
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الدول الست الكبرى تعقد اجتماعا »هاتفيا« لبحث أوضاع المنطقة.

ـ ومنطقتنا دائما إما »خارج نطاق التغطية« أو »مفصولة عن الخدمة«.
كل دول العالم أعلنت نيتها االحتفال بيوم األرض باچر بإطفاء األنوار لمدة 60 دقيقة إال إحنا.

ـ أصال ماله داعي نحتفل ألنه كفاية الشبات الطافية على طريق السالمي.
أبواللطفواحد

وص���ف بع���ض احمللل���ن 
السياسين اجتياز وزير اإلعالم 
جلس���ة التصوي���ت على طلب 
طرح الثقة ب���أن »الوزير صمد 
حسابيا وتصدع سياسيا« غير ان 
الصدع األخطر واألعمق واألكبر 
من األشخاص أصاب السلطتن 
التشريعية والتنفيذية معا، حن 
ترددت السلطة األولى في تأييد 
رسالة شعبية راشدة كانت في 
طريقها الى احلكومة التي رفضت 

تسلم الرسالة.
ملن ال يحسن القراءة السياسية 
واالجتماعية أقول ان ثمة وجدانا 
س���اخطا في املجتم���ع، يصف 
نفسه بأنه »شريحة مظلومة« 
وقد دفعته أوهام املظلومية الى 
تخيل اخلصوصية فتمترس في 
خندق »املمانعة«، لذا كان احتواء 
االستجواب فرصة لتفكيك هذه 
املمانعة وطرد أوهام املظلومية 
وحتدي���ث مفه���وم املواطن���ة 
العصري���ة التي حتف���ظ كرامة 
اجلمي���ع باعتبارهم مواطنن ال 

شرائح.
لقد وفر االس���تجواب للبالد 
فرصة ذهبية كانت ستسهم في 
التي  تبديد مالم���ح االنعزالية 
ب���دت على »صرخ���ة العقيلة« 
حلظ���ة والدتها، ف���كان الرجاء 
معقودا على البرملان واحلكومة 
في حس���ن الق���راءة واحتضان 
االستجواب وقطع الطريق أمام 
املزيد من التش���ظي، غير انهما، 
لألسف، لم يفعال، وقابال املمانعة 

باملعاندة!
الق���در وأترك  أكتفي به���ذا 
للق���ارئ تلمس مق���دار الصدع 

وخطورته.

نتيجة المعاندة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

في البدء التهنئة القلبية للصديق 
اإلعالمي س���عود الس���بيعي وألختنا 
الفاضلة فجر الس���عيد على زواجهما 
امليمون، وعقبال مائة سنة من احلياة 
الرغدة والسعيدة، وشهر عسل هانئ 

بعيد عن مطابخ اإلعالم واألخبار.

>>>

مق���ال اليوم هو خالص���ة ترجمة 
خلبرين صحين ق���ام بهما الزميالن 
فهد االحمدي ود.عبداهلل الفايز حول 
بعض االمور التي تس���تحق االلتفات 
لها حتى ميكن لنا احلفاظ على الصحة 
اجليدة ألطول فترة ممكنة من حياتنا 
بعيدين عن األمراض التي ال يش���عر 

بوطأتها إال من يكابدها.

>>>

املعلومة االول���ى وردت في مجلة 
»الريدرزدايجس���ت« الش���هيرة حول 
أفضل 20 طعاما صحيا يجب أال تخلو 
منها وجبتك اليومية وهي بالتسلسل 
حسب ما أورده االحمدي: االفكادو ثم 
البقوليات كالفاصوليا والفول ثم التوت 
والبروكولي واجلزر والش���وكوالتة 
السوداء والثوم واجلزر احللو والبذور 
واحلليب خالي الدسم الذي يعتبر غذاء 

متكامال النسان.

>>>

بعد ذلك تأتي املكسرات التي تخفض 
الكوليسترول، والشوفان  مستويات 
وزيت الزيتون وعصير العنب األحمر 
وسمك الساملون حملتواه العالي أوميغا 
3، تتلوه فول الصوي���ا والفاصوليا 
اخلضراء والسبانخ والشاي والقمح 
الكامل أو األسمر، وفي املركز العشرين 

الروب أو اللنب الزبادي.

>>>

الدراسة الثانية كما ذكرها د.الفايز 
تظهر ان هناك قاتال خفيا يختبئ في 
منازلن���ا وهو البكتيري���ا واجلراثيم 
السامة، وخطورتها انها تضعف مقاومة 
اجلسم بش���كل كبير وجتعله عرضة 
لألمراض اخلطيرة، وتتواجد البكتيريا 

الثالج���ات  ف���ي 
واالف���ران وحول 
االطق���م الصحية 
في املرافق العامة، 
لذا ينصح خبراء 
الدراس���ة بتغيير 
الس���ليكون ف���ي 

البيت كل 6 أش���هر ملن���ع تكاثر تلك 
املخلوقات الضارة.

