
يا ألطاف اهلل خووش حچي
بدء الدورة الثالثة لجائزة المسؤولية االجتماعية العربية وتمنح للشركات األكثر عطاء 

للمجتمع في بلدانها.
ـ ولو استحدثت جائزة للمسؤولية السياسية فستحجب لـ 50 سنة قادمة.

اليمن يستعين بتكنولوجيا أمنية حديثة لحماية وتأمين »خليجي 20«.
ـ وياريت »أزيرق« يستعين بتكنولوجيا تمنع دخول االهداف لمرماه يمكن 

أبواللطفواحديفلحون هالسنة وما يفشلونا.

البقاء هلل
عامر جابر رمضان الظفيريـ  41 عاماـ  مدينة سعد العبداهللـ  ق5 

ـ م194 ـ ت: 99255909 ـ 65747777.
مطلـق محمـد مطلق املطيـريـ  78 عاماـ  الدوحةـ  ق4ـ  ش6ـ  

م8 ـ ت: 66472828.
فاطمة احمد علي الكندريـ  ارملة علي عبدالرحيم الكندريـ  73 
عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشـــعب ـ مقابل املعاهد 
اخلاصة ـ ت: 99885482 ـ 99896888، النســـاء: ضاحية 
عبـــداهلل املبـــارك ـ ق5 ـ ش505 ـ م65 ـ ت: 24350733 ـ 

.66911333
عبداهلل سـمير ليلى الصليلي ـ 74 عاما ـ الدوحة ـ ق3 ـ الشارع 

الثاني ـ م39 ـ ت: 66578605 ـ 97515550.
عبداهلل محمد شريف الكندريـ  88 عاماـ  الرجال: ديوان الكنادرة 
ـ الشعبـ  ت: 97872064ـ  النساء: جابر العليـ  ق6ـ  ش31 

ـ م21 ـ ت: 99524572 ـ الدفن التاسعة صباحا.
فاطمة ناصر مبارك املنديل، زوجة منصور خلف مبارك املنديل 
ـ 79 عامـــا ـ الرجال: العمريـــة ـ ق2 ـ ش4 ـ م41 ـ ديوان 
املنديل ـ ت: 99688089 ـ النســـاء: العمرية ـ ق2 ـ ش4 ـ 

م41 ـ ت: 66050660 ـ الدفن التاسعة صباحا.
بدرية أحمد خالد الدريعي، زوجة علي عبداهلل الســـبيعيـ  70 
عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق2 ـ ش51 ـ م9 ـ ت: 99635234 ـ 
النساء: الشهداء ـ ق1 ـ ش101 ـ م12 ـ ت: 66032411 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
ماجدة عيسى محمد بن حجي ـ 45 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق3 
ـ شـــارع الفردوس ـ م8 ـ مقابل اجلامعة ـ ت: 24819515 ـ 
النســـاء: صباح السالم ـ ق6 ـ الشارع األول ـ ج7 ـ م10 ـ 

ت: 25523215 ـ الدفن التاسعة صباحا.
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دبور يقتل طفاًل
 في السعودية

الرياضـ  د.ب.أ: أفادت تقارير سعودية 
أمس بأن طفال ال يتجاوز سنه الـ 8 أعوام 

توفي متأثرا بـ »لسعة دبور«.
ووفقا لصحيفة »الوطن« فقد أوضح 
والد الطفل ان ابنه تعرض للسعة الدبور 
قبل 7 أيام من وفاته، حيث تدهورت حالة 
الطفل الصحية عندما تعرض للســــعة 
الدبور في عينــــه وهو يلهو بالقرب من 

منزل أسرته.
وبعد 5 دقائق مــــن اصابته دخل في 
غيبوبة ومت نقله الى املستشفى إلسعافه 
وإعطائه العالج الالزم إال انه استمر في 
الغيبوبة ومكث في العناية املركزة 7 أيام 
وفارق احلياة بعد ذلك متأثرا بلسعة الدبور، 

حسب ما جاء في التقارير الطبية.

والدة طفلة من أم في حالة موت سريري
روماـ  يو.بي.آي: استطاع أطباء إيطاليون إجراء 
عملية قيصرية ألم في حالة موت سريري منذ شهر 

وولدت الطفلة بحالة جيدة.
وأفادت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية أن األطباء في 
مستشفى سانت آنا مبدينة تورينو شمال إيطاليا 
متكنوا اول مــــن امس من إجــــراء عملية قيصرية 
لوالدة طفلة بينما ترقد األم في حالة موت سريري 

منذ شهر إلصابتها بسرطان الدماغ.
وقــــال الطبيب املتخصص فــــي حديثي الوالدة 
في املستشــــفى انريكو برينتــــو »إن وضع الطفلة 
مرٍض حتــــى اآلن. علينا وضعها حتت املراقبة ألن 
جهازها التنفسي ومنو أعضائها ونظامها العصبي 

في خطر«.

