
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نادي فالمنغو يحصد لقب الدوري البرازيلي بعد صيام 17 عاما.

ـ والفـال لنا فنحن صائمـون عن »دوري التنمية« و»كأس التطور« 
منذ 20 عاما.

خبير ألماني: الهواء المنعش يساعد على معالجة االكتئاب.
ـ يعني إذا أنت ساكن في أم الهيمان ومع التلوث اللي فيها انسى تتعالج 

أبواللطفواحدمن االكتئاب!

البقاء هلل
علي حمـود صالح بويابـس ـ 82 عاما ـ الرجال: 
النزهة ـ ق3 ـ ش36 ـ م6 ـ ديوان صالح 
بويابـــس ـ ت: 97989474 ـ 99759166، 
النساء : الشهداءـ  ق4ـ  ش417ـ  م12ـ  ت: 

25233101 ـ 97913717.
منال احمد محمد املرزوق ـ زوجة عبدالرحمن 
حمـــد الصانـــعـ  63 عامـــاـ  الرجـــال: 
الشامية ـ ق5 ـ شارع وهران ـ م16 ـ ت: 
99798896، النساء: النزهةـ  ق3ـ  شارع 

عكا ـ م30.
عبـداهلل طلق مطيلـق العريـر العتيبـي ـ 73 عاما 
ـ م15 ـ -ت:  القصـــور ـ ق6 ـ ش16  ـ 

.66188884
مرضي سـعيد حميرين العنـزي ـ 82 عاما ـ شرق 
االحمديـ  ق1ـ  الشارع الثالثـ  م176ـ  ت: 

66901991 ـ 66858574 ـ 97878745.
محمـد عبدالرحمن حمد جعفر الكندري ـ 86 عاما ـ 
الرجال: الشـــعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 

99722257، النساء: الروضةـ  ق4ـ  شارع 
ابوموسى االشعريـ  م18ـ  ت: 22515245 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
فاطمة طاهر العامرـ  ارملة احمد سليمان العامرـ   
71 عاماـ  الرجال فقط: حسينية العباسيةـ  
املنصورية ـ ت: 66186116 ـ 99819536.

غزالن احمد علي السعيدي ـ 5 اعوام ـ اجلهراء ـ 
القصر ـ ق2 ـ ش5 ـ م29 ـ ت: 99018787 
ـ الدفـــن العاشـــرة صباحـــا مبقبـــرة 

اجلهراء.
هيا سالم سعود العازميـ  ارملة مبارك عيد بـن 
عايش العازمــي ـ 94 عاما ـ الصباحية 
ـ ق4 ـ ش13 ـ م77 ـ ت: 66872224 ـ 
99013811 ـ الدفــن التاســـعــة صباحــا 

مبقبــرة صبحان.
مشعل مزعل فهد العنزيـ  71 عاماـ  الدوحةـ  ق4 
ـ الشارع السادس ـ م51 ـ ت: 99833479 

ـ 99707894.

دخيـل حماد غتر احلربي ـ 79 عاما ـ االندلس ـ 
ق12 ـ ش16 ـ م24 ـ ت: 97677778.

عبدالـرزاق عبداحلميد عبدالعزيـز الصانع ـ 81 عاما 
ـ كيفـــان ـ ق5 ـ ديـــوان الصـــانع ـ ت: 
24837726 ـ الدفـــن الثامنـــة والنصف 

صباحا.
محمـد جبر عيـد اجلـروان ـ 69 عاما ـ الرجال: 
صباح الناصر ـ ق6 ـ مقابل الــــدائري 
السادس ـ ت: 99075870 ـ 66276672، 
النســـاء: اشـــبيلية ـ ق4 ـ م284 ـ قرب 
محطة البنزين ـ ت: 99816982 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
رومي جلفان دنبوح السعيدي ـ 74 عاما ـ الواحة 
ـ ق4 ـ ش3 ـ م3 ـ ت: 66114412 ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء.
محمد حميد عباس دشتيـ  24 عاماـ  صباح السالم 
ـ ش1ـ  ج11ـ  م20ـ  ت: 25512198ـ  55512198 

ـ الدفـــن التاســــعة صباحا.
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دائما ما يتحجج مؤيدو احلكومة 
واملنافحــــون عنها عندما يريدون 
تبرير مواقفهم املؤيدة للحكومة 
بأنهم ينشــــدون مصلحة الكويت 
وخايفني على البلد، فبهذا املفهوم 
الواسع واملطاط يتذرع دائما محامو 
احلكومــــة وعليه فلتكن جلســــة 

االستجواب ســــرية ولتحجب احلقائق واملعلومات 
عن الشعب الكويتي ولنتستر على الرشوة والفساد 
مــــن اجل مصلحة الكويت ولنقــــف مع احلكومة في 
فســــادها وقصورها وجتاوزاتها مــــن اجل مصلحة 
الكويت ولنســــكت عن مئات املاليني التي اهدرت في 
طوارئ 2007 من اجل مصلحة الكويت ولنتجاوز عن 
املاليني املهدرة فــــي اللوحات االعالنية للداخلية من 
اجل مصلحة الكويت ولنســــكت عن موضوع الفحم 
املكلســــن ومحطة الصبية وكارثة مشــــرف من اجل 
مصلحــــة الكويت وليذهب املعارضون فهم مؤزمون 
متهــــورون اصحاب مصالح ضيقــــة ومدفوعون من 
الغير وليحتكر محامو احلكومة من النواب احلقيقة 

