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مواطن تقدم بشكوى ضد غش جتاري
لـ »التجارة« فقالوا له: »روح للمخفر«.

٭ على چذي إذا صـار حادث مروري الواحد 
يروح ألقرب »فرع متوين«.

إسرائيل »تدرس« عملية السالم من جديد.

٭ وكالعادة.. »لن تنجح«.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3:30
املغرب 6:39
العشاء 8:04

الفجر 3:41
الشروق 5:09
الظهر 11:54

ش���ديد احل���رارة والرياح 
شمالية غربية.

سرعتها من 15 � 38 كم/س

العظمى: 48
الصغرى: 33

أعلى مد: 2:10 ص � 1:22 م
أدنى جزر: 7:46

ص � 8:30 م

»نحن والسعودية شريكان« 
٭ وزير خارجية أملانيا، 

فرانك-فالتر شتاينماير، في حوار 
مع »العربية«، مؤكدا ان العالقات 

االملانية ـ السعودية في اوج تألقها 
وهما شريكتان منذ أعوام كثيرة، 

وتعرفان بعضهما جيدا، وكل منا يضطلع مبركز 
قيادي في منطقته.

»زملكاوي ازاي؟«
٭ النجم الراحل عمر الشريف 

في حلقة مسجلة له قبل وفاته 
مع املذيعة مروة حسني على 

قناة النهار حني سألته: هل انت 
زملكاوي، فضحك وقال: بقولك 

صالح سليم مايسترو الكرة املصرية من اعز 
اصدقائي.. فكيف اكون زملكاويا وهو جنم 

جنوم االهلي.

»ايه العظمة دي؟«
٭ الفنانة وفاء عامر في 

برنامج »مع النجوم« الذي تقدمه 
بوسي شلبي، متحدثة عن نيللي 
كرمي في دورها مبسلسل حتت 

السيطرة، مندهشة من هذا االداء 
رفيع املستوى الذي تقدم بها الى قمة مصاف 

النجمات املبدعات.

»ممنوع نزول المحجبات«
٭ وائل االبراشي في برنامجه 

»العاشرة مساء«، متناوال مشكلة 
بعض املنتجعات السياحية التي 

متنع احملجبات من نزول البيسني 
باملايوه الشرعي، مستضيفا مجموعة من النساء 
احملجبات الالتي تعرضن لهذه املشكلة مؤكدين 
ان البحر والبيسني حق انتفاع للجميع، فكيف 

يكتب على يافطة ممنوع نزول احملجبات؟

إيالمًا  األسابيـع  أكثـر  هذا  »كـان 
في حياتي«.

٭ املمثلة األميركية دميي لوفاتو 
عن فقدانها لكلبها املدلل الذي 

هاجمه ذئب كويوتي.

ألن  المدرسة  عن  األمر  إخفاء  »قررت 
لالضطهاد  يتعرضون  الذين  التالميذ 

كثيرا ما يخشون اطالع اآلخرين على ذلك«.
٭ املمثلة البريطانية كيت 

وينسليت عن ظاهرة االضطهاد 
التي يعاني منها بعض تالميذ 

املدارس من قبل زمالئهم.

»أنا اآلن في األربعين ولن اعتذر بعد اليوم عن 
كوني جميلة«.

٭ املغنية االسترالية ناتالي امبروليا 
عن جتاوزها النطباع اآلخرين بأن 

جمالها كان السبب في جناحها.

اليونانية  للدولة  ليسمح  سقراط  يكن  »لم 
بالوقوع في هذا المأزق«.

٭ املؤرخة البريطانية بيتاني 
هيوز مقتبسة نصيحة الفيلسوف 

اإلغريقي بأال نسعى إلى الثراء على 
حساب احلكمة.

ويمتازون  األول  الطراز  من  العبين  »نحتاج 
ولن  األمامي  الخط  في  واإلبداع  بالسرعة 
المواسم  خالل  الكبيرة  باأللقاب  نفوز 
طراز  من  العبين  مع  التعاقد  بعد  إال  المقبلة 

»اكس فاكتور«.
٭ مدرب مان يونايتد الهولندي 

لويس فان غال يضع العديد من املبررات مجددا 
في حالة فشله في الفوز بالدوري االجنليزي.

القدم  كرة  لعب  احتراف  في  يوما  أفكر  »لم 
معاناتي  بسبب  صغيرا  طفال  كنت  عندما 
مع الفقر، حيث كانت أقصى أحالمي هو 
للتسلية  الكرة  ألعب  وكنت  اللعب  مواصلة 

فقط، لم أكن أعتقد أنني أمتلك الموهبة«.
٭ جنم ريال مدريد الدون 

كريستيانو رونالدو يتحدث عن ذكرياته مع كرة 
القدم.
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منظمة »بيتا«: وضع حد 
جلرائم صيد احليوانات

