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.. والبريطانيون األقل أناقة 
بين المسافرين األوروبيين

لو كنت على السفينة كنت أكلتهم بأغنياتي

شعبوال بعد مجزرة أسطول الحرية:
ملعون أبوكي دولة.. يا دولة إسرائيل

»بريتيش إيرويز« أسوأ خطوط جوية 
تتعامل مع أمتعة المسافرين

القاه���رة � العربي���ة: يس���تعد الفنان 
 الشعبي املصري شعبان عبدالرحيم الشهير
ب� »شعبوال« لتس���جيل أغنيته اجلديدة 
حتت عنوان »احلرية انضربت« التي كتبها 

املؤلف إسالم خليل.
وقال شعبوال »اتصلت بإسالم وقولت 
له يا نهار اسود شوفت إسرائيل عملت ايه 
في االس���طول، قالي آه بتابع وما تقلقش 
يا شعبوال هكتبلك أغنية ال ميكن تعديني 

مناسبة زي دي«.
وأضاف شعبوال »ايه اللي بيحصل يا 
ناس، بقى يعني منفعش معاهم اغنيتي 
أقولهم  الش���هيرة »أنا بكره إس���رائيل« 
ايه العال���م البجحة دي، بعد إحس���اس 
الكره الرهيب الل���ي كل العرب بيكرهوه 
إلس���رائيل اغنيلهم اقولهم ايه؟ بنكرهكم 

كمان وكمان«. 
وتابع: »اللي عملتوا اسرائيل تصرف 
غبي وعبيط، واهلل لو انا كنت على السفينة 
كنت كلته���م بأغنياتي، بقى معقول ناس 
جدعان موديني أكل لناس محاصرة ينضربوا 
وميوت���وا، هما فاكرنا مش رجالة وال ايه 
دا إحنا رجالة اوي وناكل الزلط بس مش 
خاينني زيهم وال بنعرف نلف وال ندور، 
بس نع���رف كويس نتعامل مع البطجية 

االسرائيليني«.
واعتبر شعبوال أن موقف تركيا مشرف 

جدا وموقف احلكومة املصرية قوي وشديد 
خاصة »بعدما فتحوا األبواب بتاعت فلسطني 
»املعابر« علشان يروحوا وييجوا براحتهم 

ألننا اخوة وعرب«.
فيما أكد املؤلف اسالم خ����ليل أن »ه���ذا 
احل����ادث امل����ؤلم الزم ين����كتب عن����ه 
ألف أغنية وأغنية ألنه حرام اللي بيحصل 

في فلسطني«.
وقال: كتبت األغنية مبجرد ان شاهدت في 
الفضائيات ضرب سفينة احلرية وعرفت ان 

اسرائيل طاحت في الكل واتفقت مع شعبوال 
على تسجيها لكننا لم نبدأ التسجيل حتى 

اآلن. وتقول كلمات األغنية:
احلرية انضربت والعالم كله شاف

علشان الكل يترعش ويترعب ويخاف
اكمن مفيش ردع والكل شايل ايديه
هنموت ويبقى الوضع كما هو عليه

في كل دقيقة بالوة وفي كل ثانية قتيل
ملعون ابوكي دولة يا دولة اسرائيل
الناس هيجلها حسرة من الشغب 

ومن السكوت
وغزة لسه محاصرة وعلى البطيء بتموت

العربي واالجنبي اتقتلوا في احلرية
شوفت السالم والنبي والطيبة االسرائيلية

ضربوا احلرية عادي
 واللي في دماغهم حصل

وال اللي راحوا رجعوا وال اي شيء وصل
الهم زاد والغم والبركة في اسرائيل
خلو احلرية دم عمال يوماتي يسيل

اياك حماس وفتح يحصل بينهم وفاق
ويحسوا برأي مصر وميضوا االتفاق
انضربت احلرية عيني عينك بالنهار

علشان املوت يعشش ويفضل احلصار
لو كنا وحدة يا عرب كان حالنا يبقى جميل
وال االسطول انضرب وال كبرت اسرائيل

مس����قط � ا.ف.پ: مسقط � رويترز: قال 
مسؤولون ووسائل إعالم رسمية إن اإلعصار  
فيت ضرب ساحل سلطنة عمان امس بالرغم 
م����ن تراجع قوته إلى الفئة األولى مما أدى 

