
البقاء هلل
وضح�ه فيحان فالح املطيري ـ 78 عاما ـ الرجال: 
صبـــاح الناصـــر ـ ق6 ـ ش44 ـ م36 ـ ت: 
90094457 ـ 99851525، النساء: الفردوس 

ـ ق4 ـ ش1 ـ ج4 ـ م9 ـ ت: 97286605.
يونس عثمان إبراهيم األنصاريـ  90 عاماـ  الرجال: 
الزهراءـ  ديوان األنصاريـ  ق2ـ  ش230ـ  م24 
ـ ت: 66650045ـ  25240722، النساء: الزهراء 

ـ ق4 ـ ش415 ـ م19 ـ ت: 99434907.
صال�ح إبراهيم عل�ي الناص�ر ـ 93 عاما ـ الرجال: 
حسينية األوحد املنصوريةـ  ت: 99852767 
ـ 22518752، النساء: النزهةـ  ق2ـ  ش دمشق 

ـ ج27 ـ م7 ـ ت: 99347728 ـ 22510168.
عبداللطي�ف خالد عبداللطي�ف احلمد ـ 73 عاما ـ 
الرجال: ديوان احلمدـ  الشاميةـ  ق8ـ  الدائري 
الثانيـ  ت: 24827224، النساء: كيفانـ  ق3 

.A 1ـ ش30 ـ م
أمينة صالح إبراهيم الصالحـ  أرملة سليمان جاسم 
الغيـــص ـ 68 عاما ـ الرجال: الزهراء ـ ق8 
ـ ش801 ـ م55 ـ ت: 66654121 ـ 97102001، 
النســـاء: األندلـــس ـ ق8 ـ ش4 ـ م12 ـ ت: 

.24808013
صالح داخل فدعوس الفضلي ـ 44 عاما ـ اجلهراء 

القصـــر ـ ق1 ـ ش3 ـ ج3 ـ م12 ـ ت:  ـ 
.99889987

حمد فهد منور الوقيت الشمريـ  4 سنواتـ  الرابية 
ـ ق4 ـ ش عبـــداهلل اخلالـــدي ـ م45 ـ ت: 

99222297 ـ 66429809.
نفيسة حمزة عبدالرزاقـ  أرملة خلف منديل اجلمل 
العدوانيـ  63 عاماـ  الرجال: ديوان العداوين 
ـ العمريـــة ـ ت: 99777431 ـ 99588050، 
النســـاء: الرابيـــة ـ ق2 ـ ش20 ـ م2 ـ ت: 

.24748002
س�الم عثمان عبدالرحم�ن العبدالهاديـ  70 عاماـ  
الرجال: الشـــهداء ـ ق1 ـ ش108 ـ م44 ـ ت: 
99992611، النساء: بيان ـ ق12 ـ ش األول ـ 
ج9 ـ م42 ـ ت: 67666995 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
موضي محم�د فهد العازم�ي ـ زوجة محمد علي 
السويلم العازمي ـ 67 عاما ـ القصور ـ ق1 

ـ ش42 ـ م17 ـ ت: 60007080.
منيرة محمد رفيع العتيبي ـ زوجة ســـعود عدم 
اجلبـــريـ  78 عاماـ  الرجال: جابر العليـ  
ق6 ـ ش23 ـ م9 ـ ت: 97605555، النساء: 

خيطان ـ ق5 ـ ش48 ـ م3.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
االجتماع العربي للسكك الحديدية يبحث الوحدة عن طريق ربط الدول 

العربية بسكة قطار.
� ونقترح ان يكون شعار هذه الوحدة »تووت تووت«.

كرتون الطماط بمزارع الوفرة بدينار، وفي الشويخ ب� 4 دنانير.
َلَطة« أو ان أهل الجهراء  � مو وحدة من الثنتين يا ان »التجارة نايمة في السَّ

أبواللطفواحديجمركون كراتين الطماط قبل تروح الشويخ!

واضح السايرزم

أحمد الشحومي
www.alshahomi.com

صالح الساير
www.salahsayer.com

من أجل ندوة تتكلم عن حبنا لهذا الوطن، 
وحرصنا على حماية حقوق ابنائه..