وقد ولدت الطفلة في األســــبوع الـ 12 من احلمل 
وتزن 760 غراما ووضعت في العناية املركزة.

وذكــــرت مصادر طبيــــة أن األم صومالية تبلغ 
من العمر 28 عاما احضرها قريبها الذي يعيش في 
تورينو إلى املستشفى قبل أكثر من شهر للعالج من 

حالة متقدمة من مرض السرطان وهي حامل.
وخالل األيام األولى من دخولها املستشفى، حاول 
األطباء السيطرة على املرض وقاموا بإجراء عملية 
جراحية الستئصال الورم الدماغي لكن احلالة تدهورت 

بعد عدة أيام لتدخل في غيبوبة تامة قبل شهر.
ووضعت األم حتت األجهزة الطبية لكن التدهور 
الكبير في حالتها خالل اليومني املاضيني استدعى 

القيام بعملية الوالدة فورا وقد جنحت.

ميساء مغربي: سأقيم حفاًل بمناسبة طالقي
بعدما حصلت عليه أخيراً

فـــي العاصمة الريـــاض التي 
صنعت أكبر أيام فرح تشهدها 

عاصمة عربية«.
كما لم تنكر ميساء أنها وطاقم 
املسرحية واجهوا بعض املشاكل 
املختلفة أثناء عرض املسرحية 
فـــي الرياض، وهي مشـــكالت 
بســـيطة ال حتب أن تذكرها أو 
جتعلها عائقـــا في طريق فنها 
املســـتمر، والذي ميـــر بأفضل 

حاالته.

التـــي عرضـــت فـــي الرياض 
العاصمـــة الســـعودية »بنات 
فاطمة« والتـــي قدمتها خالل 
عيد الفطر، وعبرت عن شكرها 
النسائي وسعادتها  للجمهور 
بحضورهن الكبير الذي شهدته 
الثالثة للمسرحية،  العروض 
وقالت: »ال أستطيع التعبير عن 
مشاعري بالفرح مبا لقيته من 
اجلمهور وطاقم املسرحية من 
حب وأيام جميلة جدا قضيناها 

دبـــيـ  إيالف: أكدت املمثلة، 
ميساء مغربي، أنها حصلت أخيرا 
على الطالق الرسمي من زوجها 
اإلماراتي، بعد أن استمرت احملاكم 
بينهما ما يقارب العامني، حيث 
تسلمت حكم طالقها رسميا يوم 

أمس من محاكم دبي.
الوقت  وأبدت ميساء في 
نفسه سعادتها الكبيرة بذلك 
وأنهـــا أنهت مرحلـــة مهمة 
وحرجة من مراحل حياتها، 
لتعبر وهي في غاية سعادتها: 
الورقة  »لقد اســـتلمت اآلن 
التي تثبت وتؤكد  الرسمية 
طالقي، وأنا ســـعيدة بذلك 
وأود أن أقيم احتفاال بذلك«، 
وأضافت مغربي خالل حديثها: 
»دائما كنت اقول ان محاكم 
دبي ودولة اإلمارات العربية 
العدل  املتحدة هي عنـــوان 
الصادق واحلقيقي، وال يوجد 
»الكيل باملكيالني« في دستور 
وقوانني الدولة، التي حتمي 
الوافد واملواطن على حد سواء 
وال تفرق بينهما، والقانون 
قانون، وما حصل معي هو 
دليل علـــى ذلك«، وأضافت: 
»أشكر نزاهتهم ومصداقية 

هذه الدولة حماها اهلل«. 
وأكدت ميســـاء أنها بصدد 
إكمال مسيرتها الفنية التمثيلية، 
ولكنها ستســـتريح قليال قبل 
أن جتدد اطالقتها اســـتعدادا 
للموسم اجلديد، مبدية سعادتها 
الكبيرة باستمرار جناح »هوامير 
الصحراء«، ومسرحيتها األخيرة 

ميساء مغربي

حزب الوفد يرشح الفنانة سميرة أحمد لالنتخابات البرلمانية المقبلة
البرملان« وهو عمل استوحته 
ابنتهـــا جليلة من ترشـــحها 
للبرملان وســـيقوم ببطولته 
الفريق نفســـه الذي شـــارك 
فـــي »ماما في القســـم« منهم 
محمود ياســـني، ياسر جالل، 
رانيـــا فريد شـــوقي، خيرية 
أحمد، وسينضم لفريق العمل 
الفنانون محمود قابيل، صالح 

عبداهلل، ومصطفى فهمي.
وعـــن العقبـــات التي من 
املتوقـــع ان تواجههـــا، أكدت 
انهـــا متأكدة  ســـميرة أحمد 
من قدرتها علـــى تخطي كل 
العقبـــات، مشـــددة على ان 
التي يحظى  الدميوقراطيـــة 
بها اإلعـــالم واملجتمع حاليا 
تفتح الطريـــق أمام األحزاب 
للتنافس على مقاعد البرملان، 
 متمنية ان حتظى االنتخابات
املقبلـــة مبناخ مـــن النزاهة 

والشفافية.