الى مقتل شخصني.
وقال التلفزيون الرسمي إن أولى حاالت 
الوفاة املؤكدة بسبب اإلعصار كانت لرجل 
عماني لقي حتفه وهو يحاول اجتياز مكان 
غمرته مياه الفيضانات في منطقة الظاهرة  
في شمال البالد وامرأة من بنغالدش ماتت 
صعق���ا بالكهرباء في قري���ة قريات قرب 
العاصمة مسقط. وأبلغ مالك بن سليمان 
املعمري املفتش العام للشرطة واجلمارك 
ب���أن بعض عمليات  العماني  التلفزيون 
اإلنقاذ يعيقها تعذر الرؤية والرياح العاتية. 
وقالت املديرية العامة لألرصاد واملالحة 
اجلوية في عمان إن سرعة الرياح بلغت 120 
كيلومترا في الساعة قرب جزيرة مصيرة 
وإن من املتوق���ع ان يبتعد اإلعصار عن 
عمان اليوم تاركا البلد بال أضرار تقريبا 
مقارنة مع إعصار سابق. وقال علي رشيد 
أحد ساكني العاصمة مسقط إن اإلعصار 
ليس س���يئا كاإلعصار غونو وإن الناس 
كانوا أفضل استعدادا. وأدى اإلعصار غونو 
الذي ضرب السلطنة في 2007 إلى مقتل 
54 شخصا جرفتهم مياه الفيضانات في 

عمان وإيران.
 من جهة اخرى اكد سفيرنا لدى سلطنة عمان شمالن 
عبدالعزيز الرومي امس ان كل المواطنين الكويتيين في 
الس����لطنة بخير من االعصار )فيت( الذي ضرب البالد 

مشيرا الى ان كل اوضاعهم مستقرة.
وقال انه قام باالتصال بالكويتيين المقيمين في السلطنة 
واطمأن عليهم مؤكدا ان اوضاعهم مس����تقرة وأحوالهم 
جيدة. واوضح انه على اتصال مباشر بالجالية الكويتية 
بالس����لطنة وان الطلبة الكويتيين الدارسين فيها بخير 

وليس هناك اي خوف عليهم من االعصار.
وذكر الرومي انه ابلغ الكويتيين المقيميين بالسلطنة 
بضرورة توخي الحيطة والحذر وان يتابعوا كل االوضاع 

عن طريق الدفاع المدني بسلطنة عمان.
واضاف ان السفارة الكويتية على استعداد تام لتقديم 
اي مساعدة يحتاجها المواطنون الكويتيون في اي وقت 
ومكان مؤكدا ان ذلك يأتي من صميم عمله لخدمة الشعب 
الكويتي.وتابع انه كان على اتصال مباشر مع السلطات 
العمانية خالل االيام الماضية حول اعصار »فيت« وذلك 
من اجل متابعة كل جديد بش����أنه. واكد ان سلطنة عمان 
قامت خ����الل االعصار منذ االمس بجهود جبارة من اجل 
س����المة الموطنين والمقيمين على حد سواء متمنيا كل 

الخير واالمن واالستقرار للشعب العماني.

يو.ب���ي.آي:   � لن���دن 
اعتبرت اخلطوط اجلوية 
البريطاني���ة )بريتي���ش 
إيروي���ز( أس���وأ ش���ركة 
خطوط جوية تتعامل مع 
أمتعة املسافرين. ووجدت 
دراس���ة جديدة نش���رتها 
صحيفة ديلي اكسبريس 
امس أن واحدا من بني كل 
نحو أربعة مسافرين على 
طائرات بريتيش إيرويز 
أو تأخر  أمتعته���م  فقدوا 
تسليمها لهم أو تعرضت 
للتل���ف خالل الس���نوات 

اخلمس املاضية. 
التي  الدراس���ة  وقالت 

شملت 2007 بريطانيني إن 
ربع املسافرين على رحالت 
اخلطوط اجلوية البريطانية 
واجهوا مشاكل في األمتعة 
في األعوام املاضية. وجاءت 
ش���ركة اخلطوط اجلوية 
»فيرج���ني أتالنتيك« في 
املرتبة الثانية على الئحة 
أس���وأ خطوط جوية في 
التعامل مع أمتعة املسافرين 
بعد أن اشتكى واحد من بني 
كل 8 مسافرين من وجود 
مش���اكل في األمتعة تلتها 
اخلطوط اإلماراتية ومقرها 
دبي ومبعدل 1 من بني كل 
9 ركاب. حلت في املرتبة 

الرابعة ش���ركة اخلطوط 
اجلوية »إيزي جيت« بعد أن 
اشتكى واحد من بني 11 من 
مسافريها من وجود مشاكل 
في األمتعة تلتها »راين إير« 
في املرتبة اخلامسة ومبعدل 
راكب واحد من بني 12 راكبا.  
الدراسة أن %29  واظهرت 
الركاب عانوا  من مجموع 
من فقدان أو تلف أو تأخر 
الس���نوات  األمتعة خالل 
اخلم���س املاضية وحصل 
ربعهم فقط على تعويضات 
مالية من الشركات الناقلة 
بلغ متوس���طها 72 جنيها 

استرلينيا فقط. 

