
الرياضـ  د.ب.أ: أصدر العاهل السعودي 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز امــس أمــرا 
باستضافة 1300 مسلم من عدد من الدول 
من مختلف قـــارات العالم ألداء فريضة 

احلج هذا العام.
وقال وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشـــاد الشـــيخ صالح بن 
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، إن »هذه 
اللفتة امللكية تدل على حرص واهتمام 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باملســـلمني 

في كل مكان«.
وأوضــح أن املســـلمني املستضافني 
هذا العــام ينتمـــــون إلى دول متعددة 
من شرق أوروبا وغرب روسيا والعديد 
من الـــدول في أميركا اجلنوبية والقارة 

األفريقية.
مشـــيرا إلى أن إجمالي املستضافني 
منذ البدء في تنفيذ هذا البرنامج وحتى 
موسم احلج املاضي، بلغ 15368 مسلما 

من مختلف دول العالم.

مكة املكرمة ـ كونا : حذر امير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 
احلج املركزية االمير خالد الفيصل امس الشـــركات واملؤسسات 
الوهمية من استغالل ضيوف الرحمن القادمني من داخل وخارج 

السعودية.
واكد االمير الفيصل في تصريح صحافي ان كل من يتســـبب 
في تكبد العناء لضيوف الرحمن ســـيتعرض للمساءلة والعقاب 
مضيفا ان مثل هذه التصرفات السلبية ال تتوافق مع مبدأ ضيافة 

احلاج الذي يتشرف اجلميع بالعمل على خدمته.
وقـــال ان احلملة االعالمية التوعويـــة التي انطلقت يوم امس 
حتت عنوان )احلج عبادة وســـلوك حضاري( ستســـاعد حجاج 
الداخل على معرفة الشـــركات االهلية املعتمدة خالل موسم احلج 

للعام اجلاري.
 وشدد على ضرورة االلتزام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق 

بعدم الســـماح باستخدام املركبات الصغيرة التي يقل ركابها عن 
25 راكبـــا مهيبا باجلميع االلتزام بتلـــك التعليمات ملا فيه خدمة 
للمصلحة العامة وتســـهيل تنقالت احلجـــاج وتخفيف الضغط 

واالزدحام املروري مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
واضاف االمير الفيصل ان من يخالف تلك التعليمات سيكون 

عرضة حلجز مركبته وتطبيق الغرامات املالية بحقه.
يذكر ان احلملة تهدف الى االلتزام بالتعليمات اخلاصة باحلج 
وعدم احلج اال بتصريح وتكثيف احلمالت على املخالفني اضافة الى 
القيام بحمالت مراقبة ومتابعة على اصحاب املؤسسات الوهمية 
التي تقوم بتنظيم خدمات احلـــج والعمرة دون تصريح ملزاولة 

النشاط.
وتشارك في احلملة التوعوية جميع اجلهات احلكومية واالهلية 

السعودية املعنية بخدمة حجاج بيت اهلل احلرام.

الريـــاض ـ يو.بـــي.آي: اضطرت امرأة ســـعودية في ينبع 
بالسعودية إلى وضع مولودها في ممر مستشفى الهيئة امللكية 
للجبيل إثر رفض الطاقم الطبي اســـتقبالها بحجة عدم وجود 

سرير طوارئ شاغر.
ونقلت صحيفة »عكاظ« امس عن زوج املرأة قوله ان زوجته 

كانت في حالة حرجة واجته بها سريعا إلى املستشفى.
وأوضـــح أن الطاقم الطبي عندما رفض اســـتقبال زوجته 
تدهورت حالتها وأســـقطت مولودها فـــي املمر أمام املراجعني 

ومرافقيهم ما تسبب بتعرض زوجته وطفلهما للخطر.
واستغرب الرجل من توفير سرير لزوجته عقب والدتها في 
ممر املستشفى متسائال عن كيفية توفير السرير في حني يؤكد 

الطاقم الطبي أنه ال أسرة نهائيا.

الرياض ـ يو.بي.آي: تســــبب التدخني في حرمان فتاه ســــعودية 
عشــــرينية في مدينة جدة من دخول قفص الزوجية على الرغم من 
أن زوجها مدخن. ونقلت صحيفة »املدينة« امس عن املدير التنفيذي 
جلمعية مكافحة التدخني »كفى« عبداهلل سروجي قوله »انه وبعد عقد 
قران أحد األشخاص على خطيبته اكتشف أنها مدخنة فاضطر لفسخ 
العقد«. وقال »لن أرضى بزوجة مدخنة« رغم أنه مدخن في األصل.

