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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الوخز باإلبر أهم أحداث الصين الثقافية في ٢٠١٠.
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 اإلمارات: إجراء ٥٠ تجربة بهدف التحكم في سقوط المطر.
  ـ إحنا نحتاج ٥٠ تجربة للتحكم في االستجوابات!
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 الراكضون في السراب 

 القطفة االولى من مرحلة 
ما بعد االستجواب ال تنبئ 
باخليـــر، وال تبشـــر بان 
ســـفينتنا تتجه ناحية بر 
األمان، بل على العكس من 
ذلك، فالبواكير تشـــير الى 
موسم صعب عسير حيث 
العواصـــف املقبلـــة تلوح 
فـــي االفق، بعـــد ان حتول 
االستجواب من كونه خط 
الى  النهاية الزمـــة عميقة 
صفـــارة البدايـــة النطالق 
ازمات اشـــد خطـــرا وأكثر 

ضررا.
  املالحظة االولى تشـــير 
الـــى ان ردة فعل الفريقني 
جتاوزت حدود الدميوقراطية 
التي يؤكدان متسكهما بها، 
ففريق اقام االحتفاالت بالفوز 
العظيم قرب «القصر» وكأنه 
خارج من نهائي املونديال 
باجلائزة الكبرى، والفريق 
الثاني صـــار يرعد ويزبد 
ويهدد بالنزول الى «الشارع» 
وكأن الدستور حافلة عمومية 
يترجل ركابها منها في احملطة 

التي يقصدونها.
  ماذا لـــو جاء التصويت 
بأرقـــام مختلفة عكســـت 
النتيجة؟ هل يجوز لفريق 
الشارع ان يقيم االحتفاالت 
باالنتصار املزعوم؟ وهل من 
القصر  املقبول ان يغضب 
ويلجأ للتهديـــد والوعيد؟ 
وهل الكويت تســـتحق كل 
هذا الشطط وشطحات ردود 
األفعال ســـواء الغاضبة او 
املبتهجة؟ ومتـــى تترجل 
بالدنا عـــن صهوة جوادها 

الراكض في تيه السراب؟ 

 ٥٫١٩ الفجر 
 ٦٫٤٣ الشروق 

 ١١٫٥٤ الظهر 
 ٢٫٤٦ العصر 

 ٥٫٠٥  المغرب 
 ٦٫٢٧ العشاء 

 البقاء هللا 
 أحمـد حمد حمود املشـعان ـ ٨٥ عاما ـ 
الرجال: ضاحية صباح السالمـ  
ق١٠ ـ ش األول ـ ج١٤ ـ م١٧ ـ ت: 
٩٩٥٧٩٨٠٩ـ  ٦٦٣٤٤٦٦٩، النساء: 
ضاحية صباح الســـالم ـ ق٧ ـ 
ش١ ـ ج٣ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٨٧٠٥٦٧ ـ 

.٢٥٥٢٠٧٤٧
  أفراح راشـد شـوفان املطيري ـ ٣٥ عاما ـ 
الرجال: الفردوسـ  ق٩ـ  ش األول 
ـ ج١١ـ  م٣٤ـ  ت: ٦٥٠٥٠١٥١، النساء: 
صباح السالم ـ ق١١ ـ ش٢ ـ ج١٣ 

ـ م٥٠ ـ ت: ٢٥٥١٠٤٨٠.
  أسـد محمود حسـني عبدالرسولـ  ٩١ عاما 
ـ الرجــــال: مســــجد مقامــــس ـ 
الرميثيةـ  ت: ٦٠٦٩٦٦٩٩، النساء: 
العقيلــــةـ  ق١ـ  ش١٢٧ـ  م٢١ـ  ت: 

.٦٥٦٥٥٣٢٦
  أريـام أحمـد عبداهللا الصواغ ـ شــــهران ـ 
الهاتفي فقط  العزاء باالتصــــال 
ـ  ـ ٩٧٢٧٧٧٧٢   ٩٩٨٢٣٧٠١ ـ ت: 

.٢٤٣٨١٨٤٣
  عقلـة قحطـان فهيـد العنـزي ـ ٧١ عاما ـ 
الفردوسـ  ق٦ـ  ش١ـ  ج١٣ـ  م٥٢ 

ـ ت: ٩٩٨٤٩٧٧٦ ـ ٩٩١٥٨٨٥٥.
  دالل سعد اجلريـ  أرملة يوسف سالم 
سعد الطويل ـ ٩٠ عاما ـ الرجال: 
كيفــــان ـ ق٣ ـ ش٣٤ ـ م١٩ ـ ت: 
٩٧٥١٩٩٩٤ ـ ٩٩٢٩٨٩٥٥، النساء: 
صباح السالمـ  ق٩ـ  ش٤ـ  ج١٩ـ  م٩ 

ـ ت: ٢٥٥١٢٠٤٩ ـ ٦٦٥٨٥٥٥٩.
  نهـار محمـد عايـض اجلسـار ـ ٥٧ عاما ـ 
الرابيــــة ـ ق٤ ـ ش١٠ ـ م٢ ـ ت: 

