
يصل يوم الثالثاء القادم النجم الكبير 
الفنان حسني فهمي ورئيس احتاد النقابات 
الفنية ورئيس جهاز الس���ينما املصرية 
مم���دوح الليث���ي بدعوة م���ن مدير عام 
األكادميية يوسف الرفاعي للمشاركة في 
حفل تخريج دفعة جديدة في تخصصات 
املونتاج التلفزيوني واالخراج التلفزيوني 
وهندسة الصوت، والتصوير واإلضاءة، 
والصحافة املطبوعة، حتت رعاية وكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك الصباح 
وذلك يوم االربعاء بفندق ريجنسي وسوف 
يعق���د مؤمتر صحافي مبق���ر األكادميية 
مبنطقة حولي الس���اعة احلادية عشرة 

صباحا على هامش حفل التخرج.
جاءت دعوة الفنان حسني فهمي ملا يتمتع به من شهرة 
واسعة وجماهيرية كبيرة ومشوار فني مازال مستمرا حيث 
إنه قام بعمل 112 فيلما سينمائيا اشهرها مع الفنانة سعاد 

حسني خلي بالك من زوزو واميرة حبي 
انا والعشرات من االعمال التلفزيونية وقد 
شغل رئيسا ملهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي وس���فيرا للنوايا احلسنة باألمم 

املتحدة.
ويأتي حضور الكاتب الكبير ممدوح 
الليثي ملا له من مشوار فني كبير حيث انه 
كتب العديد من سيناريوهات االفالم التي 
تعتبر عالمة في تاريخ السينما املصرية 
منها ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، 
الكرنك، املذنبون، ال اكذب ولكني اجتمل، 
استقالة عاملة ذرة، وقد ساهم في العديد 
من االعم���ال التلفزيوني���ة والتي وصل 
عددها 164 فيلم���ا تلفزيونيا و600 فيلم 
تسجيلي و1500 ساعة دراما بني مسلسالت وسهرات، وقد 
حصل على العديد من اجلوائز عن كتابة السيناريو وانتاج 

العديد من االفالم.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شهد طريق صبحان السريع اصطدام مركبة أميركية بحاجز 
حيث انفلت مق����ود املركبة من قائدها ال����ذي أصيب بإصابات 
متفرقة ليتم نقله الى مستشفى العدان عن طريق رجال الطوارئ 

الطبية.
ومن جانب آخر اصيب طفل 4 سنوات اثر تصادم مركبتني 
على طريق الدائري السابع باالضافة الى إصابة مواطن 27 عاما 
بكسر في الساق اليمنى ومت نقله الى مستشفى الفروانية عن 
طريق احمد موسى وعايد محمد ونايف الضاعن من الطوارئ 

الطبية.
وإلى منطقة اجلليب فقد تعرض وافد بنغالي للدهس اسفر عن 
كسر في قدمه ليتم اسعافه عن طريق جابر حسني وعبداحلميد 
محمد الى مستش����فى الفروانية، كما تعرض وافد بنغالي الى 
الدهس في منطقة احلساوي على يد شخص مجهول ما ادى الى 
اصابته بكسر في الفخذين، وإلى الشامية فقد احترقت مركبة 
وافد لبناني اجلنسية ما ادى الى حرق بكتفه من الدرجة األولى 

ليتم نقله الى املستشفى األميري.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
صحيفة ليبية تدعو للم الشمل وتوحيد الصف العربي.

ـ لسه فاكر.. كان زمان.. مع االعتذار ألم كلثوم.
صينية حاولت االنتحار ألن زوجها نسي عيد ميالدها.