واشنطن � أ.ف.پ: دعت رئيسة منظمة »بيتا« وهي 
أكبر جمعية مدافعة عن احليوانات في العالم الى وضع 
حد »للجرائم« التي يرتكبها هواة الصيد، معتبرة انها 
هواية مشينة ميارسها اثرياء يسعون الى مغامرات شيقة. 
وقالت انغريد نيوكيرك رئيسة »بيتا« عبر محطة »سي 
ان ان« التلفزيونية األميركية »يطلقون النار احيانا على 
أس���د او وحيد قرن وهو نائم. يطلقون النار في أغلب 
األحيان ليال الن بإمكانهم اس���تخدام األضواء الكاشفة 
الت���ي تعمي احليوان الذي مت اس���تدراجه«. واعتبرت 
الناشطة في مجال الدفاع عن احليوانات ان املشاركني 
في رحالت الصيد الكبيرة هذه »أغبياء يلوحون مببالغ 
مالية كبيرة امام أشخاص« في افريقيا. ومضت تقول 
»بإمكانهم تقدمي هذه األموال الى بلدات او اطالق برامج، 
ميكنهم القيام بشيء مفيد اال انهم يحجمون عن ذلك«. 
واتت انتق���ادات نيوكيرك بعدما اقدم طبيب اس���نان 
اميركي ثري على اصطياد االسد سيسيل مطلع يوليو 

في زميبابوي ما أثار موجة استنكار عاملية.

البقاء هلل

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

عنود عسكر مبارك، أرملة عبيــد خليــف ضامـن ـ 
71 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ النسيم ـ ق2 ـ ش23 ـ 
م16 ـ ت: 50178988 ـ النساء: النسيم ـ ق2 ـ ش17 

ـ م1.
أحمد كاظم ابراهيم الراشد ـ 34 عاما ـ الرجال: 

ضاحية صباح السالم ـ مسجد أبي الفضل العباس 
ـ ت: 99004504 ـ النساء: الرقة ـ ق6 ـ ش13 ـ 

م167 ـ ت: 98080918.
عجمي حمود عبداهلل املطيري ـ 77 عاما ـ الصباحية ـ 

ق3 ـ ش9 ـ م213 ـ ت: 55500285 ـ 55500008.
صباح بدر مناحي بن منوخ العازمي ـ 76 عاما ـ الدوحة 
ـ ق3 ـ الشارع األول ـ ج1 ـ م1  ـ ت: 66550556.

رئيسة كرواتيا.. »صباغة«!
كرواتيا � وكاالت: نشرت الرئيسة الكرواتية 
كوليندا جرابار كيتاروفيتش، مجموعة من الصور 
على حسابها اخلاص على موقع فيسبوك، تقوم 
فيها بدهان جدران منزلها بنفسها، مرتدية »بنطاال 

كاكيا وقميصا رياضيا«.
وتقول كوليندا تعليقا على ما تفعله:» أحب 
وأفضل القيام مبثل تلك األش���ياء حتى اليوم.. 
تشمير أكمامنا ودهان شققنا ال يقلل من كرامتنا 

مهما كان الظن بذلك«.

خارطة لدرجات احلرارة أوردتها صحيفة التليغراف في عددها أمس األول مرفقا بخبر بلوغ درجة احلرارة 71 درجة مئوية في مدينة ماهشهر اإليرانية 

تقرير صحافي.. يحرق ..»الظهران« و»ماهشهر«
ذعار الرشيدي

ــي  ــراف ف ــة التيلغ اوردت صحيف
عددها امس ان درجة احلرارة في مدينة 
بندر ماهشهر االيرانية بلغت 72 درجة 
ــي ذات اخلبر الذي  ــة، واوردت ف مئوي
كتبه الصحافي جيمس روثويل ان تلك 
الدرجة اقل من اعلى درجة حرارة مسجلة 
ــت اخلبر الذي نقلته  في املنطقة واكمل
عنها عدة مواقع اخبارية عربية من بينها 
ــى درجة حرارة  ــت« ان اعل »اجلزيرة.ن
ــجلت في مدينة  مسجلة في املنطقة س
ــعودية في 8 يوليو 2003  الظهران الس

وبلغت 81 درجة مئوية.
ــت باالتصال مبدير  ــاء« قام »األنب
العامة  دائرة االرصاد اجلوية باالدارة 
ــران املدني محمد كرم الذي نفى  للطي
ــل تلك الدرجات قد  متاما ان تكون مث
ــجلت في اي موقع من العالم، وقال  س
كرم: اعلى درجة حرارة مسجلة على 

وجه االرض وموثقة في املنظمة العاملية 
لالرصاد اجلوية هي تلك التي سجلت 
بالصحراء الكبرى في ليبيا وبلغت نحو 

57 درجة مئوية.
وحول حقيقة تسجيل 81 درجة مئوية 
ــام 2003 قال كرم: »لقد  في الظهران ع
اتصلت بوكيل االرصاد اجلوية باالدارة 
العامة لالرصاد باململكة العربية السعودية 
د.امين غالم ونفى لي نفيا قاطعا ان يكون 
هذا الرقم قد سجل في اململكة في اي عام 
من االعوام، بل وابلغني ان اعلى درجة 
ــران كانت في  ــجلت في الظه حرارة س
ــينيات القرن املاضي عندما بلغت  خمس