لندن � أ.ف.پ: اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه 
امس ان البريطانيني هم األقل أناقة بني السياح في 
أوروبا يليهم األملان، فيما االيطاليون والفرنسيون 
األفضل في هذا املجال. وأتت هذه النتائج رغم تأكيد 
36% من البريطانيني، املعروفني بارتكابهم »مجازر« 
في تنسيق مالبسهم مثل ارتداء جوارب مع الصنادل، 
انهم يقومون مبجهود إضافي على صعيد اللباس 
عندما يكونون في عطلة. واهتمت الدراسة كذلك ملعرفة 
ان كان املسافرون ينجحون في التحرر من ضغوط 
العمل خالل عطلتهم. فتبني ان 87% من املسافرين 
الفرنسيني يطلعون على الرسائل االلكترونية املتعلقة 
بعملهم خالل العطلة فيما يفعل ثلث البريطانيني 
ذلك فقط. وفيما يحاول 93% من البريطانيني التحدث 
باللغة احمللية عندما يكونون في اخلارج فإن 20% من 
الفرنسيني يؤكدون انهم ال يبذلون أي جهد في هذا 
املجال. وشمل االستطالع الذي اجراه موقع »تريب 
ادفايزر« املتخصص بالسفر والعطل، 2717 مسافرا 

أوروبيا الشهر املاضي.

شعبان عبدالرحيم

رغم تراجع قوة االعصار اال انه اغرق شوارع سلطنة عمان                   )أ.ف.پ( بعض سكان السلطنة يتابعون حركة االعصار 

تهافت على شراء املواد التموينية حتسبا الي طارئ

شركات شحن النفط العماني
تتوقع تأخر التسليم بسبب اإلعصار

سنغافورة � رويترز: قال جتار ان شركات 
ش����حن للنفط العماني تتوقع تأخير تسليم 
شحنات ملا يصل الى خمسة ايام وتدرس خيارات 
لالمدادات مع وقف ش����ركة تنمية نفط عمان 
صادرات اخلام ام����س )اجلمعة( بعدما ضرب 

االعصار فيت ساحل البالد.
واضافوا ان بعض املصافي في آسيا تدرس 
ما اذا كانت في حاجة لش����راء شحنات فورية 
ف����ي حني تتوقع اخرى ان يك����ون تأثير وقف 
الصادرات محدودا اذ ميكن مواجهة اي نقص 

مؤقت عن طريق املخزونات القائمة.
واضافوا ان ذلك ميكن ان يوفر بعض الدعم 
للخام العماني الذي ال يش����هد طلبا كبيرا في 
الوقت احلالي. وقالت واحدة من مصافي التكرير 

اآلسيوية ان حتميل شحناتها من اخلام العماني 
سيتأجل من ثالثة الى خمسة ايام وانها تدرس 

ما اذا كانت ستشتري شحنة فورية ام ال.
ويرجح جتار آخرون ان يكون التأثير محدودا 
الن تأجيل الش����حنات جاء فقط بسبب سوء 
االحوال اجلوية بينما لم ترد تقارير عن وقوع 
اضرار وقال تاجر آخر »ال اظن انه مشكلة كبيرة 

ما دام لم يلحق اضرارا باملنشآت«.
واض����اف »ميك����ن ان تلج����أ املصافي الى 
املخزونات ملواجهة تأخر التس����ليم ورمبا ال 
حتتاج الى البحث عن بدائل« واردف يقول ان 
اي تعطل في شحنات اخلام العماني سيقتصر 
على ما بني 2.0  و4.0 ماليني برميل تقريبا اذا 

استمر االعصار من ثالثة الى خمسة ايام.

إعصار »فيت« يصرع شخصين رغم تراجع قوته..
والرومي يؤكد: كل الكويتيين في سلطنة ُعمان بخير