ـ ال يحوشك.. باچر كلنا ناخذ قرض عشان نشتري هدايا.
أبواللطفواحد

سيد حسني سيد هاشـم سيد أحمد بهبهاني � 
78 عاما � الرجال: شرق � احلسينية 
اجلديدة � شارع عبداهلل األحمد � ت: 
22418664 � النساء: ضاحية عبداهلل 
الس���الم � ق2 � شارع صنعاء � م4 � 

ت: 99788815.
نوري ثامر سـرور العتيبـي، أرملة عبداهلل 
عايض فرحان العتيب���ي � 79 عاما 
الس���رة � ق2 � ش4 � م43 � ت:   �

.99424506
جمعان عمر رحيل العازمي � 69 عاما � بيان 
 � � م14 � ج1 � ت: 60052626  � ق9 

.99912255
شـريفة محمد علي اخلالدي، أرملة حسني 
علي أحمد القبندي � 65 عاما � الرجال: 
الفرواني���ة � ق2 � ش79 � م26 � ت: 

النس���اء:   �  99628019 � 99733212
اش���بيلية � ق3 � ش320 � م1 � 304 � 

ت: 99501554.
محمد علي حسني محمود الفيلكاوي � 77 عاما 
� الرجال: العدان � ق2 � ش14 � م27 � 
ت: 99681868 � النساء: العدان � ق7  

� ش22 � م33.
صبيحة كاظم علوان، أرملة يوسف مبارك 
املجيبل � 72 عام���ا � الرجال: مبارك 
الكبير، ق5 � ش9 � م19 � ت: 99086085 
� النساء: جنوب السرة � الزهراء � ق5 

� ش505 � م28 � ت: 25240145.
هداية هادي عباس اخلالدي � 18 عاما � الرجال: 
األحمدي � ق4 � مسجد اإلمام الرضا � 
ت: 99614152 � النساء: األحمدي � ق1 

� ش20 � م618 � ت: 66985533.

هيلة زياد زايد العتيبي، أرملة منيف محمد 
جبيران العتيبي � 73 عاما � صباح 
السالم � ق11 � الشارع األول � ج6 � م24 

� ت: 99709800 � 55500052.
شيخة إبراهيم محمد الربيعة، زوجة محمد 
حس���ن أحمد األنصاري � 57 عاما � 
الرجال: القصور � ق7 � ش36 � م4 � ت: 
99417144 � 97154899 � النساء: القرين 

� ق4 � ش22 � م27 � ت: 97101016.
علـي حسـن أحمـد الشـراح � 58 عام���ا � 
الرج���ال: غرناطة � ق2 � ش1 � م34 � 
ت: 65575527 � النساء: السرة � ق3 
� ش8 � م17 � ت: 99371828 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
رثوع عازم امليخ العنزي � 56 عاما � العقيلة 
� ق3 � ش324 � م53 � ت: 66915366 

.66569311 –
عيدان محمد حسـني اخلليفـة � 74 عاما � 
جنوب السرة � حطني � ق2 � ش224 

� م19 � ت: 99047174.
مرمي عباس عبداهلل � 84 عاما � الرميثية 
� حس���ينية القائم � ق3 � ش ساطع 
احلصري � مقابل مدرسة ابومتام � عزاء 
النساء عصرا فقط � ت: 99798855 � 

الدفن التاسعة صباحا.
محمـد صالـح ثجيـل الشـمري � 71 عاما � 
الرجال : اجلهراء � س���عد العبداهلل � 
ق2 � ش220 � م80 � ت: 66146675، 
النساء: اجلهراء � القصر � ق4ب � ش3 

� م9 � ت: 97993739.

يا طويل العمر الكالم معهم ضائع

بقلم د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

ويبقى آية اهلل السيستاني كبيرًا

بقلم عبدالهادي الصالح

سر لغة النصر النوبية والقلوب البيضاء

بقلم ذعار الرشيدي

خنق غزة بعد حصارها

بقلم سلطان إبراهيم الخلف

أين التحرك اإليجابي؟

بقلم مصيب نجم

أين الداخلية؟

بقلم جاسم راشد العبود
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كّتاب صفحة آراء

