
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي

أبواللطفواحد

الفنان داود حسين

الجامعة العربية تقدم »ورقة« عمل لمؤتمر اتفاقية عدم االنتشار النووي.
ـ طيب ليتكم أتعبتم حالكم قليال وقدمتم لهم »كتاب« أو حتى 

»كشكول« كامال.

دراسة: 3 ماليين بريطاني يعانون من ضجيج جيرانهم.
ـ والثالثة ماليين نسمة في الكويت يعانون من ضجيج الساسة اللي ما 

يخلص وال راح يخلص.

البقاء هلل
محمد ابراهيم املشـاري ـ 85 عاما ـ الرجال: 
السرةـ  ق6ـ  ش8ـ  م3ـ  ت: 25344435، 
النساء: الشـــامية ـ ق6 ـ ش عبداهلل 
مجرن الرومي ـ م33 ـ ت: 24819804.

غزيـل ماجد محمـد ناهي النومسـي ـ 8 اعوام ـ 
الصباحيـــة ـ ق2 ـ م298 ـ ش5 ـ ت: 

55251151 ـ 66870706.
سـعد ابراهيم محمد برجس املطيريـ  15 عاماـ  
الرجال: الفردوسـ  ق2ـ  الشارع االول 
ـ ج7ـ  م6ـ  ت: 97962213ـ  99852310، 
النســـاء: الظهر ـ ق1 ـ الشارع االول ـ 

ج4 ـ م18 ـ ت: 23844508.
جعفر غلوم محمد مرادـ  80 عاماـ  حســـينية 
البلـــوش ـ اجلابرية ـ ت: 99018830 ـ 

.99500959
حبيـب عبدالرحمـن نوري خيـراهلل ـ 49 عاما ـ 
الرجال: مسجد االمام احلسن ـ بيان ـ 

ت: 66363877، النساء: مبارك الكبيرـ  
ق5 ـ ش20 ـ م19 ـ ت: 25415415.

سعد ندا صقر العازمي ـ 71 عاما ـ الفردوس ـ 
ق8 ـ ش1 ـ ج9 ـ م35 ـ ت: 99709074 

ـ 66900774.
محمد عبداهلل عبدالرضا عوضـ  46 عاماـ  الرجال: 
حسينية معرفي اجلديدة ـ اخلزعلية 
ـ ت: 99620011 ـ 94444556، النساء: 
حســـينية ام صادقـ  الرميثيةـ  ق4ـ  

ش44 ـ ت: 66670777.
ضويه ساير مرعيد، أرملة محمد غيالن مهنا 
الفضلـــي ـ 70 عاما ـ الرجال: اخليمة 
على الشارع العامـ  الصباحيةـ  بجوار 
الـــدوار ـ خلف جمعيـــة الصباحية ـ 
ت: 99399908 ـ النساء: الصباحية ـ 
ق4ـ  ش12ـ  م944ـ  الدفـــن بعد صالة 

العصر.

هيا الشعيبي اللواء أشرف ريفي

الكاميرات الخارجية لسفارتنا في بيروت
سجلت وقائع ووجوه المعتدين عليها

الشعيبي: لم أعتِد على عامل المطعم بالرياض 
وأبلغت الشرطة ألنه هّدد شقيقي بالقتل

داود حسين في »كريمو« على قناة »العدالة« في رمضان

تواصل قناة العدالة استعداداتها مبكرا للدورة الرمضانية 
التلفزيونيــــة عبر مجموعة من املسلســــالت الدرامية 
والبرامج املميزة متاشــــيا مع سياسة التطوير التي 
يتبعها مســــؤولو القناة لتقدمي االفضل للمشاهدين 
عبر استقطاب أبرز النجوم في املنطقة، وقامت قناة 
العدالــــة مؤخرا بإبرام عقد مع الفنان داود حســــن 
لتقدمي مسلسل جديد خالل شهر رمضان، وسيكون 
من ضمن املسلســــالت التلفزيونية التي ستعرض 
خالل شهر رمضان عمل »كرميو« من تأليف ضيف 
اهلل زيد واخراج محمود دوامية وبطولة النجوم 
داود حسن واحمد السلمان وطيف وهبة الدري 
وحســــن املهدي وشوق وبثينة الرئيسي وأمل 

