
 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 دراسة: األطفال في عامهم األول يتوقعون.. 

  ويحللون أيضا.
 وزيـر اخلارجية الفرنسـي يزور الشـرق 

األوسط ملدة ٣ أيام.
 ٭ بالعربي.. اللي عنده ولد عمره سنة يروح من 
باچر يقدم أوراقه على ديوان اخلدمة والوظيفة 

جاهزة «مستشار».

 ٭ ولو قضى ٣ قرون فلن يفهم شيئا!
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 ملاذا نهتم بنتائج االداء الرائع لشركة ايكويت التي متثل ٨٠٪ من 
صادراتنا غير النفطية؟ أهم منها هي أخبار الصراع السياسي 

املستمر لسنوات متتابعة؟
  نعم ـ عند البعض ـ هذا الصراع أولى باملتابعة والتفاعل من 

معرفة أرباح «ايكويت» لهذا العام والتي بلغت نحو ضعف االرباح 
التي حققتها نظيرتها «PIC» شركة صناعة البتروكيماويات، 

اململوكة بالكامل للدولة العام املاضي، ٨٨٠ مليون دوالر مقابل 
٥٥٠ مليون دوالر رغم محدودية الغاز اللقيم الذي يتم توفيره 

ملصانع الشركة، والسبب في تلك الربحية هو كفاءة تشغيل جميع 
الوحدات االنتاجية، ما رفع املبيعات الى ٢ مليار دوالر وتصدير 

جميع االنتاج في الشرق االوسط وآسيا افريقيا واوروبا.
  هذه النتائج الرائعة يتم جتاهلها متاما ضمن أجواء الصراع 

املستمر حتى ال يفتح أحد ملف اخلسارة التي تكبدتها الكويت 
بعد تسييس قرار شراكتنا مع «داوكيميكال» والذي حال دون 

استكمال النجاحات التي حتققت في «ايكويت» ومضاعفتها عدة 
مرات، أضف اليها كلفة القضايا القانونية جراء الغاء الصفقة 

بغير مبرر فني سوى العبارات املبهمة «هذا قرار سياسي.. وهو 
حق سيادي» إلسكات من يتساءل عن هذا املوضوع، وتدور اآلن 
منازعات قانونية مع الشركة في احملاكم البريطانية، حيث تطالب 
الشركة االم مبلياري دوالر نتيجة الغاء الشراكة بشكل تعسفي، 

والذي تاله مباشرة قيام هذه الشركة بابرام اتفاق مع شركة 
أرامكو في منطقة اجلبيل إلقامة مصانع هناك، بدال من الكويت!

  نعم، اثارة االضطرابات خير وسيلة لصرف االنظار عن اخلسائر 
التي أصابت الكويت ماليا وتقنيا، وكلما توغل السياسيون 
بتدخلهم في ادارة شؤون الدولة ثم ترتب على ذلك التدخل 

خسائر، أوغلوا في اثارة االضطرابات لصرف االنظار وتأخير 
احملاسبة عنها.. ولكن الى متى؟

  كلمة أخيرة: االخوة النواب الذين رفضوا اشاعة الفوضى يوم 
أمس فرقوا بني مواقفهم السياسية مع احلكومة ومحاولة دفع البلد 

نحو فلتان تتسلل من خالله جهات تتحني الفرص لالنقضاض 
على الكويت من الداخل، أحد هؤالء النواب صرخ في شاب صغير 
كان يقول نريد إسقاط النظام، قائال «هذا النظام هو الذي جاء بنا 

كنواب، هل تعرف أنت ماذا تقول؟ انتبه يا عزيزي». 

