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»احملاسبة« يدقق على مرضيات موظفي الدولة 
قبل العطلة.

عالم فيزياء إسباني يخترع آيس كرمي »يغير« 
لونه مبجرد تناوله.

٭ على چذيه يحتاج حتى عطلة الفطر املقبلة 
حتى ينتهي من التدقيق!

٭ و»تغيير« املواقف من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمني أصبحت سمة لدى معظم شعوبنا العربية.
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حبيبي وقرة عيني أيها الطفل »الغزاوي« الباسل..
أحييك من احتفاالتنا بالعيد السعيد ومعي أكثر من 

مليار ونصف املليار عربي ومسلم يشاهدون ما 
يحدث في أرضك، في غزة، أرض العزة والنضال 

والبطولة.
اعذرنا حبيبي نحن ـ صحيح ـ مليار عربي 

ومسلم إال اننا ال منلك القرار املعطل لنصرتك!
نعم، لدينا رتب عسكرية ونياشني وآليات عسكرية 

تسد عني الشمس لكننا لألسف منارس رؤية املظالم 
واملذابح واملآسي والكوارث في صمت معيب.

قد يبكي الكثير منا وهم في صمت داخل أنفسهم 
فقط، أما األغلبية فكأن هذا ال يعنيهم بشيء الهني 

بالعيد وبهرجته واحتفاالته وطقوسه واملصيبة 
هناك شامتون مستهزئون لألسف!

هذا هو حال أمتكم، لذا يا ابني النصيحة ان 
تستمروا معتمدين على اهلل ثم صمودكم ألننا 

أمة هوان وذل أمام هذه الغطرسة اليهودية 
الصهيونية.. يقول ابن الرومي:

ل�����ه ال�ح�ق����د داء دوي ال دواء 
ي���ري الصدور إذا م���ا جمره حرثا

فاستش���ف منه بصفح أو معاتبة
فإمن���ا يب���رأ املص���دور م���ا نفثا

ومضة )1(: 

1400 شهيد وأكثر من 8000 جريح حتى اآلن في 
يوم اخلميس 4 من شوال 1435 املوافق 2014/7/31 

كلهم من النساء واألطفال واملدنيني ولرمبا أكثر 
منهم حتت األنقاض من املفقودين.. انهم بشر 

من بني آدم، ناس مثلنا تهدم عليهم مساجدهم 
وأبنيتهم دون نصير.

ومضة )2(:

رسالتي ألهل غزة وأطفالها وناسها، أهل الكويت 
يدعون لكم بالنصر والتمكني ومازالت اجلهات 

اخليرية الشعبية تستقبل املتبرعني الكرام خاصة 
هؤالء األطفال والشباب الذين قدموا عياديهم 

للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ـ جلنة فلسطني، 
وجمعية اإلصالح والتراث والنوري والنجاة 

إليصالها للمحتاجني املنكوبني، وكالعادة الشعب 
الكويتي معطاء متواصل مع أهلنا في الشام 

وفلسطني.

آخر الكالم:

البارونة البريطانية جيني تونغ تقول للزميل أحمد 
منصور في قناة اجلزيرة: كلنا مذنبون، كلنا 

خاسرون.. وأنا أقول: سيدتي تصدقني انك أفضل 
بكثير من أبناء أمتنا املتخاذلني االنبطاحيني.. هلل 

فقط نشكو همنا.
غزة تقاوم ونحن نتثاءب وأمامنا في املشهد عجز 
دولي واضح بدليل ممثل األمم املتحدة )األونروا( 

يبكي أمام أجهزة اإلعالم! وتآمر عربي.. من يفسر 
الصمت والتصريحات اإلسرائيلية التي تؤكد 

موافقة العرب على هذا العدوان؟! من ينفي هذا 
االتهام حتى اللحظة؟!

ويبقى قول الشاعر املتنبي ماثال أمامنا:
عيد بأية حال عدت يا عيد؟!

