
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: اللغة العربية هي األصعب في التعلم بين لغات العالم.

ـ وهل تصدقون ان لغتنا السياسية حتى سياسيينا العرب أنفسهم 
ال يفهمونها.

البطاقة المدنية يوزعون أرقام دور للمراجعين من الساعة 9 لي الساعة 
11 الصبح.

أبواللطفواحدـ الظاهر هذا نظام حكومي يديد اسمه »يا تلحق يا ما تلحق«

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

وعادت المعجزات

الس����ام عليك يا أمي 
احلبيب����ة.. ابع����ث اليك 
هذه الرسالة كي أطمئنك 
على أحوالي، فأنا بخير 
وصحة جي����دة، ويهمني 
أن أخب����رك ب����أن ضغط 
الدم في شراييني قد عاد 
الطبيعة،  إلى مستوياته 
وشفيت متاما من الصداع 
املزمن وخرجت من حالة 
االكتئاب التي بقيت أعاني 
منه����ا س����نوات طويلة، 
وعادت ل����ي قوة بصري 
مثلما كان����ت، وأصبحت 
أتنفس بطريقة مثالية بعد 

أن زال الهم عن صدري.
أصارحك القول يا أمي 
بأنني ل����م أراجع طبيب 
عي����ون وال استش����اريا 
او  باألم����راض الصدرية 
عيادة لفحص ضغط الدم، 
ولم أتناول دواء يش����في 
املكتئ����ب م����ن االكتئاب 
واملص����دوع من الصداع، 
كما لم استش����ر ساحرا 
يح����رق منق����ار ديك في 
جمجمة جحش نافق، ولم 
أجلس إلى مشعوذ يتمتم 
بعبارات غامضة ليطرد 
العفاريت مني، كما أؤكد لك 
أنني لم أتعرض ملوجات 
إشعاعية صدرت من أجرام 
سماوية ولم التق بكائنات 
فضائية قدمت لي الشفاء 

العاجل.
كل ما في األمر يا أمي 
احلبيبة أنني توقفت عن 
متابعة أخبار خطة التنمية 
في بادي فش����فيت وهلل 
احلمد. حتياتي وسامي 

للجميع.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

سلطان بن سلمان بن حثلين
أمير قبيلة العجمان

ل���كل لعب���ة قوانينه���ا 
واعرافها، وال شك ان االصل 
الدميوقراطية  اللعب���ة  في 
يقوم على مبدأ الرأي والرأي 
اآلخر حتى يستطيع الناس 
ف���ي نهاية املط���اف اتخاذ 
املوقف الصحيح من القضايا 

املطروحة امامهم بعد ان تركت الساحة او امللعب 
لفريق واحد يستعرض عضاته وقدراته فيه.

> > >
لذا أتى لقاء س���مو رئي���س مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مدش���نا لعهد »احلكومة 
الناطق���ة« التي تبدد الش���كوك وجتلي الظام 
وتوضح للمواطن خططها ونهجها وما تنوى 
عمله في احلقبة املقبلة وهو مس���لك حميد ال 
غنى الي حكومة في بلد دميوقراطي عنه ويجب 

تكراره بني حني وآخر.
> > >

ومما قيل في اللقاء وأراح الناس، االصرار على 
التمسك بالدستور، وهو ما يعني أنه ال حاجة 
بعد اليوم إلى ادخال الدس���تور في الصراعات 
السياس���ية بني احلكومة واملعارضة والتركيز 
بدال من ذلك على القضايا املطروحة والسبيل 
االمثل ملعاجلته���ا دون اللجوء للضرب املعتاد 

حتت احلزام.
> > >

وكان جميا احلديث ع���ن »كويت جديدة« 
تتش���كل وان تش���كيلها مير مبخاض يجب اال 
يجزع منه احد، كما كانت هناك رس���الة مهمة 
للقطاع الشبابي تظهر انهم يشغلون بال وتفكير 
احلكومة التي ستوفر لهم البيئة املناسبة لابداع 

والتقدم.
> > >

بهذا اللقاء االيجابي عرضت احلكومة عقلها 
وفكرها على شعبها واصبحت املسؤولية مشتركة 
بينها وبني الناس في املراقبة واحملاسبة وتفعيل 
دور املؤسسات الرقابية القائمة للتأكد من تطبيق 
القوانني واحلفاظ على االموال العامة، ولتكن 
تلك هي االنطاق���ة احلقيقية لكويت احلاضر 
واملس���تقبل، فتفاؤل الناس واستبش���ارهم له 
اس���تحقاقات وافعال واجبة والكويت تستحق 

منا الكثير.
> > >

آخر محطة: ساهم الكام الهادئ واملريح للضيف 
واالس���ئلة غير املجاملة للمقدم في جعله لقاء 
يستحق املش���اهدة وال عجب ان يطلب الناس 

املزيد من مثل تلك اللقاءات.

