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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مسؤول أوروبي: ذعر H1N1 »مختلق« وبعض اللقاحات خطر.
ـ ولماذا لم نسمع صوتك قبل أشهر عندما أرعبتم الشعوب؟!

وزارة الداخلية تبدأ العمل بخدمة الدفع اإللكتروني لمخالفات المرور والهجرة.
ـ حلوة خدمة الـ »أون الين« للمخالفين.

أبواللطفواحد

إقرار قانون إس����قاط 
الفوائ����د ع����ن ق����روض 
املواطنني وضع احلكومة 
في مأزق حقيقي، فهي لم 
تكن تتمنى ان يقر املجلس 
هذا القانون حتى ال تضطر 
ل����رده النها تعلم ان كلفة 

رد القانون س����تكون غالية، خاصة وهي تعلم 
أنها قضية شعبية مؤثرة وانها بردها القانون 
ستتعرض لسخط شعبي، وهو ما سيؤثر على 
موقف النواب من احلكومة والذين سيعبرون 
عن هذا الشعور مبواقف متشددة من احلكومة 
ولن يجدوا افضل من استجواب وزير االعالم 
املرتقب وتأييده وهو مبثابة رسالة للحكومة 

بعدم الرضا النيابي عن رد القانون.
ان تأجيل مجلس الوزراء البت في القانون في 
اجتماعه االخير ليبرهن مدى التورط احلكومي، 
خاصة ان هناك اكثر من وزير اكد أن احلكومة 
سترد القانون، فالنواب الذين وقفوا مع احلكومة 
في االستجوابات اخلمسة املاضية يريدون من 
احلكومة رد التحية واملوافقة على هذا القانون، 
ولكن بكل تأكيد ف����إن احلكومة ما لها صاحب 

وكثيرا ما تضع مؤيديها في مواقف محرجة.
ان احلكومة اآلن تبحث عن حلول وس����ط 
جتنبها تبعات رد القانون، وهي كالعادة ستكون 
حلوال ترقيعية ال حتل املش����كلة وقد تخس����ر 
احلكومة من خاللها مؤيديها من الفريق اآلخر 
املعارض للقانون واملستند إلى ثبات احلكومة 
على موقفها الرافض للقانون. اذن كال املوقفني 
من القانون س����تكون له كلفته على احلكومة، 
فما املوقف املناس����ب ان تنسجم احلكومة مع 
موقفها املعلن الرافض أم انها ستتراجع وتعيد 
حساباتها للحفاظ على بقائها اطول مدة ممكنة؟ 

لننتظر وسنرى.

»البراءة من الكرسي«

الكثير من النواب يصرح بأنه ال يريد كرسي 
املجلس وأنه ال يخشى احلل من اجل مواقفه، وفي 
استجواب رئيس الوزراء اعُتبر النواب املؤيدون 
للثقة انهم خائفون على كراس����يهم فسارعوا 
بالتوقيع على التعاون، بينما في موضوع قانون 
اسقاط الفوائد قام النواب املؤيدون لرئيس الوزراء 
باتهام زمالئهم املؤيدين للقانون بأنهم يريدون 
التكسب السياسي وخائفون على كراسيهم، فهل 
أصبح كرس����ي مجلس االمة معرة كل من يريد 

البراءة منه؟!

»تدريس املوسيقى جرمية ال تغتفر، أما األسقف 
املسرطنة فمسألة فيها نظر«!

ليس ذلك خياال، وال جتنيا، وال بحثا عن عيب 
احلمرة في خدود الورد، بل هو واقع نحياه ونعرفه، 
فقد أثار بع����ض الغيارى من أعضاء مجلس األمة 
قضية تدريس املوسيقى في املدارس، واعتبروها 
من الكبائر واملنكرات، ولوحوا بسيوفهم البوارق 
املهندات، وأعدوا املقصلة حلّز الرؤوس ودحرجتها 
غير مأسوف عليها مشفوعة بلعنات من ألسنة حداد، 
إن مت االستمرار في تدريس املوسيقى التي تضر 
بصحة الكويتيني وحتولهم الى هزازات رعاشات، 
ودقاقني طبالني زمارين، ال طاب لهم مأوى وال مآب، 

تلك »جرمية ال تغتفر«!
أما القضية التي أثارها »بسام البالول« رئيس 
نقابة العاملني في »هيئة ش����ؤون القصر« والتي 
تتلخص في وجود أسقف مسرطنة في مبنى الهيئة، 
وغازات سامة تنبعث من أراضي املنطقة املوجود 
فيها مبنى الهيئة، فإنها ستمر � أو قل مرت � مرور 
الكرام الذين ال يقفون وال يهنون وال يحزنون وال 
حتى يلتفتون اذا ما مروا بقوم مشعلني نارهم على 

خروف يصطلي بها ويشتوي 
حتى يستوي!