>>>

ومم���ا أتى ف���ي تلك الدراس���ة أن 
»ال���دوش« الق���وي وما يخ���رج منه 
من مياه مضغوط���ة هو أحد مصادر 
اخلطر الكبرى كونه يدفع بالبكتيريا 
املتراكمة في أنابي���ب املياه الى رأس 
وجسد االنسان، ومن أعراض اإلصابة 
الدائمة بتلك البكتيريا واجلراثيم تفشي 
أمراض الصدر والسعال اجلاف وضيق 
النفس والشعور بالتعب، كما ينصح 
بالتنظيف الدوري لفالتر الهواء واملياه 
ومجرى هواء التكييف وإخراج املالبس 
املخزنة لفت���رة طويلة قبل أن متتلئ 

بالعفن واجلراثيم.

>>>

آخـر محطة: )1( بس���بب اخلوف من 
الناس  اعتن���ى  انفلون���زا اخلنازير، 
بصحتهم وتنظيف أيديهم، مما أدى الى 
نتائج مذهلة في خفض عدد االصابات 
باالنفلونزا العادية واالمراض العامة، لذا 
فلنبق تلك العادات الصحية اجليدة.

)2( اللغط الدائر حول وفاة املرحوم 
فيصل احلسيني يجب أن يتوقف، فمن 
لديه شك في موته أو حتى موت عرفات 
بالسم أو غيره فله أن يطلب تشريح 
اجلثتن، فإذا ما اتضح ان احلس���يني 
مات ميتة طبيعية أغلق امللف ووجب 
توقف اللغو املسيء للكويت، وان كان 
األمر غير ذل���ك، فمعروف ان جناحه 
كانت حترسه الشرطة الكويتية ورجال 
أمن الفندق، ومن ث���م يصبح املجال 
الوحيد إليذائه هو من مرافقيه ممن كانوا 
يسكنون اجلناح املالصق له واملرتبط 
معه مبمر داخلي »يعني.. ال من شاف 

وال من دري«!

لحياة أفضل

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

تامر حسني

ڤيال.. 
وسط الماء

تامر حسني يخوض انتخابات مجلس الشعب 
القاهرة ـ سعيد محمود

يح����اول محبو 
املط����رب الش����اب 
تامر حسني إقناعه 
بخوض االنتخابات 
البرملانية املقبلة عن 
دائ����رة الهرم وهي 
املنطقة التي يسكن 
به����ا، حي����ث قامت 
مجموع����ة كبي����رة 
من محبي����ه بعمل 
حم����الت دعائي����ة 
مؤي����دة ل����ه عب��ر 
م�واق���ع االنترن���ت 

واملنتدي��ات.
وأكد محبوه في 
احلملة ان تامر يقدم 
العديد من اخلدمات 
املادية  واملساعدات 
والعيني����ة ألبن����اء 
املنطقة باإلضافة الى 
انه يقوم بعدد من 
املشروعات اخليرية 
بالرغم من انه بعيد 

عن املجلس.
لم  من جانب����ه 
يعلق تام����ر حتى 
اآلن وهو ما اعتبره 
البع����ض انه مازال 
يفك����ر ف����ي الفكرة 
وخاص����ة ان����ه من 
املمكن ان يبعده هذا 
املنصب عن نشاطه 

الفني.

عبداهلل جاسم 
اليوم وياكم

تس���تضيف »األنباء« 
اليوم العب منتخبنا الوطني 
للكرة الطائرة وجنم العربي 
عبداهلل جاسم بن الساعتن 
3 و5 مساء وذلك للحديث 
حول حظ���وظ العربي في 
الفوز بالبطوالت احمللية، 
واس���تعداداته م���ع ازرق 
املقبلة  الفترة  الطائرة في 
باالضاف���ة الى ال���رد على 
القراء وذلك على  اس���ئلة 
الهواتف التالية: 24830514 
 ،24830322 �  24830238 �

داخلي: 131 � 318.

