
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
رئيس جمهورية »ناورو« في المحيط الهندي يعلق البرلمان ويعلن الطوارئ.

ـ مع إني ال أعرف »ناورو« ولكن أرى أنها تملك اآلن جميع المؤهالت ألن 
تنضم لجامعة الدول العربية.

مشروع القطار والمترو في الكويت سيدخل حيز التنفيذ بعد 7 سنوات.
ـ وأخيرا ستصدق نبوءة الفنان سعد الفرج »راكب قطارك بشتك تحت 

أبواللطفواحدإبطك نوطك بو ألف بجيبك«.
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االمان احلس���ن – ت: 60604000، النس���اء: 
الساملية – ق12 – ش���ارع ابو ذر الغفاري – 
ج1 – م22 – مقاب���ل مستش���فى هادي – ت: 

.66057078
هنـوف مبارك سـعود الوقيـان � 17 عاما � الرجال: 
الفيحاء � مقابل مطافي النزهة � ديوان الوقيان 
� ت: 66511152 � 66355866، النساء: مبارك 
الكبي���ر � ق6 � ش6 � م25 � ت: 66446326 � 

66446258 � الدفن التاسعة صباحا.
أكبر علي جنم السنافي � 89 عاما � الرجال: اجلابرية 
� دي���وان الس���نافي � ق5 � ش12 � م10 � ت: 
99212100 � 99079988، النس���اء: اجلابرية � 

ق5 � ش3 � م7 � ت: 25325547.

– 65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 
– م22 – ت: 66600852 – 99420306.

سـارة محمد جمعان اخلرينج � 3 سنوات � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 – 
65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
شـهد محمـد جمعان اخلرينج � س���نتان � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 
– 65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
عليا سفاح راشد الدوسري ارملة محمد سالم امليموني 
الدوسري � 75 عاما � الرجال والنساء: اجلهراء 
القدمية – ق2 – م36 – شارع عبداهلل بن جدعان 

– ت: 99155415 – 99029063 – 67005885.
غلوم اكبر حسني � 88 عاما � الرجال: بيان – مسجد 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
مرمي علي محمد اخلرينج � 48 عاما � الرجال: الرابية – 
ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 – 65561674، 
النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 – م22 – ت: 

.99420306 – 66600852
نوف فهد مبارك مطلق الرشيدي � 28 عاما � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 – 
65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
سـهام جمعان متعـب اخلرينـج � 17 عاما � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 
– 65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
وسـمية جمعان متعب اخلرينـج � 13 عاما � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 

عبداهلل يحيى عبـداهلل اليحيى � 77 عاما � الرجال: 
مشرف � ق5 � ش14 � جادة 1 � م8 � ت: 66600706 
� 99061992، النس����اء: القصور � ق1 � ش31 � 

م13 � ت: 25423606.
جمعان متعب جمعـان اخلرينج � 56 عاما � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 – 
65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
محمـد جمعان متعب اخلرينـج  � 27 عاما � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 – 
65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 

– م22 – ت: 66600852 – 99420306.
علي محمد جمعان اخلرينج � 7 س���نوات � الرجال: 
الرابية – ق3 – ش31 – م41 – ت: 99887704 – 
65561674، النساء: اشبيلية – ق4 – ش437 
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)رويترز( األمير خالد الفيصل بعد غسل الكعبة   أمير مكة املكرمة امام احلجر األسود

أمير مكة المكرمة يتشرّف بغسل الكعبة 

باحلرمني الش���ريفني وشؤونهما، 
س���ائال اهلل أن يجزي هذه الدولة 
املباركة وقادتها خير اجلزاء لقاء 
ما يبذلون���ه ويقدمونه للحرمني 
الش���ريفني وزوارهم���ا من رعاية 

وعناية واهتمام.

مكة، حينما دخل وصحبه الكعبة، 
وقام بغس���لها تطهيرا لها من أي 
رجس. وتتم عملية غسل الكعبة 
جريا على العادة الس���نوية التي 
انتهجتها احلكومة السعودية منذ 
عهد امللك عبدالعزيز آل سعود مرتني 

هذا االهتمام ببي���ت اهلل العتيق 
ونظافته وتطهيره.

وأفاد بأن الرئاسة العامة لشؤون 
املس���جد احلرام واملسجد النبوي 
ومبتابعة من الرئيس العام الشيخ 
صالح بن عبدالرحمن احلصني تقوم 

في العام، األولى في شهر شعبان 
والثانية في شهر احملرم.