بل ومن اجل االنتصار لضابطني من رجال 
الداخلية أديا عملهما باالمانة والصدق والشرف، 
أرســــلت وزارة الداخليــــة وبكل أســــف قوات 
االمن العام حملافظة حولي جميعها، والقوات 
اخلاصة ورجــــال املباحث ورجال أمن الدولة! 
ومنهم من كلمنا مباشــــرة واعتذر، ومنهم من 
استغرب ان يوقع عليهم احلجز من اجل ندوة 
في ديوانية رجل قانون يعرف احترام قواعد 

احلق والعدالة.
وفي العموم، واهلل يشهد، كنا حريصني متام 
احلرص على ان يلتزم جميع احلضور بحسن 
التعامل مع رجال األمن رغم انهم حاولوا منع 
الكثيرين من حضور الندوة، وسدوا الطرقات 
واقاموا احلواجز وكأنها حــــرب او انقالب او 

مترد عام.
تذكرت )وذكرت ذلــــك بالندوة( عام 2004 
عندما زارنا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــــد، وقد كان آنذاك، حفظه اهلل، رئيســــا 
للوزراء باالنابة، ومعه الشــــيخ نواف االحمد، 
حفظه اهلل، وقد كان حينهــــا وزيرا للداخلية 
ومعهما حكومة دولة الكويت كاملة في صالة 
الشــــيخة بدرية األحمد التي تبعد عن ديواننا 
خطوات ليس إال، لم يكن هناك اكثر من دورية 

او دوريتني على االكثر.
صاحب الســــمو، حفظه اهلل، بنفسه نراه 
احيانا يقود مركبته وحده تواضعا بال شــــك، 
وحرصا منه على عدم اثارة الناس او اشعارهم 

بأن حدثا مهما قد وقع.
والغريب ان البعض يلومنا على اقامة الندوة 
وان التوقيت غير مناســــب، والبعض يلومنا 
كما حدث مع برنامج اذاعي في اذاعة الكويت، 
يلومنا لعدم وجود دوريــــات في املنطقة الن 
كل الدوريات وقفت قرب ديواننا حتســــبا ألي 

طارئ!
وأي طــــارئ هم منه 
قلقــــون؟ ال أدري، واي 
فتنة هم يلوموننا عليها؟ 
ال ادري، واي توقيت هم 

خائفون منه؟ ال اعلم.
يــــا ســــادة اذا كنتــــم 

تقصدون الفتنة الطائفية، فديواننا يشهد بأننا 
بعيدون متام البعد عن هذا الطرح، والشيعة 
جزء ال يتجزأ من الشعب الكويتي لهم خالص 

احلب واالحترام.
وان كنتم تقصدون قصة املدعو ياسر، فلقد 
انكرها عليه علماء الشيعة االفاضل وسادتهم 
وآخرهم السيد علي خامنئي الذي كانت فتواه 
مبنع سب الصحابة وسب امهات املؤمنني، دليال 

واضحا على رجاحة عقل هذا االمام واتباعه.
وفي العموم، الــــكل كان يعلم بأننا لم ننو 
الكالم في موضوع املدعو ياسر، ولم نر بأسا 
من اقامة ندوة داخل حدود الديوان الذي اكتظت 
دواوينه الستة، بفضل اهلل، بالناس فكان ذلك 

الرد البليغ على توجهات وزارة الداخلية.
احلرية مصير هذا الشــــعب، وال يقبل أبدا 
التفريط فيها، واذا كانت هذه التصرفات بروڤة 
لقلق امني فال بأس حتملناها من اجل الوطن، 
ولكن ان كانت بروڤة لوأد احلرية فســــيكون 

لنا موقف آخر.
كل من زار سلوى او مر بجانبها في الرميثية 
او بيان او مشــــرف او املسيلة ورأى هذا الكم 
اجلبار من االرتال العسكرية في طريقها للندوة، 
البد انه شــــعر بنوع من األسف واحلسرة ان 
توضع امرة هؤالء العسكر بيد من ال يفهم وال 

يعلم ملن يوجهون؟ وملاذا؟
آه علــــى وطني، ثم ألف آه على من يدعون 
احلرية ويهاجموننا ألننا أقمنا ندوة في ديواننا 

ال في الشارع.

سمعت في االخبار، قبل فترة، أن سكان 
احدى املدن االســـكندناڤية قرروا حتديد 
يوم في االسبوع للقراءة وتشجيع الكتاب 
واالمتناع عن مشاهدة التلفزيون، وخفض 
مستوى الضجيج في املدينة، فتمكنوا من 
اقناع محطات التلفزيون العاملة في املدينة 
بوقف االرسال التلفزيوني األرضي في هذا 

اليوم بهدف تعزيز هذا القرار.
ونحـــن في الكويـــت بحاجة حقيقية 
لتطبيق مثل هذه االفكار واملقترحات الداعية 
للهدوء ومكافحة التلوث السمعي، ذلك ان 
مستوى الضجيج في بالدنا بلغ درجات 
مرتفعة، فالهذر السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعي حتول إلى دوي أشد من دوي 
املدافع، وفي كل صفحة وشاشة وديوانية 
ومكاملة هاتفية وتصريح احاديث وكتابات 

