
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
موسى: التصعيد اإلسرائيلي ال يبشر بخير وعلينا االنتظار.

ـ ونحن نسأل ماذا قدمت الجامعة من بدايتها اال االنتظار؟!
تقرير: »فيسبوك« يسرب بيانات مستخدمين للمعلنين.

ـ واحنا ما في شركة وال حتى بياع في »الشبرة« اال وعنده كشوفات 
أبواللطفواحدبأسماء وأرقام هواتف خلق اهلل.

البقاء هلل
خيرية أحمد عبدالرحمن جاللـ  زوجة محمد سعد بدر احلربي 
ـ 31 عامـــاـ  الرجال: مبارك الكبيرـ  ق3ـ  ش2ـ  م33 
ـ ت: 99607767، النســـاء: العقيلة ـ ق3 ـ ش336 ـ 

م56 ـ ت: 99551505.
نويـر مبارك شـافي العازمي ـ أرملة صميعر صقر شـــافي 
العازمي ـ 85 عاما ـ الصباحية ـ ق3 ـ ش4 ـ م644 ـ 

ت: 50000128 ـ 56771186.
مطيرة مرزوق شبيرم العازمي ـ أرملة جخيرم فجري شبيرم 
العازمي ـ 84 عاما ـ الرجال: القيروان ـ ق2 ـ ش207 
ـ م25 ـ ت: 66446944، النساء: الدوحة ـ ق4 ـ ش2 

ـ م50.
نادر شـعف سـرحان العتيبـيـ  75 عاماـ  الصباحيةـ  ق4ـ  

ش6 ـ م553 ـ ت: 99662298.
سـرحان مبارك الزيد العتيبيـ  76 عاماـ  الرجال: الفحيحيل 
ـ ق2 ـ ش1 ـ م85 ـ ت: 99760777 ـ 23918555، 
النســـاء: الفحيحيلـ  ق9ـ  ش أبوفراس احلمدانيـ  
م22ـ  ت: 23929777ـ  الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
سـعود مجبل رجا اخلياط العازميـ  65 عاماـ  الرجال: سلوى 
ـ ق44 ـ ش األول ـ م41 ـ ت: 99427090، النســـاء: 

سلوى ـ ق6 ـ ش3 ـ م40 ـ ت: 25644488.
محمد صالح حبيب امليل ـ شهر ـ تقدمي العزاء عبر األرقام 

التالية ـ ت: 66777456 ـ 99633445.
عبداحملسن حشان نايف العجميـ  79 عاماـ  الرجال: ضاحية 
فهد األحمدـ  ق4ـ  قســـيمة 478ـ  مقابل طريق امللك 
فهدـ  ت: 66669338ـ  65655123، النساء: الفحيحيل 
ـ ق10 ـ ش12 ـ م36 ـ ت: 23910205 ـ الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
عبدالعزيز بدر عبداهلل العمرـ  33 عاماـ  الرجال: اخلالديةـ  ق1 
ـ ش حضرموت ـ م16 ـ ديوان العمر ـ ت: 24912112 
ـ النساء: اليرموك ـ ق2 ـ ش1 ـ م39 ـ ت: 25327833 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

كالم مباشرمحطات كلمة حق

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com جاسم أحمد األمير

السلطات في الدول هي أقرب للخيام التي 
تظلـــل على الناس فتحميهم من احلر والقر 
والشر، ولن تظل تلك اخليام الواقية باقية 
متى ما تسابق البعض منا على كسر أعمدتها 
ونزع أوتادها وقطع أحبالها ومتزيق نسيجها 
حتـــى ينتهي املطاف بنا إلى ما هو قائم في 

بعض الدول من دم يجري وخراب يسري.
> > >

إن هيبة السلطة هي الركن االساسي في 
اســـتقرار األوطان، لذا فمن يريد اإلضرار ـ 
بقصد أو دونهـ  بدولة من الدول أو شعب من 
الشعوب، يعمد لتشجيع سفهائها على عقالئها 
وتشجيع العامة على التطاول والتعدي على 
القانون حتت ألف ذريعة وذريعة، وطريق 
جهنـــمـ  كما يقالـ  ملـــيء بأصحاب النوايا 

