
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بدء االجتماع الوزاري في الجامعة العربية لتطوير منظومة العمل المشترك.

ـ لو فكرنا في البـداية بأي شيء غير هذه المنظومة لما كنـا وصلنـا 
الى ما وصلنا إليه من حال اليوم!

الكل يسأل: ُطبق القانون أم لم يطبق في الرياضة؟
 ـ مادري ليش صرت أحس الموضوع مثل السؤال: منو قبل.. البيضة

أبواللطفواحد وال الدياية؟
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مذ بلغ أسماع الناس خبر 
الكويتية  موافقة احلكومة 
البرمل����ان  عل����ى توصي����ة 
باالنسحاب من مبادرة السالم 
العربية، وعالمات التعجب 
والدهشة تتراقص في جميع 
األذه����ان املدرك����ة حلراجة 
وغرابة هذا املوقف الرسمي، 
ذلك ان مبادرة السالم قرار 
عربي والتزام دولي وليست 
ناديا رياضيا ننسحب منه 
ف����ي حلظة غضب، أو حانة 

نغادرها ساعة نشاء.
لست أعتب على البرملان، 
فالبرملانات صوت الشعب، 
وم����ن طبيع����ة الش����عوب 
الغضب واجلموح والشطط 
غير املس����ؤول، خاصة عند 
وقوع جرمي����ة نكراء كمثل 
التي ارتكبها الصهاينة بحق 
إلى كسر احلصار  الساعني 
على غ����زة، بي����د أن اللوم 
يقع بأكمله على احلكومة، 
فاحلكومات مطالبة بدراسة 
قراراتها بتأن وتعّمق، وإدراك 
خطورة الق����رارات املتعلقة 

بالسياسات اخلارجية.
أقول: كان على احلكومة 
أن تس����ارع إل����ى توضيح 
الرس����مي للكويت  املوقف 
فيما يخص مبادرة السالم 
العربية، خاصة في ظل غياب 
معالي وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح خارج البالد 
بسبب جولته اآلسيوية التي 
تشمل سنغافورة والصني 
واليابان، وهي باملناس����بة 
مهم����ة وطنية تنطوي على 

منافع شتى.

بصراحة.. إحراج!

البقاء هلل
مرمي شميس محمد جعفر، ارملة احمد علي محمد الكندري � 75 عاما � 
الرجال: ديوان الكنادرة � الشعب � ت: 66023978 � 99529090 
� النس���اء: ضاحية صباح الس���الم � ق4 � ش6 � م37 � خلف 

البنزين � ت: 25516270.
حمـد مهلهل معيـوف املـري � 75 عاما � الرجال والنس���اء: الرقة � 
ق4 � طري���ق 45 � م95 مقابل حديقة الرقة � ت: 67005699 � 

.97670006 � 99077708
عبداهلل حمزة علي الرومي � 74 عاما � الرجال: ديوان عبدالرحمن يوسف 
الرومي � الشعب � ش الشعب � ق3 � م10 � ت: 66624246 � النساء: 

قرطبة � ق2 � ش األول � ج3 � م110 � ت: 97922977.
فاطمة حسن محمد جاسم، زوجة علي حسني محمد جاسم العنزي � 
48 عاما � الرجال: غرناطة � ق2 � ش1 � م223 � ت: 55886650، 

النساء: غرناطة � ق3 � ش14 � م63 � ت: 55767874.
حليمة محمد يوسـف، ارمل���ة احمد عبدالرحمن االحمد � 84 عاما � 
الرجال: جابر العلي � ق1 � ش11 � م29 � ت: 66534465 � النساء: 

عبداهلل املبارك � ق5 � ش521 � م14.
مرمي عبدالوهاب رمضان، ارملة محمد احمد الوايل � 87 عاما � الرجال 
والنس���اء: الدعية � ق2 � ش27 � م8 � حس���ينية بوحمد � ت: 

.99783111

إعصار »فيت« يقترب من سلطنة عمان
 ويعيد لألذهان »غونو« 2007 المدمر

رفع درجة االستعداد إلى اللون البرتقالي

الوثيقة الرسمية التي تنازلت بموجبها 
عائلة سوزان تميم عن دعواها ضد هشام طلعت 

نشرتها صحيفة مصرية أمس

مهرجانات »جبيل« تحتفي بتسعينية وديع الصافي  بول مكارتني غنى لميشيل فمنحه أوباما جائزة خاصة 