تلك مسألة فيها نظر »أو 
رمبا هي ليست مسألة وال 
حتى فيها نظر، ألن السادة 
نوابن����ا األج����الء النجباء 
ونضي����ف إليه����م نائباتنا 

اجلليالت النجيبات، ال تعنيهم مثل هذه املسألة« 
وال تبكيهم وفاة املوظفني في تلك الهيئة بس����بب 
السرطان املنبعث من األسقف امللعونة التي حتمل 
املرض املفضي الى العذاب واأللم ثم املوت األكيد.

الهيئة محمية طبيعية، ألنها تقاد من قبل تيار 
ديني »يخاف اهلل ويتقيه« لذلك فإن احدا من النواب 
الكرام لن يستطيع االقتراب منها، او التشكيك في 
إدارتها، وإال فإنه مرتد وكافر وخاسر في الدنيا أصوات 

ناخبيه الكرام وفي اآلخرة هو في عذاب مقيم!
ال يه����م ان ميوت الناس في هيئة تدار من قبل 
تيار ديني، بل رمب����ا تفضلت عليهم الهيئة بتلك 
امليتة، ألنهم سيموتون ش����هداء ماداموا يعملون 

حتت إدارة دينية!

ورطة حكومية! شهداء الهيئة
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

البقاء هلل
محمد خالد هضيبان العتيبي � 69 عاما � الرجال: الفحيحيل � ق9 
� ش املخفر � م101 � ت: 66002237، النساء : الفحيحيل 

� ق2 � ش بدوية � م23 � ت: 97991969.
علي ناصر عبدالنبي علي � 10 اعوام � الرجال: جامع االمام الصادق 
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ق1 � ش13 � ج15 � م1 � ت: 22552534.
خليفـة ابداح عباس بـوردن � 75 عاما � الرجال: خيطان � ق6 
� ش36 � م38 � ت: 99607557 � 99494879، النس���اء : 

السالم � ق7 � ش706 � م21 � ت: 99393167.
خزنة سعد سعود العدواني � زوجة ناصر زيد جدوع العدواني � 
74 عاما � العمرية � ق2 � ش6 � م17 � ت: 66644423.
هدى عباس علي بوفتني � 46 عاما � الرجال: بيان � مس���جد 
االمام احلسن � ت: 99666204، النساء: صباح السالم 

� ق4 � ش6 � م13 � ت: 66253310.
نورة حمود محسـن الصاحلي � ارملة حمد عبداهلل الس���الم � 
59 عاما � الرجال: الش���هداء � ق5 � ش509 � م18 � ت: 
97908056، النساء: غرب مشرف � ق3 � ش307 � م4 

� الدفن التاسعة صباحا.
غالية خلف نايف � زوجة خلف س���اكت فرحان الشمري � 
64 عاما � الفحيحيل � ق3 � ش1 � م99 � ت: 99788827 

.66464656 � 23927227 �
جاسـم محمد مبارك البـراك � 58 عاما � الرجال: قرطبة � ق1 
� ش1 � ج4 � م6 � ت: 99100024 � 97518686، النساء: 
االندلس � ق10 � ش2 � م50 � ت: 24808710 � 24803820 

� الدفن التاسعة صباحا.
سعد محمد ناصر طامي العجمي � 16 عاما � الرجال: الصباحية 
� ق4 � م177 � ديوان الطامي � ت: 99899998، النساء:  
الصباحية � ق4 � م176 � الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
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مواقيت الصالة 
والخدمات

ص 20

رئيس الوزراء يرعى مهرجان »كويت كونكور دي إليجانس« 
الدولي للسيارات الكالسيكية 20 الجاري

يرعى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر 
احملمد مهرجان »كويت كونكور دي اليجانس« الدولي 
للسيارات الكالسيكية الذي سيقام في الكويت بالتعاون 
مع متحف الس���يارات التاريخية والقدمية التقليدية 
وش���ركتي مونتيالتو واليت في املارينا مول خالل 

الفترة من 20 وحتى 23 اجلاري.
وقال رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان عبدالعزيز 
اسحق ل� )كونا( ان هذا احلدث يقام للمرة االولى في 
الكويت، حيث يلتقي املالكون وسياراتهم الفارهة املميزة 
بحضور حكام دوليني متخصصني ومشرفني ونخبة 

من احلضور املميز من أنحاء متفرقة من العالم.
وأوض���ح ان هذا احلدث الضخم يأتي متزامنا مع 
الذكرى املئوية لوصول أول سيارة مينيرفا الى الكويت 
بفضل الشيخ مبارك الصباح رحمه اهلل، معربا عن 
سروره باس���تضافة مهرجان كونكور دي اليجانس 