احلسنة وأصحاب النوايا السيئة كذلك.
> > >

ومن شـــروط احلفاظ على اخليمة التي 
تظللنـــا احترام مرافق القضاء تطبيقا ملواد 
الدستور، الذي تنص املادة 162 منه على أن 
»نزاهة القضاة وعدلهم أساس امللك وضمان 
للحقوق واحلريات«، وفي املادة 163 »ال سلطان 
علـــى القاضي في قضائه وال يجوز التدخل 
في سير العدالة«، كما تنص املادة 166 على 
أن »حق التقاضي مكفول للناس« ولم تخرج 
املسؤولني من هذا احلق، بينما تنص املادة 167 
على ان »النيابة العامة تشرف على شؤون 
الضبط القضائي..« إلخ. وواضح ان التجمهر 
على معطى قضيـــة معروضة على القضاء 
فيه جتاوز على الدســـتور لكونه تدخال في 

اختصاصاته ومحاولة للضغط عليه.
> > >

وفي هذا السياق فقد أتت االنباء من القاهرة 
بتأييد محكمة االستئناف هناك حكم احملكمة 
االبتدائية بســـجن محـــرر ورئيس حترير 
صحيفة مصرية ملدة عام كامل مع الشـــغل 
والنفاذ كونهما تســـببا في االساءة لسمعة 
فنان مصري، ولم يحتّج أحد على احلكم أو 
يتظاهر أو يدع ان به مساســـا بحرية الرأي 
التي تنتهي كما هو معروف عند املســـاس 

باآلخرين.
> > >

وأحد االشـــكاالت التي ســـببت االشكال 
احلالي اعتقاد خاطئ لبعض الصحافيني ان 
لآلخرين ان ينتقدوا الوكالء والوزراء، أما هم 
فمكانتهم أعلى من مكانة زمالئهم، لذا يحق 
لهم ما ال يحق لغيرهم من توجيه اخلطاب 
والســـهام واالتهام لكبار املسؤولني، فهذا ما 

يرون انه املكانة الالئقة 
بهـــم، وهذا وهم وفهم 
خاطئ لدور االعالمي 

واالعالميني.
> > >

ان استخدام اجلمهور 
للتجمهر نصرة لشخص 

ما دون غيره متى ما خالف القوانني أو تعدى 
على اآلخرين به قفز كذلك على مواد الدستور 
وروحه التي حتث على املساواة بني الناس 
)املادة 29 وغيرها(، كما أن به تفخيما ومتييزا 
لبعض البشر وجعلهم أقرب لالنبياء والرسل 
املعصومـــني عليهم الســـالم، كما أنه به مدا 
للحصانة البرملانية من نواب الشـــعب الى 
جمع مختارين من ابناء الشعب، وليس ذلك 

من الدميوقراطية في شيء.
> > >

آخـر محطـة: )1( نرجـــو أن تكـــون هذه 
املـــرة االخيرة التي يتـــم احلديث فيها عن 
قضايا مازالـــت منظورة أمام مرفق القضاء 

الشامخ.
)2( لنا أن نتباين في اآلراء، إال أن  علينا أن 
نتفق على املعلومات التاريخية الثابتة، ومن 
ذلك ما أخبرنا به احملامي املخضرم مصطفى 
الصراف من أن نظرية بقاء 3 دول عربية في 
اخلليج قال بها في السبعينيات أحد وزراء 
االعالم الكويتيني البارزين وتناقلتها الصحف 
آنذاك، أي ان مصدرها محلي، ال شـــرقي وال 

غربي كما ُيدعى.
)3( وُذكر في إحدى صحف أمس ان احد 
الزمالء املبدعني والذي بدأ قبل مدة الكتابة 
بجريدة »الدستور« املصرية هو أول كويتي 
يكتب مقـــاال في الصحف هناك، وللمعلومة 
بدأت كتابة مقال أسبوعي عنوانه »كل أحد« 
في جريدة »األهرام«، املصرية منذ خريف عام 
2002 وتوقفت في ربيع 2003 بعد السقوط 
املفرح واملفجع لنظام صدام حسني في بغداد، 
كما كتب الزميل فؤاد الهاشم ـ كما أذكر ـ في 
صحيفة »األخبار« املصرية، وهذا للتاريخ 

فقط.
)4( اختفى دون »احم أو دســـتور« قلم 
الزميل محمد مساعد الصالح بسبب املرض، 
نرجو الصحة والسعادة ألبي طالل والعودة 
سريعا لقرائه ومحبيه، فقدر الكتابة الساخرة 
في الكويت يقف على ثالثة: الصالح والهاشم 
والوشـــيحي، وع لى الباقـــي االعتزال، فدم 
البعض منهم ال يجاريه في ثقله إال... الزئبق 

واحلديد..!