أيقظ زوجته لتصلي الفجر.. فأوسعته ضربًا

أحمد عفيفي 
نشرت صحيفة اليوم الس����ابع املصرية صورة 
ضوئية من تنازل عائلة سوزان متيم عن دعواها املدنية 
ضد رجل األعمال هشام طلعت مصطفى املتهم الثاني 

في قضية مقتل املطربة اللبنانية سوزان متيم.
وجاء التنازل في ورقة واحدة محررة بتاريخ 14 
أبريل 2010 موثقة بإشعار السفارة اللبنانية، وإشعار 
آخر لعادل صقر كاتب العدل باملنصورية يحمل رقم 
5679 لسنة 2010 وعليها توقيع جميع عائلة سوزان 
متيم بداي����ة من الوالد عبدالس����تار متيم واألم ثريا 

الظريف واألخ خليل متيم.
وتنقسم الورقة إلى جزأين، األول يتضمن إقرارا 
من عبدالس����تار خليل متيم وزوجت����ه ثريا إبراهيم 

الظريف وجنلهما خليل عبدالس����تار متيم بالتراجع 
عن اتهامهم لهشام طلعت مصطفى بالتحريض على 
قتل س����وزان متيم، مؤكدين على أن اتهامهم لهشام 
طلعت في اجلولة األولى من احملاكمة هو اعتقاد خاطئ 
تولد من تأثير ما تناقلته وسائل اإلعالم املختلفة بعد 
احلادث، وتأثير بعض املكاملات الهاتفية التي تلقوها 
من أشخاص مجهولني، فضال عن تنازلهم عن الدعوى 
املدنية في القضية رقم 946 لسنة 2008 كلي وسط 
القاهرة واملقيدة برقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر 
النيل، بينما يتضمن اجلزء الثاني مالحظات من عادل 
صقر كاتب العدل باملنصورية، الذي أكد فيها اطالعه 
على التنازل واس����تيفاءه لكامل الشروط القانونية 

واختتمها بإشعار مكتب العدل باملنصورية.

معروفة بغنائه���ا البوب � روك، يوم 17 من 
الشهر نفسه، أما نادرة عساف فتقدم فرقة 
»سراب« للرقص التعبيري في اليوم التالي 

مباشرة.
وعن احلفالت واألنش���طة العاملية تقول 
د.اللقيس: في التاس���ع من يوليو »مشروع 
ليلة«، فرقة محلية عاملية-فرقة موسيقية 
لبنانية تتميز عن سواها في املشهد املوسيقي 
الش���بابي لبيروت بنضارة تضفي بها على 

سامعيها باكورتها أغنية »رقصة ليلى«.

بي���روت � وكاالت: ف���ي 
لقاء إعالمي حاش���د حضره 
وزير الثقافة اللبناني سليم 
وردة أطلقت رئيس���ة جلنة 
مهرجانات »جبيل« الدولية 
د.لطيف���ة اللقيس، برنامج 
الع���ام، 2010 واملتضم���ن 
مش���اركات محلية وعاملية، 
تبدأ في القلعة التاريخية في 
مدينة جبيل اول يوليو القادم 
مع ودي���ع الصافي وجنوى 
كرم ووائل كفوري الستعادة 
تاريخ وديع الصافي منذ أكثر 
من س���تني س���نة من عمره 
الفني وذلك مبناسبة بلوغه 

ال�90.
وف���ي اس���تهالل اللقاء، 
الى أن  لفت���ت د.اللقي���س 
جبيل األثرية سوف تكون 
في مهرجان دائم ومنوع طوال 
أيام السنة، تستهل مبجموعة 

حفالت موسيقية تنظمها البلدية مبناسبة عيد 
املوسيقى، إلى جانب حفالت أخرى وأمسيات 
شعرية ونشاطات ثقافية، ومن ضمن البرنامج 
هناك »مسرحية« � أشرفية جلو قديح في 13 
يوليو، يبرز فيها احلياة اليومية في منطقة 
األش���رفية واملتغيرات الدائمة من الناحية 

الثقافية واملعمارية.
وفي إطار احملليات � العربية ليلة غنائية 
طربية مبشاركة الكوميدي إيلي الراعي في 
15 يوليو والفرق���ة العربية »إينيت« وهي 

واش���نطن � رويترز: منح الرئيس األميركي 
باراك أوباما املغني بول مكارتني جائزة خاصة عن 
مشواره الفني كنجم ملوسيقى البوب، وغنى جنم 
فريق البيتلز السابق أغنية »ميشيل«، بينما كانت 