وأضاف ان هذه احلادثة كانت ســــببا فــــي زيارته عيادة جمعية 
مكافحة التدخني رغبة في اإلقالع عنه.

واشنطن ـ ا.ش.أ: بدأت شرطة جنوب والية كاليفورنيا االميركية 
التحقيق في مالبسات العثور على جثة سيدة متوفاة منذ عدة شهور 

داخل سيارة سيدة دون االبالغ عنها.
وذكرت شبكة »سي.بي.اس« االخبارية االميركية ان املتحدث باسم 
الشــــرطة في بلدة »كوستا ميســــا« تلقى في البداية بالغا باعتراض 
ســــيارة للطريق العام، حيث عثرت الدورية على السيارة وبداخلها 

جثة لسيدة متوفاة ومغطاة بالبطانية.
واعترفت صاحبة السيارة بأن املتوفاة كانت بال مأوى وطلبت منها 
االقامة بداخل الســــيارة غير انها فوجئت ذات يوم بوفاتها، وخشيت 
من ابالغ الشرطة خوفا من املسؤولية. وصرح احد االطباء الشرعيني 
في كاليفورنيا بأن الســــيدة توفيت منذ فتــــرة تتراوح ما بني ثالثة 
الى عشــــرة شهور، وظلت باملقعد اخللفي للسيارة طوال هذه الفترة 

الطويلة لدرجة انها حتولت الى هيكل عظمي.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
صندوق النقد: الشرق األوسط يتعافى.

ـ ماليا ربما، إنما سياسيا ال وألف ال، فهو يعاني من شلل رباعي و»زهايمر« 
مزمن.

وزير المالية: قانون الضريبة الشاملة على األفراد قادم.
ـ يا رب يطلع تصريحك هذا مثل تصريحك عن الرواتب قبل رمضان.

أبواللطفواحد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

على درجات السلم

نزلة برد مفاجئة وحادة 
قبيل موعد الفحص واالختبار 
قد تتسبب في رسوب طالب 
ذكي ومجتهد، وقد تســـهم 
عاصفة رملية غير متوقعة 
في هزمية جيش جرار مدرب 
أمام جيش ضعيف يقوده 
قائد مغفل وجبان. إنه بحر 
احلياة، حيث الريح جتري 
مثلما تشتهي ال مثلما تشتهي 
السفن. فال ضمانات للنجاح 
والفوز مهما سعى االنسان 

وكد واجتهد.
لســـت أدعـــو للتخاذل 
التشـــاؤم،  أو  أو االتكالية 
فالعمل مطلوب وكذلك األمل 
واإلصرار على الفوز، غير أن 
املرء مربوط بأقداره التي ال 
فكاك منها. فكم فائز خسر بعد 
جناحات ال تعد، وكم فاشل 
جنح بعد خيبـــات كثيرة. 
فاحلياة دروب ومنعطفات 
وتقاطعات وجبال تقتضي 
الصعود ووديان تستدعي 
النزول. وحسب قول الشاعر 
»مشيناها خطى كتبت علينا     
ومـــن كتبت عليـــه خطى 

مشاها«.
فـــإن صدفت شـــخصا 
ناجحا، ســـعيدا، هانئا فال 
حتسده وال جتزع فقد يكون 
على موعد مع داهية مخيفة 
غير منظـــورة في اللحظة 
الراهنـــة، وقـــد تكون أنت 
ع لى موعد مع فرصة جناح 
مدهشة تنقلك الى حيث لم 

حتتسب.
أنتما  من يدري فرمبـــا 
اللحظة،  تلتقيان، في هذه 
على درجات السلم، وال أحد 
منكما يعـــرف من الصاعد 
الى أعلى ومـــن النازل الى 

األسفل.

