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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 كل المنتخبات العربية ودعت أمم آسيا.

  ـ يعني حال العرب كحال جامعتهم!
 آخر مصطلحات الساحة السياسية «التنظيف».

  ـ المهم ما نوصل لـ ..«الكي»!
 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 نهير ناهس ماجد املطيريـ  ٧٣ عاماـ  الفردوسـ  ق٤ـ  

ش١ ـ ج٦ ـ م٣ ـ ت: ٥٥٥٢٨٦٥٠ ـ ٦٦٢٧٠٦٦٦.
  صالح سلطان صالح احلسيني ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: سعد 
العبداهللاـ  ق٢ـ  ش٢٠٦ـ  م٢٧ـ  مقابل مسجد أبوبكر 
الصديقـ  ت: ٩٩٨١٣٣٤٤ـ  النساء: سعد العبداهللا 

ـ ق٥ ـ ش٥٠٣ ـ م٣٠ ـ ت: ٢٤٥٤٥٤٥٦.
  إبراهيم محمد حسني عريانـ  ٥٤ عاماـ  الرجال: حسينية 
معرفي القدميةـ  ت: ٩٧٤٦٨٠٧٥ـ  النساء: سلوىـ  
ق٢ـ  ش٥ـ  م٢٢ـ  ت: ٢٥٦٤٣٥٧٥ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
  عباس محمد رضا أكبر ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: الدســــمة ـ 

مسجد النقي ـ ت: ٩٩٨١٦١٨٨ ـ النساء: ضاحية 
عبداهللا الســــالمـ  ق١ـ  شارع صنعاءـ  م٣ـ  ت: 

٢٢٥٧٠٧٨٣ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  صبحة ظاهـر ناصر النبهان الشـمري ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: 
القيــــروان ـ ق٣ ـ ش٣٢٥ ـ م١٣ ـ ت: ٩٧٣٣٣٧٣٠ 
ـ النســــاء: الصليبيــــة ـ ق٥ ـ ش١٥ ـ م١٥ ـ ت: 

.٩٩٦٦٣٨٠٨
  أمل مطر خزعل الضويحيـ  ٣٢ عاماـ  الرجال: الفردوسـ  
ق٤ـ  ش١ـ  ج١ـ  م٢٣ـ  ت: ٩٩٤٩٠٠٨٧ـ  ٩٩٤٤٢٠٣٠ 
ـ النساء: العارضيةـ  ق١١ـ  ش٤ـ  ج٢ـ  م٢٣ـ  ت: 

٩٧٦٣٧٢٨٢ ـ ٢٤٨٨٦١٣٩.

  محمد أحمد كاظم طاهر املسريـ  أسبوعانـ  القيروانـ  ق٢ 
ـ ش٢٠٧ ـ م٢٠ ـ ت: ٢٤٦٦٠٨٧٨ ـ ٩٧٨٩٥٨٩١.

  رفاعي محمد شايع احلويلة ـ ٧٤ عاما ـ الرجال: مبارك 
الكبيرـ  ق٨ـ  ش٢٣ـ  م١١ـ  ت: ٦٦٢٢٨٨٤٨ـ  النساء: 
أبوحليفــــة ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م٢٩ ـ ت: ٢٣٧١١١٥٧ ـ 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
  محمد خالد أيوب األيوب ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: الشويخ 
ـ ديــــوان القناعات ـ مقابل جمعية الشــــويخ ـ 
ت: ٩٩٧٣٣٧٧٥ ـ النساء: خيطان اجلديد ـ ق١ ـ 
ش١٥١ ـ م١ ـ ت: ٢٤٧٣٦٥٧٧ ـ الدفــــن بعد صالة 

العصر. 