.٩٦٦٧٠١٤٤
  زينا جوهر أحمد الشـطيـ  أرملة يوسف 
عبداهللا الشطيـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: 
بيان ـ ق٢ ـ طريق ١٠ ـ م٣٩أ ـ ت: 
٩٧٦٠٣٣٢٢ـ  ٩٩٩٩٢٥٩٥، النساء: 
مبارك الكبير ـ ق٥ ـ ش٧ ـ م٢٣ ـ 

ت: ٢٥٤١٥٢٦٥.
  إحسـان عبدالهادي ضافر الرشيدي ـ زوجة 
سعود عواجه بن عزيور الرشيدي 
ـ ٤٦ عاما ـ الرحاب ـ ق٣ ـ ش٢١ ـ 
م١٢ـ  ت: ٦٥٩٨٢٢٢٢ـ  ٩٩٩٩٤٩٦٥ 

ـ الدفن بعد صالة العصر.
  ناصر بدر عبـداهللا فهيد الظفيري ـ ٣٦ عاما 
ـ الرجــــال: الصليبخــــات ـ ق٢ ـ 
ش١٠٢ ـ مقابل روضة اللؤلؤة ـ 
م٤١ـ  ديوان الفراج الظفيريـ  ت: 
٦٠٩٣٢١٣٠ ـ ٩٠٩٩٨٨٥٤، النساء: 
العمرية ـ ق٣ ـ الشارع الثاني ـ 
م٨ ـ ت: ٩٤٩٤٥٦٣٤ ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
  عبدالكرمي عبدالرضا مراد محمد ـ ٦٩ عاما 
ـ الرجال: مسجد اإلمام احلسنـ  
بيانـ  ت: ٩٩٤٤١٩١١ـ  ٦٦٧٢٠٠١١ـ  
النساء: بيانـ  ق١٢ـ  ش١ـ  ج٥ـ  م٧ 
ـ مقابل مسجد اإلمام احلسنـ  ت: 

٩٩٠٧٤١١٧ ـ الدفن ٩ صباحا. 

 أكمــــل فريــــق منطــــاد أميــــر الكويت 
استعداداته للمشاركة في مهرجان «تنهامي 
متـــال» الدولي الذي ينطلق في النمسا غدًا 
السبت ويستمـــر حتى السادس والعشرين 
من شهر يناير اجلاري وسيتضمن املهرجان 
اطـــالق منطـــاد اميـــر الكويـــت واملتــوج 
بصورة صاحـــب الســــمو األمير الشيخ 
صبــــاح االحمد حفظه اهللا ورعـــاه وعلم 
الكويت وذلك في الوقــت الذي يشــارك فيــه 
٣٠ فريقا أوروبيا ودوليـــا وسيقـــوم املنطاد 
املهرجــان بجــوالت يومية  وطوال فترة 

تشمل العديد من املناطــق النمساويـة.
  وتعتبر هذه املشاركة االنطالقة العاشرة 
جلولة الفريق األوروبية التي شملت كال من 
املانيا وفرنسا وليتوانيا وبولندا وفنلندا 
وذلك ضمن مشاركات الفريق الدولية، وأشاد 
الكابنت الطيار رودي هوفر رئيس اللجنة 
الكبيرة  املنظمة للمهرجان باإلجنــــازات 
واملتميــــزة التي حققتها دولة الكويت في 
جميع املجاالت بفضــــل القيادة احلكيمة 
والدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو 
األمير في ابراز الوجه احلضاري للكويت وملا 
تدعو له الكويت حكومة وشعبا للتسامح 
والتواصل الدولي بني شعوب العالم، مؤكدا 
عمق العالقات بني حكومتي وشعبي البلدين 

الكويت والنمسا الصديقة.
  وأكد املنصوري ان الفريق سيشارك في 
املهرجان ضمن عدد من األنشطة املتضمنة 
الطيران احلر على ارتفاع ٦٠٠٠ قدم يقوم 
خاللها الفريق بالطيران فوق جبال األلب 
عبورا الى شــــمال جمهورية أملانيا ضمن 
حضور إعالمــــي وجماهيري كبير، وثمن 
موسى تركي مدير الفريق وقوف الشيخ 
فيصل الصباح وكيل وزارة االعالم ودوره 
الكبير في تقدمي الدعم املميز إلبراز الصورة 
احلضارية للكويت وشــــعبها الكرمي وما 
وصلت إليه الدولة بفضل القيادة الرشيدة 
لصاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح 
األحمــــد وذلك من خــــالل املتابعة املميزة 
لوسائل االعالم الكويتية املقروءة واملرئية 
واملســــموعة من خالل تغطية مشاركات 
منطاد أمير الكويت الدولية وحرصها على 
توصيل رسالة الكويت وشعبها لشعوب 

العالم. 
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 منطاد سمو األمير الذي 
سينطلق في النمسا غداً 

 «منطاد أمير الكويت» يتجه للنمسا للمشاركة
  بمهرجان «تنهايم متال» الدولي ٢٠١١ 