البقاء هلل
عمشة شاجع سعد لويف العجمي، زوجة محمد فهيد لويف العجمي 

ـ 68 عاما ـ الرقة ـ ق2 ـ ش26 ـ م50 ـ ت: 99733288.
عبداهلل عبدالعزيز حسني املنصورـ  88 عاماـ  الرجال: كيفانـ  ق3 
ـ ش38ـ  م5ـ  ت: 99143737ـ  66605101ـ  النساء: الشهداء 

ـ ق4 ـ ش403 ـ م7 ـ ت: 25235885.
دويبـي فـراج حجي املطيريـ  74 عاماـ  األندلسـ  ق9ـ  ش15ـ  

م47 ـ ت: 99779554 ـ 67761116.
غاليـة فـارس ربيعـ  73 عاماـ  الرجال: بيانـ  ق6ـ  ش4ـ  ج2 
ـ م7 ـ ت: 99787897 ـ 25383220 ـ النساء: جنوب السرة 

ـ ق4 ـ ش413 ـ م7 ـ ت: 25211714.
سكينة عبداهلل محمد العبداهلل، زوجة محمد عبداهلل بوصخر 
ـ 76 عاما ـ حسينية سيد محمد ـ سلوى ـ ت: 66640313 

ـ 25637463.
فضيلة يوسف عبداهلل العجيمان، أرملة حامد عيدروس احملضاري 
ـ 86 عاما ـ الرجــــال: مبارك العبداهلل ـ ق1 ـ ش122 ـ م91 
ـ ت: 66601113ـ  النســــاء: اجلابريةـ  ق5ـ  ش األولـ  م37 

ـ ت: 25343321.
إميان سعد نومان الفليجـ  19 عاماـ  الرجال: الواحةـ  ق3ـ  ش10ـ  
م162 ـ ت: 60061930 ـ النساء: الواحة ـ ق3 ـ ش2 ـ م71.

فيصل يوسف مختار أشكناني ـ 29 عاما ـ الرجال: حسينية سيد 
علي املوســــوي ـ بنيد القار ـ ت: 97990080 ـ 94411499 
ـ النســــاء: حسينية سيد علي املوسوي ـ بنيد القار ـ ت: 

66353321 ـ الدفن التاسعة صباحا.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

لو حسب كم اخلالف لدى الكويتيني 
كنسبة لعدد السكان حلزنا، وال فخر، 
املركز األول بني األمم وبفارق كبير عمن 
ســـيحتل املركز الثاني فال جتد عائلة 
كويتيـــة كبرت أو صغرت أو مقر عمل 
كبر أو صغر إال واخلالف على أشده بني 
مكوناته وأفـــراده، والغريب أن جميع 
تلك اخلالفات تقوم على )ال شيء( بل 
في كثير من األحيان يتوارثها املتقدمون 
دون أن يعرفوا على أي شـــيء اختلف 

األولون!

> > >

اخلالف الذي قام بني أسرتني كرميتني 
همـــا املالك والســـعيد كان يفترض أن 
يحتويه حكماء وعقالء الديرة عبر جلان 
إصالح ذات البـــني كما كنا قد اقترحنا 
سابقا، والشك أن الكويت مليئة برجال 
احلكمة من مختلف املشـــارب وألوان 
الطيف االجتماعي ممن يســـتطيعون 
أن يفرغوا ألغام اخلالفات السياســـية 
الكويتية مـــن موادها  واالجتماعيـــة 
املتفجرة وأن يرجعوا األمور لطبيعتها 
لذا نرجو أن نسمع في القريب العاجل 
عن تشكيل مثل تلك اللجنة أو اللجان 
التي ال غنى لشعبنا عنها كي ال ندخل 
التاريخ على أننا »بيزنطة« أخرى ميألها 
املاحقة  اخلالف والشـــقاق، واألخطار 

حتيط بها.

> > >

الكويت بلد لم يعرف عنه في تاريخه 
الطويل إال عمل اخلير جتاه شعبه في 
الداخل وجيرانـــه القريبني والبعيدين 
في اخلارج لذا ال يوجد في تاريخنا أي 
أمر مشـــني يجعلنا نرجتف خوفا من 
تدوينه وتسجيله فعندما طالب بنا قاسم 
وبعده صدام لم يفدنا آنذاك إال الوثائق 
واحلقائق املدونة واملكتوبة للرد عليهما 
فما هو مكتوب يحسب لنا وما لم ندونه 

يحسب علينا.