 مواقيت الصالة 

 5.18 الفجر 
 6.41 الشروق 

 12.00  الظهر 
 2.59 العصر 

 5.19 المغرب 
 6.39 العشاء 

 السايرزم محطات 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 على الطريق العنب أم الناطور؟!
 في فلوريدا تنتظر الســـيدة ســـتيفاني 
سكيس حكما بالسجن ملدة عام وغرامة ألف 
دوالر، كونها اعتدت على حصان للشرطة 
رغم إنكارها ذلك االعتداء وادعائها انها أرادت 
فقط إزاحة احلصان عن طريقها، في الكويت 
يتم التعدي على اللواء كامل العوضي وهو 
يؤدي مهامه مبكتبه وينتهي األمر بتحويل 

حكم السجن إلى خدمة مجتمع وهو أمر مناط في الدول املتقدمة 
بالقاضي املصدر للحكم ال باجلهة املنفذة، كما انه يقتصر عادة 

على صغار السن ممن يخشى أن يدمر السجن مستقبلهم.
< < <  

  يصعب على أحد فهم املواءمة واملالءمة السياســـية لذلك 
القرار، ففي حني يكسب منه املسؤول املعني ود نائب «سابق» 
إال أنه يخسره في الوقت ذاته دعم ٦ نواب في املجلس احلالي 
هـــم األقرب إليه عادة في املواقف وهـــو األكثر حاجة لهم في 
االستجواب الذي قد يقدم ضده في املستقبل القريب، ونعني 
نواب كتلة العمل الوطني، األيام ستبدي ما كان خافيا وتظهر 

صحة أو خطأ قرار استبدال السجن باخلدمة املجتمعية.
< < <  

  ونرجو أال يعتبـــر املجرمون هذه األيام موســـم صيد 
وتصفية حسابات وتشويه سمعة للمسؤولني األمنيني في 
وزارة الداخلية، فليس كل ما يدعيه مجرم أو أفاق، صحيحا 
ويستحق النشر في اجلرائد، فما أسهل أن يحرق أحد نفسه 
أو يؤذي ذاته ثم يوجه االتهام الظالم للمخلصني من رجال 
األمن، إن بلدنا هو أحد أكثـــر بلدان العالم أمنا حيث ينام 
الناس وأبـــواب بيوتهم مفتوحـــة، وال ترتكب جرمية إال 
ويتم القبض على الفاعل خالل ســـاعات أو أيام قليلة، لذا 
يجب احلرص على أال نحد من حترك رجال األمن لإلمساك 
باملفسدين واخلارجني على القانون، فما أسهل العمل املكتبي 
املريح وما أصعب العمل امليداني املضني، وال تدفعوا رجال 

األمن لرفع شعار «مالي شغل» اخلالد.
< < <  

  مازالت مطالبة أعضاء مجلس األمة في قضايا سابقة ترن 
في األســـماع بأال يعلن اسم أو تنشر صورة مرتكب اجلرمية 
حتى صدور األحكام النهائيـــة ضده من مبدأ ان املتهم بريء 
حتى تثبت إدانته، هذه األيام تعرض أسماء وصور رجال األمن 
على صدر صفحات الصحف قبل ان نعرف املذنب من البريء 
فهل يتصـــور أحد حال عائالتهم وأبنائهم وأصدقائهم خاصة 

من ستثبت براءته في النهاية منهم؟!
< < <  

   (١) ما يطلبه الناس حقا هو العنب ال الناطور أي إصالح 
مسار وزارة هامة كالداخلية وأال تتكرر سلسلة األخطاء الشنيعة 
التي انتهت بجرميـــة وفضيحة، فال يعقل أن يحدث ما حدث 

بسبب.. هواش مغازجلية..!
  (٢) نرجو من اللواء كامـــل العوضي ان يتراجع عن قرار 
اســـتقالته ومن الوزير أال يقبلها بل ان تتـــم ترقيته ملوقفه 

املشرف في الدفاع عن سمعة الوزارة وقياداتها.

