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402 مليون ريال تبرعات من السعودية.. وبريطانيا تضاعف حجم المساعدة المالية إلى 100 مليون دوالر ..وأميركا تقدم 60 مليونًا إضافية.. وبان كي مون يؤكد أن »العقل ال يستطيع أن يدرك الحجم الكامل للكارثة« 

أذان الفجر 3:55

 أذان املغرب 6:23

أغيثوا إخوانكم في باكستان
لجنة ُثمانية برئاسة الهيئة الخيرية إلدارة حملة التبرعات عبر التلفزيون والمعتوق ثّمن توجيهات صاحب السمو وأعلن استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم إلنجاح الحملة

طفل باكستاني منكوب ميد يديه لتسلم طبق من األرز ضمن املساعدات اإلنسانية املقدمة لضحايا الكارثة                                 )ا.پ(

استنفرت اجلمعيات اخليرية برئاسة 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية جهودها 
لتنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بتنظيم حملة تبرعات إلغاثة 
منكوبي فيضانات باكستان. االجتماع الذي 
التأم مساء أول من أمس للجمعيات اخليرية 
مبقر الهيئة ثّمن مبادرة صاحب الس����مو 
األمير، وأكد رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق 
ان املبادرة تدل على حس سموه اإلنساني 
العالي وتقدير سموه حلجم الكارثة اإلنسانية 
وحرص سموه على تخفيف معاناة املنكوبني، 
مش����يرا الى ان هذا النهج ليس جديدا على 
سموه اذ ان سجل سموه حافل باملبادرات 
واملشاريع اإلنسانية التي استفاد منها املاليني 

حول العالم. 
ونقل رئيس الهيئة للمجتمعني استعداد 
احلكومة لتقدمي جميع التسهيالت إلجناح 
احلملة ودعمها بكل الس����بل م����ن أجل ان 
حتقق أهدافها املنشودة في إغاثة املنكوبني 
وتعويضهم عما فقدوه جراء هذه الكارثة 
اإلنسانية غير املسبوقة. وأسفر االجتماع 
عن تش����كيل جلنة ثمانية برئاسة الهيئة 
اخليري����ة الدارة احلملة. ودعت اجلمعيات 
إلى املساعدة  املواطنني واملقيمني  اخليرية 
في إغاثة أهل باكستان بتقدمي الدعم املادي 

والتجاوب مع حملة التبرعات. 
ومبوازاة االستنفار الكويتي انطلقت في 
السعودية حملة خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز إلغاثة الشعب 
الباكستاني بتوجيه من العاهل السعودي، 
واس����تمرت 3 أيام، حي����ث وصل مجموع 
التبرعات ال����ى 402 مليون ريال منها 300 
ملي����ون ريال قدمها خادم احلرمني باس����م 
الشعب السعودي. إلى ذلك، أعلنت احلكومة 
البريطانية انها ستضاعف حجم املساعدات 
املالية التي قررت منحها الى باكستان إلغاثة 
املتضررين من الفيضانات الى 60 مليون 
جنيه اس����ترليني أي ما يعادل 100 مليون 
دوالر، كما وعدت واشنطن بتقدمي 60 مليون 
دوالر إضافية حيث ستسهم بأكثر من 150 
مليون دوالر في جهود اإلغاثة.  من جانبه، 
حث األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
على االستمرار في تقدمي املساعدات لباكستان، 
مؤكدا ان ما يحصل هناك هو »تس����ونامي 
بطيء س����يزداد تأثيره وينمو مع الزمن«. 
وتوجه بان كي مون بكلمة الى املجتمعني 
قال فيها ان »العني ترى واألذن تسمع ولكن 
العقل ال يس����تطيع ان يدرك احلجم الكامل 
للكارث����ة«. وأض����اف ان حوالي 20 مليون 
شخص بحاجة الى املأوى والطعام والرعاية 
الطارئة، وهو أكث����ر من عدد كل املتأثرين 
بالتسونامي وزلزال كشمير وإعصار نرجس 

وزلزال هاييتي.
وأشار الى غرق أكثر من 160 ألف كيلومتر 
من األراضي وهي مس����احة أكبر من نصف 

بلدان العالم.