تقاس عظمة االمراء والزعماء بقدر 
ما يحفرونه في ذاكرة التاريخ من مآثر 
واجنازات، وما يرسونه من اعراف 
وتقاليد حضارية ومؤسسية في ادارة 
الدولة، وعلى مدى تاريخها انعم اهلل 
على الكويت بثلة من احلكام االكابر 
الذين تركوا بصمات واضحة في صرح 
النهضة الكويتية، واستطاعوا بجدارة 
الكويت احلديثة،  واقتدار ان يبنوا 
وان يجعلوا منه����ا دولة كبرى في 
جميع احملافل، رغم صغر مساحتها 
ومحدودية عدد سكانها، حتى غدت 
الكويت بفضل هذه اجلهود املتراكمة 

دولة ملء السمع والبصر اقليميا ودوليا.
ومن ح����كام الكويت الذين نفخ����ر بهم ونعتز 
بإدارتهم لشؤون الدولة وننتظر توجيهاتهم السديدة 
في املناسبات االسالمية والوطنية حضرة صاحب 
السمو االمير اخلامس عشر الوالد »العود« الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح، وقد ش����اء اهلل ان 
نتشرف بلقاء سموه يوم الثالثاء املاضي في معية 
كوكبة من وجهاء وابناء قبائل الكويت االخيار الذين 
يتفانون في خدمة وطنهم حبا واخالصا وانتماء.

وكان اللقاء مع س����موه يفيض بالدفء وحب 
الوطن واحلنان واحلوار الهادف البناء، فقد اعتاد 
سموه ان يلتقي بأبناء الكويت ويضعهم في صورة 
التحديات احملدقة بالوطن كلما س����نحت الفرصة 
ودعت الضرورة في مشهد رائع للعالقة بني احلاكم 

واحملكوم قلما يتكرر في مجتمعاتنا.
وتلك نعم���ة كبيرة ان حبا اهلل تعالى اميرنا 
بقدرة فائقة على التعامل مع االحداث اجلس���ام 
باحترافية سياسية فريدة وحكمة ديبلوماسية 
خالقة وابوة نادرة، فكثير من الزعماء يلجأون خالل 
االزمات الى اصدار القرارات ورمبا اطالق العنان 
لزوار الفجر النتهاك حرمات البيوت بصرف النظر 
عن النتائج اال ان حكيم الكويت وصباحها املشرق 
بابتسامته الس���احرة يتعامل مبسؤولية فائقة 
النظير مع مثل هذه االحداث، فسموه يتقن فن ادارة 
احلوار وسياسة الباب املفتوح مع شعبه بجميع 
فئاته وش���رائحه وقبائله مهما كانت التحديات، 
اذ ال تعرف ثقافة سموه التفرقة بني ابناء الوطن 
على اساس قبلي او مذهبي او غير ذلك مما آذى 
اسماعنا عبر بعض وسائل االعالم، فسموه يطمح 
كما عبر في خطاباته املتكررة الى االرتقاء باالنسان 
الكويتي وحتسني مس���توى معيشته، وصناعة 
مستقبل مزدهر البنائه، وسموه قريب من الشعب 

يشاركه افراحه واتراحه.
ال متل����ك وانت جتلس مع س����مو االمير اال ان 
تش����عر بالفخر واالعتزاز، النك في ضيافة حكيم 
وزعيم كبير عاش في كنف الديبلوماسية والسياسة 

ردح����ا طويال من الزمن، وتقلب في 
مناصب شتى اكسبته خبرات كبيرة 
وواسعة، وجعلت منه حاكما شامخا 
الطراز االول، ومحبا  وسياسيا من 
لشعبه ومحبوبا من كل ابناء وطنه 
على اختالف شرائحهم ومشاربهم، 
ومدركا للمخاطر، ورغم خطورة بعض 
التطورات التي تشهدها ساحة ديرتنا 
على الصعيد السياسي ال جند منه اال 
احلكمة والتوجيه السديد والنصح 
الرشيد والنفس الطويل، فها هو سموه 
وفي اكثر من مناسبة خالل الفترة 
الكويتي،  املاضية يخاطب الشعب 
مؤكدا حرصه على الدستور والدميوقراطية ومحذرا 
في الوقت نفسه من اثارة النعرات الطائفية البغيضة 
التي تستهدف ضرب النسيج االجتماعي وتفكيك 
الكويت الى شيع واحزاب متناحرة، وتأتي كلمات 
سموه املفعمة بحب الوطن واحلرص على وحدته 
الوطنية لتعبر بصدق واخالص عما يجيش في صدر 
سموه من احساس بالغضب العارم واأللم الشديد 
جراء التجاذبات التي تشهدها الساحة ومحاوالت 
التكسب الش����عبي الرخيص على حساب الوطن 