> > >

وقـــد طالبنا ومازلنـــا بلجان تدون 
تاريخنا الناصع ومن ضمنه مؤمتر جدة 
قبل الغزو وقد أخبرني السيد بدر الرفاعي 
في ســـفرتنا األخيرة أن الشيخ سعد 
العبـــداهلل اجتمع بالكويتيني في لندن 
وشـــرح لهم تفاصيل مؤمتر جدة الذي 
يوضح بشـــكل ال لبس فيه أن الكويت 

هي من حاولت حل 
االشكال وأن اجلانب 
الصدامـــي هو من 
حضـــر اللقاء وهو 
تخريبه،  يعتـــزم 
فما الذي نخشاه من 
تدوين تلك الشهادات 

التي سينتهي أجل أصحابها طال الزمن أو 
قصر في كتاب يحفظ حقنا عبر األزمان 
كي ال يفتح الباب الحقا للكذب والبهتان 

والعدوان من جديد؟!

> > >

وقد وصلتني الرســـالة التالية من 
الشـــيخ املصري الفاضل محمد شمس 
الدين عبداحلافـــظ مدير املعهد الديني 
بالكويت سابقا، ومن ضمنها »كنت مديرا 
للمعهد الديني وقد رغب الشيخ عبداهلل 
اجلابر في دعوة أساتذة املعهد وخريجيه 
الكويتيني إلى طعام غداء بقصره العامر 
في بنيد القار وكان بني احلضور د.يعقوب 
الغنيم واألستاذ عبداهلل املفرج واألستاذ 
أحمد اجلاسر )جميعهم وزراء سابقون( 
واألستاذ عبدالرحمن اخلضري وكيل 
وزارة التربية األسبق وجمع يزيد على 50 
شخصا ومما ذكره الشيخ عبداهلل اجلابر 
في ذلك اللقـــاء أن خالفا كان قائما بني 
فريقني من أعضاء قيادة الثورة املصرية 
جعلهم يعرضون عليه أن يصبح ملكا 
على مصر والسودان، لذا فما ذكرته في 
مقالك صحيح مائة في املائة أما حقيقة 
النوايا عند رجـــال الثورة فعلمها عند 
اهلل« انتهـــى اخلطاب. لقـــد ثبتنا تلك 
احلقيقة التاريخية »املفخرة« واملنسية 
بالشهود والوثائق والصور وانتهى دورنا 
ليبدأ دور جلنة تاريخ الكويت فيما لو 

مت تأسيسها.

> > >

مـــن غرائـــب لعبتنـــا  آخـر محطـة: 
الدميوقراطية أن اللجان املؤقتة أضحت 
أكثر دميومة من اللجان الدائمة )!( كما 
أصبح وجودها يتسبب في عدم اكتمال 
نصاب اللجـــان الدائمة مما يجعل من 
تواجد النواب واملسؤولني فيها مستحيال 
لكثرتها وهو ما يؤثر سلبا على العمل 
فـــي اللجان الدائمة التي تعتبر مطابخ 
املجلس التي تدرس وتعد بها التشريعات 
املختلفة، احلل هو في إلغاء تلك اللجان 

املؤقتة وتقليص عددها ألقصى حد.

لجنة حكماء ولجنة تاريخ ولجان مؤقتة

الصفحة األمنية 
ص12

صفحة آراء ص19 

صفحة الخدمات
ص34 

مواقيت الصالة

4.36الفجر
5.56الشروق

11.32الظهر
2.44العصر

5.08المغرب
6.26العشاء

العاهل السعودي يأمر باستضافة 
1300 مسلم ألداء الحج 

.. وأمير مكة يحذر الشركات الوهمية
من استغالل حجاج بيت اهلل الحرام

سعودية تضع مولودها في ممر المستشفى 

.. ومدخن يطّلق زوجته ألنها.. مدخنة!