يقول اخلبر »البحرين تستخدم 
الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع« 
وفــــي تفاصيــــل اخلبر الــــذي يعود 
تاريخه إلى الصيف املاضي »انتهت 
ادارة ترشيد اســــتخدام الكهرباء في 
البحرين من تركيب أعمدة اإلنارة التي 
تعمل بالطاقة الشمسية، وقد عّبر نائب 

الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات املشاركني عن سعادته 
ببدء استخدام الطاقة الشمسية ضمن خطة »بحرينـ  2030« 
التي تعتمد على االســــتخدامات املتنوعة للطاقة املتجددة، 
وأشارت رئيسة قسم ترشيد الكهرباء م.رنا سلوم الى أن 
أعمدة اإلنارة ســــتعمل على مدار العام وهي ال تعتمد على 
إنتاج محطات الكهرباء وهي تستخدم طاقة بيئية نظيفة 
ال تنتج عنها غازات ملوثة وال تتطلب صيانة معقدة، فقط 
إزالة األتربة عن اخلاليا الشمسية بشكل دوري، كما ميكن 

استعمالها بغير تبديل ملدة 15 سنة« انتهى.
نحن في الكويت نعيش مسلسل القطع املبرمج للكهرباء 
في كل صيف دون أن نرى تأثيرا لبرامج الترشــــيد سواء 
من قبل املستهلكني، أو من قبل الوزارات التي ال تتوقف عن 
استخدام أجهزة التكييف طوال الليل في مبان حكومية، أو 
إضاءة باهرة ألماكن غير مســــتعملة، ولن نتحدث هنا عن 
استخدام الطاقة الشمســــية، فهذا موضوع خاص بالدول 
اجلادة التي تعرف قيمة الهدر وتواجهه بحزم، ولسنا من 

هذه الدول مع األسف الشديد.
نحن لسنا بلدا صناعيا حتى يحدث عندنا هذا النقص 
الشــــديد في الطاقة الكهربائية، ففي تركيا ـ الصناعية ـ ال 
يعانون مــــن نقص كهرباء ألن 60% من إنتاج الكهرباء في 

البالد يتم عبر الشركات األهلية.
باختصار، حتتاج خطة التنمية في الكويت الى حركة 
جادة ومتتابعة على مســــتوى اخلدمات األساســــية وفي 
مقدمتها الكهرباء واملاء، حيث تعيش البالد مرحلة القطع 
املقنن للمياه ولو حتقق حجم التوسع العمراني املستهدف 
من خطة 2035 دون مواكبة ذلك بخدمات أساسية )كهرباء 
ـ مياه ـ طــــرق ـ اتصاالت( فإن حجم االختناقات التنموية 
ســــيتجاوز قدرة الدولة على استيعابه، فالبنية األساسية 

لهذه اخلدمات ال تتحقق في عام واحد أو عامني.
كلمة أخيرة: اشــــتكت وزارة الكهرباء من استخدام بعض 
املواطنني للمضخات لســــحب املياه، علما بأن هذا السحب 
ضار باملواطن أيضا كونه يحرك عداد املياه بثالثة أضعاف 
سرعته العادية ألنه يكون مصحوبا بالهواء، ما يعني مضاعفة 

الفواتير 3 مرات، ورمبا أكثر، عن االستهالك الفعلي.
إن وزارة الكهرباء مدعوة الى تشديد الرقابة على الهدر 
في اســــتهالك املياه ســــواء من جانب املواطن فيما يحدث 
باألحياء السكنية، أو في تسرب املياه من الشبكات القدمية 
في باطن األرض، وان تعالج قدرتها على الضخ »الكهربائي« 
للمياه بالشــــكل الطبيعي، وعندئذ لن تكون لدى املواطن 
حاجة لتركيب مضخة للســــحب وحتمل فواتير مضاعفة، 

بغير داعٍ.