 نقلت
   «داو كيميكال» 
مشروعها من 
الكويت إلى 
اجلبيل.. من 
اخلاسر؟
 

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي
  وادخلي جنتي 

 خديجة يوسف سعد البوسميط 
ـ ارملة علي احمد السميطي ـ ٨٢ 

عاما ـ الرجال: السرة ـ ق١ ـ ش٧ ـ 
م٣١ ـ ت: ٥٥٥٥٦٩٥٩ ـ ٦٧٠٦٦٩٥٩، 

النساء: جنوب السرة ـ السالم ـ ق٧ 
ـ ش٧١٥ ـ م٢٦ ـ ت: ٦٤٦٤٩٩٠٠.
  سلمان عادل خضير صباح ـ ٢٤ 

عاما ـ حسينية البلوش ـ اجلابرية 
ـ ت: ٦٦٩٠٩٩٠٩ ـ ٦٦٠٦١٠١٠ ـ 

.٦٦٧١٧٢٧٣
  سعد حسن فهد السهلي ـ ٨٠ عاما 

ـ هدية ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٥ ـ ت: 
٦٦١٠٠٥٩٦ ـ ٦٦٦٦٢٠٢٦.

  رقية محمد الرهيف ـ ارملة علي 
خليفة الطراروه ـ ٨١ عاما ـ الرجال: 

حطني ـ ق٣ ـ ش٣١٠ ـ م٣٥ ـ ت: 
٦٥١١٠٠٠٣، النساء: الزهراء ـ ق٨ ـ 

ش٨٠٧ ـ م١٦٠.
  مرزوق عامر هادي احلجرف ـ ٨٥ 

عاما ـ الرجال: خيطان ـ ق٥ ـ 
ش عبداهللا بن املقفع ـ م٢٢ ـ ت: 
٩٩٠٦٨١٢٠، النساء: خيطان ـ ش 

عبداهللا بن املقفع ـ ق٧٧.
  فهد مشعل جرمان املريخي ـ ١٨ 

عاما، خالد مشعل جرمان املريخي ـ 
١٦ عاما، بندر غريب محمد املريخي 
ـ ١٧ عاما ـ العارضية ـ ق٦ ـ ش٢ 

ـ ج٣ ـ م١٧ ـ ت: ٦٠٣٢٣٢٣٢ ـ 
.٥٥٣٣٣٥١٥

  منيرة بدر ناصر السبيعي ـ ٢٠ عاما ـ 
الرجال: العديلية ـ ق٢ ـ ش املروة ـ 

م١١ ـ ت: ٩٩٨٢٧٠٠٦، النساء: ضاحية 
عبداهللا السالم ـ ق١ ـ ش١٥ ـ م٦.
  حميدة عبداهللا محمود األشوك ـ 

٥٥ عاما ـ الرجال: مسجد البحارنة 
ـ الدعية ـ ت: ٩٩٨٨٣٢١٢، النساء: 

الرميثية ـ ق١ ـ شارع املعتمد ـ 
ج١٥ ـ م١٤ ـ ت: ٦٦٥٧٦٣٧٢ ـ الدفن 

التاسعة صباحا 

 مواقيت الصالة 

 حالة البحر 

 حالة الطقس 

 الفجر 3:17
  الشروق 4:50
  الظهر 11:45

  العصر 3:20
  املغرب 6:40
  العشاء 8:10 

 أعلى مد:
  ٨٫٢٩ ص ـ ٩٫٢٣ م

  أدنى جزر:
  ٢٫٠٧ ص ـ ٣٫٢٥ م 

 العظمى: ٤٣
  الصغرى: ٢٩ 

 حار والرياح شمالية 
  غربية سرعتها

   من ٢٠ الى ٤٥ كم/ ساعة

 عمرها ٩١ عامًا وتبيع أدوات لالنتحار!
 سان دييغو ـ يو.بي.آي: صادرت السلطات 
األميركية ادوات انتحار تصنعها تسعينية في 

منزلها وتبيعها عبر البريد.
  ونقلت قناة «كاي أن دي أس» عن شارلوت 
هيدرون (٩١عاما) من بلدة سان دييغو ان عناصر 
من مكتب التحقيقات الفيدرالية «أف بي أي» 
داهموا منزلها وصادروا عدة االنتحار وجهاز 

كمبيوتر وآلة احلياكة التي متلكها.
  وكانـــت هيدرون قد جذبت األنظار بعد أن 
استخدم شـــاب (٢٩عاما) يعاني من االكتئاب 
عدتها ليقتل نفسه باستخدام غطاء بالستيكي 

ميكن أن يعبأ بالهيليوم.
  وتبيـــع هديـــرون وابنهـــا األدوات عبـــر 

البريد. 

