
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: ماذا بعد محادثات السالم في الشرق األوسط؟

ــ وال شيء 3 فناجين شاي بالنعناع مع تتبيلة من االستنكارات وطبقين من 
اإلدانة المزينين بأوراق الشجب العربية.

علماء يقضون 10 سنوات في دراسة سر هدف كارلوس »الملتف« على فرنسا 
عام 1997.

أبواللطفواحدـ على چذيه يبيلهم 1238 سنة على ما يعرفون سر مشكلة الرياضة عندنا.

البقاء هلل

سارة يعقوب خاجة، أرملة محمد عبداهلل شهاب – 85 عاما – 
الرجال: ضاحية عبداهلل السالم - ق2 - الدائري الثاني 
– م18 – ت: 22551903، النساء: صاحية عبداهلل السالم 

– ق2 – شارع ابن عباس – م28 – ت: 22520078..
وضحـة متعب شـريد املطيري، أرمل���ة ردن محمد عبداهلل 
املطيري – 69 عام���ا – الرجال: صباح الناصر – ق1 – 
ش30 – م19 – ت: 99027064، النس���اء: صباح الناصر 

– ق1 – ش30 – م45.
شـيخة عوض ادحيان الديحاني – 52 عاما – العارضية – ق11 

– ش4 – ج10 – ت: 66355556 – 24881600.
فاطمة السيد هاشم عبدالوهاب احلنيان، أرملة سليمان إبراهيم 
احلداد – 80 عاما – الرجال: ضاحية عبداهلل السالم – 
ق1 – شارع نصف اليوس���ف – جادة يوسف الرومي 
– م31 – ت: 66665858، النساء: مشرف – ق1 – الشارع 

الثاني – م23 – ت: 65656501.
دعيج خلف أحمد العطوان – 85 عاما – الرجال: الشعب – ق4 
– ش40 – م14 – ت: 99797881 – 99797882 – النساء: 

سلوى – ق6 – ش8 – م12 – ت: 25635250.
عبداحملسـن عبدالعزيز عبدالرحمن البدر – 68 عاما – الرجال: 
ديوان البدر – شارع اخلليج العربي – ت: 22461444 – 
22464888، النساء: الروضة – ق5 – ش 54 – م2 – ت: 

.22563822
حليمة عبداهلل علي التميمي، أرملة صقر محمد صقر الشطي 
– 67 عاما – السرة – ق6 – ش13 – م12 – ت: 99444705 

.97422233 –
محمد حسـن محمد الفضالـة – 73 عاما – الرجال: مشرف – 
ق5 – ش3 – منزل 41 – ت: 60030007، النساء: مشرف 

– ق5 – ش10 – م4 – ت: 25398073.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بعد تهنئة صاحب الس���مو األمير � 
حفظه اهلل � أبناءه املواطنني واملقيمني 
بدخول العشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك، توجه سموه في خطابه السنوي 
مباش���رة لقضية الوحدة الوطنية التي 
أرساها اآلباء واألجداد ويفرط فيها هذه 
األيام بقصد أو دونه بعض األبناء، ومما 

جاء في اخلطاب املهم »ضرورة الوقوف بحزم في وجه كل 
من يحاول اإلساءة للوطن العزيز بإثارة النعرات الطائفية 
أو القبلية أو الفئوية وبث روح الفرقة والتعصب والتحزب 

وشق وحدة الصف«.
> > >

وواضح ان هناك من يس���تخدم بعض وس���ائل اإلعالم 
لتفكيك وحدتنا الوطنية، آمال ان ينتهي الوضع مبا آل إليه 
احلال في بعض الدول الت���ي ابتليت بالتناحر األهلي وهو 
أكث���ر ضررا وخطرا من الغزو اخلارجي، لذا أتى في خطاب 
سموه »ضرورة االرتقاء بإعالمنا املقروء واملسموع واملرئي 
وممارسة دوره املنشود في تكوين الرأي العام املستنير الذي 

يعزز الوالء للوطن وينشر احملبة بني الناس«.
> > >

وتظل الكويت بلدا صغيرا وسط منطقة شديدة السخونة 
مما يحوجنا ألن نعمل جميعا لتحسني صورتنا لدى اآلخرين، 
لذا طلب سموه من وسائل اإلعالم »ان تنشر احملبة بني الناس 
وتس���هم في تقوية أواصر اإلخاء والصداقة والتعاون بني 
الكويت والدول الشقيقة وجتنب كل ما يعكر صفو العالقات 

