
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير أميركي: لماذا اليزال العرب عالقين في الماضي؟

ـ واإلجابة ألنهم ال يجدون في األفق ما يدعوهم للتفاؤل بالمستقبل!
»الصحة«: 24% من السكان يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

ـ أعتقد ممكن النسبة تنزل بعد تعديل صندوق المعسرين!
أبواللطفواحد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الصف����ات الت����ي َوَص����َف 
االنس����ان به����ا احليوان����ات 
والطي����ور والزواحف والتي 
أصبحت مضربا لالمثال هي 
صفات موجودة عند االنسان 
ذاته وعلى نحو أشد وضوحا 
ورمبا أكثر تأثيرا. فاحلقد الذي 
َنِصُف ب����ه اجلمل حني نقول 
»أحقد من جمل« موجود لدى 
البشر قبل أن يعرفوا األباعر 
أو يتعرف����وا على حقدها، بل 
ان احلقد االنساني أشد قسوة 

وبشاعة وتدميرا.
فف����ي جمي����ع املجتمعات 
البشرية جند أناسا ميارسون 
املك����ر واخلديعة م����ع أقرب 
املقربني منه����م أكثر من مكر 

االفاعي.
وهن����اك م����ن يعطيك من 
طرف اللسان حالوة ويتميز 
بقدرة فائقة على التس����ويف 
واملراوغة تفوق مراوغة الثعلب 

للصياد.
وكم عرفنا أو س����معنا أو 
شاهدنا نساء يتنافخن تيها 
وكبري����اء يذكرانن����ا بغرور 

الطواويس؟
ثمة من يتمتع بقدرة على 
التباك����ي وادع����اء املظلومية 
في����ذرف دمعا ال تق����در على 
ذرفه متاسيح األرض، وبعضنا 
ميارس الدناءة واخلسة كمثل 
العقارب بل أشد خساسة. وفي 
البشر من هو أكثر ضاللة من 
الغراب، وأغبى من ثور، وأشأم 
من بومة، وأقذر من خنزير، 
وأحمق من نعامة، وأجنب من 

أرنب.
هكذا نحن البش����ر نحمل 
الكائنات األخرى عيوبنا مثلما 

حملناها أثقالنا.

أحمق من نعامة

البقاء هلل
فاطمـة ابراهيم محمد املنزالوي، ارمل����ة براك فهيد حماد � 57 
عاما � الرجال والنساء: صباح السالم � ق8 � ش األول 

� ج9 � م19 � ت: 66168889.
سـالم علي حسـن الوهيب � 81 عاما � الرجال: العديلية � ق3 
� ش37 � م10 � ت: 99010236 � 99028250 � النس����اء: 

الروضة � ق5 � ش53 � م24 � ت: 22521139.
ماجد دغيليب نافل العتيبي � 76 عاما � الرجال: سعد العبداهلل 
� ق1 � ش124 � م6 � ت: 99533538 � النس����اء: الواحة � 

ق4 � ش6 � م65 � ت: 99506618.
موضـي خليفـة محمـد املزعـل، ارملة مضف احم����د خلفان � 
88 عام����ا � الرجال: النهض����ة � ق1 � ش120 � م48 � ت: 
66424111 � النساء: فهد األحمد � ق2 � ش211 � م11 � ت: 

.99889588
قمرة حمد الالمي الشمري، أرملة محسن هويش الالمي الشمري 
� 66 عاما � الرجال: اخليمة تقاطع االندلس والفردوس 
� ت: 99026366 � 66767952 � النساء: الفردوس � ق1 � 

ش1 � ج11 � م13 � ت: 99726223 � 67007812.
عادل جاسم عبداهلل النجادة � 54 عاما � الرجال: كيفان � ق5 � 
تقاطع ش النابغة واالس����كندرية � م6 � ت: 99515552 
� النس����اء: مش����رف � ق6 � ش7 � م5 � ت: 99604443 � 

الدفن التاسعة صباحا.
خولة عيسى يوسف اجلناعي � 62 عاما � الرجال: ديوان القناعات � 
الشويخ � ت: 25344800 � النساء: السرة � ق4 � ش السرة 

� م19 � بجانب السفارة اإليطالية � ت: 24843681.