التواص����ل والتزاور في ش����هر رمضان 
الفضيل بني األهل واألرحام شيمة رفيعة، 
وعادة أصيلة، أرس����اها اآلب����اء واألجداد، 
وتوارثها األبن����اء، ورعاها أهل القدوة من 
أم����راء الكويت ووجهائه����ا لتقوية أواصر 
املجتمع، وتعزيز روابطه، وبناء وشائجه 
على أسس سليمة وصحية، قوامها االحترام 
املتبادل والنقاء والصفاء وسامة الصدر 
وإعاء ش����أن املصلحة العليا للباد ودعم 

وحدتها الوطنية.
جوالت صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح � حفظه اهلل 
� على ديوانيات املواطنني والقوى الوطنية 
والفئ����ات االجتماعية واملقاهي الش����عبية 
وجمعيات النفع العام برهنت مجددا على 
روح التواصل بني أبناء الش����عب الكويتي 
وقياداته، وحرص سموه على تبادل األحاديث 
الودي����ة واألبوية بكل حب ودفء مع أبناء 
الوطن على اختاف مشاربهم، ومما يبعث 
على الفخر واالعتزاز بقيادته احلكيمة حتلي 
سموه بالتواضع الى حد مداعبة مستقبليه 
بابتسامته املعهودة دون تكلف وال تصنع، 
واجللوس في كثير من الديوانيات متوسطا 
األطفال، وكأنه يبعث إلينا رسالة مؤداها 
»هؤالء هم فلذات أكبادكم فاهتموا بتربيتهم 
ورّبتوا على ظهورهم ألنهم عدة املستقبل 

ورجال الغد«.
ه����ذه الروح العالي����ة والنفس الكبيرة 
التي يتمتع بها صاحب الس����مو األمير في 
االنفتاح على أبناء شعبه والتبسط معهم 
وتفقد أحوالهم مثال يحتذى في دعم اللحمة 
الوطنية والعمل على نبذ كل ما من شأنه 
ان يعكر صف����و العاقات بني أبناء الوطن 
الواحد، وعلى أبناء الش����عب الكويتي أن 
يقتفوا أثر س����موه وأن يئدوا الفتنة التي 
تطل برأسها بني احلني واآلخر، مقتدين بهذا 
النهج السامي الذي دشنه صاحب السمو 
األمير في هذا الش����هر الفضيل جريا على 

عادة اآلباء واألجداد.
وألن الكويت هي بلد اخلير والعطاء، فقد 
اتخذ سموه مبادرة كرمية، ليست األولى من 
نوعها، دعا خالها الى حملة إغاثة عاجلة 
ملساعدة منكوبي فيضانات باكستان، وقام 
مبضاعفة تبرع الكويت من 5 مايني دوالر 
إلى 10 مايني، وأصدر توجيهاته السامية 
الى اجلمعيات اخليرية بتبني هذه احلملة 
اإلنس����انية، وفي مقدمة املتبرعني بادرت 
أس����رة الصباح الكرمي بتقدمي تبرع سخي 

قيمته 5 مايني دوالر، 
هذا املوقف اإلنس����اني 
من األمير اإلنسان يأتي 
في س����ياق العديد من 
املبادرات اخليرية التي 
سبق ان أطلقها خلدمة 
العربية  قضايا األمتني 

واإلسامية، ويعكس حس سموه املرهف 
واستشعاره مبعاناة اآلخرين، ويرفع من شأن 

الكويت في احملافل الدولية واإلنسانية.
التحديات احملدقة بالوطن حاضرة دائما 
في ذهن سموه وضمن أجندته، فقد جتلت 
هموم الوطن في كلمة سموه املتلفزة التي 
وجهها قبل أيام إلى أبناء الكويت ليهنئهم 
بحلول العشر األواخر من رمضان، ويضعهم 
في صورة هذه التحديات مش����خصا الداء 
الذي يعاني منه الوط����ن، وواصفا الدواء 
بدعوته أبن����اء الوطن ال����ى احلفاظ على 
ثوابتنا ومواريثنا الفاضلة التي أرس����اها 
اآلباء واألجداد، ومشددا على ضرورة الوقوف 
بحزم في وجه كل من يحاول اإلساءة للوطن 
العزيز بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية 
أو الفئوية، وموجها إلى ضرورة االرتقاء 
بإعامنا املقروء واملسموع واملرئي، وممارسة 
دوره املنش����ود في تعزي����ز الوالء للوطن 
وترسيخ روح الوحدة الوطنية، هذا اخلطاب 
الراقي املفعم باإلحساس باملسؤولية رسالة 

