
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: توقعات بازدهار مبيعات التأمينات على الحياة في الشرق األوسط.

ـ أي تجارة لها عالقة بالموت في الشرق األوسط ال بد ان تزدهر.
كل وزارة خدمات تحط لها هاتف طوارئ من 3 أرقام ليش؟!

ـ هم حطوه 3 أرقام بس عشان ما يتعبون صبع المواطن اللي بيشتكي ألنه 
أبواللطفواحدمن كثر ما يدق ما أحد يرد.

البقاء هلل
محمـد عبدالعزيز السـريع ـ 96 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق2 ـ 
ش3 ـ م4 ت: 25337997، النســـاء: مشرف ـ ق1 ـ ش1 ـ 

م30 ـ ت: 25384100.
قمرة بريكان جبل املطيري زوجة هادي حمود جبل املطيري ـ 
73 عاما ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق4 ـ ج2 ـ قســـيمة 4 ـ ت: 

.55518889
محمـد طاهر محمـد الشـيرازي ـ 84 عاما ـ الرجال: الدســـمة ـ 
ق4 ـ مســـجد النقي ت: 99360818 ـ 22512164، النساء: 
الدســـمة ـ ق2 ـ ش بلقيس ـ ج25 ـ ديوان الزلزلة ـ ت: 

.99184994
ظاهـر رخيص سـماوي الظفيري ـ 34 عامـــا ـ الرجال: اجلهراء ـ 
القصـــر ـ ق1 ـ ش4 ـ ج3 ـ م8 مقابل مدرســـة املعتصم 
)ديوان السماوي(ـ  ت: 99826142ـ  66099929، النساء: 
الدوحة ـ ق1 ـ الشارع السادس ـ م 37 ـ ت: 66540543 

الدفن العاشرة صباحا.

3:57الفجر
11:51الظهر
3:25العصر

6:20المغرب
7:40العشاء

مواقيت الصالة

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

الصمت المريب
الصمت سيد، هل هو صمت اخلجل 

أم صمت العار واخليبة؟
ال أظـــن أن للخجل مكانا في نفوس 
أصحاب »احلرية« الذين سيروا قوافل 
املوت إلى أهل غزة وزعموا أنها حتمل 
الدواء والغذاء، بينما هي محملة باملوت 
الســـريع والســـاحق واملاحق وذلك ما 

اكتشفه أطباء غزة الذين كشفوا املؤامرة وأعلنوا للعالم فساد 
ذلك الدواء املزعوم وسمّيته وخطورته وانتهاء صالحيته!

هـــي فضيحة مدويـــة مجلجلة بكل املقاييـــس ـ يتحمل 
مسؤوليتها الوالي التركي ـ وكان الظن أن العالم لن ينام أو 
يرتـــاح حتى يقتص من الفاعـــل ومدبر تلك اجلرمية التي ال 
جتاريها في خســـتها إال جرمية صدام حسني باحتالل بالدنا! 
ولكن ورغم مضي شـــهر تقريبا على كشـــف تلك الفضيحة 
وإبطال مفعول هاتيك اجلرمية، فإن أحدا لم يتحرك أو يحرك 

ساكنا أو يسّكن متحركا صوب املوت!
احلكومة الفلسطينية الشرعية، يبدو أنها تنازلت عن غزة 
وســـلمت مقاليدها لهنية وآمنت بأنها من أمالكه ومقاطعاته 
اخلاصـــة التي ال يحق لها التدخل في شـــؤونها، لذلك بلعت 

لسانها وراحت تلوك الصمت »سيد األدلة«.
 وأيضا »هنية« الطامع في العرش األبدي في »غزة« كف عن 
الكالم املباح واملتاح خشية من غضبة سيده الوالي التركي!

واجلامعة العربيـــة ـ كذلك ـ أصابها »عقر بقر« فســـّدت 
أذنيها وطمست عينيها ومنحت »لسانها العام« إجازة مدفوعة 
األجر، وكأنها قد نســـيت أن أهل غزة مشـــمولون برعايتها 
الكرمية، وأنهم على مرمى حجر من حصنها احلصني، وأنهم 
ال يريدون رد القضاء ولكن مجرد شـــجب أو إدانة مما تزخر 

بهما خزائنها املذهبة!
إن هذا الصمت املريب املثير للشكوك كلها على هذه اجلرمية 
النكراء، هو أمر غريب حقا، وال ميكن تفســـيره أو الرضا به! 
نريد احلقيقة فقط، هل ما قاله أطباء غزة هو حقيقة أم أنهم 