غّيب املوت العم الفاضل محمد أحمد الرشيد بعد 
ســـنني طويلة أقعده فيها املرض وحال بني محبيه 
ورؤيته في إشـــراقته وخصاله احلميدة، لقد كان 
فقيدنا »أبوأحمد« مدرسة كويتية أصيلة في عراقتها 
ووطنيتها وفي منهجيتها، نهل منها أجيال وأجيال 
وقد كان لي عظيم الشرف انني كنت من هؤالء. لقد 
عملت مع العم الفقيد أربع سنوات نائبا ولصيقا له 

عندما كان رئيسا ملجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني وامتدت هذه 
العالقة لســـنوات عديدة مثمرة بعطاء غزير من أب البنه الى ان أقعده 
املرض وحجبه عن محبيه. لقد كان الفقيد يختصني بجلســـات منفردة 
يسبغ علي فيها معلومات خاصة عن بعض رموز العمل السياسي وتطور 
عالقاته بهم وكان يســـبق تعجبي من ســـرده لتلـــك الوقائع واألحداث 
فيّطيب خاطري بعذب الكالم، مما يدل على مكنون نفسه الطيبة الكرمية 

جتاه املتلقي.
لقـــد تعلمت من العم »أبوأحمد« الشـــيء الكثير وكان رحمه اهلل من 
العالمات الفارقة في عالقاتي االجتماعية والعملية وأقر بأنه كان ـ عكس 
ما يروج البعضـ  مرنا متجاوبا مع الطرح العقالني حريصا حرصا شديدا 
على عمله، أمينا طاهرا نقيا بكل ما في الكلمة من معنى، تشرفت مبرافقته 
في السفر كما العمل جنبا الى جنب معه ورغم فارق السن الكبير وخبرته 
الواســـعة اال انه كان يستمع ملا أطرحه عليه بصدر رحب وقبول حسن 
ولم أســـمع منه قط ما يكدرنـــي أو »يضيق خلقي« ال أنا وال غيري ممن 
صحبنا خالل سنني العمل املشترك من اخوة أعزاء أفاضل، وكانت روحه 
املرحة وضحكته تشع فينا نفسا دافعا للعمل خلدمة القطاع واخوة اعزاء 
تشرفنا بخدمتهم لسنوات عديدة. لقد كان قويا في قول كلمة احلق حيث 
كان لي حظ مرافقته أيضا في جميع مقابالته للمسؤولني ورأيت بأم عيني 
احلرص والنقاء واألصالة وتغليب العام على اخلاص. واما تواضعه فكان 
أحد قمم شخصية »أبوأحمد« رحمه اهلل فكان يحترم الصغير قبل الكبير، 

فاحترمه وأحبه اجلميع حبا جما وبادلهم االحترام واحملبة.
عندما نظرت لصورته الزيتية في ديوانه خالل العزاء لم أشـــعر اال 
بشعور واحد وكلما اعدت النظر تكرر هذا الشعور بأن فقيدنا الغالي لم 
ميت ولن ميوت ألنه غرس في نفس كل شخص زامله أو عايشه أكثر من 
شجرة بل ان مثله كان قادرا مبا حباه اهلل من خصال حميدة مميزة على 
ان يترك في كل منا بعضا منه، لقد كان العمل مع العم الفقيد مفخرة لي 
وأميا مفخرة وأحمد اهلل سبحانه وتعالى ان عالقتي به امتدت لسنوات 
عديدة حتى بعد ان قرر عدم الترشح لرئاسة االحتاد الكويتي للمزارعني 

لظروف قدرناها له.
لقد استفدت من العم محمد أحمد الرشيد كثيرا، وكانت عالقتنا تتميز 
باالحترام والتقدير املتبادل وكانت لي معزة خاصة في قلب الفقيد أفخر 

بها ولن أنساها قط.
ان روعة ذلك اإلنســـان الفاضل كانت تتجســـد لي عندما أشعر رغم 
تباين املواقـــف أو اآلراء أحيانا انه ال ينبس بكلمة يفند فيها حتى رأيا 
لي وكنت أملس ذلك وأدركه فتعظـــم مكانته في قلبي وأبادله املزيد من 

احملبة والتقدير الذي ال حد له.
رحمك اهلل يا عم »أبوأحمد« لقد كنت قدوة في كل شيء عشت شامخا 
ومت شـــامخا أحبك واحترمك اجلميع فاهنأ قرير العني، لك منا خالص 
الدعاء بأن يحســـن املولى مثواك وان يغفر لـــك ويرحمك ويجزيك عنا 

وعن وطنك خير اجلزاء.
< أناشد املسؤولني أن يطلق اسم الراحل الكبير على أحد الشوارع.

