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خوش حچي21 من رمضان 1436 املوافق 8 يوليو 2015 يا ألطاف اهلل

بحث تسهيل إجراءات عملية تسجيل املستثمر 
األجنبي.

انقس�ام في صفوف العشائر في سورية والعراق 
بشأن املوقف من داعش.

تو الناس.. ليش مستعجلني؟! متى اتفق العرب على رأي أو موقف؟!
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أبعد من الكلمات
»قد يكون الشخص الذي الى جانبك في 

الخندق رجال او امرأة، ال فارق فهم جنود اوال 
ولم أشعر يوما بالمضايقة أو بالخطر وأنا وسط 

الرجال«.
٭ عارضة األزياء الكندية السابقة 

التي اتخذت اسما مستعارا هو تايغر 
صن )46 عاما( وأمضت اربعة اشهر 

في القتال مع وحدات احلماية الكردية ضد 
»داعش« في سورية.

»هناك فارق بين الخطأ في غناء الكلمات 
وغناء نسخة مختلفة عن األغنية«.

٭ املغنية البريطانية أليشا ديكسون 
ردا على الضجة التي اثارها غناؤها 

للنشيد الوطني البريطاني في 
سباق اجلائزة الكبرى بلكنة اميركية 

واستخدامها عبارة »ليحم الرب ملكتنا« 
بدال من العبارة األصلية »ليحم الرب امللكة«.

»أنا مندهشة لكوني ال أزال احصل على فرص 
في السينما ألنه من الصعب على النساء 

عند بلوغهن األربعين أو الخمسين الحصول على 
عمل«.

٭ املمثلة األميركية جني فوندا )77 
عاما( عن قسوة هوليوود على املمثالت 

اللواتي تخطني ربيع العمر.

»هجوم جوي قد يكون سببًا في مقتل األمين 
السابق«.

٭ األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون وجه رسالة للجمعية العامة كتب 

فيها أن هجوما جويا أو تهديدا تسبب 
في حتطم طائرة األمني السابق داج 

همر شولد.

»سندمر داعش«.
٭ الرئيس األميركي باراك أوباما: 

إن احلرب على اإلرهاب ستكون 
طويلة األجل و»داعش« تنظيم انتهازي 
يتغلغل في سورية والعراق في مناطق 

ريفية بني املدنيني وسنحتاج لوقت 
الستئصاله من بينهم.

»لم يكن للمنظمة أي خيار آخر سوى تجريد 
فلويد مايويذر من لقبه بطال للعالم للوزن 

المتوسط وترك اللقب شاغرا«.
٭ قرار صادر من املنظمة العاملية 

للمالكمة بسبب عدم تسديد املالكم 
فلويد مايويذر 200 ألف دوالر بعد 
الفوز في أغلى نزاالت املالكمة في 

العالم.

»إيقاف مايني نيكولس عن أي نشاط كروي على 
الصعيدين الوطني والدولي لفترة 7 سنوات«.
٭ جلنة األخالق في االحتاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( توقف رئيس جلنة 
التقييم السابق ملونديالي 2018 في 

روسيا و2022 في قطر، رئيس االحتاد 
التشيلي السابق هارولد مايني ـ 

نيكولس عن أي نشاط محلي أو دولي 7 
سنوات بسبب عدم االلتزام بـ»السرية«.

»حالة الطوارئ لن تؤثر على األسس 
الديموقراطية للبالد«.

٭ البرملان التونسي مؤكدا أنه سيراقب 
فرض حالة الطوارئ، مشددا على أنها 

لن تؤثر على األسس الدميوقراطية 
التي تقوم عليها البالد.

»أهنئكم على النصر الذي حققتموه، 
ونجاحكم في الحفاظ على ثقافتكم، لقد 

تعلمنا من اليونان الفلسفة والثقافة والفن، 
وأعطيتم لدول أميركا الالتينية درسا في 

الشجاعة«.
٭ الرئيس الكوبي السابق »فيدل 

كاسترو«، موجها رسالة تهنئة 
إلى رئيس الوزراء اليوناني »أليكسيس 
تسيبراس«، هنأه فيها بنتائج االستفتاء 

الرافضة لشروط الدائنني.

»ليس هناك اي شيء مؤلم في كرة القدم 
اكثر من خسارة مباراة نهائية«

٭ جنم برشلونة االسباني ليونيل 
ميسي متحدثا على صفحته في 

»فيسبوك« عن االلم واالحباط اللذين 
يشعر بهما بعد خسارته مع االرجنتني 

في نهائي »كوبا اميركا« ملنتخبات 
اميركا اجلنوبية امام تشيلي املضيفة بركالت 

الترجيح.

»الجمهور عرفني صابرين الممثلة وليس 
صابرين الكافرة«

٭ املمثلة املصرية صابرين تنتقد من 
يهاجمها حول ظهورها في مسلسلها 
»أوراق التوت« بشعر مكشوف دون 
حجاب معتبرة أنها ليست كافرة ان 

ظهرت بباروكة أو شعر.

البقاء هلل
يأيتها النفس  

املطمئنة  ارجعي 
إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي 

جنتي
سيد محمد باقر سيد عباس املوسوي )املهري( ـ 
68 عاما ـ الرجال: مسجد املوسوي احلائري ـ شرق ـ 
ت: 99893040، النساء: اجلابرية ـ ق8 ـ ش20 ـ م17 ـ 

ت: 25338590.
فهد عبداهلل صالح املشعان ـ 79 عاما ـ الرجال: 
الفنطاس ـ ق2 ـ ش16 ـ م12 ـ ديوان الدندن ـ ت: 

99089442، النساء: القرين ـ ق1 ـ ش22 ـ م6 ـ ت: 
.99212243

عائدة سليمان طعمة، زوجة مجرن عبداهلل مجرن 
اللوغاني ـ 73 عاما ـ الرجال: الشعب ـ ديوان اللوغاني 

ـ شارع عبداهلل سعد اللوغاني ـ ت: 99801740، النساء: 
صباح السالم ـ ق4 ـ ش4 ـ م32 ـ ت: 25521204.