ومصاحله العليا.
ان الكوي����ت في نعمة عظيمة يحس����دنا عليها 
الكثي����رون، وعلى ابنائها الك����رام ان يقدروا قيمة 
ه����ذه النعمة اجلليلة وان ي����ردوا اجلميل للوطن 
باحملافظ����ة على وحدته الوطنية التي تفيا ظاللها 
آباؤنا واجدادنا فنهلوا في ظلها االمن واالستقرار 
والتواصل االجتماعي بعيدا عن الضغائن واالحقاد 

واثارة صغائر االمور وسفاسفها.
ولع����ل اهم مطلب من ابناء ش����عبنا الوفي هو 
التجاوب مع النداء املتكرر للوالد القائد واالب احلاني 
واملوجه الراشد والقائد احلاذق سمو االمير الذي 
يشغله هم ان يعيش جميع ابناء الوطن على نهج 
اآلباء واالجداد في تعاون وتناغم وتكافل الن اثارة 
الفرقة والتشتت واالختالف لن جتلب على البلد اال 

الويالت وكل ابناء الكويت في مركب واحد.
لن انسى ما حييت حديث سمو االمير الصادق 
الذي جتلت فيه قدرته الفائقة على االقناع والثقة 
بالنفس واالخالص لوطنه وشعبه واحلرص على 
سالمة امن واستقرار الكويت والنظرة املستقبلية 
الثاقبة، فقد استطاع سموه ان يبدد الكم الهائل من 
االحباطات التي تراكمت خالل الفترة املاضية بفعل 
ممارسات البعض، واعتقد انه آن االوان للتعاطي 
االيجابي مع توجيهات سموه للمحافظة على كويت 
اخلير والعزة والكرامة التي اعطتنا الكثير والكثير 
وب����ات من واجبنا ان جنزل له����ا العطاء، اللهم قد 
بلغت اللهم فاش����هد، وحفظ اهلل الكويت وقادتها 

وشعبها من كل مكروه.

سلطان بن سلمان بن حثلين
أمير قبيلة العجمان

في حضرة »العود«  تنتصر الحكمة

»أربع خطوات الى األعلى، 
انها احلدود / أربع خطوات 
الى االسفل، انها احلدود / يا 
إلهي كم هذا الوطن صغير! 
بالدي كم هي صغيرة / حقا 

انها قماط طفل«.
»هذا ه���و وطني، وهو 
بحجم ميكنني اصطحابه 
/ عند ذهابي الى امكنة بعيدة 
/ اذ انه صغير كاألم العجوز 
/ كاملولود اجلديد / اما على 
اخلارطة / فهو كدمعة واحدة 
فحس���ب / هذا هو وطني، 
وهو بحجم ميكنني / من 
ان احفظه في قلبي / كي ال 

أفقده فجأة«.
الس���ماء كتابة  »رغبت 
كلمة السعادة / على ارضك 
يا وطني / ولكن يا لالسف 
/ كانت تلك الكلمة طويلة 
جدا / ولم تتسع لها بقعتك 
الصغيرة / متنت الس���ماء 
كتابة كلمة السالم / ولكن 
يا لالسف / تلك الكلمة ايضا 
كانت طويلة جدا / حتى ان 
نصفها لم تتسع له ارضك 
الصغي���رة / ماذا كان على 
السماء ان تفعل؟ اذا كانت 
كلم���ة احلزن ه���ي الكلمة 
املناس���بة / وكذل���ك كلمة 
البكاء هي املناسبة لبقعتك 

الصغيرة يا وطني«.
> > >

ما تق���دم مختارات من 
قصائ���د كتبه���ا الش���اعر 
»فهاني���س  األرمين���ي 
كريكوري���ان« ع���ن وطنه 
أرمينيا وكأنه يكتبها عن 

بالدي الكويت.