حراكا سياسيا مهما.
وأضافت: فوجئت برئيس 
حزب الوفد يتصل بي ويطلب 
لقائي، حيث أعلن انه رشحني 
لدخول االنتخابات عن الوفد 
لدائرة الدرب األحمر بالقاهرة، 
انني  بسعادة غامرة، خاصة 
ملســـت فيـــه رجـــال متفهما 

وواضحا.
وشـــددت ســـميرة أحمد 
على الـــدور الـــذي يقوم به 
الفنان، مؤكدة انه املرآة التي 
تعكس احتياجـــات املجتمع 
الى صناع القـــرار، ومن هذا 
املنطلق ستحرص على تبني 
كل القضايا التي طرحتها في 
مسلســـل »ماما في القســـم« 
بداية من أزمات التعليم، مرورا 
بأزمات املواصـــالت، فأزمات 

التموين واإلسكان.
وكشفت ان عملها الدرامي 
القـــادم ســـيكون »مامـــا في 

والقاضي ودخلت البرملان، لذلك 
آمل ان متثـــل نصف املجتمع 

بحق.
الى حزب  وعن انضمامها 
الوفد، قالت ان رئيس احلزب 
د.السيد البدوي من السياسيني 
احملترمني، وأثبت منذ توليه 
رئاسة احلزب ان الوفد يشهد 

إدارة احدى املدارس، وتصادف 
العديد من األزمات تضطرها 
الى التردد بصفة مستمرة على 
أقسام الشرطة للتقدم ببالغات 
ضد أصحاب السلوكيات غير 
الســـوية من وجهـــة نظرها، 
وتؤكد سميرة احمد ان املسلسل 
أكثر ما شجعها على حسم قرار 
الترشح لالنتخابات البرملانية 
املقبلة، موضحة انها تعلمت من 
خالل املسلسل كيفية الدفاع عن 
حقوقها حتى لو من احلكومة، 
قائلة: لذلك قـــررت ان أكون 
لسان حال الشعب، وآن آخذ 

حق الشعب من احلكومة.
انهـــا في حال  وأوضحت 
الفوز بدخول البرملان ستركز 
على قضايا املرأة بصفة خاصة، 
حتى تكون صوتها القوي في 
البرملان، وقالت: أنا سعيدة ألن 
املرأة العربية وصلت ملنصب 
نائب الرئيس والوزير والسفير 

القاهرة - العربية: أعلنت 
الفنانة ســـميرة أحمـــد انها 
قررت خوض انتخابات مجلس 
الشعب )البرملان( املقبلة عن 
حزب الوفد املعارض، وقالت 
انهـــا انضمـــت مؤخـــرا الى 
حزب الوفد الليبرالي ليكون 
واجهتها السياسية في حملتها 
االنتخابية من جهة، ولكي تعبر 
من خالله عن رأي الشعب حتت 
البرملان من جهة اخرى،   قبة 
ســـميرة أحمد مولـــودة في 
مدينة أسيوط عام 1935م، بني 
7 أشقاء وشقيقات منهن الفنانة 
خيرية أحمد، ومن املشـــهور 
عنها حرصها على ان تكون لها 
وجهة نظر وإسقاطات سياسية 
قوية في األعمال الدرامية التي 
تقدمها، وآخرها مسلسل »ماما 
في القسم« الذي عرض خالل 
شهر رمضان املاضي، وتناول 
قصة امرأة تعمل رئيس مجلس 

سميرة أحمد

صحتك
التلقيح 

االصطناعي 
يزيد فرصة 

إنجاب الذكور
ـ يو.بي.آي:  لندن 
وجد علماء استراليون 
الالتـــي  النســـاء  ان 
يجرين عمليات تلقيح 
اصطناعي ينجنب غالبا 

ذكورا.
وذكر الباحثون من 
جامعة »نيو ساوث 
ويلز« االسترالية في 
دراستهم التي نشروها 
في الدورية البريطانية 
لعلوم النساء والتوليد 
وشملت 14 الف عملية 
والدة ان 56% من اطفال 

االنابيب ذكور.
العلمـــاء  وقـــال 
ان تقنيـــة التلقيـــح 
االصطناعي التي تؤخذ 
خاللهـــا بويضة من 
املرأة ويتم تلقيحها 
السائل  باســـتخدام 
املنوي للرجل مخبريا 
قبل اعادتها الى رحم 
املرأة مخصبة تزيد 
من احتمـــال اجناب 

ذكور.
الى ان  واشـــاروا 
تقنيـــة اخرى تدعى 
تقنية احلقن املجهري 
»اي.ســـي.اس.اي« 
والتـــي تتلخص في 
اســـتخالص حيوان 
منوي واحد وحقنه 
في بويضـــة واحدة 
حتـــت املجهر جتعل 
نسبة اجناب االناث 

اكبر.

الصفحة األمنية  ص8
صفحة آراء ص31

مقاالت الزمالء  كتاب الصفحة األخيرة ص47

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق


