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خووش حچي20 من ذي القعدة 1436 املوافق 4 سبتمبر 2015 يا ألطاف اهلل

تسلم وتسليم الطرود البريدية في احملافظات 
بدال من سنترال كيفان.

اتفاقيات الربط الكهربائي العربي تدخل
مرحلة التوقيع.

٭ احنا چذي ونحصل نصه�ا مقطوط بالبر، 
شلون اذا صار التوزيع باحملافظات؟!

٭ فكروا بالربط اإلنساني ومساعدة
الالجئني أواًل!

واحد أبواللطف

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

»يجب منع نشر االنتقادات ألجسام 
اآلخرين ولو بقوة القانون«.

املغنية البريطانية شيريل 
فيرنانديز فيرسيني ردا على 
التكهنات حول سبب نحولها 
ووصف بعض املعجبني لها 

بأنها »كيس من العظام«.

»في العشرينيات من عمري كنت 
أستولي على أدوار لنساء في 

الخمسينيات واآلن أجد ممثالت 
في العشرينيات يأخذن مكاني«.

املمثلة البريطانية آن هاثاويه 
)32 عاما( في اقرار بأنه ال 

يحق لها الشكوى من تفضيل 
ممثالت أصغر سنا عليها.

»معنديش طباخين«.
د. ناهد العشري وزيرة 
القوى العاملة والهجرة 

املصرية، ردا على سؤال 
اإلعالمي عمرو الليثي في 
برنامجه »بوضوح«: »هو 

حضرتك مش بتطبخي ملوخية 
باألرانب يا دكتورة؟«، وقالت: 
»أنا مش محتاجة حلد وبادخل 

املطبخ وباعمل كل حاجة 
بنفسى!«.

»هيفاء وهبي فنانة حقيقية«.
الفنانة املصرية فيفي 

عبده متحدثة عن هيفاء 
وهبي التي يظلمها البعض 

ويقلل من موهبتها التمثيلية، 
قائلة عنها: انها فنانة صادقة 

وليست مجرد وجه جميل، 
وكفى مسلسل »مرمي« األخير 
الذي أدت فيه دور شخصيتني 

شقيقتني بإتقان وفهم عميق 
ألبعاد كل شخصية.

»أريد أن أشكر السير أليكس فيرغسون 
ومدير الكشافين جيم لولور وأيضا 

أشكر كل أعضاء وأفراد النادي«.
النجم املكسيكي خافيير 
هيرنانديز )تشيشاريتو( 

يتجاهل مدرب فريقه السابق 
في مان يونايتد لويس فان 
غال بعد انتقاله إلى بايرن 

ليڤركوزن األملاني.

»ماريو العب موهوب للغاية، ال شك في 
ذلك على اإلطالق، «.

جنم ميالن السابق 
البرازيلي ريكاردو كاكا يحذر 

مهاجم الروسينيري ماريو 
بالوتيللي من التهاون في 

الفترة املقبلة.

»هذا ال يصح وال يليق«.
الفنان املصري محمد 

صبحي في مداخلة 
ببرنامج »العاشرة مساء« 

معلقا على فقرة اختيار ملكة 
جمال املقابر والعشوائيات، 

مؤكدا ان »ساكني العشوائيات 
واملقابر لديهم الرغبة في احلياة 
والتغيير والعيش كبني آدميني، 

وهذا حقهم، لكن ان اجري 
مسابقة الختيار ملكة جمال 

للعشوائيات، فهذا عيب
وال يصح«.
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مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

محمد ناصر السنعوسي يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kwومضات

خبر منقول عن لسان مسؤولني لدولة 
مجاورة، أقام الدنيا ولم يقعدها في 

الكويت.. خبر قد يكون محرفا، أو قد 
يتنصل منه قائله، أو قد يصدر نفي له.. 
اندفع إعالميونا بغريزة التقاط العثرات 
لفتح معركة عدتها وعديدها ورق أبيض 
وحبر مسفوح على صفحات جرائدنا.. 

والنتيجة مزيد من الضغوط على الشعب 
الكويتي وإقالقه وزعزعة ثقته بأمنه وأمانه.

