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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهلل
قرية إسبانية تزرع »املخدرات« لسداد ديونها. تقرير: نتنياهو عاد من أميركــا.. محمــال 

بـ »الوعود السياسية«.
ـ »األسلحة  ٭ وبعض المواطنين عندنا لو يتاجرون ب
النووية« لسداد قروضهم وفوايدها هم يمكن ما 

يسددون نصها.

٭ وبعض الساسة العرب يذهبون لواشنطن 
إما لـ »التسوق« او لـ »التسول«.

واحد أبواللطف

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة
الفجر 4.48

الشروق 6:07
الظهر 11.59

العصر 3.21
املغرب 5:52
العشاء 7:08

الطقس: مش���مس  حالة 
+ رم���ال مثارة والرياح 
شمالية غربية سرعتها من 

20 الى 45 كم / ساعة

العظمى: 27
الصغرى: 10

أعلى مد:
12.53 ظهرا � 11.57 مساء

أدنى جزر:
6.12 صباحا � 6.16 مساء

البقاء هلل

عبداهلل حمود مطلق الفراع العازمي ـ 67 عاما 
ـ الظهر ـ ق3 ـ ش2 ـ م18 ـ ت: 99640109 ـ 

.66007580
إبراهيم رضا عبدالهادي ـ 59 عاما ـ الرجال: 

حسينية معرفي القدمية ـ شرق ـ ت: 
67007707 ـ 66377556 النساء: قرطبة ـ ق1 

ـ ش2 ـ م31 ـ ت: 99966663 ـ الدفن التاسعة 
والنصف صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

ڤيديو ألميركي بدين ينشد املساعدة يجتاح اإلنترنت

اكتشفا أنهما نسيا طفلتهما مبطعم
بعد مشاهدتها على األخبار!

الزوجة السابقة لسلطان بروناي تتهم 
حارستها الشخصية بسرقة 19 مليون دوالر خسارة قاسية للكويت من االتفاق باخلمسة

عدد مشاهداته 200 ألف مشاهدة، 
وانهال����ت عليه طلب����ات مقابالت 
التلفزة األميركية،  من ش����بكات 
كما عرض بعض املختصني على 
غيب����س خبراتهم ملس����اعدته في 

إنقاص وزنه.

محكمة بريطانية أخرى للمطالبة 
بإعادة خامتي املاس املس����روقني 
من تاجر يعتقد أنه اشتراهما في 
العليا  جنيڤ. وما تزال احملكمة 

في لندن تنظر في القضية.

التقليدية من حمية  معها الطرق 
غذائية، ومتارين بدنية، في تخفيف 

وزنه املفرط.
وجزم بأنه ال يعبأ بردة فعل 
سلبية قد يقابل بها شريط الڤيديو 
الذي يصور حالته مادام قد يساعده 
ذلك في تلقي املساعدة التي يحتاجها 
بشدة. وبعد ساعات قليلة من نشر 
الڤيديو على موقع »يوتيوب« فاقت 

صورتها في النشرات املسائية. وما 
ان رأى والدا الطفلة صورتها حتى 
أسرعا واتصال بالشرطة التي سلمت 
الفتاة إلى والدتها بعد أن تبني لها 

أنها تركتها عن غير قصد.

تزعم اآلن أنها أجبرت على ذلك. 
وأشارت الصحيفة إلى أن فاطمة 
زعمت أيضا بأن مخدومتها مرمي 
طلبت منها بيع املجوهرات لسداد 
الديون التي تراكمت عليها بسبب 
القمار. وقالت إن الزوجة السابقة 
لسلطان بروناي تسعى للحصول 
على تعويضات عن القيمة الكاملة 
لسوار املاس وحركت قضية أمام 