هذا هو وطني
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أبو الفتوح القيادي البارز في جماعة اإلخوان: 
أحب أغاني أم كلثوم والتلمساني كان من عشاقها

حسين فهمي والليثي في حفل تخريج طلبة 
األكاديمية الدولية لإلعالم

أميركية تصطدم بحاجز في صبحان

دب���ي � العربية: قال القيادي 
البارز في جماعة اإلخوان املسلمني 
املصرية د.عبداملنعم أبو الفتوح 
انه يحب االس���تماع إلى أغاني 
سيدة الغناء العربي الراحلة أم 
كلثوم، مؤكدا انه ال يرى عيبا في 
اغانيها العاطفية مثل التي تقول 

فيها »بعيد وحدينا«.
وكش���ف في حديث لبرنامج 
»العاشرة مساء« في قناة درمي 
الفضائية انه كان يعتقد انه فقط 
من االخوان الذين يستمعون ألم 
كلثوم، لكنه عرف في ثمانينيات 
القرن املاضي من املرشد األسبق 
للجماعة الراحل عمر التلمساني 
أن���ه من عش���اق اغانيها ايضا. 
انه ال يشرف االخوان  موضحا 
الق���ول انه���م يحارب���ون الفن 

واإلبداع.
واك���د أبو الفت���وح ان الفن 
احملترم ال يعارضه احد وقد كانت 
أم كلث���وم النموذج األمثل للفن 

الذي يرقى بالعواطف ويهذبها وال 
ننسى لها ايضا اغانيها الدينية 
التي تس���مو بال���روح الى افاق 
بعيدة مثل رائعة ش���وقي »ولد 
الهدى« و»سلوا قلبي« ورائعة 
بيرم التونس���ي »القلب يعشق 

كل جميل«.

نائم في خيطان يسقط 
بـ 4 إبر هيروينية

عبداهلل الهاجري
أحي���ل مواطن ال���ى االدارة العامة 
للمخ���درات بتهمت���ني االول���ى تعاط 

واالخرى حيازة مواد مخدرة.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر 
ان احد املواطنني مبنطقة خيطان شاهد 
مركبة وبداخلها شخص مغمى عليه، 
وعلى الفور ابلغ عمليات الوزارة وتوجه 
ضابط مخفر خيطان الى مكان البالغ 
حيث شاهد شخصا مغمى عليه غير 
طبيعي وبعد فتح الباب ملعرفة هويته 
تبني انه حتت تأثير املخدرات ومعه 4 

)محمد ماهر(األميركية بعد اصطدامهاابر هيروين.

هلل
قاء 

الب

مؤمن المصري
حجزت محكم���ة اجلنايات 
امس قضيتي امن الدولة رقمي 
2008/5 و2009/24 املتهم في كل 
منهم���ا اربعة متهمني بارتكاب 
اعمال عدائية ضد دول اجنبية 
)العراق � افغانستان( جللسة 

28 اجلاري للحكم.
وقد ترافع في األولى احملامي 
سعود فهيد العنزي دافعا بخلو 
اوراق الدعوى م���ن ثمة دليل 
يقيني يدين ه���ؤالء املتهمني، 
وانه ل���و كان هناك دليل ادانة 
واحد ملا وقف للدفاع عنهم، وأكد 

العن���زي ان هذه الدعوى مت حياكتها ضد املتهم 
الثال���ث من قبل امن الدولة حي���ث انه مت الزج 
باس���مه في القضية ملجرد انه متهم في قضية 
امن دولة س���ابقة وكلما فتح محضر في قضية 
من قضايا أمن الدولة يتم الزج باسمه فيها دون 