يا أهل الصحافة، يا إعالميي الكويت.. يا 
نوابنا األفاضل، يا ذوي املنابر السياسية، 

دعوا ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر، أليست 
لدينا حكومة سمعت ما سمعتم؟ أليس لدينا 

مسؤولون غيورون على وطنهم ستكون 
لهم الكلمة الفصل في هذا املوضوع؟ ملاذا 
نستبق األمور دائما بفتح معارك وهمية 

لسنا وال من مصلحتنا أن نفتحها وخاصة 
مع »اجليران«؟ أنا ال أقول ان نسكت 

عن حقوقنا، ولكننا في دولة مؤسسات، 
لدينا حكومة تتحدث باسمنا وتدافع عن 

حقوقنا ومخولة بحماية امننا الوطني 
واالقتصادي.. دعوها تقم بدورها، ثم إذا 

حملتم تقاعسا أو تقصيرا ال تقتصروا 
بتوجيه اللوم لها.. نعم اللوم لها وليس 

لآلخر.. هكذا نضمن حصر املسؤوليات، 

وال ننصب انفسنا كمسؤولني عن الدفاع 
والداخلية واخلارجية واإلعالم، وسواها من 

الوزارات التي مازال قياديوها على رأس 
أعمالهم!

ما حدث، هو اخلطأ بعينه، ثم تصعيد 
املوضوع قبل تبني حقيقته، ونحن في غنى 

عن تداعياته.. نحن دولة صغيرة مساملة، 
تسعى لتحقيق تنمية »مازالت خجولة« 
للنهوض باقتصادها وتطويره ملجابهة 

ضغوطات عديدة.. نسعى ألمن مجتمعي 
بجمع كل أطياف مواطنيها حتت سقف 

الوطن.. تسعى لترسيخ مكانتها الوسطية 
كجزيرة صغيرة وسط بحر هائج من 

جميع اجلهات.. هل نحن إذا قمنا بتصعيد 
اخلالفات والعداوات مع »اجليران« قادرون 
على حتمل النتائج؟ تربطنا بالدول املجاورة 

صالت عديدة ال مجال لتعدادها.. هل 
جنازف برمي كل هذه املنافع في عرض 

البحر من أجل إرضاء الذات املنتفخة 
بكلمات رنانة وصيحات غضب متسرعة قد 

يصعب علينا ابتالعها الحقا؟
هدوءا وصبرا ولنخفف من غلوائنا، 

ونتذكر انه حتى السمكة قد تنجو من 
سنارة الصياد لو أبقت فمها مغلقا.

وسامحوني..

بني حبيبي: أعرف اننا خذلناك حكاما 
ومحكومني بجسدك الطاهر الذي تالعبت 
به أمواج البحر املتوسط، ولعله اكرم منا 

جميعا، اذ قذف به على ساحله دون خدش 
وكأنه يوصلها لنا رسالة واضحة ال تقبل 

اللبس »استحيوا شوية«.
هكذا هي أمة العرب اليوم واملسلمني، 
امة مهانة اجلانب، فلو كان هذا طفال 

»اسرائيليا« لقامت الدنيا وما قعدت نصرة 
له، اما اطفالنا فمستباحون ودماؤنا 

مستباحة، فهذا طفلنا تعرض صورته 
وليس من احتجاج اال من االفراد وهم قلة 
واالكثرية يلوذون بالصمت املطبق لألسف!

ابني ايالن عبداهلل كردي، أكتب سطوري 
وأعتذر لك نيابة عن مليار مسلم مقهور 
يشاهدونك »مرميا على الساحل«، وكأن 
ظهرك يقول لنا: »وجهي ال يريد رؤية 

وجوهكم اجلبانة!«.
واهلل أبكتني صورة هذا الطفل السوري 

الغريق على سواحل بودروم التركية، 
واعتبرها الصورة االكثر تأثيرا من صور 
الالجئني السوريني، أتدرون ما قصة ايالن 

كردي وعمره 3 سنوات الذي مات غرقا 
ومعه شقيقه غالب وعمره 5 سنوات؟!