دبي � سي.ان.ان: احتفل األميركي 
روبرت غيبس لتوه بعيد مي���الده 
ال� 23، وهو يعاني من بدانة مفرطة، 
ما دفعه لتسجيل ڤيديو، اكتسح 
موقع يوتيوب، طلبا للمس����اعدة 
خشية أال تتاح له فرصة االحتفال 
بالعيد العام املقبل. ودعا غيبس، 
الذي يعاني من داء السكري، كل 
من يشاهد شريط الڤيديو املساعدة 
في نشره أمال في احلصول على 
مساعدة إلنقاص وزنه البالغ 700 

باوند )317 كيلوغراما(.
وناش����د قائال وهو يتعثر في 
الوق����وف: »أحاول فقط احلصول 
على مساعدة من شخص ما.. أعمل 
ألن يكون الڤيديو األكثر مشاهدة 
وبالتأكيد سيراه شخص ما ميكنني 

رمبا من تلقي املساعدة.
واضاف قائ����ال: »اعلم أن هذه 
فرصتي األخي����رة.. أبلغ 23 عاما 

ولم أعش حياتي مطلقا«.
وأوضح أنه، ومنذ سن الرابعة، 
يعاني م����ن البدانة، التي لم جتد 

بيل إير � يو.بي.أي: لم يكتشف 
والدان أميركيان أنهما نسيا طفلتهما 
البالغة من العمر 3 سنوات في مطعم 
مبيريالند إال بعد أن رأيا صورتها 
خالل مش����اهدتهما نشرة األخبار 
املس����ائية على شاشة التلفزيون. 
وذكرت شبكة »أي بي سي نيوز« 
أن الطفلة هارموني كانت في أحد 
فروع مطعم »تش����اك إي تشيز« 
في ميريالند مع والديها حلضور 
حفلة كبيرة. وقالت شرطة مقاطعة 
هارتفورد إن كل من والدي هارموني 
اللذين يتشاركان حضانتها ظن أنها 
ذهبت إلى املنزل مع الوالد اآلخر. 
واتصل مدير املطعم بالشرطة ليبلغ 
أن الطفلة بقي����ت وحيدة بعد أن 
إلى أحد املوظفني وقالت  توجهت 
له إنها عطشانة. وبعد أن عجزت 
الش����رطة عن حتديد مكان والدي 
الطفلة طلبت من وسائل اإلعالم نشر 

لندن � يو.بي.آي: اتهمت الزوجة 
السابقة لسلطان بروناي حارستها 
الشخصية بس����رقة ما قيمته 12 
مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 
19 ملي����ون دوالر من مجوهراتها 
واستبدالها بحلي مزيفة ال قيمة لها. 
وقالت صحيفة »ديلي ميل« امس 
إن م����رمي عزيز )55 عاما( اتهمت 
حارستها الشخصية فاطمة ليم )36 
عاما( باالستيالء على سوار ماسي 
قيمته 3.5 ماليني جنيه إسترليني 
وخامتني من املاس قيمتهما مليون 
جنيه إسترليني خالل عامي 2008 
و2009 واستخدامها لتسديد الديون 
التي تراكمت عليها بسبب القمار. 
وأضافت أن ماكس مالني محامي 
زوجة س����لطان بروناي السابقة 
ابلغ احملكم����ة العليا في لندن أن 
احلارسة الشخصية فاطمة اعترفت 
بأنها أخذت املجوهرات بطريقة غير 
ش����ريفة من منزل مخدومتها في 
حي كنزينغتون وسط العاصمة 
البريطانية حني جرى استجوابها 
من قبل الشرطة في بروناي لكنها 

روبرت غيبس

الطفلة كما ظهرت على شاشة قناة األخبار

الزوجة السابقة لسلطان بروناي مرمي عزيز احملترف البرازيلي روجيريو سجل هدف الكويت الوحيد أمام االتفاق             )األزرق.كوم(

آبل تطلق »ipad3«.. ونبوءة جوبز حتققت
بـ »ثورة األجهزة اللوحية«

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: من املتوقع أن تزيح 
شركة آبل العمالقة للتكنولوجيا في وقت مبكر 
فجر الي���وم بالتوقيت احمللي للكويت )مس���اء 
أمس بتوقيت سان فرانسيسكو( النقاب عن آخر 
اصدارات الكمبيوتر اللوحي الشهير الذي تنتجه 
ويحمل اسم »آي باد3« خالل حدث إعالمي يقام 