متجنون فيما قالوه؟
حتى اســـرائيل صمتت، مجاملة لصديقتها تركيا وكذلك 
لتغض تركيا النظر عن قتل اســـرائيل لتســـعة أتراك كانوا 

ضمن املتواجدين في االسطول.
ثم أين وأين تلك اجلحافل البشرية املجحفلة الهدارة الهذارة 
من الهتيفة وحارقي األعـــالم والذين كانت تعج بهم وتضج 
وتهج شـــوارع العواصم العربية، كلمـــا قرع تيس »بوش« 

عنزة »صدام«؟!
ألم ينتعلوا وجوههم وميألوا شوارع عواصمهم انتصارا 

لقاذف احلذاء في وجه »املالكي وبوش«؟!
فأيـــن تلك اجلماهير »احلرة« من تلك املؤامرة التي كادت 
ـ لوال لطف اللطيف ـ تقضي قضاء مبرما على كل نفس حية 

في غزة؟!
وإذا كان اجلميع قد الذوا بالصمت وتســـتروا به وتغطوا 
بعارهـــم وناموا، فإنني من هنا أطالب حكومتنا بالتحرك في 
اجتاه كشـــف احلقيقة، فإن لم تفعل ـ وأنا على يقني من ذلك 
ـ فليـــس أقل من أن يتقدم أحد النواب األحرار بســـؤال إليها 
إلجالء احلقيقة والكشف عن أبعاد تلك املؤامرة الدنيئة ومن 

يقف وراءها!

داود حسين: حديثي بالفارسية في »كريمو« ليس ترويجًا إليران
تعّجب من صمت منتقديه عندما قدم »شارونيات«

رمضان: الرطوبة ستسيطر على بقية أيام رمضان
ودرجات الحرارة ستنكسر مع دخول »سهيل« 

العربية مثل السعودية والعراق 
وباقي دول اخلليج العربي بنجم 
سهيل ارتباطا وثيقا، اذ يصادف 
بداية تغير الطقس وانخفاض 
درجات احلـــرارة بعد الصيف 
الالهـــب وكذلك بدايـــة لفصل 

األمطار.
وقال ان جنم سهيل يعتبر من 
أشد النجوم ملعانا في السماء بعد 
الى  اليمانية وينتمي  الشعري 
مجموعة النجوم الثابتة اجلنوبية 
وال يرى هذا النجم في شمالي خط 
عرض 40 شماال من خط االستواء 
بسبب قرب هذا النجم من افق 
القطب اجلنوبي لذلك يرى فقط 
في الـــدول الواقعة جنوب خط 

عرض 40 ومنها الكويت.
واضاف »يوجد في الكويت 
امر مشـــهور وهو انه في يوم 
24 أغسطس )اليوم( يوم ظهور 
سهيل اذا كانت الرياح شمالية 
غربية فـــإن اغلب ايام الصيف 
الرياح  املتبقية ســـتكون فيها 
شمالية غربية ويكون الطقس 
مريحا وجافا ومعتدال خالل الليل 
اما اذا صادف ظهوره طقسا رطبا 
والرياح جنوبية شرقية )كوس( 
فـــإن اغلب االيـــام املتبقية من 
الصيف ستكون جنوبية رطبة 

ومرهقة في بعض األحيان«.

تبدأ باالنخفاض في نهاية شهر 
سبتمبر بشـــكل ملحوظ »وقد 
تأتينـــا االمطار فـــي فترة ايام 
الوسم التي تبدأ في 15 اكتوبر 
وتستمر حتى بداية مربعانية 
الشتاء من هذا العام وخصوصا 
النسبية  الرطوبة  اذا استمرت 

عالية«.
وتوقع ان تخف حدة الرطوبة 
النسبية اليوم الثالثاء على ان 
تعود بقـــوة يومـــي اخلميس 
واجلمعة املقبلني مع اســـتمرار 
الريـــاح اجلنوبيـــة الشـــرقية 
وتتراوح درجات احلرارة العظمى 
بني 43 و48 درجـــة مئوية في 
الضواحي واملناطق الصحراوية 

على التوالي.
وافـــاد رمضان بـــأن اليوم 
الثالثـــاء هو اول ايام موســـم 
»ســـهيل« وخالله تبدأ درجات 
التدريجي  احلرارة باالنخفاض 
بسبب انكسار حدة زاوية سقوط 
اشعة الشمس على املنطقة، اذ 
تقل حدة اشعة الشمس الالهبة 
فتنخفض درجات احلرارة ليال 
بشكل واضح وتستمر احلرارة 
نهارا ولكن ليست بقوة الفترة 

املاضية.
واشار الى ارتباط اهل الكويت 
والدول احمليطة في شبه اجلزيرة 

اليوم  الرياح متقلبة  وستكون 
موعد ظهور جنم سهيل.