تقول عمتهما تيما الكردي: لقد كانا برفقة 
والديهما على منت زورق مكتظ بالالجئني 

السوريني الفارين من جحيم البراميل 
املتفجرة وامليليشيات املتحالفة مع الشيطان 

و»داعش« وانقلب الزورق املطاطي الذي 
يقلهم قرب جزيرة كوس اليونانية، وفارق 
الطفالن احلياة مع والدتهما وجنا والدهما 

عبداهلل، وهكذا فرت االسرة من كوباني 
تريد احلياة بعيدا عنها وعن جحيمها.
وتواصل العمة تيما قائلة: والد الطفل 
ايالن كان قد قدم طلب جلوء الى كندا 
اال انه رفض في العام املاضي. وتقول 

العمة الغاضبة: لو ان االسرة حصلت على 
سترات النجاة لكانت فرصتها في احلياة 
اكبر، خاصة أن التقارير تقول ان البحر 

كان هادئا وقت انقالب الزورق.
وتختتم بزفرة حارة: لقد حاولت قدر 

االستطاعة مساعدة العائلة بوضع مبلغ من 
املال في حساب بنكي اال ان محاوالتي باءت 

كلها بالفشل، وهكذا وجدت العائلة نفسها 
مضطرة الى مغادرة سورية بزورق املوت.

وهكذا نرى اليوم املشهد واضحا على 
موت الضمير العربي واالسالمي والعاملي 

لألسف!
ومضة )1(:

صغيري ليس يسعفني الكالم
وحرفي هل تراه له مقام

يفر صغارهم من نار حرب
وموج البحر يقذفهم ركام

ومضة )2(:
وامعتصماه!

امرأة مسلمة استنجدت باخلليفة املعتصم 
باهلل من الروم، حرك على اثرها املعتصم 

جيشه آنذاك لنجدتها، واليوم يباد الشعب 
السوري ويهجر على مرأى ومسمع من 

العالم والكل يبحث عن ذاك املعتصم.
آخر الكالم:

يا أيها البحر ال تبكي وتبكينا
وابلع دموعك ان الدمع يؤذينا
متى ستعرف ان املوج موطننا
فليس من بلد في البر يأوينا

يا أيها البحر ال تبكي على شعب
أبكى الصخور ولم يبِك السالطينا

كل البالد بوجه الضيف مقفلة
اال السماء اراها رحبت فينا

وهكذا رأى العالم كله حكاما وشعوبا 
صورة الطفولة تلفظ دون شاطئ انساني، 

وأدمعت عيوننا وفطرت قلوبنا!

ال تبلعوا الطعم

البقاء هلل

سليمان راشد خليفة الراشدـ  83 عاماـ  الرجال: 
ضاحية عبداهلل السالمـ  ق1ـ  شارع صنعاء 
ـ م65ـ  ت: 66292081ـ  النساء: الروضة 

ـ ق5 ـ ش55 ـ م15 ـ ت: 22519246.
فاطمة مختار أبل حس�ن اش�كناني، زوجة حسني 
علي هاشمـ  60 عاماـ  الرجال: احلسينية 
االشكنانيةـ  ميدان حوليـ  ت: 90077763 

ـ النساء: بيان ـ ق5 ـ ش5 ـ م45.
عبداهلل عواد زياد السربلـ  37 عاماـ  اجلهراءـ  
ــائم العثمانـ  ق5ـ  ش1ـ  ج17ـ  م79  قس

ـ ت: 66666964 ـ 66721122.
عائشة راشد احلمداني، أرملة سالم خلف احلمداني 
ـ 74 عاما ـ مبارك الكبير ـ ق6 ـ ش10 ـ 

م7 ـ ت: 99975989 ـ 99225115.
عب�داهلل خليل عب�داهلل علي الف�ودري ـ 65 عاما 
ــرف ـ ق3 ـ ش323  ـ الرجال: غرب مش
ـ م37 ـ ت: 60306070 ـ 99000947 ـ 
ــاء: الرحاب ـ ق3 ـ ش8 ـ م13 ـ ت:  النس
98822689 ـ 66216677 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.