في مدينة سان فرانسيسكو األميركية.
وتتكتم آبل كعهدها في مثل هذه املناس���بات 
على طبيعة املنتج اجلديد الذي ستكش���ف عنه 
النقاب، ولكن بعض العاملني في قطاع التكنولوجيا 
يعتقدون أن الوقت قد حان كي جتدد الش���ركة 
شباب الكمبيوتر اللوحي الشهير الذي يدر عليها 

أمواال طائلة.
وطرحت آبل النسخة األول من الكمبيوتر آي 
باد في ابريل عام 2010 عندما كان الراحل ستيف 
جوبز مازال يتولى رئاسة الشركة. وحتققت نبوءة 
جوبز بأن الكمبيوترات اللوحية س���وف تفتح 
املج���ال أمام ثورة في عالم ما بعد الكمبيوترات 

املكتبية بأسرع مما كان هو نفسه يتوقع.
وعندما طرحت النسخة الثانية من آي باد في 
مارس عام 2011، كانت مبيعات النسخة األولى 
من الكمبيوتر قد بلغت أكثر من 15 مليون جهاز، 
مبا ميثل أكثر من 80% من إجمالي مبيعات جميع 

الكمبيوترات اللوحية على مستوى العالم.
وحقق اجلهاز آي باد 2 جناحا أكبر من سابقه 
حيث بلغت مبيعاته حوالي أربعني مليون جهاز، 
م���ن بينها 15 مليون جهاز خ���الل الربع األخير 
فقط. ويقول شاو وو وهو محلل اقتصادي من 
مؤسسة ستيرن أجي لألبحاث إن »الناس ينتظرون 
احلصول على آي باد جديد، وهناك تصاعد حقيقي 

في حجم الطلب«.
وارتفعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر اللوحي في 

الوقت الذي تراجع فيه االقبال على الكمبيوترات 
املكتبية، ورغم أن مبيعات الكمبيوترات املكتبية 
تتفوق على مبيعات األجهزة اللوحية بنس���بة 
ستة إلى واحد، إال أن كثير من اخلبراء يقولون 
إن رجحان كفة الكمبيوترات اللوحية هو مسألة 

وقت ليس أكثر.
وقال تشارلز وولف وهو محلل في مؤسسة 
»نيدهام أند كو« في تصريحات لصحيفة »يو.

إس.إي توداي« األميركية »من املدهش كيف حقق 
هذا املنتج انتشارا في قطاعات األعمال والتعليم 

والرعاية الصحية«.
ورغم أن آبل س���تظل على األرجح املستفيد 
الرئيسي من اإلقبال على شراء أجهزة الكمبيوتر 
اللوحي، إال أن منافس���يها يتطلعون بش���غف 

للحصول على قطعة من الكعكة.
ودأبت شركة آبل على االستهزاء بالشائعات 
الت���ي تتواتر عن طرح أجهزة س���تكون »قاتلة 
آي ب���اد«، ولكن يتعني عليها هذه املرة أن تأخذ 

خصومها على محمل اجلد.
ورغم أن النسخة الثالثة من آي باد ستستمر 
في الهيمنة على س���وق الكمبيوترات اللوحية، 
إال أنها يتع���ني على تتفوق بف���ارق كبير على 
خصومها إذا ما أرادت أن حتتفظ بهمينتها على 
األسواق عندما يحني موعد طرح اجليل اجلديد 

من الكمبيوترات اللوحية.
ويسود إجماع واسع على أن آي باد اجلديد 
س���وف يتضمن شاش���ة توفر درجة نقاء أعلى 
وكاميرا أكثر كف���اءة ومعاجلا أقوى، كما يتنبأ 
البعض أن يتضمن اجلهاز حتديثا لنظام التشغيل 
)أي أو إس 6( وأن يحتوي على منظومة املساعدة 
الرقمية )س���يري( التي تتوافر حاليا فقط على 

الهاتف آي فون من آبل.