مع هذه الدول أو اإلساءة اليها«.
> > >

وجريا على عادة الكويت في تقدمي الدعم للدول الصديقة 
والش���قيقة، وكتنويه بأعمال اخلير التي قام بها املواطنون 
واملقيمون أتى في اخلطاب »أن الكويت سارعت كعادتها في 
مواجهة الكارثة اإلنسانية فقدمت جميع املساعدات املمكنة 
جلمهورية باكستان اإلسالمية وقامت بفتح باب التبرعات حيث 

تسابق املواطنون واملقيمون في تقدمي العون واملساعدة«.
> > >

وكان جميال أن يستذكر سموه من سبقه وعمل معه من 
حكام وقادة، لذا أتى في اخلطاب »نستذكر في هذه األيام الطيبة 
املباركة باإلجالل والتقدير والعرفان أميرنا الراحل الش���يخ 
جابر األحمد الصباح وأميرنا الوالد الشيخ سعد العبداهلل 
الصباح طيب اهلل ثراهما وأسكنهما فسيح جناته، سائلني 
املولى العلي القدير ان يرحم شهداءنا األبرار وموتانا جميعا 

ويعلي منازلهم في جنات النعيم، انه سميع مجيب«.
> > >

ان خطاب والد اجلميع يحتاج الى ان يتحول الى منهاج 
وبرنامج عمل نلتزم به جميعا، فلم يأت الضرر ويحل الشرر 
وتدمر البلدان اآلمن���ة اال من اعمال ضرب الوحدة الوطنية 
التي تفرق بني الشقيق وشقيقه، واالستخدام غير املسؤول 

لوسائل اإلعالم.. فاحلذر احلذر.

خطاب واجب التنفيذ

4:05الفجر
11:47الظهر
3:20العصر

6:07المغرب
7:26العشاء

مواقيت الصالة

الصفحة األمنية ص4

الديوانيات ص14 

أبطال مسرحية »حسان واألميرة أشجان« األحد وياكممكتب فضل اهلل: العيد الخميس
 بيروت: أعلن مكتب العالمة
    الراحل السيد محمد حسني 
فض����ل اهلل ان يوم اخلميس 
املقبل املوافق 9 سبتمبر احلالي 
هو اول ايام عيد الفطر، مشيرا 
الى امكانية رؤية الهالل بواسطة 
اآلالت املكبرة يوم االربعاء، في 
مواقع عدة غربا، السيما جنوب 

اميركا اجلنوبية.
يذكر ان عددا من الفلكيني 
في معظم ال����دول العربية قد 
اكدوا ان يوم العيد هو اجلمعة 
املوافق 10 سبتمبر، وهو ما اكد 
عليه مرصد االهلة االسالمي 
االس����بوع املاضي ف����ي بيان 

شامل له.

تستضيف »األنباء« باچر األحد 
بديوانيتها ابطال مسرحية االطفال 
الهادفة »حسان واألميرة اشجان« 
لشركة كالسيكال لالنتاج الفني 
والتي ستعرض فترة عيد الفطر 
على مسرح تنمية املجتمع مبنطقة 
الزهراء في جنوب السرة، وذلك من 
الساعة ال� 9 وحت�ى ال� 10.30 مساء 
حيث س���يتحدثون عن ادوارهم 
في املس���رحية واه���م املفاجآت 
الت���ي يحضرونه���ا جلمهورهم 
أثناء الع���رض وخططهم للفترة 

املقبلة.
اعزاءنا القراء سيكون معكم 
على الطرف اآلخ���ر من الهاتف 
فريق مسرحية االطفال »حسان 
واألميرة أشجان« للرد على جميع 
اسئلتكم واستفساراتكم وذلك من 
الساعة ال� 9 وحتى ال� 10.30 مساء 
عبر هواتف »األنباء«: 24830805 
� 24830322 � 24830514، الداخلي: 

جنوم مسرحية »حسان واألميرة أشجان«318 � 131.

العالمة الراحل السيد محمد حسني فضل اهلل

تتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم

فـي وفاة فقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

مـزنــة مطـلـق حممـد العـلـي
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر بال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائـلــة العــلـي