وأك���د الش���يخ د.اخل���زمي ان 
الرعاي���ة الكرمية لهذه املناس���بة 
من والة األم���ر - حفظهم اهلل - 
تأتى امتدادا لرعايتهم واهتمامهم 

بتحضير ماء زمزم املخلوط مباء 
الورد وجميع مستلزمات الغسيل 
منذ وق���ت مبكر لغس���ل الكعبة 
املشرفة مشيرا الى أن غسل الكعبة 
سنة نبوية كرمية فعلها الرسول 
صلى اهلل عليه وس���لم يوم فتح 

مكة املكرمة � واس: نيابة عن 
خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عب���داهلل بن عبدالعزيز تش���رف 
صاحب السمو امللكي األمير خالد 
الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة 
مكة املكرمة امس بغس���ل الكعبة 

املشرفة.
وقد قام سموه ومرافقوه بغسل 
الكعبة املشرفة من الداخل وتدليك 
حيطانها مباء زمزم املخلوط مباء 
ال���ورد ال���ذي قام���ت بتحضيره 
الرئاس���ة العامة لشؤون املسجد 
النبوي. وشارك  احلرام واملسجد 
سموه في غس���ل الكعبة املشرفة 
رئيس جمهورية الشيشان بروسيا 
االحتادية رمضان قديروف ورؤساء 
االدارات احلكومية وعدد من اعضاء 
الس���لك الديبلوماس���ي االسالمي 
املعتمدين لدى اململكة وسدنة بيت 
اهلل احلرام وجموع من املواطنني 

وقاصدي بيت اهلل احلرام.
واش���اد نائب الرئي���س العام 
لش���ؤون املس���جد احلرام الشيخ 
د.محمد ب���ن ناص���ر اخلزمي مبا 
يوليه والة األمر من عناية واهتمام 
بالكعب���ة املش���رفة وباحلرم���ني 
الش���ريفني وعمارتهم���ا مؤكدا أن 
غسل الكعبة املشرفة يجسد مدى 

العجيري: الشمس تتعامد 
على الكعبة المشرفة.. الجمعة

كون���ا: قال الباح���ث الفلكي 
د.صالح العجيري ان حدثا فلكيا 
مميزا يهم املسلمني في جميع بقاع 
االرض سيصادف حدوثه بعد غد 
ظهرا يتمثل في تعامد الشمس 
على الكعبة املشرفة وانعدام الظل 

في مكة املكرمة.
وقال د.العجي���ري امس ان 
مدينة مك���ة املكرمة تقع ضمن 
مدار السرطان لذلك فان الشمس 
السنة  تتعامد عليها يومني في 
االول ف���ي 28 مايو والثاني في 
16 يولي���و وهما اليومان اللذان 
يكون فيهما ميل الشمس شماال 

بقدر عرض مكة املكرمة الشمالي.
واضاف ان الظل سينعدم في مكة ويشاهد اهلها قرص الشمس 
في قاع البئر وقت اذان الظهر في احلرم املكي في متام الس���اعة 12 
والدقيق���ة 27 يوم اجلمعة املوافق 16 من يولي���و اجلاري فتتعامد 

الشمس على الكعبة املشرفة ولن يظهر ظل الي من جدرانها.
واوضح العجيري ان هذا احلدث هو فرصة ملن يستقبل الشمس 
في تلك اللحظة حيثما كان فيعرف من ذلك اجتاه القبلة الصحيح. 
واكد انه في البلدان التي يتطابق توقيتها املدني مع توقيت السعودية 
تنحصر حلظة استقبال الشمس في نفس الوقت الساعة 12 والدقيقة 
27 اما البلدان االخرى فعليهم اضافة او طرح ساعات فرق التوقيت 
واملثال على ذلك انه في عمان تضاف ساعة واحدة وفي اجلزائر تطرح 

ثالث ساعات وفي اليمن ال تضاف وال تطرح اي ساعة.

د.صالح العجيري

 اللواء محمد الدوسري: 
أحلنا موظفين
 للقضاء أساءوا 

استخدام وظيفتهم
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التلوث البصري جريمة 
تشارك فيها الحكومة

بقلم: المحامي رياض الصانع
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