أكثر من 20 مليون مشرد: تقدر منظمة األمم املتحدة ان الفيضانات 
التي جتتاح باكستان شردت أكثر من 8 ماليني شخص، وان ضعفي 

هذا العدد في حاجة ماسة الى مساعدة إنسانية.
43 مليار ا خس�ائر : قدر وزير اخلارجية الباكس��تاني ش��اه محمود 
قرش��ي اخلسائر املادية في بالده بأكثر من 43 مليار دوالر، مرجحا ان 

تتفاقم قبل انحسار املياه.
 جلنة ثمانية: ش���كل االجتماع الذي عقد في مقر الهيئة اخليرية 
أمس األول جلنة ثمانية برئاسة الهيئة اخليرية وعضوية كل من 
وزارة األوق���اف وبيت الزكاة واألمان���ة العامة لألوقاف وجمعية 
اإلصالح وجمعية إحياء التراث وجمعية النجاة وجمعية صندوق 

إعانة املرضى إلدارة حملة التبرعات عبر تلفزيون الكويت.
 دعوة لإلعالم وأهل اخلير: دعت املؤسس��ات واجلمعيات اخليرية وسائل 
اإلعالم كافة وأهل اخلير الى التجاوب مع احلملة ورفدها بكل أشكال الدعم 

الفني واملالي.
 كارثة ال مثيل لها: شدد رئيس الهيئة اخليرية د.عبداهلل املعتوق 
على ان االخوة اإلنس���انية واإلس���المية توجب علينا العمل ليال 
ونهارا لتقدمي املس���اعدات العاجلة للمنكوبني، السيما ان الكارثة 
التي تناقلتها وسائل اإلعالم لم يسبق لها مثيل واستغاثات النساء 

واألطفال جاءت مؤثرة ومؤملة.
 إم�دادات محدودة : دعا املتحدث باس��م برنامج الغذاء العاملي ماركوس 
براي��ر إلى تقدمي مزيد من التبرعات لضحاي��ا الفيضانات مؤكدا أن اإلمدادات 
الغذائية املتوافرة محدودة وستسد حاجة الضحايا إلى نهاية الشهر اجلاري.

 مساعدات أوروبية: أعلنت أملانيا انها ستقدم 32 مليون دوالر إضافية 
إلى باكستان،  وهو ما يرفع اجمالي املساعدات األملانية الى 50 مليون 
دوالر. اما مس����اعدات االحت����اد األوروبي فوصلت ال����ى 140 مليون 

دوالر.

من أجواء كارثة فيضانات باكستان

قيادي بعثي: عزة الدوري 
شبه ميت سريريًا منذ 4 أشهر

طهران تختبر بنجاح صاروخ »قيام« 
عشية تدشينها »بوشهر«

عواصم � وكاالت: عش����ية تدشينها أول مفاعل 
نووي في بوش����هر اختبرت اي����ران امس بنجاح 
صاروخا جديدا أرض � أرض أطلق عليه اسم »قيام« 
قالت انه يحظى بقوة خارقة جتعله يصيب الهدف 
املنشود بسبب تزويده بنظام توجيه ذكي يحول 
دون إصابته بصاروخ آخر. في غضون ذلك، نقلت 
صحيفة نيويورك تاميز عن مس����ؤول أميركي ان 
الواليات املتحدة أقنعت إسرائيل بأن إيران حتتاج 
الى عام على األقل لصنع سالح نووي ما خفف من 

احتمال شن هجوم استباقي على املنشآت النووية 
اإليرانية. وقال غاري ساموري املستشار الرئيسي 
للرئيس باراك اوباما للقضايا النووية للصحيفة 
»نحن نعتقد ان اإليرانيني يحتاجون الى عام« على 
األقل. واعتبر س����اموري ان فت����رة عام هي الفترة 
األدنى الضرورية إليران لصنع سالح نووي وذلك 
على أساس املنشآت املتوافرة وقدرتها على حتويل 
مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى 

مادة عسكرية.