تتابعه ميشيل أوباما السيدة األميركية االولى.
وأعطى أوبام���ا مكارتن���ي )67 عاما( جائزة 
جيرشوين لالغاني الشعبية التي متنحها مكتبة 
الكونغرس األميركي واس���تمع الى مجموعة من 
أغانيه أداها مغنون آخرون قبل ان يغني مكارتني 

بنفسه عددا من أغانيه.
وقال مكارتني وهو يبتسم »حصولي على هذه 
اجلائزة شيء طيب وباالخص حصولي عليها من 
هذا الرئيس«. ووصف أوباما مكارتني بأنه اعظم 

مؤلف لالغاني في التاريخ.

وش���دا بأغاني مكارتني عدد من الفنانني من 
بينهم س���تيفي وندر وجوناس بروذرز والفيس 
كوستيو وفيث هيل وكورين بيلي راي وايربي 

هانكوك.
وحرص أوباما على ان يتذكر في احلفل املواطنني 
األميركيني الذين تضرروا م���ن البقعة النفطية 
املتسربة في خليج املكس���يك وقال وهو ميتدح 
املس���يرة الفنية الطويلة ملكارتني »املوس���يقى 
من االش���ياء التي تس���اعدنا على حتمل االوقات 

الصعبة«.
ورد مكارتني قائال ألوباما »لديك مليارات منا 

يهتفون لك«.
وأصبح مكارتني ثالث من يحصل على جائزة 

جيرشوين بعد بول ساميون وستيفي وندر.

الرياض � يو.بي.آي: دخل شاب سعودي قسم 
الطوارئ في إحدى املستش���فيات احلكومية في 
جدة، وهو يصرخ مس���تنجدا طالبا اإلسراع في 
معاجلة جروح���ه وإصاباته التي خلفها الضرب 
املبرح الذي تلقاه من زوجت���ه ألنه أيقظها لكي 
تصلي الفجر. وأبلغ شهود عيان صحيفة »عكاظ« 
في عددها الصادر امس أن األطباء هبوا س���ريعا 
إلنقاذ الشاب )34 عاما( امللطخ وجهه بقليل من 
الدماء رافعا يده اليمنى متأملا، ومشيرا باليسرى 

إلى ظهره، حيث جرح في جسده.
وأوضح الشهود أن الطبيب املعالج طلب من 

الشاب أن يهدأ ويخبره بشكواه املرضية كي يعاجله، 
إال أن الشاب عاد للشكوى من زوجته، فرد الطبيب 
أنه معالج وليس اختصاصيا اجتماعيا، فأخبره 
أنه يعاني من آثار ضرب في ظهره وعلى وجهه 

تسبب في جرح الشفاه ورضوض في يده.
وش���كا الرجل وهو أب ألربعة أطفال للطبيب 
ال���ذي كان ينظف ويضمد ل���ه جروحه أنه كان 
يحاول إيقاظ زوجت���ه من أجل أن تصلي الفجر 
لكنها لم تصح، وعندما أصر على إيقاظها ما كان 
منها »إال أن أخذت عص���ا خيزران وانهالت علي 

ضربا مبرحا وجرحتني«.

صورة ضوئية لوثيقة تنازل عائلة متيم

)أ.ف.پ(   أوباما يسلم اجلائزة ملكارتني  

الفنان الكبير وديع الصافي

مس����قط � د.ب.أ: بينما يعيش س����كان 
سلطنة عمان حالة قلق وتوتر مع اقتراب 
اعصار »فيت« وما يخلفه من ارتباك شديد 
في حياتهم عقدت اللجنة الوطنية للدفاع 
املدني في سلطنة عمان اجتماعا استثنائيا 
برئاسة الفريق مالك بن سليمان املعمري 
املفتش العام للشرطة واجلمارك ورئيس 
اللجنة لدراسة اس����تعدادات ملواجهة هذا 
اإلعصار االس����توائي »في����ت« فوق بحر 
العرب. وناقش����ت اللجنة االس����تعدادات 
اجلارية للتعامل م����ع االعصار واملتوقع 
تعرض سواحل املنطقة الشرقية وبعض 