ذنب او جريرة.
ودفع العنزي ببطالن التحقيقات خللو سبع 
صفحات من صفحاتها م���ن توقيع موكله، كما 
دفع ببطالن التفتيش الوقائي الذي اجراه رجال 
الدورية لس���يارة املتهم الثالث ومن ثم بطالن 
اآلثار التي ترتبت عليها، وطالب ببراءة موكليه 
من التهمة املس���ندة اليهما واحتياطيا استدعاء 

ضابط الواقعة ملناقشته.
وفي القضية الثانية ترافع 
احملامي مبارك الوهيبي عن احد 
املتهمني دافعا بعدم اختصاص 
الكويتي والئيا بنظر  القضاء 
الدعوى بالنسبة للمتهم األول، 
كما دفع ببطالن اعتراف املتهم 
االول لصدوره عن اكراه، ودفع 
الوهيبي بعدم توافر الشروع 
املعاقب عليه قانونا بالنسبة 
ملوكله، كما دفع بعدول املتهم 
األول عن امتام الفعل املسند اليه 
ارادته، وطلب اصليا  مبحض 
عدم اختصاص القضاء الكويتي 
بنظر الدعوى واحتياطيا براءة املتهم من التهمة 

املسندة اليه.
من جانبه صمم احملامي منصور الفضلي على 
دفاعه السابق الذي ابداه بجلسة 12/24 واضاف 
اليه البند اخلامس في مذكرته والتي اشار فيها 
الى اجتاه السياسة العقابية الى التشجيع على 
العدول عن البدء ف���ي تنفيذ اجلرمية مما يأتي 

في صالح املتهم.
وطلب الفضلي اصليا عدم جواز محاكمة املتهم 
الثاني عن التهمة املس���ندة اليه لسبق تقدميه 
للمحاكمة عنها امام احملاكم الباكستانية واحتياطيا 

براءة املتهم مما اسند اليه من اتهام.

هاني الظفيري
أدى انقالب ش���احنة محملة بقناني املياه إلى 

إصابة قائدها بإصابات طفيفة.
وفي التفاصيل ان الشاحنة انحرفت عن الطريق، 

األمر الذي جعلها تنقل���ب على جنبها ليتم ابالغ 
عمليات الداخلية عن موق���ع احلادث بالقرب من 
وصلة الدوحة، وقد مت معاجلة قائد املركبة مبوقع 

احلادث وهو من اجلنسية العربية.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 30

حجز دعويين جديدتين من قضايا »الجهاد« للحكم

انقالب شاحنة وإصابة قائدها

احملامي سعود فهيد العنزي

حسني فهمي

سيدة الغناء العربي أم كلثوم

د.عبداملنعم أبو الفتوح

الشاحنة املنقلبة

200 ُبطل مع وافدين 
و27 مخالفًا بحملة الفروانية

هاني الظفيري
ش����ن رجال أمن الفروانية حملة موس����عة 
بتعليمات من مدير أمن الفروانية العميد غلوم 
حبيب واملقدم وليد الشهاب استهدفت العمالة 
السائبة ومخالفي قانون العمل باالضافة الى 

وكر لتصنيع اخلمور.
وفي التفاصيل ان احلملة التي انطلقت صباح 
امس االول والت����ي داهم رجالها وكرا للخمور 
مت ضبط الوافدين وبحوزتهما 200 ُبطل خمر 
محلي كانا بصدد توزيعها على الوافدين ومت 
احالتهما الى االختصاص. كما استطاع رجال 
أمن الفروانية من ضبط 27 وافدا آسيويا من 
مختلف اجلنسيات وخمسة آخرين مطلوبني 
بقضايا مدنية ليتم حجزهم في نظارة املخفر 

املتهمان وأمامهما املضبوطاتمتهيدا إلحالتهم الى سجن اإلبعاد.