عواصم � وكاالت: شكك 
البعث  القيادي في حزب 
العراقي والناطق الرسمي 
باسم سرايا البعث محمد 
الدليمي في صحة التسجيل 
الدوري  املنس���وب لعزة 
)البريعصي( أواخر الشهر 
املاضي، مؤكدا أنهم أعلنوا 
وفاة ال���دوري بعدما أكد 
بعثيون أنه »ش���به ميت 

سريريا منذ 4 أشهر«.
وأعلن محمد الدليمي، 
في حديث م���ع صحيفة 
الش���رق األوس���ط فشل 
مس���اعي توحيد جناحي 
احلزب � جناح عزة إبراهيم 
ال���دوري )البريعص���ي( 
وجناح���ه - وق���ال: »إن 
مس���اعي توحيد جناحي 
احلزب باءت بالفشل، وذلك 

بعد تعزز الشكوك في وفاة عزة إبراهيم الدوري«.
الى ذلك، وفيما أعلن مس���ؤولون أميركيون ان 
القوات األميركية التي بقيت في العراق س���تواصل 
القيام مبهام قتالية ضد املسلحني في إطار مكافحة 

اإلرهاب، قال الناطق باسم 
الدف���اع األميركية  وزارة 
)الپنتاغ���ون( امليج���ور 
كريستوفر بيرين لشبكة 
التلفزي���ون األميركي���ة 
»ام اس ان بي س���ي«: »ال 
اعتقد ان أحدا أعلن انتهاء 
احلرب حتى اآلن، على حد 
علمي«، مضيفا ان القوات 
األميركية »ستواصل العمل 
ضمن عملي���ات مكافحة 
إرهاب مشتركة« في إطار 
جهود »ملس���اعدة القوات 
األمنية العراقية على إبقاء 
الش���بكات  الضغط على 
املتطرفة وحماية مواطني 

العراق«.
على صعيد آخر، قال 
القيادي البارز في القائمة 
النجيفي  العراقية اسامة 
ان رئي���س القائمة اياد عالوي تس���لم رس���الة من 
رئي���س ائتالف دولة القانون ن���وري املالكي حول 
تصريحات���ه األخيرة وأبدى فيها اس���تعداده لبدء 

صفحة جديدة.

»الپنتاغون«: الحرب في العراق لم تنته وقواتنا المتبقية ستواصل مهامها القتالية

واشنطن تقنع إسرائيل: ال »إيران نووية« قريبًا

»المعاقين« و»التسليف« يحددان
آلية صرف منحة ال� 10 آالف دينار

المجندة اإلسرائيلية أبرجيل: 
سأكون سعيدة بقتل العرب وذبحهم

المغرب: عفو ملكي عن 369 شخصًا 
في ذكرى »ثورة الملك والشعب«

250 دينارًا لكل طالب جامعي لشراء الب توب

موسى أبوطفرة
أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« بأن اجتماعا متوقعا سيعقد بني 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار ومدير 
بنك التسليف واالدخار محمد النومس األربعاء املقبل لتحديد آلية 
صرف منحة ال� 10 آالف دينار والتي حددت بعد إقرار قانون املعاقني 

ومناقشة العديد من القضايا اخلاصة بتنفيذ القانون.
وذك����رت املصادر ان تطبيق القانون م����ن عدمه يحتاج العتماد 
آلية تنفيذه من قبل مجلس الوزراء وحتديد اجلهات املانحة لتنفيذ 
القرارات، خاصة فيما يتعلق باملزايا املالية التي خصصها القانون 
لذوي االحتياجات اخلاصة كمنحة الزواج وزيادة قرض التسليف 
واملخصصات الش����هرية، موضحا ان الهيئة العامة لش����ؤون ذوي 
اإلعاقة قامت مبخاطبة وزارات وهيئات الدولة لتس����هيل إجراءات 

املعاقني وتطبيق آلية القانون فور اعتماده.