هل يمكننا خفض القطع المبرمج للكهرباء والماء؟ال تمّسوا الهيبة وال تخدشوا القضاء الرشيد.. نفس طيبة وذكرى عطرة

لو كنت تســـير باجتاه 
نقطـــة ما، فتخطـــو خطوة 
واحدة الى األمام وخطوتني 
الى اخللف، فانك ستبتعد عن 
نقطة الهدف، وهكذا نحن في 
املثال  الكويت، فعلى سبيل 
بعد ان حصلـــت املرأة على 
حقها السياســـي باملشاركة 
في البرملان، شـــهد البرملان 
تراجعـــات حادة وتخبطات 

غير مسبوقة.
وبعد انتظار طويل لقانون 
القانون  اخلصخصة ولـــد 
خديجا، يصلح للمشـــاهدة 
ال للتنفيـــذ، ومثلـــه خطة 
التنمية والعديد من اخلطوات 
احلكومية والبرملانية املرتبكة، 
بل حتى التجربـــة النيابية 
برمتهـــا والتي كانت مصدر 
فخـــر للكويتيـــني اصبحت 

مصدر قلق لهم.
كلما ضحكنـــا عدنا الى 
البـــكاء، وكلما غرد التفاؤل 
فوق رؤوســـنا سقطنا في 
القنوط ثانية، وكأننا  جلة 
فقدنـــا ارادة احلياة، نطلب 
العدل ودولة القانون وحني 
جتري سفينة العدل نخرج 
باملظاهـــرات االحتجاجية، 
نكتـــب دســـتورا يضمـــن 
احلريـــات وننتخـــب نوابا 

يكرهونها.
ال هم لنا اال هم السياسة، 
وال وجع اال وجع السياسة، وال 
حلم لنا وال شغل اال في هذه 
السياسة، ندور في فنجانها 
كالزوبعـــة، نخطو خطوة 
واحدة الى االمام وخطوتني 
الى اخللف وشـــيئا فشيئا 

نبتعد عن نقطة الهدف.

نقطة الهدف

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

المطيري: 
ننتهج 

الشفافية 
والوضوح

 في مشاريعنا 
الخيرية
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رئيس جمعية المعلمين الكويتية
 عايض السهلي األربعاء وياكم

تســـتضيف »األنبـــاء« 
االربعاء املقبل في ديوانيتها 
رئيـــس جمعيـــة املعلمني 
الســـهلي  الكويتية عايض 
للحديث عن عدد من القضايا 
التـــي تهم املعلمـــني ومنها 
الشاقة وإطالة  املهن  قانون 
اليوم الدراسي وحماية املعلم 
وزيادة كادر املعلمني. السهلي 
سيكون معكم من الساعة 7 

إلى 9 مساء لالجابة عن استفساراتكم عبر هواتف »األنباء«: 
24830322 ـ 24830514 ـ 24830238، داخلي: 318 ـ 131.

مواقيت الصالة والخدمات ص26صفحة آراء ص17الصفحة األمنية ص12

مفرح الشمري
نفت شركة »روتانا« للصوتيات واملرئيات الشائعة التي انتشرت 
امـــس مبواقع االنترنت وخدمة »البالك بيري« وصفحات الـ »فيس 

بوك« والتي تفيد بوفاة املطرب الكبير أبوبكر سالم.
وجاء النفي على لسان مدير الشؤون الفنية للشركة بالسعودية 
يحيـــى عمر من خالل بيان صحافـــي مت توزيعه على جميع مواقع 
االنترنت، خاصة ان هذه املواقع ذكرت ان مصدر خبر الوفاة »روتانا« 

األمر الذي شغل الكثير من عشاق أبوأصيل.
وأكد ان املطرب الكبير أبوبكر سالم يتمتع بصحة جيدة ويتابع 
حاليا وضع اللمســـات األخيرة على ألبومه اجلديد الذي ستطرحه 
»روتانا« باألسواق قريبا وانه موجود مع أسرته حاليا في القاهرة 

لقضاء إجازة قصيرة معهم للراحة واالستجمام.

