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 استقالة رئيس تلفزيون مالطا 
  بسبب ڤيديو يظهره مخمورًا

 األخضر إلى نصف نهائي دوري أبطال اخلليج  
 عاد العربي من الدوحة ببطاقة 
التأهل للدور نصف النهائي من 
دوري أبطــــال اخلليج بعد فوز 
مستحق على العربي القطري ٢-٠ 
أمس في عقر دار األخير ســــجل 
هدفي األخضر املغربي عبداملجيد 
اجليالني (٥٨) وحسني املوسوي 
(٦٥). ســــيطر األخضــــر على 
مجريات الشوط األول لكن دون 

خطورة تذكر على مرمى العربي 
الذي افتتح بدوره الفرص اخلطرة 
من تســــديدة قوية لالرجنتيني 
بيسكوليتشي من داخل منطقة 
اجلزاء ردتها العارضة (١٢) وجاء 
رد العبي األخضر سريعا بتسديدة 
من خــــارج منطقة اجلزاء لعلي 
مقصيد أنقذهــــا احلارس رجب 
حمزة وقبل نهاية الشــــوط بـ ٥ 

دقائق أخرج املدرب فوزي إبراهيم 
العب الوسط مهدي املوسوي الذي 
كان متواضع املستوى وأدخل بدال 
منه حسني املوسوي. وفي الشوط 
الثاني ضغط األخضر منذ البداية 
وكاد اجليالني يفتتح التسجيل 
بعد عرضيــــة متقنــــة من فهد 
الفرحان حولها اجليالني برأسه 
إال أنها ارتطمت بالقائم (٥٥) وعاد 

الفرحان ومرر كرة عرضية إلى 
اجليالني الذي لم يتوان في تسديد 
الكرة بقوة عانقت الشباك (٥٨) 
ومتكن األخضر مــــن مضاعفة 
النتيجة بعد متريرة بينية من 
محمد جراغ إلى املوسوي الذي 
راوغ احلارس رجب ووضعها في 

املرمى (٦٥).
 ٭  عبدالعزيز جاسم  

 مالطاـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير 
إعالمية أمس أن رئيس هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون جوزيف 
ميزي في جزيرة مالطا استقال 
من منصبـــه علـــى خلفية 
شريط ڤيديو مزعوم يظهر 
فيه وهو مخمور أثناء حفل 

أعقب توزيع جوائز مسابقة 
«يوروفيجن» الغنائية مبدينة

دوسلدورف في أملانيا األسبوع 
املاضي.

  وقـــدم ميـــزي خطـــاب 
استقالته في وقت متأخر اول 
من امس االثنني، فيما وصفه 

أنه مكيدة من «شـــخص ما» 
يرغب في اإلضرار بالتلفزيون 

الوطني.
  وجاء ذلك بعدما نشـــرت 
االحد املاضي صور ومقاطع 
ڤيديو على االنترنت مليزي 
وقـــد ســـقط علـــى األرض 

ويحتاج ملســـاعدة ضيوف 
آخرين ليصعد الدرج.

  وقـــال ميـــزي إنـــه قدم 
اســـتقالته مراعاة ملصلحة 
هيئة اإلذاعـــة والتلفزيون
ولكنـــه سيســـعى الظهـــار 

«احلقيقة».  

 53  مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة 

 حالة البحر  مواقيت الصالة 

 أعلى مد:
  6.14 ص – 5.03 م

  أدنى جزر
  11.40 ظهرا 

 حالة الطقس 

 حار + رمال مثارة والرياح 
شمالية غربية سرعتها

  من 20 : 45 كم/ ساعة
  العظمى: 42 - الصغرى: 27 

 الفجــر 3:19 
الشــروق 4:50

  الظهــر 11:45  
العصــر 3:20 

  املغــرب 6:39 
العشــاء 8:08 

 «العدان»: التوأم السيامي وشقيقهما املنفصل بصحة جيدة
تنفــــس اصطناعي عنــــد الوالدة 
مباشرة وأدخلتا الى العناية املركزة 
لالطفال اخلدج في املستشفى حتت 
رعاية طبيــــة ومتريضية فائقة 
واشــــرف على عملية نقلهما الى 
قسم االشعة فريق طبي ذو كفاءة 
عالية. وبينت د.النقيب ان االشعة 
املقطعيــــة اظهــــرت ان الطفلتني 
امللتصقتني تشــــتركان في بطني 
واحد للقلــــب ولكل واحدة منهما 
رئتان وكبد وكليتان وجزء علوي 

لالمعاء منفصل.
  يذكر ان الطفلتني السياميتني 
مازالتا في العناية املركزة لالطفال 
حديثي الوالدة في مستشفى العدان 
وتتلقيان التغذية الوريدية الكاملة 
وأبدى وزير الصحة د.هالل الساير 
الكامل  اهتمامه باحلالــــة ودعمه 
لتقــــدمي افضل الرعايــــة الطبية 

والصحية لهما. 

