبارها قد 
تع���دت على حق���وق امللكية 
الفكري���ة للش���ركة، وقامت 
باملنافسة غير املشروعة، حيث 
قاضت الشركة النجمة مادونا 
ومدير أعمالها غي أوس���يري 
أنها سرقت  وذكرت بادعائها 
اسم الش���ركة لتبيع مالبسها 

الرياضية، وأقراصا مدمجة عن 
اللياقة البدنية، حتى بعد أن 
رفضت هيئة براءة االختراع 
األميركية تس���جيلها كعالمة 

جتارية لها.
وذكرت الوثائق التي حصل 
عليها موقع »رادار أون الين« 
أن مادون���ا ادعت أنها لم تقم 
بأي أعمال جتارية في والية 
فلوريدا، وبالتالي فإن الدعوى 
القضائية تخ���رج عن دائرة 
اختصاص احملكمة ما دفعها 

ملطالبة احملكمة برد الدعوى. 
وذكرت مادونا أنها ومدير 
أعماله���ا ال يتدخ���الن في أي 
قرارات إدارية للشركة التجارية، 
أنها املس���ؤولة عن  مدعي���ة 
اجلوانب اإلبداعية باملنتجات 
فقط، وأنه���ا تعاملت مرتني 
فقط مع الش���ركة التي قامت 
برفع الدعوى عليها، وطالبت 
أنها  الدعوى، بحجة  بإسقاط 
لم تش���ارك في اتخاذ قرارات 

إدارة أعمال الشركة.

� إيالف: اعتمدت  سيئول 
الكورية اجلنوبية  العاصمة 
سيئول خطة لزيادة إنتاجية 
األفراد ورفع كفاءتهم تقوم على 
السماح لهم باخللود للراحة 
وأخذ غفوة نوم بسيطة ملدة 
ساعة بعد الظهر أثناء الوجود 
في العم���ل اعتبارا من بداية 

أغسطس.
وأك���د مجل���س املدين���ة 
النوم  العم���ال ميكنه���م  أن 
ف���ي الردهات أو ف���ي قاعات 
االجتماعات أو في أي أماكن 
أخرى. ومينح القرار اجلديد 
احلرية للموظ���ف باختيار 
ساعة للنوم في الوقت ما بني 
الواحدة والسادسة بعد الظهر، 
ولكن إذا ما غط املوظف في 
النوم ملدة أطول، سيكون عليه 
إما يواصل العمل بعد ساعات 
العمل الرسمية أو القدوم مبكرا 

في اليوم التالي.
ووعد مجل���س العاصمة 
الكورية بتخصيص املزيد من 
األموال، العام املقبل، إلنشاء 

أماكن راحة أكثر للموظفني.
وبحسب منظمة التعاون 
االقتص���ادي والتنمية، فإن 

الكوريني اجلنوبيني ينالون 
القس���ط األقل من النوم من 
املتقدمة،  ال���دول  بني جميع 
إذ ينامون في املتوسط 469 

دقيقة )7.8 ساعات( يوميا.
يذك���ر ان كوري���ا تعيش 
تطورا الفتا في شتى املجاالت 
الصناعي���ة، فحت���ى بداي���ة 
ستينيات القرن املاضي كانت 
كوريا تعد من الدول الزراعية 

الفقيرة، قبل أن تتحول خالل 
السنوات ال� 20 املاضية إلى 
عمالق صناعي وتكنولوجي، 
بعدم���ا وضعت ع���ام 1966 
أسس���ا للتصنيع، وجنحت 
البن���اء الصناعي  في تهيئة 
للدول���ة، والتحول من دولة 
الزراعية  املوارد  تعتمد على 
إلى دولة تقوم على التصنيع 

احلديث والتصدير.
البطالة  وتبدو مع���دالت 
منخفضة في كوريا اجلنوبية 
قياس���ا بدول أخرى متقدمة 
رغم أن املؤش���ر ارتفع خالل 
فبراي���ر املاضي، فبلغ %4.5، 
فيما تس���ارع الدولة لتوفير 
الوظائ���ف بأعلى وتيرة منذ 

12 سنة.
وأظهر تقرير أصدره مكتب 
اإلحصاءات الكوري أن معدل 
البطالة بلغ 4.5%، قياسا إلى 
3.5% قبل س���نة. لكن وتيرة 
فرص العمل تسارعت، حيث 
بلغ عدد املوظفني 24.82 مليونا 
في فبراي���ر، بزيادة 835 ألفا 
عليها عام 2013. ويذكر أن هذا 
الرقم ه���و األكبر منذ مارس 

.2001
اتصل بالشرطة ليشكو.. 

اختفاء منزله!
لندن � وكاالت: تلقت الشرطة الرومانية شكوى من 
مواطن يش���كو من اختفاء منزله الذي يطل على نهر 
الدانوب. وبحسب موقع »دايلي مايل« البريطاني، فإن 
آندي باس���كالي البالغ من العمر 40 عاما ميتلك منزال 
يطل على نهر الدانوب الذي يعتبر ثاني أطول نهر في 
أوروبا حيث ميضي في إجازته لالستجمام، وقد أحاطه 

بسور من األسالك حلمايته من اللصوص.
وعندما س���افر إلى منزله بعدما قدم من العاصمة 
بوخارست، فوجئ بحقل ذرة في املكان الذي كان فيه 
منزله فأصيب بالذعر واستنجد بالشرطة الرومانية 
لكنها لم تصدق صحة ادعاءاته إال حني حضرت ملعاينة 
املنزل. وأشار إلى أن املنزل الذي بني عام 1986 والذي 
ورثه عن أج���داده كان ممتلئا باألثاث واملفروش���ات 
ومطبخ وحمام حديثني وكان يعتزم جتديده وزراعة 
حديقته وإنشاء نافورة، غير أن اللصوص استبدلوا 

مادونامخططاته بالذرة.