 «دريولنا عـــاش عاش» 
مقدمة صيحة أو أنشودة كان 
الصغار يطلقونها في الكويت، 
قدميـــا، كلما ركبوا ســـيارة 
البيك  كبيرة كمثل سيارات 
آب أو حافالت النقل اجلماعي، 
الســـائق  فالدريـــول تعني 
وأصلهـــا Driver ومن املؤكد 
ان تلك األنشودة تنطوي على 
حتية امتنان من قبل الركاب 
للسائق غير ان اجللبة التي 
حتدثها صيحة الركاب تنشط 
السائق وحتثه على التيقظ 

واالنتباه للطريق.
  وإن جاز لنا تشبيه بالدنا 
باحلافلة فنحن ال شك ركابها، 
وبذلك ميكن تشبيه احلكومة 
الدريول الذي  بالســـائق أو 
حصل علـــى حتية االمتنان 
والتشـــجيع والتضامن من 
ركاب احلافلـــة، فاجلميـــع 
يتذكر الصفة اإلصالحية التي 
أطلقتهـــا العديد من اجلهات 
السياســـية واالجتماعيـــة 
واإلعالمية علـــى احلكومة 
احلالية بســـائر تشكيالتها 

املتعاقبة.
  بيد ان الضربات البرملانية 
التـــي تعرضت  املتالحقـــة 
لهـــا احلكومـــة وإخفاقاتها 
املتواصلة، وليـــس آخرها 
الفضائـــح األمنية األخيرة، 
قـــد أجهدت  رمبـــا تكـــون 
«الدريول» أو دفعته للنعاس 
والشعور باخلدر، وذلك أمر 
في غايـــة اخلطورة، فقيادة 
املركبات واحلافالت على وجه 
اخلصـــوص تتطلب اليقظة 
واالنتباه ملخاطر الطريق حتى 
ال تتدهور احلافلة مبن فيها.. 

يا رب سترك.

 دبي ـ أ.ف.پ: افتتح في دبي 
أعلى مطعم في العالم وذلك على 
ارتفاع ٤٤٢ مترا في الطابق ١٢٢ 
أفادت  من برج خليفة، حسبما 
شركة «اعمار» املطور للبرج في 

بيان امس.
  وذكرت «اعمـــار للضيافة» 
التابعة العمار ان دبي شـــهدت 
االفتتاح املرتقـــب ملطعم «ات ـ 
موســـفير» األعلى فـــي العالم، 
في احضان أطول مبنى شـــيده 
االنسان على مر التاريخ والذي 
يبلـــغ ارتفاعه ٨٢٨ مترا ويضم 
نحو ٢٠٠ طابق بينها ١٦٠ ميكن ان 
تكون مأهولة. وبحسب الشركة، 
فإن املطعم اجلديد سيكون «وجهة 
فريدة» و«عنوانا جديدا للفخامة 
والرقـــي ال يضاهى فـــي العالم 
بأسره». وميكن لزوار البرج حاليا 
ان يصلوا الى نقطة اكثر ارتفاعا 
وهي املرصد الواقع في الطابق ١٢٤ 
والذي يعد أعلى منصة مفتوحة 
في العالم. وقال رئيس مجلس 
ادارة اعمار محمـــد علي العبار 
في البيان «اننا نقدم للضيوف 
فرصة اختبار جتربة ال مثيل لها 
على مستوى املطاعم والردهات 
االجتماعية في العالم» من خالل 
هذا املطعم. ويقدم املطعم أطباقا 
من العالم ولكنه متخصص في 
حلم الضأن واملأكوالت العضوية 

والدجاج واملأكوالت البحرية. 

 افتتاح أعلى مطعم في العالم بدبي

 جمال الكاظمي الثالثاء وياكم
 تستضيف «األنباء» باجر 
(الثالثاء) رئيس مجلس ادارة 
النادي العربي جمال الكاظمي 
ما بني الســـاعتني ٦ و٨ مساء 
وذلك للحديـــث عن دوره في 
تطوير ودعم الفرق الرياضية 
في مختلف االلعاب، وحظوظ 
فريـــق العربي لكرة القدم في 
املقبلة بعد  الفوز بالبطوالت 

غياب الزعيم عن منصات التتويج في املواسم املاضية، 
باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف 

التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و ٢٢٢٧٢٨٨٩ 