وتوقـــع رمضـــان ان تكون 
الرياح جنوبية غربية صباحا 
الى جنوبية شـــرقية رطبة في 
باقي النهار »واذا كان كذلك فإن ما 
تبقى من فصل الصيف واخلريف 
ستكون معظم لياليه رطبة في 
نواحي املدينة واملناطق الساحلية 
وتستمر درجات احلرارة العالية 
نهـــارا لكنها تبـــدأ باالنخفاض 

ليال«.
وقـــال ان درجـــات احلرارة 

التنبؤات اجلوية  قال خبير 
والبيئة عيسى رمضان ان امس 
االثنـــني يصادف انتهـــاء فترة 
القدم  »الكليبني« املعروفة منذ 
بأنها من اشد ايام السنة حرارة 
»حيث شهدت منطقتنا وجميع 
دول العالم درجات حرارة غير 
مســـبوقة بارتفاعها«. وأوضح 
رمضان ان صيف هذا العام في 
الكويت شهد كسر الرقم القياسي 
القدمي في مرصد مطار الكويت 
الدولي الذي تعود سجالته الى 
50 عاما وكان 51.3 درجة مئوية، 
حيث بلغ الرقم اجلديد 52 درجة 
مئوية، امـــا اعلى درجة حرارة 
مسجلة هذه السنة على نطاق 
الكويت فكانت في منطقة مطربة 
وتقع فـــي املناطق الصحراوية 
شمال غرب البالد حيث سجلت 

54 درجة مئوية.
وقـــال ان احوال الطقس هذا 
العام كانت غريبة، اذ مرت على 
الكويت ظـــروف جوية متقلبة 
الى  ارتفـــاع في احلـــرارة  من 
امطار رعدية في بعض املناطق 
وزيادة في ارتفاع نسبة الرطوبة، 
الرياح اجلنوبية  كما استمرت 
الشـــرقية )الكوس( والرطوبة 
العالية بتأثيرها خالل شـــهري 
يوليو املاضي واغسطس اجلاري 

ام بي سي: قال الفنان داود حسني بطل مسلسل 
»كرميو« إن جتسيده لشخصية اخلال اإليراني 
وحديثه بالفارسية ليس ترويجا ملصالح طهران 
في املنطقة، نافيا اتهامات البعض له بتسييس 

العمل.
وقال داود حسني »لألسف لقد سمعت بعض 
الكالم عن تسييس املسلسل، وأزعجني ذلك بشدة، 
ومن يقف وراء ذلــــك أو يتفوه مبثل هذا الكالم 

هو اخلسران«.
وأضاف »على الرغــــم من انزعاجي.. لم ولن 
ألتفت إلى هؤالء، ألني فنان قدمت عمال أنا مقتنع 
به متاما، فهو عمل يدعو للتســــامح واحملبة مع 
اجلميع«، مؤكدا أنه من اخلطأ أن يتم احلكم على 

املسلسل وهو اليزال في بداية حلقاته.
وقــــال إن حال أبناء شــــقيقته اإليرانية التي 
حصلت على اجلنسية الكويتية بعد زواجها من 
رجل كويتي وخجلهم من ظهوره في حياتهم أبلغ 

رسالة بأن العمل إنساني واجتماعي بحت.
وفي السياق نفسه، لفت الفنان الكويتي االنتباه 
إلى أنه سبق أن قدم هذا الدور في كثير من أعماله 
الفنية واملسرحية، وتساءل.. ملاذا يحاولون إثارة 
ضجة في الوقت الراهن؟! وقال: منذ أن احترفت 
التمثيل لم أخض في السياســــة وأجتنبها دوما 
في الطرح املباشر، مؤكدا أن املسلسل ال يتناول 

عائلة بعينها بل هدفه أسمى وأشمل.
وأوضح أنه ال يجيد التحدث باللغة الفارسية 
مثل اإليرانيني، وان اللغة الفارسية التي حتـــــــدث 
بها في املسلســــل مختلفة عن التي حتـــدث بها 
ثالثة من جنوم العمل، وهم طيف ويلدا وعبداهلل 