للسيارات الفارهة ألول مرة في الكويت.
وأضاف: ان املهرجان هو تظاهره تاريخية وثقافية 
فنية متحضرة تبرز اآلثار العاملية للسيارات الراقية، 
ويتيح الفرصة لالطالع على السيارات الكالسيكية 
التي يتركز ارتقاؤها اجلمالي على تصاميمها اإلبداعية 
الرائعة واالبتكار الذي أدى الى ان تتحول تلك اآلالت 
حتفا نادرة متنقلة لم تلفت أنظار املهتمني فحسب، 

بل لفتت أنظار املاليني من الهواة ببراعة االتقان.
وأشار الى ان إطالق تلك الروائع ينم عن ذوق رفيع 
يواكب حضارة تستحق اجلدل ابتداء من مصمميها 
مرورا بصانعيها واالختيار االمثل ملالكيها ما ش���كل 
ثورة في عالم الفن، حيث استقطبت الكثيرين مقارنة 
بسيارات أخرى معاصرة وقت انتاجها، ومازالت منذ 
ذلك احل���ني حتى يومنا هذا حتم���ل االلهام االبداعي 
ملش���اهديها وحتفز االجيال لالرتقاء في ذوقها الفني 
الرفيع. ولفت الى ان تنظيم مهرجان الكويت الدولي 
للسيارات الكالسيكية يتزامن مع وصول اول سيارة 
من نوع املينيرفا البلجيكية الى ش���واطئ الكويت، 
مشيرا الى استقطاب سيارات العرض من هواة جمع 
انواعها املبتكرة من قارات متفرقة من العالم كآسيا 

وأوروبا وأفريقيا.
وقال: »سيسرني الترحيب بحكامنا املميزين القادمني 

من أنحاء متفرقة من العالم الذين سيواكبون حدثنا 
بحيثياته من البداية حتى النهاية، حيث سيقام خالل 

املعرض مسابقة دولية ألفضل سيارة«.
وأضاف: »إنه من دواعي سروري ان أرحب كذلك 
بهواة جمع السيارات املشاركني في مهرجاننا، آملني 
ان يتمتع اجلميع بضيافة الكويت وربوعها اخليرة 
واجلو الرائع الذي س���يتم تهيئته ف���ي هذا التجمع 

العاملي الفريد«.
وفي معرض حديثه عن أهمية احلدث، قال اسحق 
انه »من املهم مبكان ان نكشف اهمية االطالع على ما 
أبدعه فكر املصممني العريق في هذا احلقل الذي يشكل 
ثورة فنية في عالم الصناعة منذ إنتاجه حتى اليوم، 
وهي ال تقل اهمية عن اآلثار اخلالدة والتحف النادرة، 
حيث انها من النفائس الثمينة مادة ومعنى وتضاهي 

بقيمتها املجوهرات واالحجار الكرمية«.
وأش��ار الى ان العالم املعاصر يصنف هندسة تلك 
السي��ارات باآلالت الفنية اخلارقة وال ميكن ان نستثني 
مالكيه��ا االوائل واحملدثني مما ميتلكون احلس الفني 
وتذوق اجلمال ملجرد ش���غفهم في امتالكها وعلى اي 
حال فاإلثبات واضح ألنهم من الشخصيات املعروفة 

في مجتمعاتهم.
ودع���ا الى اغتنام هذه الفرصة النادرة ملش���اهدة 
وحضور هذه التظاهرة احلضارية التي تبرز ايضا 
التراث الكويتي ويترافق مع هذا احلدث أنشطة متعددة 

اخرى.
وتضم اللجنة املنظم���ة للمهرجان في عضويتها 
د.طارق الريس واحمد العنزي واس���تريد دي لوس 

ريوس وس�ناء غامن.

في المارينا مول وبالتزامن مع وصول أول سيارة مينيرفا إلى الكويت

شعار املهرجان

سيارة تاريخية مشاركة في املهرجان

الدوسري اليوم وياكم للتحدث 
عن قانون العمل الجديد

تستضيف »األنباء« اليوم 
في ديوانيتها الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية في وزارة 
الشؤون جمال الدوسري لشرح 
وتوضيح بنود قانون العمل 
اجلديد الذي مت اقراره، وسيرد 
الدوس����ري على تس����اؤالت 
ق����راء »األنباء« من الس����اعة 
السابعة حتى الساعة الثامنة 
 � الهوات����ف: 24830322  على 
24830238 � 24830514 داخلي: 

.318 � 131

د. علي المهنا: المشي وتخفيف 
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األنباء الطبية