سامية إلى جميع فئات الشعب الكويتي.
هذه التوجيهات السامية تدعونا إلى ان 
نتقي اهلل تعالى في وطننا وان نقدم املصالح 
العليا على املصالح احلزبية الضيقة، وان 
نتفانى في حب الوطن وأن نستشعر قيمة 
النعم اجلليلة التي نرف����ل فيها، وان نرد 
اجلميل الى وطننا العزيز باحملافظة على 
وحدته الوطنية التي تفي����أ ظالها آباؤنا 
وأجدادنا، فنهلوا في ظلها األمن واالستقرار 
بعيدا عن الضغائن واألحقاد وإثارة صغائر 

األمور.
اننا نرى طوق النجاة من األخطار احملدقة 
بالوطن في التجاوب مع النداء السامي املتكرر 
للوالد احلكيم والقائد احلاذق صاحب السمو 
األمير، فالتعاط����ي االيجابي مع توجيهات 
سموه خير معني على احملافظة على كويت 
اخلير التي أعطتنا الكثير وحان وقت الوفاء 
ورد اجلميل، أسأل املولى عز وجل ان يحفظ 
صاحب السمو األمير وولي عهده األمني وأن 
يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وان 

يجنبه الفنت ما ظهر منها وما بطن.

الحكومة الناطقة
النهج السامي والمخاطر المحدقة بالوطن

4:08الفجر
11:46الظهر
3:18العصر

6:02المغرب
7:21العشاء

مواقيت الصالة

البقاء هلل
محمد شوفان شديد املطيري � 72 عاما � الرجال: صباح الناصر 
� ق7 � ش50 � م82 � ت: 97600668 � 55108820، النساء: 

الرقة � ق1 � ش13 � م261 � ت: 55600181 � 66797890.
صالح عبدالعزيز أحمد املسلم � 55 عاما � الرجال: بيان � ق2 � 
الشارع األول � م4 � ت: 25385401 � 99633247، النساء: 

الشامية � ق3 � ش30 � م19 � ت: 24819429.
فـالح محمـد بن حبيب امللعبي � 55 عاما � الظهر � ق3 � ش3 � 

م55 � ت: 65577979.
نورة مشـعان غشام، زوجة علي إبراهيم العتيبي � 58 عاما 
� صب���اح الناص���ر � ق2 � ش9 � م165 � ت: 99708777 � 

.97999844
مـرمي علي النقيب، أرملة س���يد جال الدين الس���يد طالب 
النقيب � 94 عاما � الرجال: ديوان الرفاعي � الشامية � ت: 
24820089 � 99788716، النس���اء: الرميثية � ق6 � شارع 

شاهني الغامن � ج64 � م22 � ت: 25613333.
موسى مجيد محمد صادق � 45 عاما � الرجال: الرميثية � مسجد 
مقامس � ق10 � ت: 97886886، النس���اء: مبارك الكبير � 

أبو فطيرة � ق8 � ش10 � م4 � ت: 66570702.
حسـن جبر محمد العجمي � 14 عاما � النس���يم � ق1 � ش15 � 

م12 � ت: 66182183.

الديوانيات ص38

صفحة آراء  ص39

جائزة إعالمية في ألمانيا 
لصاحب الرسوم الكاريكاتورية 

المسيئة للنبي ژ

يستقيل من رئاسة الجمهورية من أجل الشطرنج

خافوا أن يقع فوق أحد زمالئه.. ففصلوه

� د.ب.أ: س���يحصل  بوتس���دام 
رسام الكاريكاتير الدمناركي كورت 
الرس���وم  ويس���ترجارد، صاحب 
املسيئة للنبي محمد ژ، على جائزة 
اإلعام التي يقدمها احتاد »إم 100« 
للصحافي���ني في مدينة بوتس���دام 

األملانية.
وق���ال عم���دة بوتس���دام، يان 
ياكوبز: »صار ويس���ترجارد رمزا 
حلرية الصحافة والرأي«، مش���يرا 
إل���ى أن تكرمي ويس���ترجارد )75 
إب���رازه لهذه  عاما( يأتي بس���بب 
القي���م الدميوقراطية ودفاعه عنها 

رغم التهديدات بقتله.
ومن املقرر أن يتم تسليم اجلائزة 

اليوم األربعاء في بوتسدام.
وقال منظمون ان ويسترجارد 
سيحضر احلفل رغم درجة اخلطورة 
األمنية املرتفعة. ومتنح هذه اجلائزة 
سنويا لشخصيات أثرت بشكل كبير 

في أوروبا والعالم.
حماي���ة  الش���رطة  وتتول���ى 
ويس���ترجارد منذ نش���ر رسومه 

املسيئة للنبي محمد ژ.
ونشرت هذه الرسوم في سبتمبر 
عام 2005 في صحيف���ة »يوالندس 
بوس���نت« الدمناركية وأثارت موجة 
احتجاج عارمة في العالم اإلسامي.