عباس وآخرون.
وتتلخص احداث املسلســــل حول شقيقن 
وافديــــن، حيث تعيش األخت طيف مع زوجها 
املواطــــن وتصبــــح كويتيــــة وتكون أســــرة 
أرســــتوقراطية تعيش حياة رغدة ومترفة، في 
حن يأتي من بلده الفنان داود حســــن ويعاني 

الويالت واملصاعب نتيجة تخلي أخته وأبنائها عنه 
نظرا حلالة الفقر التي يعيشــــها والتي جتبره على 

العمل في وظائف بسيطة لتأمن لقمة العيش، ويتخلل 
هذا العمل الدرامي العديد من املواقف الكوميدية.

عبدالحميد الخطيب
نفت الفنانة هيا الشعيبي 
ان تكون قد ضربت عامل مطعم 
في الرياض او ان تكون الشرطة 
السعودية قد حققت معها في 
واقعة االعتداء تلك كما اشارت 
صحيفة »الرياض« السعودية 

في عددها امس االول.
وقالت الفنانة هيا في اتصال 
هاتفي مع »األنباء« ان األمر نقل 
بصورة خاطئة، فأنا لم أركل 
باب املطعم ولم أعتد بالضرب 
على العامل كما نشـــر، وكل 
ما حصل اننـــي توجهت الى 
الرياض يوم السبت املاضي 
الســـتكمال تصوير مسلسل 
ســـعودي، ووجدت شقيقي 
ثامر الذي كان هناكـ  في حالة 
يرثى لهاـ  وسألته عما حصل 
له وأبلغني انه ذهب الى احد 
املطاعم القريبة من الفندق الذي 
يقيم فيه وهناك رفض عامل 
املطعم دخوله بحجة ان املطعم 
سيغلق ابوابه، وملا أصر أخي 
على ان يتناول اي شيء خاصة 
انه كان يعاني من هبوط في 
الســـكر فوجئ بعامل املطعم 
يهـــدده ويتوعـــده ورفع في 
وجهه ســـكينا، ما حمل اخي 

على مغادرة املطعم.
وأضافت هيا الشعيبي انها 
ومبجرد ما ســـمعت احلكاية 
توجهت الى املطعم وواجهت 
العامل بل وهددته باستدعاء 

الشرطة وكان بصحبتها عدد 
من أفراد فريق انتاج املسلسل، 
وعندمـــا هددته فر هاربا الى 
مســـكنه، خصوصا انه ليس 
معه اقامة فطارده افراد االنتاج 
وحاولوا دخول غرفته عنوة 
فأصيب في رأســـه وحضرت 
الشرطة التي كنت قد أبلغتهم 
بالواقعة وقبضت عليه وطلبت 
مني انا وأخي االنتظار حتى 
الصباح فرفضت وحتت رجاء 
العامل حتى نعفو عنه تنازلنا 
عن احملضر وقد أخذت الشرطة 
تعهدا عليه بعدم التعرض لنا 

مرة اخرى.

وتابعت: املشكلة كلها حدثت 
ويوجد شهود عيان من العاملن 
معنا في املسلسل السعودي 
الذي نشارك فيه وما كتب في 
»الرياض« ليس صحيحا على 

االطالق.
الفنانـــة هيا  واختتمـــت 
حديثها قائلة: في النهاية مثل 
هذه األمـــور حتصل فالفنان 
بالنهاية انسان ومعرض ملثل 
هذه املواقف وأنا كنت انتظر 
حتري الدقة فـــي النقل، فلم 
أركل بابـــا ولم أعتد على احد 
بل انا كنت الشـــاكية لصالح 

شقيقي.