موتورة مأزومة.
أقترح حتديد يوم واحد في االسبوع 
للصمـــت الوطني، فال مســـؤول يصرح 
تصريحات استفزازية، وال نائب في البرملان 
يصول ويرعد امام امليكروفونات أو يجول 
ويزبد قرب مسجالت الصحافيني، وال كاتب 
يهرف مبا ال يعرف، وال أحد يستعرض على 
خلق اهلل عضالته الصوتية او الكتابية.

 يوم الصمت الوطني يلتزم فيه اجلميع 
بالهدوء إكراما لهـــذا الوطن الذي ما عاد 
قادرا على االصغاء ألحد بسبب الضجيج، 
وإن متكن من الســـمع عجز عن فهم كل 

هذه اجلعجعة.

احتالل سلوى يوم الصمت الوطني
اليوم  تستضيف »األنباء« 
الوطني  مشـــرف منتخبنـــا 
الرديف لكرة القدم علي محمود 
والالعبني خالد الرشيدي وفهد 
العنزي ابطال كأس غرب آسيا 
بني الساعة 4 و5 مساء وذلك 
الفوز  للحديث عـــن اســـرار 
الفضل  بالبطولة وأصحـــاب 
في حتقيق هذا االجناز الكبير 
واستعدادات »األزرق« لبطولتي 
»خليجي 20« وكأس آسيا 2011، 
باإلضافة إلى الرد على اسئلة 
الهواتف  القراءة وذلك علـــى 
التالية: 24830514ـ  24830238ـ  
24830322 ـ داخلي: 131 ـ 318.

أبطال غرب آسيا اليوم وياكم

رجل يطلق النار على مراهق بسبب سرواله!
ميمفيسـ  يو.بي.آي: قالت شرطة مدينة ميمفيس 
االميركية ان رجال اتهم باالعتداء املسلح على مراهق 
واصابته مبؤخرته بعدما رفض االخير رفع سرواله 
الفضفاض. ونقلت صحيفة »ميمفيس كومرشيال 
ابيل« عن الشرطة احمللية ان كينيث بوندز )45 عاما( 

تشــــاجر مع مجموعة من املراهقني الذين تراوحت 
اعمارهم بني 16 و17 عاما يوم السبت الفائت عندما 
كانوا متجهني الى احد املتاجر فرفع مسدسه واطلق 
النار عليهم اثناء فرارهم. واصابت احدى الطلقات 

احد املراهقني في مؤخرته فنقل الى املستشفى.

الفلبين: الخطأ في النشيد الوطني 
عقوبته السجن أو الغرامة

مانيالـ  بي بي سي: صدق البرملان الفلبيني على مشروع قانون 
يجعــــل من األداء اخلاطئ للنشــــيد الوطني جرميــــة يعاقب عليها 
القانون. ومبوجب التشريع اجلديد الذي صدق عليه الديوان األدنى 
من البرملان، سيتعرض االشخاص الذين ينشدون النشيد الوطني 
بايقاع بطيء او خاطئ للعقوبة. كما يعاقب القانون من يضيف من 
عنده كلمات او ملسات خاصة، بغرامات مالية تصل الى ألفي دوالر 
او الســــجن ملدة عامني، وكان القانون قــــد حظي بتصديق مجلس 

الشيوخ قبل ان يصدق عليه الديوان االدنى.

د.عيسى اليوم وياكمرحلة نجاح

تستضيف 
»األنباء« اليوم 
ري  استشـــا
جراحة العظام 
د.فوزي عيسى 
الساعتني  بني 
7 و9 مســـاء، 
وذلك للحديث 
عــن احتكـاك 
وخشــــــونة 
املفاصــــــل، 

وجراحات املناظير، وجراحات الكسور، 
واملفاصل الصناعية للركبة واحلوض 
والكتف، وجراحات القدم، والرد على 
أســـئلة القراء، وذلك علـــى الهواتف 
التاليـــة: 24830514 - 24830238 - 

24830322 داخلي 131 - 318.

توفيق السيف: أفتخر بأنني جعلت 
للكويت حضورًا في عالم تربية النحل.. 

وإنتاج العسل يتطلب خبرة
ص26

مواقيت الصالة

4.25الفجر
5.44الشروق

11.36الظهر
2.58العصر

5.28المغرب
6.45العشاء