مقاالت  صفحة اآلراء
  ص 13

صيدالنية تطّور الجريمة.. 
لتحقيق الربح     بقلم رياض الصانع  ص11

مواقيت الصالة  
والخدمات  ص 14

محمد المنصور: مازلت أستعين بصديق عند ارتدائي 
الغترة والدشداشة وأفّضل التمثيل بالبدلة 

الخالد عاد العميد الرويح بعد إصابته في حادث مروري 
محمد الجالهمة

ُأدخل مدير عام االدارة العامة للشؤون القانونية 
ف���ي وزارة الداخلية العميد أس���عد الرويح الى 
املستشفى األميري اول من امس لعالجه من اصابات 
حلقته جراء انقالب سيارته اثر اصطدامه مبركبة 

اخرى على شارع اخلليج.
وكان بالغ قد ورد لغرفة العمليات عن وقوع 
اصطدام ثنائي وانقالب على تقاطع شارع اخلليج 
مع الطريق احملاذي جلمعي���ة اخلريجني وعلى 

الفور توجهت الدوريات للموقع وتبني ان السيارة 
املقلوبة يقودها العميد أس���عد الرويح واألخرى 
سيارة أجرة ومت طلب االسعاف للعميد الرويح 
لوجود اصابات به وقد مت تس���جيل قضية بعد 
حضور محقق املخفر وجرى ابعاد املركبتني عن 
الطريق إلفساح املجال لسير السيارات األخرى، 
هذا وعلمت»األنباء« ان وزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الشيخ جابر اخلالد ومدير أمن العاصمة 

اللواء طارق حمادة عادا العميد الرويح.

وإخوته الفنانني: »منصور، حسني 
وعيسى« ب� »عيال املنصور«.

وقال إن مفردة »عيال« تعتبر 
تصغي����را لنا، ونرج����و أن تتم 
اإلشارة لنا ب� »اإلخوة املنصور« 
أو »أسرة املنصور«. وتابع بأنهم 
سيطلون على املشاهدين في شهر 
رمضان املبارك من خالل مسلسل 

»احلب الذي كان«.
وقال: ال أفضل عرض أعمالي 
في رمضان، ألن املشاهد يكون في 

حالة من التشتت.

من العرض التلفزيوني، طالبت 
منتج املسلسل الكويتي بتسليمي 
أجري كامال، ألني تسلمت دفعة ال 
تذكر، لكنه ألقى املسؤولية على 
عاتق الشركة املنفذة للمسلسل.

وقال املنصور: من ثم جلأت 
للقضاء الكويتي، ورفعت دعوى 
ضدهم، وأنا متفائل بكسب القضية 
التي يتراف����ع فيها عني احملامي 

املعروف خالد عبداجلليل.
وطال����ب املنصور الوس����ائل 
اإلعالمية كافة بعدم اإلش����ارة له 

مشاهدي ب� »البدلة« التقليدية.
وكش����ف الفنان الكويتي عن 
أنه قام برفع دعوى قضائية ضد 
الشركة املنفذة للمسلسل التاريخي 
الكويتي »أس����د اجلزيرة« لعدم 
التزامها � كما ق����ال � بدفع أجره 
املادي. وقال املنصور إنه لم يكن 
يتوقع أن تتم مكافأته عن بطولة 
مسلسل »أسد اجلزيرة« بصورة 
مس����يئة، وأن يسلب حقه املادي 

دون وجه حق.
وأضاف: بعدما منع املسلسل 

أم.بي.س����ي: دعا   � الكوي����ت 
الفن����ان الكويتي املعروف محمد 
إلى  الكويتيني  الفنانني  املنصور 
عدم املشاركة في التمثيل ببعض 
األفالم بالسينما املصرية، متهما 
إياها بأنها تظهر الفنان الكويتي 
بصورة مش����وهة، ومن ثم أعلن 
رفضه مشاركة الفنانني الكويتيني 

في تلك األفالم.
وق����ال املنص����ور � امللقب ب� 
»دوجن����وان الدراما اخلليجية«، 
 :mbc.net �في تصريحات خاصة ل
لقد ظهروا في السينما املصرية، 
كأن الرجل اخلليجي مجرد سكير، 
وإذا ما كانت الشخصية مرسومة 
على الورق بهذا الشكل السيئ، ما 
كان يجب أن تقبل، مؤكدا أن كالمه 
ينس����حب على أي ممثل كويتي 
يش����ارك في تلك األفالم، وليس 

ممثال بعينه.
وألقى جنم الدراما واملس����رح 
الكويت����ي بالالئمة عل����ى كّتاب 
الس����ينما املصري����ة، لتعمدهم 
تشويه صورة الرجل اخلليجي، 
مشيرا إلى أن احلديث عن إجنازات 
وعطاءات الفنان اخلليجي يحتاج 

إلى عشرات الكتب.
ورف����ض املنصور تش����بيهه 
بالنجم املصري حس����ني فهمي. 
وقال: رمبا جتمعنا بعض الصفات، 
أو ألنني س����بق أن جسدت دور 
الرجل الوسيم واألنيق واحلبيب، 
ومع احترامي يظل من أصدقائي 
املقربني، فأنا لي شخصيتي التي 
أعتز بها، وه����و كذلك وال أحبذ 
املقارنة، سواء كانت معه أو مع 