أميركية تقود سيارتها شهورًا 
وبداخلها سيدة ميتة

صالون »حالل« للمحجبات في اسكتلندا
لندن ـ يو.بي.آي: افتتحت امرأة مسلمة أول صالون حالل من نوعه 
لتزيني شعر النساء في اسكتلندا وزودته بنوافذ حاجبة للرؤية وكاميرات 
الدوائر التلفزيونيـــة املغلقة ومبمر آمن ملنع الرجـــال الفضوليني من 

دخوله.
وقالت: صحيفة »صندي هيرالد« إن الصالون احلالل لتزيني شـــعر 
النســـاء هو من بنات أفكار مهيدا اقبال )21عاما( وافتتحته في أبردين 

وسيكون واحدا من أكثر الشركات سرية في املدينة االسكتلندية.
واضافت أن مهيدا أرادت أن يكـــون صالون التجميل احلالل مراعيا 
لقواعد االسالم ومكانا تشعر فيه املرأة املسلمة بالراحة بعد ازالة حجابها 

أو برقعها أو نقابها من دون التعرض لعيون الرجال.
ونسبت الصحيفة إلى مهيدا قولها إن صالونها احلالل »سيبدأ تقدمي 
خدمات تزيني الشعر والتجميل للنساء املسلمات في غضون ثالثة أسابيع 
وهو يتمتع باخلصوصية ومخفي متاما عن جمهور الرجال وعلى النقيض 

من الصالونات النسائية األخرى املكشوفة«.
واضافت مهيدا أن الفكرة راودتها حني بدأت ترتدي احلجاب وكانت 
تعتزم في البداية افتتاح صالون لتزيني شـــعر النساء غير أن زوجها 
اقنعها بافتتاح صالون مخصص للنساء املسلمات لعدم توافر مثل هذه 

اخلدمة في مدينة أبردين.
وقالت مهيدا إنها ناقشت الفكرة مع نساء مسلمات في أبردين وأيدن 
بقوة فكرة افتتاح صالون حالل وســـتقدم فيه للمرأة املســـلمة خدمات 
ال تقتصر على تزيني الشعر بل تشـــمل أيضا التجميل والوشم وإزالة 

الشعر من اجلسم واحلناء.

عبداهلل الظفيري اليوم وياكم
تستضيــــــــف »األنباء« اليوم مهاجم 
نادي كاظمة لكرة القدم عبداهلل الظفيري 
بني 3 و4 مساء وذلك للحديث حول حظوظ 
كاظمـــة في الفوز بالبطـــوالت احمللية، 
وعن هدفه التاريخي في مرمى برشلونة 
العام املاضي، وعن عدم اختياره لألزرق 
األوملبي، باإلضافة الى الرد على أسئلة 

القراء وذلك على الهواتف التالية:
24830514 ـ 24830238 ـ 24830322

داخلي: 131 ـ 318

سيارة السيدة االميركية في املعمل اجلنائي بعد اكتشاف اجلثة

مهيدا اقبال 

مجموعة االحبار التي حتتوي على الروائح املختلفة التي يصدرها التلفزيونالتلفزيون ذو الرائحة واسفله مجموعة احملابر في جهاز شبيه بالرسيفر

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

  تلفزيون ياباني بالنعناع والقرفة والتفاح

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: قال باحثون 
يابانيـــون إنهم توصلـــوا إلى طريقة 
إلصدار روائح من التلفزيونات. وأوضح 
د.كنيتشي أوكادا من جامعة كيو اليابانية 
في طوكيـــو ملجلة »العالم اجلديد« انه 
وفريقا من اجلامعة توصلوا إلى تقنية 
جلعـــل النـــاس يشـــعرون برائحة ما 
يشاهدونه ـ على الشاشات باستخدام 

طابعات كمبيوتر عادية.

وأشار الباحث إلى أن التقنية تقوم 
على استبدال احلبر مبزيج من السوائل 
املعطرة ووضعها في احملابر بتركيبات 
مختلفـــة لتعطـــي عددا مـــن الروائح 

املختلفة.
وســـتبرمج الطابعات إلصدار رذاذ 
خفيف من السوائل مبعادلة معينة عند 
ظهور مشهد تناسبه رائحة ما، وجنحوا 
حتى اآلن ببرمجتها علـــى بث روائح 

النعناع والكريفون والقرفة واخلزامى 
والتفاح والڤانيال.

ويعمـــل الفريق علـــى ربط الصور 
بالروائح حيث تصبح تصدر الرائحة 
أوتوماتيكيا حسب مضمون الصورة.

ويســـعى العلماء منذ فترة طويلة 
للتوصل إلى طريقة يصدر فيها التلفزيون 
رائحة ما نشاهد ولكن من دون نتائج 

تذكر.

استمتع بالرائحة وأنت تشاهد