بيروت ـ منصور شعبان
تســــلمت االجهزة االمنية اللبنانية بتكليف من النيابة العامة 
في جبل لبنــــان ملف التحقيق في االعتداء الذي تعرض له مبنى 
سفارتنا في بيروت من قبل جمهور فريق النجمة لكرة القدم اثر 

خسارته امام فريق القادسية االسبوع املاضي.
وعلمت »األنباء« ان الطاقم االمني في السفارة سلم الى املديرية 
العامة لالمن الداخلي شــــريطا مصــــورا التقطته احدى كاميرات 
املراقبة املثبتة في جدار مبنى الســــفارة والتي حطمها املهاجمون 
لكن بعدما كانت ســــجلت ما ميكن تســــجيله من وقائع ووجوه. 
واوضح اللواء اشــــرف ريفي املدير العام لقوى االمن الداخلي لـ 
»األنباء« ان االجهزة املعنية بدأت حتركها في سياق التعرف على 
الفاعلن من خالل الوجوه املصورة، وعبر التحريات املكثفة التي 
انطلقت في اثرهم، مؤكدا عدم انتماء هؤالء الناس الى اي تنظيم 
حزبي او سياسي استنادا الى االستنكار الشامل الذي لقيه االعتداء 

الغاشم وغير املبرر.
مصادر قضائية اكدت بدورها لـ »األنباء« ان االعتداء املرفوض 

الذي تعرضت له سفارة الكويت الشقيقة لن مير بسالم.

اللواء ريفي لـ »األنباء«: ال غطاء على المعتدين

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

من لـــه رأي ســـلبي فـــي التكتالت 
السياسيةـ  وهي كثيرة ومختلفة األلوان 
واالهدافـ  ال يعني انه مارق وخائن وفاسد 
وذو ضمير يباع ويشترى! وذلك ما يراه 
اصحاب التكتالت وأخص منها »التكتل 
الشعبي« االعلى صوتا واالكثر حدة في 
جترمي منتقديه وتسفيه آرائهم، واولها 

الفســـاد واالنتماء الى زمرة »االعالم الفاسد«، وهو مصطلح 
غريب دخل علينا حتت وقع السيوف وغبار املعارك.

و»التكتل الشعبي« انشق صفن في معركة »اخلصخصة« 
وصار اعضاؤه يحارب بعضهم بعضا قبل ان يحاربهم احد 
من »االعالم الفاسد«، فهل صار بعض »التكتل« اعالما فاسدا، 

وبعضه اآلخر »اعالما ممّلحا« ال يفسد؟!
فمن هو الفاسد في »التكتل« هل من وصف »اخلصخصة« بـ 
»بيع البلد«؟ أم الذي نافح ودافع وذّب عن حياض »اخلصخصة« 
وتبناها علنا وصار االعلى صوتـــا في الدفاع عنها وتبين 

نصائعها؟!
اناـ  شخصياـ  اقف من جميع الكتل السياسية ومن مكونات 
احلياة السياسية في الكويت، على مسافة واحدة، هي الرفض 
الكلي للجميع، فأنا ال اطرب لهذا وال اتشح بالسواد كلما اطل 
ذاك، واجلميع بالنســـبة لي يلعبون لعبة الفراغ والتسالي 
واللهو القاتل، وان مستقبل البالد مثل حاضرها، هاٍو بدرجة 

سريعة وقاتلة، وهم املسؤولون عن ذلك السقوط الذريع!
ولكن الن »التكتل الشـــعبي« هو االكثر حركة وهو الذي 
يحمل في كنانته ســـيوفا ورماحا وأسنة ال تنفد عددا، وهو 
االسرع عدوا لساحات الوغى واملعارك وميادين القتال، فإنه 
ـ لذلك ـ االكثر اثارة ولفتا النظار االعالم، ومن ينتقد التكتل 
في هذا املوقف، قد يصفق له في موقف آخر، فهل ســـيتحدد 
ص موقفا متباينا، مرة هو في  موقف التكتل من هذا املشـــخِّ
»االعالم الفاسد« واخرى في »االعالم اململح« الذي لن يصيبه 

الفساد.
البد للتكتل الشـــعبي والتكتالت االخـــرى، من ان تؤمن 
بالدميوقراطية وحق االختالف وانها لم تشتر ضمائر الناس 
ولم تســـتعبدهم، وهم ـ الناس ـ احرار في مواقفهم، فليس 
تأييد الشعبي والتسبيح له والصالة وراء إمامه، هي القداسة 
الكاملة والوطنية احلقة، وخالف ذلك شرك ووثنية وخيانة 

وطنية و»اعالم فاسد«!