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

هند البلوشي وفريق »نور الظالم«
ضيوف »ألو األنباء« اليوم

حتل الفنانة هند البلوشي وفريق مسرحيتها 
»نور الظـــام« ضيوفا على »ألو األنباء« اليوم 
اجلمعة من الســـاعة 7 إلى الساعة 8 مساء للرد 
على جميع أســـئلة واستفســـارات القراء حول 
نشاطاتها الفنية الغنائية وخططهم املستقبلية، 
وســـيكون معها الفنانتان حا ورمي الكويتية 
والفنان الشاب أحمد السعدون، وذلك على الهاتف 
رقم 22272890. أو من خال البريد اإللكتروني: 

.editorial@alanba.com.kw

لص يستنجد بالشرطة!

نصيحة: »أضربي عن الزواج.. تعيشي أكثر«!

ساو باولوـ  أ.ف.پ: محاولة سرقة في الشارع 
ونداءات استغاثة.. املشهد مألوف في البرازيل 
إال أن طالب النجدة هـــذه املرة هو احد لصني 
حاوال سرقة امرأة بعدما متكنت السيدة وهي 
خبيرة في الفنون القتالية من تطويق رأســـه 

برجليها.

فلسوء حظه وقع ويسلي سوسوا دي اروجو 
وشـــريكه على مونيك باستوس احملترفة في 
رياضة اجليو جيتسو عندما كانت في طريقها 
إلى النادي للتدرب في اتشبانديا )شمال شرق( 
على ما ذكر موقع »جي 1« التابع حملطة »غلوبو« 

التلفزيونية.

دبيـ  ســــي.ان.ان: لطاملا شغلت فكرة العمر 
الطويل والشباب الدائم األذهان، بدءا بالعلماء 
واألطباء وُكتاب القصص والروايات والفاسفة 

وصوال إلى األشخاص العاديني، دون نتيجة.
وبينما، أشارت بعض الدراسات إلى أن سر 
العمر الطويل يتمثل باحلمية الغذائية الصحية، 
وجتنب بعض املمارســــات املضــــرة بالصحة، 
وممارسة التمارين الرياضية، والراحة النفسية، 
فإن األشخاص املعمرين الذين عاشوا فوق املائة 
عام، لديهم وجهة نظر مختلفة. وفيما يلي، بعض 

وجهات النظر هذه:
فبحســــب جيرتيتود ويفر، التي عاشت 116 
عاما، فإن سر العمر الطويل سببه اللطف. وقالت 
ويفر: »عامل األشخاص بشكل صحيح وكن لطيفا 

معهم بالطريقــــة ذاتها التي تريدهم أن يكونوا 
لطفاء معك«، مضيفة أن ســــبب عدم إصابتها 
بأمراض مزمنة يعــــود إلى امتناعها عن تناول 

الكحول أو التدخني، والنوم بشكل كاف.
وللبعض أســــباب أكثر غرابة يعزون إليها 
أعمارهم الطويلة. فبحسب جيسي غاالن، التي 
عاشت مائة و9 أعوام، دون أن تتزوج أبدا، فإن 
سبب حياتها الطويلة هو عدم ارتباطها برجل. 

وقالت عن الرجال: »إنهم سبب املشاكل«!
بينما عاشت أديلينا دومينغيز 114 عاما، ولم 
حتتج خال تلك األعوام إلى تناول أي دواء أو 
الذهاب إلى املستشفى أبدا. وقالت دومينغيز إن 
السبب هو عدم وضع مساحيق التجميل، فضا 

عن عدم تناول الكحول أو السجائر.

قبلة فيكتوريا في عيد ميالد روميو

احتفلت املصممة واملغنية السابقة فيكتوريا 
بيكام بعيد مياد إبنها روميو الـ13.

وقد نشرت فيكتوريا صورة لها وهي تقبل 
روميو في صفحتها على أحد مواقع التواصل 

االجتماعي، وعبرت فيكتوريا عن فخرها وحبها 
الكبير لروميو ومتنت له عيد مياد سعيد.

كما نشرت فيكتوريا صورة ألوالدها الثاثة 
روميو وبروكلني وكروز.

مقاالت الزمالء
17كّتاب »الرأي«