المزيني: فتوى العبيكان عن إرضاع الكبير  بغير دليل.. وحالة أبي حذيفة استثناء

مريم الصالح لـ »األنباء«: أنا بخير وأشكر كل من سأل عني

ـ وكاالت: تعقيبا على  الريـــاض 
فتوى الشـــيخ عبداحملسن العبيكان 
املستشـــار القضائي بـــوزارة العدل 
السعودية بجواز ارضاع الكبير، يرى 
الفقيه الشـــيخ خالد بن عبداهلل بن 
علي املزيني االستاذ بقسم الدراسات 
االسالمية والعربية بجامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن بالظهران ان هناك 
قولـــني االول وهو االصل ان جمهور 
الفقهاء يشترطون ان تكون الرضاعة 

في احلولني، وهو مذهب االئمة االربعة، 
وال خالف فيه، وهناك القول الثاني 
الذي يرى ان االرضاع يثبت به التحرمي 
في احلولني او غيرهما، وقد قيد شيخ 
االســـالم ابن تيمية رضاعة التحرمي 
باحلاالت احملددة التي تشـــبه حالة 
سالم مولى ابي حذيفة، وهذه احلالة 
تكاد تكون غير موجـــودة او نادرة 
جـــدا اآلن، نظرا لوجود مؤسســـات 
الرعاية االجتماعية الكثيرة، والتكافل 

االجتماعي، وايواء االيتام ومن ليس 
لهـــم عائل. واكد الدكتور املزيني انه 
اآلن ال تتحقق احلاجة التي حتدث عنها 
شيخ االســـالم ابن تيمية في ارضاع 

التحرمي ملن هم اكثر من حولني.
واشـــار د.املزيني في تصريحات 
الى ان  جلريدة »املدينة« السعودية 
الرضاعة في احلولني هي احملرمة اما 
اذا كانت خـــارج احلولني فال تكون 
محرمة، وهناك استثناء كما في حالة 

مولى ابي حذيفة وهي نادرة ومقيدة 
جدا، وال ميكن اخذها قاعدة، امنا هي 
حالة مخصصة جدا لسالم مولى ابي 
حذيفة الذي تربـــى في بيته وعاش 
معـــه وكبر وليس له مكان غير بيت 
ابي حذيفة، وكان توجيه الرســـول 
ژ بأن ترضعه زوجـــة ابي حذيفة 
مصلحة راجحة لهذا الشاب »سالم«، 
ولكنه استثناء وليس قاعدة وال يجوز 

القياس عليها.

تعقيبًا على ما أفتى به الشيخ عبدالمحسن

بعد تعرضها لحادث انقالب سيارتها »الجيب«

الشيخ عبداحملسن العبيكان

مفرح الشمري
تعرضت الفنانة القديرة مرمي الصالح 
حلادث انقالب ســـيارتها »اجليب« على 
الدائري اخلامس مساء امس األول اثناء 
عودتها ملنزلها بعد انتهائها من تصوير 
مشـــاهدها في املسلسل االجتماعي »شر 
النفوس 3« املقرر عرضه في شهر رمضان 
املقبل على شاشة الـ MBC نقلها على إثره 
بعض العاملني في ادارة انتاج املسلسل 
الذين كانوا يسيرون خلفها إلى مستشفى 
مبـــارك لالطمئنان على حالتها الصحية 
حيث مت ادخالها على وجه الســـرعة الى 
غرفة املالحظة وعمل االشعة الالزمة للتأكد 
من سالمتها من اي كسور وجاءت نتائج 
االشـــعة مطمئنة اال من بعض الكدمات 

والرضوض جراء انقالب السيارة.
»األنباء« هاتفت الفنانة القديرة مرمي 

الصالح لالطمئنـــان على صحتها حيث 
قالت »احلمد هلل انا بخير والفحوصات 
الطبية أكدت لي ذلـــك وبناء على طلب 
االطباء سأمكث في املستشفى لعدة ايام 

وذلك الستكمال فحوصاتهم الطبية«.
وشـــكرت الصالح كل من سأل عنها 
بعد هذا احلادث وخصت بالشكر منتج 
عمـــل »شـــر النفوس 3« نايف الراشـــد 
وجميع العاملني فـــي إدارة اإلنتاج على 
ما بذلوه جتاهها متمنية للجميع الصحة 

والعافية.
اجلدير بالذكر ان الفنانة القديرة مرمي 
الصالح هي من أولى الفنانات الكويتيات 
اللواتي صعدن على خشبة املسرح ولها 
العديد من االعمال املسرحية والتلفزيونية 
الناجحة التي التزال راســـخة في عقول 

الفنانة القديرة مرمي الصالحجماهيريها.. أم نواف ما تشوفني شر.

املطرب الكبير أبو بكر سالم

ضوء
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طر إ
خوا »روتانا« تنفي وفاة أبوبكر سالم

يتمتع بصحة جيدة ومتواجد بالقاهرة حاليًا