»إعالم فاسد« و»إعالم مملّح«

عرب على مستوى العالمألو صحة

د.عادل رياض لـ »األنبـاء«:
المـاء غـذاء الكلـى

واإلكثـار منـه 
يخلصها من 

الترسبات
       ص 32

يعقوب.. مجـدي 
ملــك القلــوب
لقلب  عملية  نجاح 
طفـل عنـده أهم 
نوبل جائـزة  مـن 

ص 28

مشعل العروج 

يعلنها صراحة

  »M.style« في

»خربوها الحريم«

ص 25

تستضيف »األنباء« اليوم 
العب منتخبنا الوطني لكرة 
الساملية عبداهلل  اليد وجنم 
ذياب مـــا بن الســـاعتن 4 
و6 مســـاء وذلـــك للحديث 
الســـاملية في  حول حظوظ 
الفوز بالبطـــوالت احمللية، 
واستعداداته مع ازرق اليد في 
الفترة املقبلة باالضافة إلى الرد 
على اسئلة القراء وذلك على 
التالية: 24830514  الهواتف 
ـ  ـ 24830322  ـ 24830238 

داخلي: 131 ـ 318.

عبداهلل ذياب اليوم وياكم

أيادي الخير الكويتية تبلسم جراح مرضى 
مشفى القلمون السوري

ص 30 - 31 

رمضان: موسم السرايات سيكون عنيفًا
والغبار سيعود السبت واألحد القادمين

التنبؤات  كونا: قال خبيـــر 
اجلوية والبيئة عيسى رمضان 
امـــس ان من  املتوقـــع ان تبدأ 
حالة عدم استقرار اخرى تسود 
طقـــس املنطقـــة العربيـــة مع 
اقتراب منخفض جوي في األيام 
الســـبعة املقبلة ليشكل موسم 
ســـرايات عنيفا يشمل الكويت 
والســـعودية والعراق وشرق 

اخلليج العربي.
وأضاف »مـــن املتوقع وكما 
حصل في األسبوع املاضي عندما 
الســـعودية  تأثرت مناطق في 
بأمطار رعدية مسببة السيول 
الغربية والوسطى  املناطق  في 
والشمالية الشرقية ان حتصل 
مرة أخرى خالل هذا األســـبوع 
وحتى بداية األسبوع املقبل ومتتد 
هذه األمطار والطقس غير املستقر 

حتى الكويت«.
وقال رمضان ان السحب سوف 
تبـــدأ باالزدياد وترتفع درجات 
اليوم  وحتى  العظمى  احلرارة 
اخلميس املقبل وتتراوح ما بن 
36 و39 درجة مئوية مصحوبة 
برطوبة نسبية عالية على املناطق 
الساحلية وخاصة ليال ويكون 
الطقس دافئا ومختلفا عن اليومن 

املاضين.
وأفاد بـــأن الرياح اجلنوبية 
الشرقية النشطة ستثير الغبار 

وتزيد فرصـــة األمطار الرعدية 
املتفرقة مساء وفجرا ومن املتوقع 
أيضا ان تبدأ األمواج باالرتفاع من 
اليوم وتستمر حتى بداية األسبوع 
املقبل. وأضاف ان األجواء تستقر 
نسبيا يومي اخلميس واجلمعة 
املقبلن على أن تعود حالة عدم 
االستقرار وفرصة األمطار الرعدية 
املتفرقة وكميات ال يستهان بها 
من األمطار والغبار يومي السبت 
واألحد املقبلـــن. وقال رمضان 
الواضح وحسب اخلرائط  »من 
والنماذج احلسابية فان موسم 
السرايات قد ميتد هذا العام الى 
ما بعد منتصف شهر مايو املقبل 
وسوف يشمل منطقة اجلزيرة 

العربية بشكل عام«.