الشعار الذي استخدمته آبل لألعالن عن اطالق »ipad3« اجلديد

األمم املتحدة تطلب اعتماد 
ضريبة على املشروبات 

الغازية والوجبات السريعة

برملان إندونيسيا ينوي منع 
النائبات من ارتداء التنانير القصيرة

جني���ڤ � د.ب.أ: طالب تقرير أعده خبراء باألمم 
املتح���دة بفرض ضرائب على املش���روبات الغازية 

والوجبات السريعة.
ورأى اخلبراء ف���ي تقريرهم أن هذا هو الطريق 
لتجاوز األسلوب غير الصحي للتغذية املنتشر في 

الدول الغنية مثل أملانيا.
وأوصى أوليفر دي ش���وتر مق���رر األمم املتحدة 
اخلاص لشؤون األغذية بقطع الطريق على الصناعات 
الزراعية أمام اإلنفاق الواسع على حمالت الترويج 
للوجبات السريعة كثيرة الدهون والسكر أو امللح.
وجاءت مطالبة دي شوتر بفرض هذه الضريبة 
اخلاصة على األغذية التي تؤدي الى ارتفاع نس���بة 
البدانة ضم���ن قائمة طويلة م���ن االقتراحات التي 
تضمنها التقرير الذي تقدم به الثالثاء املاضي ملجلس 

األمم املتحدة في جنيڤ.
وانتقد دي ش���وتر في تقري���ره منح الكثير من 
الدول امتيازات بش���كل غير مباشر إلنتاج األطعمة 

غير الصحية على نطاق واسع وتسويقها.
وحاول دي شوتر في تقريره التأكيد على ضرورة 
مواجهة أساليب »التغذية العصرية« من خالل فرض 

ضرائب إضافية على هذه األغذية.
ومن املتوقع أن تؤدي اقتراحات دي ش���وتر إلى 

نقاش واسع بني اخلبراء املعنيني.
وقال دي شوتر مبررا اقتراحاته إن دافعي الضرائب 
هم في النهاية من يتحمل عواقب إغراق األس���واق 
بأطعمة الوجبات السريعة في حني أن األغذية الصحية 
مثل اخلضراوات والفاكهة غالية الثمن مقارنة باألغذية 
املصنعة، وأنه في الوقت الذي تخصم الصناعة تكاليف 
التصنيع من الضرائب املستحقة عليها فإن تكاليف 
الرعاية الصحية التي يتكبدها دافعو الضرائب ترتفع 
عل���ى الدولة في ضوء تزايد األم���راض ذات الصلة 

بالنظم الغذائية اخلاطئة.
كما رأى اخلبراء أن دعم املنتجات الصناعية يعد 
أحد األس���باب وراء تزايد الفجوة بني الدول الغنية 
والفقيرة فيم���ا يتعلق باألغذية وأنه في حني يبدو 
جزء من سكان العالم وكأنه محكوم عليه باجلوع فإن 
ماليني البشر في الدول الصناعية لديهم غذاء يفوق 

حاجتهم بكثير وغير صحي في الوقت ذاته.

جاكرتا � أ.ف.پ: أعربت منظمات مدافعة عن حقوق 
املرأة عن صدمتها لنية البرملان االندونيسي فرض منع 
على ارتداء النائبات خالل ممارسة واليتهن النيابية 

مالبس تعتبر »مثيرة« مثل التنانير القصيرة.
وقال رئيس مجلس النواب مرزوقي علي »نعرف 
ان ثمة الكثير من عمليات االغتصاب واالعمال غير 
االخالقية االخرى في الفترة االخيرة، ذلك الن النساء 