اعتذار إلى طفل.. 
غزاوي

السايرزم
صالح الساير 

العربي.. األبي
انتفخت أوداجه، وتورمت حنجرته، ونزت حبات 

العرق من جبينه. صاح وناح وقام فطاح وهو يتحدث 
بعمق وإميان وحماسة واندفاع عن الوحدة العربية 
التي أضعناها فأصبحنا بعدها كمثل األعواد التي 

تفرقت فتكسرت »أحادي«، وأضاف أنه ال قيام للعرب 
من كبوتهم وال نهضة مرجتاة إال بالعودة إلى تلك 
الوحدة العربية التي انفصمت عراها فتناثر العرب 

كحبات عقد منفرط.
>>>

حاص وباص وغاص والص قبل ان تشفط رئتاه 
نفسا قويا كاد يفرغ املكان من الهواء، كر وفر وثار 
ونار ثم انقض بالهجوم على االستعمار الكولينالي 

واملخطط االمبريالي واملؤامرة املاسونية واالستعمار 
االجنلوسكسوني الذي مزق وحدتنا وفرق شملنا 
وطمس تاريخنا املاجد، في جزر معزولة فضعفت 

قوتنا وصرنا فريسة سهلة لألعداء الغاشمني.
>>>

وحاملا فرغ اخلطيب )اخلليجي( من هديره الوحدوي 
الصاخب غادر املجلس إلى منزله حيث أم العيال 

تنتظره على أحر من اجلمر لتخبره بحكاية ابنته التي 
جتمعها قصة حب مع زميلها )العربي( الذي يعمل 
معها في الشركة. وما ان انتهت األم من حكايتها 

)املعيبة( املرعبة حتى جن الرجل وانفجر غاضبا وبدا 
وكأن العفاريت سكنته، فأخذ بالصراخ والتهديد 

والوعيد رافضا فكرة املصاهرة )العربية(.
>>>

وبعد أن أقسمت األم أال تفاحته ثانية باملوضوع 
)الشني( هدأ القومجي وفتح املذياع ليطرب على أغنية 
املوسيقار محمد عبدالوهاب.. أخي أيها العربي األبي 
أرى اليوم موعدنا ال الغدا.. أخي أقبل الشرق في أمة 

ترد الضالل وحتيي الهدى.

موس���كو � أ.ف.پ: أج���رى 
روبوت جراح أو بصورة أدق 
»منظومة دافينتشي للجراحة« 
عملية جراحي���ة باملنظار في 
مستش���فى مدينة روس���توف 
جنوب روسيا. الروبوت اجلراح 
»دافينتشي« ذو األذرع األربعة 
يعم���ل بتوجيه م���ن الطبيب 
اجلراح، لكنه أسرع من األخير 
بنسبة 30%، كما ميكنه عمل شق 
في أماكن يعجز الطبيب اجلراح 
ع���ن الوصول إليه���ا. العملية 
اجلراحية األولى التي يجريها 
الروبوت اجلراح، كانت مكرسة 
الستئصال ورم خبيث من جسم 
شخص عمره 58 عاما ، وتكللت 
بالنجاح. إذ لم يبد األطباء أي 
الروبوت  ش���كوى حول عمل 
اجلراح، في تأكيد ضمني على 
أن املستقبل في عالم اجلراحة 

سيكون لهذه الروبوتات.

روبوت جراح ينجح في استئصال ورم خبيث

پولندية تتسوق عارية!

عالم فيزياء يخترع آيس كرمي
يغير لونه مبجرد تناوله!

دخلت سيدة پولندية أحد املتاجر املزدحمة في مدينة 
»كراكوف« وهي عارية متاما، من دون أن تثير دهش����ة 

املوجودين، من عمال ومتسوقني.
وبحسب موقع ميرور نيوز فإن سيزار زوادزكي )24 
عاما( التقط الڤيديو الذي يظهر السيدة العارية وهي تشتري 

فطيرة وشرابا، وتوجهت إلى الصندوق لدفع املال.
والالفت في الڤيديو أن أحدا لم يعط السيدة أي انتباه، 
وكأنها متشي مرتدية مالبس����ها. وروى سيزار للموقع 
تفاصيل احلادثة قائال: »رأيت س����يدة عارية تتوجه إلى 
املتج����ر بينما كنت أمأل س����يارتي بالوقود، وحني ذهبت 
ألقول للموظفني داخل املتجر، فوجئت بأن أحدا لم يعطها 

أي نظرة استغراب أو تعجب«.