عواصم � وكاالت: رغم أن عاصفة الغضب جتاه الصور التي نشرتها 
على ال� »فيس بوك« وتتلذذ فيها بتعذيب أس����رى فلسطينيني لم تهدأ 
حدتها بعد، خرجت املجندة اإلسرائيلية السابقة إيدن أبرجيل بتصريحات 
مس����تفزة جديدة أكدت خاللها أنها ستكون س����عيدة إن تسنى لها قتل 
العرب وحتى ذبحهم وذكرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية أن أبرجيل 
كتب����ت على صفحتها على موقع »فيس ب����وك« االجتماعي تقول في 19 
أغسطس: »ال قوانني في احلرب«، موضحة أنها لن تسمح حملبي العرب 

بأن يدمروا حياتها وأنها غير نادمة على نشر الصور.
إلى ذلك، أفرجت الش����رطة اإلسرائيلية عن حاخام مستوطن شارك 
في تأليف كتاب يعدد احلاالت التي يس����مح فيها بقتل غير اليهود، مبن 
فيهم األطفال، وذلك بعد ساعات من اعتقاله أمس األول، كما أعلنت امس 

اجلمعة منظمة تولت الدفاع عنه.

الرباط � أ.ف.پ: أعلنت وزارة العدل املغربية في بيان أول من أمس 
ان عاهل املغرب امللك محمد الس����ادس أص����در عفوا جزئيا أو كامال عن 
369 شخصا مبناسبة الذكرى ال� 57 ل� »ثورة امللك والشعب«. وسيسمح 
هذا العفو باإلفراج عن خمس����ة س����جناء فورا، وقال املصدر نفسه ان 
األش����خاص اآلخرين الذين صدر عفو عنهم سيستفيدون من إجراءات 
تخفيف لعقوباتهم أو الغرام����ات املفروضة عليهم. ويحيي املغرب في 
ذكرى »ثورة امللك والش����عب« ذكرى كف����اح احلركة الوطنية بعد قيام 
سلطات االستعمار الفرنسي بنفي السلطان محمد اخلامس جد العاهل 

املغربي احلالي الى مدغشقر.

سعود المطيري
كشف أمني عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى عن ان اإلدارة 
اجلامعية لم حتصل على املوافقات املطلوبة العام املاضي بخصوص 
توزيع الب توب عل���ى كل طالب جامعي، وقال: خرجت اإلدارة 
مبقترح جديد يتمثل في تقدمي ب���دل نقدي للطالب بقيمة 250 
دينارا وترك حرية اختيار الالب توب للطالب، مؤكدا ان اإلدارة 
تشعر بأهمية التكنولوجيا ومواكبة التعليم لها ولذلك حترص 

على إقرار هذا املشروع.
وبني ان املقترح حاليا مطروح على مدير اجلامعة لينظر فيه 
ويرفعه لوزيرة التربية متهيدا لطرحه في اجتماع مجلس اجلامعة 

ومن ثم اخذ املوافقات الالزمة من مؤسسات الدولة. التفاصيل ص5تل أبيب تفرج عن حاخام حّلل قتل غير اليهود

ضي
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م

جانب من االختبار الصاروخي اإليراني أمس                           )أ.ف.پ(

التفاصيل ص34

التفاصيل ص34

)هاني الشمري - سعود سالم(

ص16و17

خالد كريدي:  عملت »تّباب« و»غيص« 
على س�فينة والدي وأهل الخليج  
يقول�ون »الم�رأة تغط�ي وجهها 
عادي« السيب  لكن  الغيص  عن 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الشيخ د.محمد الصباح وحرمه الشيخة فريال الدعيج والشيخ حمد جابر العلي وحرمه

غبقة محمد الصباح.. أجواء رمضانية بعيداً عن هموم السياسة   ص12و13

التفاصيل ص14 و15

»الرباعية« تدعو إلطالق
 مفاوضات سالم مباشرة في 2 سبتمبر

الق���دس � وكاالت: أكدت مصادر ديبلوماس���ية اميركية امس ان 
اللجنة الرباعية الدولية س���تدعو اإلسرائيليني والفلسطينيني الى 
البدء مبفاوضات مباشرة في واشنطن في الثاني من سبتمبر املقبل، 
مضيفة ان بيانا رس���ميا س���يصدر في وقت الحق بهذا الش���أن مع 
توقعات في الوقت ذاته مبوافقة الفلس���طينيني واإلسرائيليني على 
حضور احملادثات في واشنطن التي سيحضرها الرئيس األميركي 

التفاصيل ص34باراك أوباما.
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