ال يرتدين املالبس املناسبة«.
وتابع يقول »النساء اللواتي يرتدين مالبس غير 
مناسبة يثرن الرجال لذا ينبغي وقف ذلك. تعرفون 
كيف هم الرجال: املالبس املثيرة جتعلهم يرتكبون 
امورا«. وقال ريفريزال )اسم واحد( الرئيس املساعد 
للجنة الشؤون العائلية في املجلس الذي يشن حملة 
العتماد هذا احلظ���ر لوكالة فرانس برس »التنانير 
القصيرة واملالبس القصيرة هي مبثابة دعوة للنواب 

الرجال«.
وذكرت وس���ائل اعالم محلية ان مشروع حظر 
التنانير القصيرة في البرملان يلقى دعما من نائبتني 

كانتا في السابق عارضتي ازياء.
ونددت منظم���ات الدفاع عن حق���وق املرأة في 
اندونيسيا بهذا االجراء وطلبت بوقف حتميل املرأة التي 

تقع ضحية االغتصاب مسؤولية ما حصل لها.
وقبل ستة اشهر اثار محافظ جاكرتا فوزي »فوكي« 
بوي���و موجة احتجاجات بقول���ه ان موجة عمليات 
االغتصاب في احلافالت الصغيرة للنقل املش���ترك 
في جاكرت���ا اثارتها التناني���ر القصيرة التي كانت 

ترتديها الضحايا.
ودعا االندونيسيات الى عدم ارتداء التنانير القصيرة 
في وس���ائل النقل املشترك. ونظمت بعدها تظاهرة 

هتفت فيها النساء »تنورتي القصيرة حقي«.

إقالة تااليتش وتعيني عبداهلل مدربًا للعميد

 تلقى الكويت هزمية قاس���ية امام ضيفه 
االتفاق السعودي )1-5(، مساء امس على ستاد 
نادي الكويت ضمن اجلولة األولى للمجموعة 
الثالثة من كأس االحتاد اآلسيوي والتي تضم 
فض���ال عنهما كال من العهد اللبناني وفي بي 

املالديفي.
وعلى عكس مجريات الشوط األول متاما 
وال���ذي كان متكافئا ب���ني الفريقني وانتهى 
بالتعادل السلبي، وكان الكويت الطرف األفضل 
نسبيا في هذا الش���وط واستطاع الوصول 
الى مرمى االتفاق، انه���ار الكويت متاما في 
الش���وط الثاني وتلقى الفريق األهداف ال� 5 
التي افتتحها احملترف االرجنتيني سبيستيان 
تيجال���ي في الدقيقة )50( م���ن ركلة جزاء، 
قب���ل ان يعود جتالي بع���د دقيقتني إلضافة 
الهدف الثاني له ولفريقه، وس���جل يوسف 
الس���الم الهدف الثالث لالتفاق )77(، قبل ان 
يعود تيجال���ي إلضافة الهدف الرابع لفريقه 
والثالث له )هاتريك( في )82(، واختتم احمد 

عكاش مهرجان أهداف فريقه في الوقت بدل 
الضائع. في حني سجل البرازيلي روجيريو 

هدف الشرف لألبيض )86(.

إقالة تااليتش

من ناحية أخرى قرر نادي الكويت اقالة 
الكرواتي دراغان تااليتش واس���ناد  املدرب 
املهمة للمدرب الوطني محمد عبداهلل، وجاء 
ذلك بعد اجتماع جهاز الكرة برئاسة مرزوق 
الغامن مع رئيس مجلس ادارة نادي الكويت 
عبدالعزي���ز املرزوق قبل نهاية املباراة بربع 
الساعة وعندما كانت النتيجة وقتذاك تقدم 
االتفاق 3-0. وكان تااليتش قد تولى تدريب 
»العميد« منذ بداية املوسم لكنه حقق سلسلة 
النتائج املتواضعة في البطوالت احمللية، وأدت 
الهزمي���ة املذلة امام االتفاق في كأس االحتاد 

اآلسيوي الى االطاحة به مساء امس.
عبداهلل العنزي  ٭
مبارك الخالدي