حد 52 درجة مئوية.
ــى تقرير التليغراف عن  وبالعودة ال
مدينة بندر ماهشهر االيرانية )تبعد عن 
الكويت نحو 212 كيلو مترا( والتي افاد 
ــر التليغراف بأنها بلغت 72 مئوية  تقري
وبتتبع تقارير درجة احلرارة على موقع 
ــهر املاضي عن ذات  Weather.com للش

ــى درجة حرارة  ــة وجدنا ان اعل املدين
ــجلتها تلك املدينة خالل العام احلالي  س
هي 50 درجة مئوية، ولم يأت ذكر لتجاوز 

درجة احلرارة فيها لتلك الدرجة.
وبحسب موقع )احوال طقس البحرين( 
ــاعات  في تعليقه قبل 4 اعوام على اش
بلغت درجات احلرارة الى 70 مئوية في 
ــي: »ان بلوغ  ــض مدن اخلليج العرب بع
ـــ70 مئوية في الظل  درجة احلرارة الـ
يعني اشتعال احلرائق واالنفجارات في 

كل مكان«.
يذكر انه وفي صيف عام 2012 انتشرت 
شائعة جتاوز درجات احلرارة في بعض 

مدن اخلليج العربي الــ70 مئوية.
اما اعلى درجة حرارة مسجلة في العام 
ــات املنظمة العاملية لالرصاد  ووفق بيان
ــي 57.7 درجة مئوية  اجلوية WMO فه
ــجلت في مدينة العزيزية بليبيا، وال  س
وجود لذكر االرقام التي اوردتها الصحيفة 

االجنليزية.

)قاسم باشا( لم متنعه الرطوبة واحلر الشديد من ممارسة هواية الصيد 

الرطوبة
مستمرة حتى.. اخلميس

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

توقع مدير إدارة األرصاد اجلوية في اإلدارة 
العامة للطيران املدني محمد كرم أن تستمر 
موجة الرطوبة التي تسيطر على أجواء البالد 
حاليا حتى يوم اخلميس املقبل، وقال كرم في 
ــح لـ»األنباء«: إن موجة الرطوبة التي  تصري
ــذ اخلميس املاضي ينتظر أن  تلف البالد من
تستمر حتى اخلميس املقبل وذلك من واقع 
تنبوءات إدارة األرصاد حلالة الطقس لأليام 

اخلمسة املقبلة.
ــهر  وقال كرم: »من املعروف أن بداية ش
أغسطس من كل عام تشهد سيطرة موجات 
ــتمر بشكل متقطع حتى  رطوبة عالية وتس
ــباب الرطوبة احلالية فهي  منتصفه، وأما أس
ــاح متقبلة االجتاه تتحول  نتيجة لهبوب ري
بعد فترة الظهر إلى رياح جنوبية شرقية متر 
بتياراتها على املسطحات املائية ما يتسبب في 
ــاحلية حتديدا الى موجة  تعرض املناطق الس
من الرطوبة«. وأوضح كرم قائال: »إن كشف 

التنبؤات الذي مت إعداده من قبل القائمني على 
اإلدارة العامة لألرصاد يشير إلى أن الرطوبة 
ستبقى بذات املستوى بدءا من األحد )أمس( 

وحتى يوم اخلميس املقبل«.
وعن درجات احلرارة املتوقعة خالل الفترة 
املقبلة في ظل موجة الرطوبة قال كرم: »درجات 
احلرارة املتوقعة خالل هذه الفترة بني 44 و47 
مئوية ملدينة الكويت وضواحيها، و48 مئوية 
للمناطق الصحراوية، وما بني 34 و37 مئوية 

للمناطق الساحلية واجلزر«.

العاصفة الرملية تضرب مطار امللكة علياء

»عاصفة األردن« الرملية لن تصل الكويت
عبدالعزيز فرحان

نفى مدي���ر إدارة األرصاد 
اجلوي���ة ف���ي اإلدارة العامة 
املدن���ي محمد كرم  للطيران 
التي وردت أمس  املعلومات 
الرملية  العاصف���ة  أن  ع���ن 
التي ضربت اململكة األردنية 
أم���س ووصلت  الهاش���مية 
الشمالية  املناطق  إلى بعض 
العربية السعودية  للمملكة 

ستصل الكويت اليوم.
وكانت العاصمة األردنية 
عمان أمس قد شهدت عاصفة 
رملية يرافقها ارتفاع درجات 
احلرارة الى ارقام قياسية فاقت 

ال� 45 درجة مئوية.
الرملية  العاصفة  وبدأت 
� كما نقل موقع السوس���نة 
األردني أمس � بعد س���اعات 
الظهيرة حيث غطت س���ماء 
عمان ابتداء من اجلنوب الى 
الشمال وتدنت معها الرؤية إلى 
مستويات منخفضة للغاية، 

وصحبها تساقط زخات مطرية 
على الطريق الصحراوي طوال 
ظهر أمس خاص���ة مبنطقة 
ضبعا، كما س���جلت درجات 

احلرارة في بعض املناطق 52 
درجة مئوية، كما بني اجلهاز 
االلكترون���ي بجامعة العلوم 

والتكنولوجيا.