ومن الشخصيات التي سبق ان 
فازت بهذه اجلائزة، وزير اخلارجية 
األملاني األسبق هانز ديتريش جينشر 
الكولومبية اجنريد  والسياس���ية 
بيتانكورت واملوسيقار األيرلندي 

بوب جيلدوف.

موسكو � أ.ف.پ: أعلن رئيس 
جمهوري���ة كامليكيا الروس���ية 
انه  ايليومجين���وف  كيرس���ان 
س���يترك منصبه في االول من 
أكتوبر ليتفرغ لرئاسة االحتاد 

الدولي للشطرجن.
ويبلغ كيرسان ايليومجينوف 
من العمر )48 عاما(، وهو يرئس 
من���ذ 17 عاما جمهورية كامليكيا 
ذات الغالبية البوذية والواقعة 
على ضفاف بحر قزوين، والتي 
تتمت���ع باس���تقال ذاتي ضمن 

االحتاد الروس���ي، كما يرأس االحتاد الدولي 
للشطرجن منذ العام 1995.

وقال ايليومجينوف »في 24 أكتوبر، تنتهي 
واليتي الرئاس���ية الرابعة، وأرى أنه لم يعد 
مناس���با أن أتولى والية خامسة«، بحسب ما 

نقلت عنه وكالة انترفاكس.
وبالتالي لن يطلب من الرئيس الروس���ي 
دميتري مدڤيديڤ ان يجدد له رئاسته. إذ ان 
تعديا أجراه رئيس الوزراء احلالي فادميير 

بوتني ابان رئاسته الباد في العام 
2004 جعل حكام املناطق ورؤساء 
اجلمهوريات في االحتاد الروسي 
يعينون من قبل الكرملني تعيينا 

ال انتخابا.
انه  ايليومجينوف  وأوضح 
يرغب في التفرغ لعمله في االحتاد 
الدولي للشطرجن، ليشبع شغفه 

بهذه اللعبة.
ومن املقرر ان ينتخب االحتاد 
الدولي للشطرجن رئيسه في 29 
س���بتمبر، ويتناف���س على هذا 
املنصب ايليومجينوف والاعب الروسي الكبير 

اناتولي كاربوف.
وكيرسان ايليومجينوف معروف بأطواره 
الغريبة، فقبل نحو عش���ر س���نوات قال انه 
التقى كائنات فضائي���ة بأقنعة صفراء، وانه 
تواصل معهم بواسطة التخاطر عن بعد قبل ان 
يصطحبوه معهم في رحلة على منت مركبتهم 
الفضائية. كما يعتقد ايليومجينوف ان كامليكيا 

هي عاصمة الشطرجن في العالم. .

لندن � يو.بي.آي: فصلت شركة تعمل في مجال 
صناعة املعدات املكتبية في بريطانيا موظفا في 
احلادية واخلمس����ني من العمر يعاني من زيادة 
مفرط����ة في الوزن خوفا م����ن وقوعه فوق أحد 
زمائه. وقالت صحيفة »ديلي اكسبريس« امس 
الثاثاء إن القيمني على الشركة خافوا من احتمال 
وقوع باري فاورز عن منصة أثناء ممارسة عمله 
وسحق أي موظف آخر يقف حتتها، وقرروا لهذا 

السبب االستغناء عن خدماته.
وأضاف����ت أن باري الذي ي����زن أكثر من 190 
كيلوغراما وكان يتقاضى من الشركة راتبا مقداره 

290 جنيها استرلينيا في األسبوع بعد اقتطاع 
الضرائب، ترك العمل ويعيش اآلن على اإلعانة 
املخصصة من قبل احلكومة البريطانية للباحثني 
عن العمل ومقدارها 21.65 جنيها استرلينيا في 
األسبوع. وأشارت الصحيفة إلى أن باري اشتكى 
من أنه كان يضطر للصعود على منصات طولها 
أكثر من متر للوصول إلى املعدات وتثبيت قطع 
الغيار في املكاتب، وخاف مسؤولو الشركة من أن 
يفقد وعيه بسبب معاناته من مرض السكري أو 
يتعرض ألزمة قلبية وهو على املنصة ويسقط 

فوق أحد زمائه.

حسين الموسوي اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« 
اليوم )االربعاء( جنم 
هجوم النادي العربي 
الق���دم وهداف  لكرة 
الدوري حسني املوسوي 
الس���اعتني 8 و9  بني 
مساء وذلك للحديث 
عن حظوظ العربي في 
املنافسة على البطوالت 
املقبلة، وعن  احمللية 
حظوظ رديف االزرق 
في بطولة غرب آسيا، 

باالضافة الى الرد على اس���ئلة الق���راء، وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322، 

داخلي: 131 � 318.

كيرسان ايليومجينوف