االجزاء الشمالية من السلطنة.
واس����تمعت اللجنة الى شرح واف من 
االرصاد واملالحة اجلوية عن مسار االعصار 
وما قد يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح 
قوية. وعلى ضوء هذه املعلومات، قررت 
اللجنة رفع درجة االس����تعداد الى اللون 
اللجن����ة باملواطنني  البرتقال����ي. واهابت 
واملقيمني اخذ احليط����ة واحلذر وجتنب 
االماكن املنخفضة وعدم اخلروج من املنازل 
اثناء هطول االمط����ار او املجازفة بعبور 
االودية، وعدم نزول الصيادين الى البحر. 
كما نصحت املواطنني واملقيمني بضرورة 
اللجوء، قدر االم����كان، الى املناطق االكثر 
امنا بسبب تعذر تقدمي اي مساعدة لبعض 
املناطق نتيجة سوء االحوال اجلوية وجريان 
األودية. وقالت االرصاد اجلوية العمانية، 
في بيان لها امس، إن مركز االعصار غرب 
بح����ر العرب، على مس����افة 180 كيلومترا 
عن والية مصيرة، وتبلغ س����رعة الرياح 

املصاحبة له تبلغ 180 كم/ساعة.
وأضافت االرصاد أن االعصار سيضرب 
والية مصيرة خالل 24 ساعة، وانه سيؤثر 
على املنطقة الشرقية والوسطى في السلطنة، 
ومن احملتمل أن ميتد تأثيره الى العاصمة 

مسقط واملناطق الداخلية.
اجلدير بالذكر ان سالح اجلو السلطاني 
العماني وشرطة عمان السلطانية والطيران 
العماني قاموا باجالء جميع املواطنني من 
والي����ة مصيرة ممن رغب في االنتقال الى 
االماكن األكثر امنا وقد مت اتخاذ اجراءات 
احليطة واحل����ذر لعدم تكرار كارثة العام 
2007 حني داهمه����م إعصار »غونو« الذي 
عاث خرابا باملاء واليابسة مخلفا عشرات 

الضحايا قبل أن يغادر نحو إيران.

أوضح د.صالح العجيري انه في االس��بوع االول 
من يونيو من كل عام يتأثر بحر العرب وخليج عمان 
مبنخف��ض جوي مداري يتعم��ق احيانا وفي االغلب 
يصيب سواحل سلطنة عمان والعاصفة هذه املرة تعتبر 
»ناهضة« حيث تختلف شدة العواصف من عام آلخر 
وتدوم اياما قليلة ال تلبث ان تتالشى، ويالحظ ان هذا 
احلدث يأتي متزامنا مع موسم رياح البوارح وجتدر 
االش��ارة الى ان درجات العواصف في شتى مناطق 
االرض املختفلة هي حسب شدتها على النحو التالي: 
عاصفة معتدلة � عاصفة ناهضة � عاصفة ش��ديدة � 

عاصفة هوجاء � زوبعة � اعصار.

عاصفة ناهضة

مجسم فني.. تحية 
لروح شهداء الكويت

الذين  كونا: وفاء للش���هداء 
وهب���وا أرواحه���م ف���داء لقيم 
عظيم���ة ونبيل���ة ودافعوا عن 
الوطن والشرف والعزة واإلباء 
أبدع الفنان التش���كيلي مشبب 
العتيبي مجسما فنيا يعبر عن 

روح الشهيد اخلالدة.
العتيبي مجس���مه  ونح���ت 
بطريقة فنية جميلة رس���م بها 
أحرف كلمة الشهيد بشكل عمودي 
متناسق يعلوها رأس الشهيد على 
قمة املجسم الذي اعتبره الفنان 
مبنزلة رسالة والء وتقدير لكل 
من ضح���ى بروحه فداء ألرض 
الوطن وحظي بلقب ش���هيد في 

الدنيا واآلخرة.

إعصار »فيت« يقترب

د.صالح العجيري

باقات الورد متأل ممرات »العسكري« وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 

الخالد غادر المستشفى العسكري
 بعد عملية جراحية تكللت بالنجاح

غادر وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالد املستشفى العسكري يوم امس الى 
منزله بعد اجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح 
وقد امتألت ممرات املستشفى العسكري قبيل 
مغادرة اخلالد املستش����فى بباقات الورد وقام 

عدد كبير من املس����ؤولني في الدولة والقيادات 
االمنية بزيارته ومتنوا له الس����المة والصحة 

والعافية.
 و»األنباء« تتمنى لوزير الداخلية دوام الصحة 

والعافية وما تشوف شر يابونواف.