 قالت رئيسة قسم االطفال في 
مستشفى العدان د.نيران النقيب 
ان التوأم السيامي واملولود الثالث 
املنفصل الذين ولدوا باملستشفى 

امس يتمتعون بصحة جيدة.
  واضافــــت د.النقيب لـ «كونا» 
امس ان هذه احلالة االولى التي يتم 
فيها تسجيل والدة توأم ملتصق 
مع مولود ثالث منفصل في الكويت 
حيث ان التوائم امللتصقة عادة ما 

تكون في حدود اثنني فقط.
  وذكرت ان والدة التوأم السيامي 
وهما طفلتان ملتصقتان في منطقة 
الصدر والبطن ولديهما حبل سري 
واحد ويزنان ٢٫٣٠٠ كيلوغرام عند 
الوالدة متت بعملية قيصرية لسيدة 
مقيمة في الشهر الثامن من حملها 

اما املولود الثالث فهو ذكر.
الطفلتــــني  ان    وأوضحــــت 
 صورة للتوأم السيامي امللتصق امللتصقتــــني احتاجتا الى اجهزة 

عائـلــة الــواوان

الذي وافته املنية عن عمر يناهز الـ )64( عامًا
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 البقاء هللا 

 يأيتها النفس 
  املطمئنة ارجعي

  إلى ربك
  راضية مرضية

  فادخلي في عبادي
  وادخلي جنتي 

 عبدالعزيز محمد احمد املنصور ـ ٧٣ عاما ـ 
الرجال: مشرف ـ ق٥ ـ ش٧ ـ ج١ ـ م٨ ـ 
مقابل طريق الفحيحيل ـ ت: ٩٩٧١٨٨٩٩ ـ 

٩٧١٨١٤٤٤ ـ النساء: ضاحية عبداهللا السالم ـ 
ق١ ـ ش نصف اليوسف ـ ج١٢ ـ م٢٠ ـ ت: 

٩٩٦٧٩٠٦٩ ـ ٩٩٠٤٥٥٣٣.
  خليف فهد مفضي العنزي ـ ٨١ عاما ـ الرجال: 

الواحة ـ ق٣ ـ ش٢ ـ م٣١ ـ ت: ٩٩٥٦١٥٢٢ 
ـ النساء: الواحة ـ ق٣ ـ ش٢ ـ م٣٣ ـ ت: 

.٩٧٥٤٥٥٤٧
  جواد أحمد باش محمد ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: 

حسينية بوعليان ـ الدعية ـ ت: ٦٦٠٨٨٦٦٦ ـ 
النساء: حسينية بوحمد ـ الدعية.

  مطر طاهر الواوان الشمري ـ ٦٤ عاما ـ 
األندلس ـ ق١٠ ـ ش٢ ـ م٣ ـ ت: ٩٩٣٩٩٠٩٩ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
  صباح مبارك قويضي العازمي ـ ٧٣ عاما ـ 
الرجال: ديوان القويضي ـ العدان ـ ق٨ 

امتداد ـ ش١٥٠ ـ م٣٠ ـ مقابل املسيلة ـ ت: 
٩٧٥٠٩٩٧٩ ـ النساء: العدان ـ ق٨ ـ ش٢ ـ 

م٢٠ ـ ت: ٦٦٥٤٤٠٧٩ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  بدر رشيد غنام الرشيد ـ ٦٤ عاما ـ الرجال: 

الفيحاء ـ ق٤ ـ ش الرباط ـ م٦ ـ ديوان غنام 
الرشيد ـ ت: ٩٩٧٠٥٧٧٤ ـ النساء: الفيحاء 
ـ ق٤ ـ ش الرباط ـ م٥ ـ ت: ٢٢٥٤٣٥٨٧ ـ 

الدفن بعد صالة العصر. 

 فيلم مصري من إنتاج الكويتي عمار هاشم 

 طلعت زكريا يصل الديرة الليلة لتصوير «السمان» 
التمثيل للمرة االولى اضافة 
الى ان القصة والســـيناريو 
واحلوار اشـــترك هاشم في 
كتابتها مع السيناريســـت 
ايهاب نصر وينتظر ان يدرج 
للعرض خالل العام احلالي، 
وتدور احداث الفيلم في اطار 

كوميدي.
  يذكر ان النجم  طلعت زكريا 
يستعد لتقدمي مسلسل «ست 
كوم» بعنوان «عائلة حاحا» 
وسيكون مختلفا عما قدمه في 

فيلم «حاحا وتفاحا»
 ٭  مفرح الشمري 

 يصل النجم املصري طلعت 
زكريا الى البالد الليلة في اول 
زيارة له الســـتكمال تصوير 
مشاهد فيلمه اجلديد «السمان» 
الذي يشـــارك فيه نخبة من 
النجوم من بينهم احمد راتب 
وعفاف شعيب ومحمود اجلندي 
وســـليمان عيد ونرمني ماهر 
الكويتي  النجم  الى  باالضافة 
عبداالمام عبداهللا كضيف شرف 

ومن اخراج محمد الشورى.
  الفيلم مـــن انتاج املنتج 
الكويتي عمار هاشـــم الذي 
 طلعت زكريا  عمار هاشم يخوض في هذا الفيلم جتربة 