مدريد � يو.بي.اي: اخترع عالم الفيزياء اإلسباني 
واخلبير في صناعة اآليس كرمي مانويل لينارس نوعا 
جديدا منه يغير لون���ه مبجرد تناوله، ولينارس في 

انتظار احلصول على براءة االختراع.
وعلى الرغم م���ن أن لينارس ال يريد اإلفصاح عن 
أي تفاصيل حول س���ر االختراع الذي ميثل رس���الة 
املاجس���تير اخلاصة به، إال أنه يقول إن كل مكونات 
اآلي���س كرمي اجلديد طبيعي���ة، وأطلق على اختراعه 

اسم »خامليون«.
كما أوضح أن الس���ر في تغيير اآليس كرمي لونه 
يرجع إلى أسباب كيميائية ويقول: »من املمكن أن يغير 
أي طعام لونه اعتمادا على درجة احلرارة، ونس���بة 

األكسدة«.
وقد أفاد من تذوق اآليس الكرمي اجلديد، بأنه يشبه 
خليطا م���ن الفواكه الطبيعية، ويعمل لينارس حاليا 
على تطوير نوعني آخري���ن من اآليس كرمي، أحدهما 
يتفاعل مع األضواء فوق البنفسجية في األندية الليلية 
ويغير لونه، واآلخر يغير لونه من األبيض متاما إلى 

الوردي متاما من تلقاء نفسه.

البقاء هلل

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

سارة مبارك فهد العتيبي ـ 15 عاما ـ جنوب السرة 
ـ الزهراء ـ ق4 ـ ش49 ـ م40 ـ ت: 99990521 ـ 

.60606551
أحمد سليمان أحمد ماتقي ـ 83 عاما ـ الرجال: حسينية 

معرفي اجلديدة ـ شرق ـ ت: 66666764 ـ النساء: 
حسينية خير النساء ـ شرق ـ مقابل حسينية الرجال ـ 

ت: 66882882.
أمينة محمد عبدالرزاق بن عوض ـ 64 عاما ـ الرجال: 

بيان ـ ق3 ـ ش2 ـ م12 ـ ديوان بن عوض ـ ت: 
55559008 ـ النساء: الفيحاء ـ ق6 ـ ش67 ـ م5 ـ ت: 

.99853004
فاطمة محمد جاسم، زوجة سالم حسن اليوسف ـ 73 
عاما ـ األندلس ـ ق10 ـش3 ـ م82 ـ ت: 66989889 ـ 

99635503 ـ الدفن التاسعة صباحا.
شابور عبداحلسني محمد علي بهبهاني ـ 75 عاما ـ 

الرجال: حسينية معرفي القدمية ـ شرق ـ ت: 99019109 
ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش44 ـ م5 ـ حسينية أم 

صادق ـ ت: 99757420.

شارون ستون: املوت والدة جديدة
كاليفورنيا � إيالف: حتدثت 
النجمة شارون ستون ألول مرة 
عن جتربة إصابتها بنزيف في 
الدماغ خالل إطاللتها في برنامج 
 .»Master Class« أوبرا وينڤري
ففي الع����ام 2011، مت نقلها الى 
املستش����فى على عجل، حيث 
كانت تعاني م����ن ألم حاد في 
الدماغ، وكأنها تعرضت إلطالق 
نار، وشرحت ستون مخاوفها 
حلظة وصولها إلى املستشفى 
وهي تعاني من متدد في األوعية 
الدموية قائلة: اتصلت بوالدتي 
وأخبرتها أني أحدثها من غرفة 
الطوارئ، كنت أعاني من نزيف 
في املخ. وردت عل����ي: أنا في 

طريقي إليك، أحبك.
وأوضحت »ستون« البالغة 
من العم����ر 65 عاما ان حالتها 
كانت حرجة جدا فاس����تلزمت 
جراحة عاجل����ة، وأنها عندما 
استيقظت كان عليها أن تتعلم 
املشي، واالس����تماع، والكالم، 

وتذكر كل شيء في حياتها من 
جديد.