بهمن. وتســــاءل: ملاذا لم تثر املشــــكالت وردود 
الفعل الغاضبة عندما قدمت برنامج »إرهابيات« 
أو »شارونيات« الذي أثار حفيظة اإلسرائيليني 
أنفســــهم؟! وملاذا لم تظهر هذه األصوات عندما 
قمت في أثناء الغزو العراقي للكويت بتقلـــــيد 
صـــــــدام حسني في مسرحيتي »دجال دجـــــلة« 
و»أزمة وتعــــدي«؟! وقال »شــــخصيا ال أعتبر 
الســـــياسة مجالي أو ملعبي، وأتذكر في إحدى 
حلقـــــات برنامجــــي املنوع »قرقيعان« وجهت 
النـــــقد إلى كاتب عربي دأب على مهاجــــــــمة 
الكويــــت في كتاباته، ألنني لــــن أقبل بأن يكون 

هناك ما ميس بلد««.
ونفى حسني تدخله الفردي واملباشر في النص، 
وجعل الشخصية الرئيسية تتحول من شخصية 
عادية إلى شخصية فارسية، وقال »لم أفعل ذلك 
مبفــــردي بل مبوافقة جماعية مــــن فريق العمل 

يتقدمهم املؤلف ضيف اهلل زيد«.
وأخيرا أوضح أنه سيغيب عن املسرح في العيد 
لرغبته في أخذ قســــط من الراحة بعد املجهود 

الكبير الذي بذله في املسلسل.
داود حسني يقوم بتجســــيد شخصية رجل 
إيراني يدعى »كرميو« يذهب في زيارة إلى الكويت 
للمشــــاركة في عزاء زوج شقيقته لكنه ال يكون 
محل ترحيب من بعض أوالد شقيقته التي حصلت 

على اجلنسية الكويتية.
املسلسل من تأليف ضيف اهلل زيد، وإخراج 
محمود دوامية، ومن بطولة داود حسني، وأحمد 
الســــلمان، وطيف وهبة الدري، وحسني املهدي، 

الفنان داود حسنيوشوق وأمل عباس.

عيسى رمضان

ضبط مليوني حبة مخدرة قادمة
من لبنان إلى سورية في طريقها إلى الخليج

دمشقـ  أ.ش.أ: متكنت االجهزة االمنية السورية املعنية 
من ضبط نحو مليوني حبة مخدرة دخلت الى سورية عبر 
احلدود اللبنانية كما مت ضبط القائمني عليها حيث كانت 

معدة للتهريب الى بعض الدول العربية واخلليجية.
وافادت مصادر رســـمية بان عملية الضبط متت من 
خالل شـــاحنة محملة مبليون ومائتي الف حبة مخدرة 
مت انتاجها وتعبئتها في لبنـــان كانت وجهتها الى دول 
اخلليج العربية وتقدر قيمتها بأكثر من تســـعني مليون 

ليرة سورية »الدوالر يعادل 45.60 ليرة«.
واعترف املهربون بأنهم قاموا بشحن 17 مولدة للكهرباء 
من دمشق الى حلب بهدف تهريب احلبوب املخدرة داخلها 
مجددا حيث مت حشوها بـ 750 الفا من حبوب الكبتاغون 
التي دخلت من لبنان باجتاه دول اخلليج العربية وتقدر 
قيمتها بـ 60 مليون ليرة سورية حيث مت ضبطهم اثناء 

عملية التحضير.
فيما اعتــــرف تاجـــــر املخدرات خــــالد موسى الترقاوي 
وهو شريك اساسي في عملية الشاحنـــــة احململة باحلبوب 
املخدرة بتفاصيل عملية التهريب وشـــركائه من حمص 
واالردن وانه تســــــــلم الشـــاحنة »التريـــــال« من احد 
شركائه في حمص يدعى عبدالرحمن الذي اخبــــره بان 
لديه بضاعة يريد ارسالها الى االردن عام 2009 موضحا 
ان شخصا يدعى عبدالقادر دوارة هو الذي صنع الشاحنة 
وقام بتمويل شراء املواد املخدرة مع ابن عمه وانه تسلمها 
في الالذقية ووضعها ضمن السيــــارة وخزنها وارسلها 
الى الســـائق وانه مت ضبــطهـــا وهـــــي في طريقها الى 

دمشق.
واعترف الترقاوي بان البضاعة مصدرها لبنان وقام 
عبدالرحمن بارسالها الى ابن عمه امللقب بابو محمد الى 
حمص وابن عمه ارسلها له وان هناك شخصا في االردن 
يدعى ابوجواد هو املســـؤول عن االغراض الرسالها الى 
الســـعودية وان الكمية ستة آالف كيس صغير كل كيس 

يحتوي على 200 حبة حتت اسم »اجلزيرة«.

صرخة بيطرية من أصحاب االختصاص 
لرئيس الوزراء: 

نحن خط الدفاع األول
 عن األمن الصحي والغذائي

 أفال نستحق الوفاء؟!
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