عبداحلليم حسني حجي حسن ـ 84 عاما ـ الرجال: 
الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: 99034684، النساء: 

الظهر ـ ق5 ـ ش3 ـ ج4 ـ م8 ـ ت: 99750885.
رضية عايد نهار العنزي، ارملة الفي محمد النجدي 

العنزي ـ 73 عاما ـ الرجال والنساء: القيروان ـ ق2 ـ 
ش202 ـ م44 ـ ت: 96972828.
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شديد احلرارة والرياح شمالية 
غربية مثيرة للغبار سرعتها من 

20 ـ 45 كم/س.
العظمى: 49 الصغرى: 35

أعلى مد: 4:29 ص 
4:03 م

أدنى جزر:
 10:25 ص ـ 10:55 م

حالة الطقسحالة البحر

.. واألجواء املغبرة تسببت في تصادم شاحنتني بالنويصيب
عملية اخراج احد احملشورين 
تعرض اإلطفائي مشـــعل 
الرشيدي وهو برتبة عريف 
الى اصابة في يده نقل على 
اثرها الى املستشفى فيما نقل 
املصابان قائدا الشاحنتني الى 
املستشفى بعد ان اخرجهما 
رجـــال اإلطفـــاء وقامـــوا 
الى الطوارئ  بتســـليمهما 
الطبية، كما قام نائب املدير 
العام لشؤون قطاع املكافحة 
العميد جمال بدر  بالوكالة 
البليهيص بزيارة اإلطفائي 
املصـــاب فـــي املستشـــفى 
لالطمئنان على حالته، تواجد 
في موقع احلادث رجال األمن 

واملرور.
ودعـــت ادارة العالقات 
العامة واإلعـــالم باإلطفاء 
قائدي املركبات الى ضرورة 
توخي احليطة واحلذر في 
ظل سوء األحوال اجلوية 
التي متر بها البالد وشبه 
انعـــدام الرؤية في بعض 
املناطـــق الصحراويـــة ما 
يجعل احتمالية التعرض الى 

حوادث مرورية قائمة.

اإلطفاء على اخراجهما حيث 
ان اصابتهمـــا بالغة نتيجة 
الى قوة االصطدام، وأسفر 
احلادث ايضا عن بتر ساق 
احد قائدي الشاحنتني، وخالل 

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

العالقات  ادارة  أعلنـــت 
العامة واإلعالم في اإلطفاء 
عن اصابة احد رجال اإلطفاء 
في يده أثناء تعامله مع حادث 
بالقـــرب من منفذ  تصادم 
النويصيب ظهر امس وقد 
نقل على اثرها الى مستشفى 
العدان وهو العريف مشعل 
نواف الرشـــيدي من مركز 
اطفـــاء النويصيب، وحول 
تفاصيل الواقعة، قال مصدر 
في االطفاء انه ورد بالغ الى 
غرفة عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء ظهر اليوم الثالثاء 
يفيد بوقوع تصادم مروع 
بني شـــاحنتني بالقرب من 
منفذ النويصيب وعلى اثر 
البالغ توجهت فرقتا اطفاء 
من مركز النويصيب والزور 
بقيادة الرائد عبداهلل العجمي 
والنقيب خالد احلربي وحتت 
اشراف رئيس مركز اطفاء 
املقدم حســـني  النويصيب 
الشمالي وكان هناك شخصان 
محشـــوران عملـــت فرقتا 

احلادث تسبب في تلفيات جسيمة بني املركبتني واحلاجز األوسط

سببه املنخفض الهندي ومصدره الصحراء القاحلة

الغبار مستمر ألسبوعني بشكل متقطع
والســـعوديــة واألردن. 
وأضـــاف د.العجيري ان 
الغبار منخفض  ســـبب 
هندي موسمي يخرج من 
شمال الهند محاذيا لبحر 
قزوين ثم مير على صحراء 
شـــمال إيران ثم يصطدم 
بجبال زاغروس ويحاول 
الولوج الى البحر املتوسط، 
إال أن البحر يصده فيرتد 
إلينا في الشمال الغربي في 

رياح شديدة مغبرة.

قال د.العجيري إن الغبار 
الكويت  بـــه  الذي تتأثر 
حاليا مســـتمر بصورة 
ألســـبوعني،  متقطعـــة 
ويظهر بنسبة ضعيفة في 
الصباح وتزداد شدته في 
الظهيرة وتنخفض  فترة 
حدته بحلول املساء، وقال 
اخلبيـــر الفلكي د.صالح 
العجيري إن مصدر الغبار 
الواســـعة  هو الصحراء 
واملمتـــدة بـــني العـــراق 

أمير زكي

ضربت البالد يوم أمس 
عاصفة غبار شديدة أدت 
إلى تدني مستوى الرؤية 
ألقل من 100 متر في مناطق 

عدة خاصة املكشوفة.
 »األنباء« توجهت إلى 
اخلبيـــر الفلكي د.صالح 
العجيـــري للوقوف على 
الغبار ومصدره،  أسباب 
د.صالح العجيري والى متى سيستمر، حيث 

)محمد هاشم(