وأضافت: اعتق����دت لفترة 
طويل����ة أنني س����أموت، حتى 
بعد عودت����ي إلى املنزل. ولقد 
عانيت م����ن أزمة أخرى بعد 3 
س����نوات عندما انفصلت عن 
زوجي فيل برونشتاين. فعندها 

كانت مهنتي قد انتهت، وزواجي 
أيضا، وابني أخذ مني، وهويتي 

أيضا، كما كنت اعتقد.
وتابعت: كانت أحوالي من 
سيء إلى أسوأ، وشعرت بأنني 
كأسطورة العنقاء التي حتترق 
حتى املوت. الالفت ان »ستون« 
خرجت من جتربتها هذه التي 
قاربت فيها املوت، بحكمة وعبرة 
وعمق فلسفي بعد أن كان عليها 
أن تتأقلم مع احلياة من جديد، 
حيث عبرت عن جتربتها املؤملة 
في هذا املجال قائلة: »كل ما حدث 
لي خالله����ا، أصبح أكثر ثراء، 
كل شيء بعدها سار على نحو 
أفضل، وكان علي البدء من جديد. 
نحن نربى على أن نقيم حدادا 
على املوتى، ونخاف ونحزن من 
جتربة املوت، وال نربى على أن 
نحتفل ونختبر جتربة املوت، 
وكأنها شيء طبيعي يحدث لنا. 
لقد اكتشفت أن املوت هو الوالدة 

من جديد«.

شارون ستون

نيودلهي � العربية: بحضور أكثر من 5 آالف شخص، 
أقام رجل هندوس����ي مراسم زواج لبقرة وثور في قريته، 
ولم يتوقف اخلبر عند هذا احلد، بل إن تكاليف زواج الثور 

والبقرة جتاوز املليون روبية )أكثر من 15 ألف دوالر(.
الطائفة الهندوسية تعتبر البقرة »مقدسة«، ويتم اللجوء 
إليها في حاالت الشدة، بل إن صاحب البقرة، غوبال باتواري، 
أقام الزواج بهدف إنقاذ محصول األرض من الكوارث. الزيجة 
التي أقيمت مراس����مها في منطقة ماديا براديش في الهند، 
حضرها س����كان املنطقة، وأقيمت األفراح ضمن الطقوس 
الهندوسية. وبحس����ب التقرير، فإن حفل الزواج البهيج 
استمر التحضير له ألكثر من شهرين تقريبا، ليتوج الثور 

الذي يدعى »غانغا« من البقرة »براكاش«.

فرح بقري

كلفة زواج البقر في الهند
أكثر من 15 ألف دوالر

حالة طوارئ في سيراليون بسبب اإليبوال
سيراليون � )رويترز(: قال 
رئيس سيراليون ارنست باي 
كوروما في بيان، إن البالد أعلنت 
حال���ة طوارئ صحي���ة عامة، 
للتعامل مع أسوأ تفش لڤيروس 
اإليبوال، وأنه سيطلب من قوات 
األمن فرض حجر صحي على 
مراكز انتشار الڤيروس املميت. 
ويشبه القرار سلسلة اإلجراءات 
التي أعلنتها ليبيريا املجاورة 
للتصدي لإليبوال مساء األربعاء. 
كما أعلن كوروما أنه س���يلغي 
زيارة لواشنطن، حلضور قمة 
أميركي���ة � أفريقية األس���بوع 
املقبل بس���بب األزم���ة. ووفقا 
العاملية فقد  ملنظمة الصح���ة 
تسبب الڤيروس شديد العدوى 
في وفاة 672 شخصا في دول 
غرب أفريقيا، »ليبيريا وغينيا 

وسيراليون«.