غيره من الفنانني.
أكد املنصور  في سياق آخر، 
أنه ما ي����زال يعاني من صعوبة 
الوطني »الغترة  ال����زي  ارتدائه 

والدشداشة«.
وقال: ما زلت أستعني بصديق، 
وأطلب من املخرج أن تكون غالبية 

أطالب الممثلين الكويتيين برفض تشويه السينما المصرية لهم 

كلمة »عيال« تعتبر تصغيرًا لنا وأفضل »اإلخوة المنصور«

الفنان محمد املنصور

رئيس احلكومة اللبناني سعد احلريري وملكة جمال أميركا رميا فقيه خالل اجتماع للجالية اللبنانية في نيويورك  )أ.ف.پ(

)أ.ف.پ( احلريري ورميا مع وفد اجلالية اللبنانية في نيويورك  

الحريري أثنى عليها كوجه مشّرف للعرب واللبنانيين

ريما فقيه تعد بزيارة لبنان قريبًا: وحشني جدًا

التقى رئيس احلكومة اللبنانية س���عد 
احلريري خالل اجتماعه باجلالية اللبنانية 
في نيويورك رميا فقيه ملكة جمال الواليات 
املتحدة األميركية التي انتزعت اللقب بجدارة 

من 50 فتاة ميثلن 50 والية أميركية.
وأبدت رميا سعادتها البالغة بلقاء احلريري 
الذي دعاه���ا الى زيارة للبنان لالحتفاء بها 
كوجه مشرف للبنان والعرب، مؤكدا ان فوزها 

بهذا اللقب أسعد جميع اللبنانيني.
وقد علقت رميا فقيه على تناول الصحف 

لفوزها قائلة: لقد أسعدني كثيرا هذا االحتفاء 
من جانب الصحف واملجالت العربية، غير ان 
بعض الصحف األجنبية أرادت تشويه هذا 
الفوز باخلوض في أمور سياسية ال عالقة 
لي بها، غير انني في املجمل سعيدة جدا مبا 
حققته وأسعدني كثيرا لقائي برئيس احلكومة 
اللبنانية وثنائه وإطرائه لي بكلمات طيبة 

أشكره عليها.
وسأزور لبنان في أقرب وقت ممكن ألنه 

وحشني جدا.

العميد أسعد الرويح

حريق في الوحدة 4 في الصبية يحرم اإلنتاج
 من 240 ميغاواط كهرباء و12 مليون غالون مياه

دارين العلي
ادى حريق في الغالية رق���م 4 في محطة الصبية لتوليد القوى 
الكهربائي���ة وتقطير املياه الى حرمان الش���بكة الكهربائية من 240 
ميغاواط واملائية م���ن 12 مليون غالون امبراط���وري امس نتيجة 
حريق محدود نش���ب في العازل اخلارج���ي للوحدة. وأوضح مدير 
احملط���ة م.محيي الدين جنم ل� »األنباء« ان احلريق نتيجة تس���رب 
زيت الفتا الى أن مهندسي وفنيي احملطة وجدوا صعوبة في اخماد 
احلريق في ظل اس���تمرار عمل الوحدة االمر الذي دعاهم الى فصلها 
عن اخلدمة مؤقتا لتف���ادي حصول اي ضرر فيها حلني متكنهم من 

اطفاء احلريق.
ولفت الى ان االحمال الكهربائية لم تكن مرتفعة امس بالتالي سهل 

القرار بإخراج الوحدة مشيرا الى انه بعد اطفاء الوحدة متت السيطرة 
على احلريق ومت اطفاؤه من قبل عمال قس���م االمن والس���المة وبدأ 
على الفور الفريق الفني في إجراء عملية صيانة سريعة في األلواح 
املعدنية للعازل احلراري التي نش���بت فيها النيران، متوقعا ان يتم 
اليوم تشغيل الوحدة وارجاعها للشبكة الكهربائية. وفي هذا السياق، 
اصدرت الوزارة بيانا قالت فيه لوحظ أمس تصاعد ادخنة وحدوث 
حريق محدود في منطقة املسخن الغازي الدوار رقم A بالوحدة رقم 

4 وكإجراء وقائي مت إيقاف الوحدة لضمان سالمة املعدات«. 
واضاف وبعد الفحص تبني ان هذه االدخنة ناجتة عن تس���رب 
بعض الزيت من الكرسي االنزالقي العلوي للمسخن الدوار رقم A إلى 

منطقة العزل احلراري للمسخن ما ادى الى حدوث حريق محدود.

النيران امتدت إلى العوازل الخارجية جراء تسرب غازي