 يحل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد لقطاع املساجد وليد الشعيب ضيفا على 

قراء «األنباء» غدا األحد على مدى ساعتني من 
الساعة ٧ الى الساعة ٩ مساء.

  وسيتحدث الشعيب عن مختلف القضايا التي تهم 
جمهور قطاع املساجد واألئمة واخلطباء وآخر 

استعدادات الوزارة الستقبال شهر رمضان الكرمي 
واملصليات الرمضانية وغيرها من األمور املهمة.
  وميكن للقراء األعزاء االتصال بضيف «األنباء» 

على األرقام: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 وليد الشعيب 
  في ضيافة «األنباء» األحد

�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف من داخل وخارج الكويت

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

يتقدمون  بجزيــل ال�صكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد

ال�صـيـخ/ �صباح االأحمد الجابر ال�صباح

و�صمـــــــو ولـــــــــــي الــــعــــهـــــد االأمني

ال�صـيـخ/ نواف االأحمد الجابر ال�صباح

و�صعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س االأمـــة

ال�صيد/ جا�صـــــم مــحمــد الخرافي

و�صمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س الـــوزراء 

ال�صـيـخ/ نا�صر المحمد االأحمد ال�صباح

وال�صادة ال�صيوخ والوزراء  واأع�صاء جمل�صي االأمة والبلدي

ولكل من تف�صل مبوا�صاتهم فـي وفاة فقيدهم الغايل 

املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عائـلــة الــواوان

مطر طاهر الواوان ال�صمري

 حليب احلمير.. 
  سر الرشاقة!

 لندن ـ يو.بي.آي: اكتشف باحثون 
إيطاليون ان في حليب احلمير فائدة 
كبيرة إذ انه يساعد في احلفاظ على 

الرشاقة والطاقة وصحة القلب.
  وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 

انه بعدما كان يقال ان حليب احلمير 
هو سر جمال اإلمبراطورة املصرية 

كليوباترا فقد وجد باحثون إيطاليون 
انه يخلق املعجزات حول محيط اخلصر 
ويساعد املرء على التمتع بالرشاقة التي 

يطمح إليها.
  وأضاف الباحثون ان حليب احلمير 

الغني بزيوت األوميغا ٣ والكالسيوم 
ميكن أن يكون أفضل من أي شيء آخر 

للقلب وللحفاظ على معدالت مرتفعة 
من الطاقة طوال اليوم.

  وعمد الباحثون اإليطاليون إلى اختبار 
حليب احلمير والبقر على فئران ليتبني 

ان التي شربت حليب البقر ازدادت 
ضخامة في حني ان التي شربت حليب 

احلمير لم تكسب وزنا كبيرا.
  وتبني ان معدالت الدهون في الدم 

التي ميكن أن تلحق ضررا بالشرايني 
والقلب كانت أقل عند شرب حليب 
احلمير الذي ساهم أيضا في عمل 

خاليا الطاقة بسرعة أكبر بحيث حتول 
الغذاء إلى طاقة.

  يشار إلى ان شرب حليب احلمير كان 
رائجا في العصر الفيكتوري حتى ان 

أبو الطب أبوقراط أوصى به لعالج 
الكثير من األمراض بدءا من لدغات 

األفعى وصوال إلى نزف األنف.
  يذكر ان حليب احلمير معروف في 
تشيلي وينصح به ملرضى السكري. 

 تشيلية تقوم بحلب حمارتها 