والنظرة البعيدة واستقرار البلد بهم فقط.
فهكــــذا مؤيدو احلكومة كلما ضاقت بهم الســــبل 
وحوصروا باحلقائق الدامغة الواضحة جلأوا الى هذا 
املفهوم الواسع بادعاء املصلحة العامة واستقرار البلد 
والنظرة البعيدة ليبرروا خضوعهم وخنوعهم، فهم 
فقط اصحــــاب النظر والرأي، وهم فقط احلريصون 
على البلــــد، وهم فقط العقالء واملخلصون، وكل من 
يخالفهم او يعري مواقفهم ينعت مبا سبق ذكره من 
التأزمي والتهور والتخوين الــــى غير ذلك من التهم 

املعلبة.
ان مصلحة الكويت هي مبحاربة املفسدين واملرتشني 

الذين باعوا ذممهم واماناتهم ملصاحلهم الضيقة.
ان مصلحة الكويت هي بتعرية وفضح كل متجاوز 

ومفسد مهما كان اسمه وارتفع منصبه.
ان مصلحة الكويت بالثبات على املبدأ وقول احلق 

مهما بلغت كلفته.
ان مصلحة الكويت هي باحلفاظ على العهد وامليثاق 

بني احلاكم واحملكوم.
ان مصلحة الكويت أاّل تكرس اعراف برملانية من 
شأنها جتريد االدوات الدستورية من فاعليتها كالسرية 

في االستجوابات.
ان مصلحة الكويت ان نخلص البلد من كل من يعتقد 

اننا سلع وباملال يستطيع ان يفعل كل شيء.
ان مصلحة الكويت هي باحلفاظ على مؤسســــة 
مجلــــس االمة واحلفاظ على حق الشــــعب الكويتي 

باملشاركة في ادارة البلد.
هذه مصلحة الكويت التي نريدها ونراها فهل يعي 

املنبطحون للحكومة حقيقة ذلك.

مازالـــت الذاكرة حتمل 
بــقايـــا صـــور شـــوهاء 
سوداء لدماء ونار وخراب 
وتكســـير، وأصــــــوات 
العنة غاضبة تهز األرض 
وتدمي أدميها بعد نشـــر 
الصور الكاريكاتورية في 

الدمنارك.
أرجو ثم أرجو وأرجو أال يتكرر املشـــهد 
نفسه ضد »سويسرا« بعدما قررت منع إقامة 
املآذن في املساجد، وأن يستعيض املتحمسون 
عن ذلك بالدعاء على »سويســـرا« واالكتفاء 
بذلك الدعاء، فإن كان دعاؤهم صاحلا وصادرا 
من نفوس صاحلة ومؤمنة، وكان دعاء حقا 
ال ظلما وال ظاملا، فإن اهلل سيســـتجيب لهم، 
وإن لم يستجب لهم فذلك يعني أنهم ليسوا 
أهال للدعوة وأن دعاءهم ينطوي على ظلم ال 

يرضاه اهلل لعباده السويسريني.
»سويسرا« كما هو معروف عنها، تشتهر 
بجبالها التي يكسوها ثلج الشتاء، فتصبح 
مقصدا حملبي التزلج الذين يتقاطرون عليها 
من كل حدب وصوب، وهم غالبا من األثرياء 
وأصحاب املاليني، وهذه الســـياحة الشتوية 
تشكل مصدر دخل لسويسرا، فلو مت االكتفاء 
بالدعاء على قمم جبالها والتضرع إلى البارئ 
عـــّز وعال، أال يهبط عليها الثلج وأن يحبس 
عنهـــا املطر، فإننا بذلك نكـــون حققنا املراد 
بالدعاء السلمي وبشكل حضاري يدلل على 

إميان حقيقي باهلل رب السموات واألرض.
كما أن »سويسرا« أيضا تشتهر بصناعة 
الســـاعات، وهي الرائدة فـــي هذه الصناعة، 
وتنتج أغلى الســـاعات في العالم واملعروفة 
بدقتها وبأنها »ال تقدم وال تؤخر« والعالم كله 
يضبط إيقاعه عليها. فلو دعونا على ساعاتها 
بالدمار واخلراب والتقدمي والتأخير، واستجاب 
اهلل لدعائنـــا، فنكون بذلـــك حققنا ما نريد 
دون أن تبح أصواتنا بالزعيق وبالشتم غير 
املجديني ووفرنا على أنفسنا أعواد الكباريت 
التي سنحرق بها اإلطارات وما ينتج عن ذلك 

من تلويث بيئتنا ال بيئة »سويسرا«!
وكذلك فإن »سويسرا« مشهورة بصناعة 
»الشـــوكوالتة« وبذلك ميكننـــا الدعاء على 
»الشـــوكوالتة« السويســـرية، متوسلني أن 
تســـيح في شوارع سويســـرا وأن تغوص 
فيها أقدام املشاة وإطارات السيارات، فتتعطل 
احليـــاة هناك، أو أنهم ميوتـــون غرقًا بتلك 

الشوكوالتة.

أين تكون مصلحة الكويت؟!

الحشاش وحرمه ُرزقا بـ »حليمة«

ُرزق مدير إدارة العالقات العامة في وزارة الداخلية العقيد 
عادل احلشـــاش وحرمه االعالمية غادة الرزوقي مبولودة 
جديدة سمياها حليمة لتكون الشقيقة الصغرى ألحمد عادل 

احلشاش، مبروك يا بوأحمد.
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نمط صحـي للحياة 
ممارسـة  يشـمل 
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