البقاء هلل
حوره يوسـف احمد املعتـوق، زوجة صالح محمد الفجري � 
69 عاما � الرجال: بيان � ق 4 � الشارع األول � م 16 � 
ت: 99778955 � النساء: جنوب السرة � الشهداء � ق 

5 � ش 514 � م 3 � ت: 25234121.
سليمان عبداهلل محمد الرجيبة � 69 عاما � الرجال: العمرية � ق 
3 � ش 3 � م 2 � ت: 24719190 � 24744434 � النساء: 

العدان � ق 6 � ش 13 � م 21 � ت: 25419993.
إبراهيم محمد عبدالرحمن الضبيبي � 86 عاما � الرجال: اخلالدية � 
ق 3 � شارع اخلالدية � م 28 � ت: 99388819 � 24815856 
� النس���اء: مشرف � ق 6 � الشارع الثامن � م 14 � ت: 

25388199 � 99051411 � الدفن التاسعة صباحا.
عبداهلل ماطر غازي محمد املريوم الظفيري � 37 عاما � اجلهراء: 
الواح���ة � ق 3 � ش 9 � م 196 � ت: 99648424 � 

.99364300
ناصر مرزوق عبداهلل الشطي � 75 عاما � الرجال: الصليبخات � 
ق 1 � ش 5 � م 22 على الدائري الرابع � ديوان يوسف 
الشطي � ت: 99604467 � 97101121 � النساء: غرناطة 

� ق 2 � ش 1 � م 197 � ت: 24868166.
رنا عبدالوهاب يوسف النفيسي، زوجة وائل بدر خالد النفيسي 
� 42 عام���ا � الرجال: الش���ويخ � ق 6 � ش 62 � م 1 � 
ديوان النفيس���ي � ت: 24818140 � النساء: الشويخ � 

ق 6 � ش 62 � م 2 � ت: 24833334.
شامان لعبوب الرشيدي � 64 عاما � الرجال: سعد العبداهلل 
� ق 2 � ش 215 � م 155 � ت: 99841828 � النس���اء: 
النس���يم � ق 1 � ش 4 � م 4 � ت: 94454677 � الدفن 

بعد صالة العصر.

منظر جوي إلحدى جزر مشروع »العالم« الذي متلكه 
وتديره شركة نخيل االماراتية، ويوضح املنظر جزيرة 
من صنع االنسان )ضمن مشروع طورته شركة نخيل( 
ويضم حديقة وڤيال ومرسى محاطة باالشجار، وقد ذكرت 

دبي العاملية أمس التي متتلك مجموعة شركات من بينها 
شركة نخيل أنها اقترحت تسديد ديونها للمقرضن من 
خالل إصدار شريحتن لقروض جديدة تستحق الدفع 
بن 5 و8 سنوات.            )أ.ف.پ(

رجال نجدة السالمية يحررون فتاتين
اختطفهما عسكري في »الداخلية« وصديقه

محمد الجالهمة
لم يتردد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
في إعطاء أوام����ره لعدد من رجال جندة 
الساملية بالدخول الى منزل من دون إذن 
النيابة لوجود جرمية مشهودة تستلزم 
التعامل األمني احلازم معها، وتكللت أوامر 
الزعابي بتوقيف شابن كويتين  اللواء 
أحدهما عس����كري ف����ي وزارة الداخلية 
وتوجيه تهمة املواقعة باإلكراه لالثنن.

واس����تنادا الى مصدر امني فإن فتاة 

من غير محددي اجلنسية أبلغت عمليات 
الداخلي����ة بان ش����خصن اختطفاها مع 
صديقتها اللبنانية وانهما قاما باحتجازهما 
في شقة مبنطقة الساملية وفور تلقي البالغ 
تعاملت دوريات النجدة مع احلدث ومت 
إرسال عدد من رجال األمن الى موقع الشقة 
ومن ثم مت طرق الباب وخرج شخص من 
داخل الشقة وفيما سئل اذا كان يحتجز 
فتاتن أنكر، وفي هذه األثناء سمع رجال 
النجدة صراخ فتاة تس����تغيث من داخل 
احدى الغرف ليتم إبالغ الوكيل املساعد 

الذي أمر بالدخول الى الشقة ألن أي تأخير 
ميكن ان يزيد أوضاع املجني عليهما سوءا 
فتم الدخول الى الش����قة وضبط الشابن 
واملبلغة ولدى فتح ب����اب احدى الغرف 
غ عنها وأفادت بأنها تعرضت  وجدوا املبلَّ
لالعتداء باإلكراه ليتم إخطار وكيل نيابة 
حولي الذي أمر بتسجيل قضية مواقعة 

باإلكراه.
هذا وأشار املصدر الى ان املبلغة والفتاة 
اللبنانية التي تعرضتا لالعتداء ستخضعان 

للتحقيق ملعرفة ظروف خطفهما.

مواقيت الصالة 
والخدمات  

ص 20


