
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 إيران: مطالبات بإعدام زعماء المعارضة لقيادتهم مظاهرات احتجاجية.

  ـ أمس امتدحتم تظاهرات مصر وباركتموها واليوم تحرمونها في بالدكم.. 
ارسوا على بر!

 تعويض أميركي بـ ١٠ ماليين دوالر بسبب خطأ طبي.
  ـ لو هالتعويضات المليونية تمشي عندنا چان «الصحة» مطلوبة الحين 

 أبواللطف  واحدبمليارين وكسور.

 البقاء هللا 
 محمد عبيد عبداهللا رشود الرشيدي ـ ٥٠ عاما ـ اجلهراء – النسيم – ق٢ 

– ش٣٧ – م٢٢٩ – ت: ٩٩٨٠١٤٨١.
  نايف سـعود محمد املطيري ـ ٢٨ عامـــا ـ اجلهراء – الواحة – بجانب 

خزانات املياه – ت: ٥٥٠٠٥٠٦٢ – ٩٩٥٥٢٢٢١.
  مريحة مطر هادي املطيري، ارملة حمد جابر حمد الهاجري ـ ٧٨ عاما 
ـ الرجـــال: الرابيـــة – ق٤ – ش٥ – م٦ – ت: ٦٦٣٣٣٥٥٧ – ٩٩٩٩٨٨١٢، 
النســـاء: عبداهللا املبارك – ق١ – ش١٠٨ – م٦ – ت: ٩٩١١٨٨٧٠ – الدفن 

بعد صالة العصر.
  ميثه عيد املسـيلم ارملة مناور حبيب املنـــاور ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: 
اشبيلية – ق١ – ش١٠ – م٣١٧ – ت: ٩٩٨٨٩٣٨٧، النساء: االندلس – ق١٠ 

– ش٢٠ – م٢٢ – ت: ٢٤٣٨١٣٩٣ – الدفن التاسعة صباحا.
  مطلوبة خلف سلمان، ارملة سهيل جنم السماعيل الشمريـ  ٧٦ عاماـ  
اجلهراء – القصر – ق٤ ب – ش مسكني الدرامي – م٣ – ت: ٢٤٥٧٠٠٥٠ 

– ٩٩٩٧٧٤٦٣ – الدفن التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء. 

 مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة ص٥٥  صفحة آراء ص١٩  الصفحة األمنية ص١٣ 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٧  الفجر 
 ٦٫٢٧  الشروق 

 ١٢٫٠٢  الظهر 
 ٣٫١٣  العصر 

 ٥٫٣٨  المغرب 
 ٦٫٥٥  العشاء 

 (محمد ماهر)  فنان العرب لدى وصوله الديرة وفي استقباله من «األنباء» الزميالن مفرح الشمري وعبداحلميد اخلطيب 

 اختيار الحجرف للمشاركة في برنامج 
عالمي تنظّمه وزارة الخارجية األميركية 

 وفاة ٤ وافدين في حادث مروري بالصبية

 اختــــارت وزارة اخلارجية األميركية عالم األبحاث د.ســــالم فالح 
احلجــــرف من معهــــد الكويت لألبحاث العلمية ضمن ٢٦ شــــخصية 
عاملية للمشاركة في البرنامج القيادي للزائرين الدوليني (اي.في.ال.
بــــي) واخلاص بتغير املناخ والطاقة املتجــــددة. وقال د.احلجرف ان 
البرنامج الذي ســــيقام خالل الفترة من ١٦ ابريل حتى ٧ مايو املقبل 
في الواليات املتحدة يهدف الى تبادل اخلبرات العلمية وبناء مفاهيم 
متبادلة بني الواليات املتحدة ودول العالم حيث يجمع كل سنة نخبة 

من القيادات العاملية.
  وأوضح ان مشاركته تأتي بصفته باحثا في علوم الطاقة املتجددة 
ومدير برنامج الطاقة املتجددة في املعهد حيث سيقدم جتربة الكويت 
وخبرتها في هذا املجال مضيفا ان املشــــاركة ستشمل زيارة ألربعة 
مراكز بحوث علمية ومراكــــز التخاذ القرار في أربع واليات أميركية 

مختلفة.
  وذكر ان البرنامج سيبحث مواضيع عدة في الطاقة املتجددة منها 
أمن الطاقة وأخرى حول السياسات املناسبة واللوائح التي تكفل دعم 

الطاقة املتجددة. 

 هاني الظفيري
  لقي ٤ وافدين مصرعهم فيما أصيب ٦ آخرون بإصابات متفرقة اثر 
حادث مروري شــــهده طريق الصبية في وقت متأخر من مساء أمس. 
وحسب مصدر أمني فإن غرفة العمليات تلقت بالغا عن انقالب باص 
يقل ١٠ عمال من جنسيات مختلفة وبتوجه دوريات األمن الى موقع 
احلادث تبينت وفاة ٤ عمال فور وقوع احلادث، فيما مت نقل املصابني 

الى مستشفى اجلهراء، وسجلت قضية حادث مروري ووفاة. 

 عبدالحميد الخطيب
  هنأ فنان العرب محمد عبده الكويت حكومة 
وشعبا مبناسبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عامــــا على التحرير و٥ أعوام على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، وقال لدى 
وصوله الى الديرة مساء أمس للمشاركة في 
احلفل الســــادس واألخير من مهرجان «ليالي 
فبراير»: الكويت رائدة في كل املجاالت، وغنائي 

وسط جمهورها مصدر فخر لي.
  وأضاف بونورة قائال: سأغني في احلفل 
الذي يجمعني بنوال الكويتية والقطري فهد 
الكبيسي مجموعة منتقاة من األغنيات التي 
يعشقها اجلمهور وذلك إلرضاء جميع األذواق، 
خصوصا ان املهرجان كبير واجلمهور الكويتي 

ذواق للفن.
  وعن جتهيــــزه لدويتو غنائي مع املطربة 

اإلماراتية أحالم قال: لقد سمعت هذا الكالم من 
البعض ولكن يسعدني ان أشارك أحالم السيما 

انها شاركتني الغناء أكثر من مرة.
  وبسؤاله عن أغنية «النورس» التي أعطاها 
الشاعر علي عسيري للفنان سعد الفهد وهي من 
أحلان ناصر الصالح، قال فنان العرب: من حق 
ناصر الصالح ان يجرب التعاون مع أصوات 

أخرى مبا يساهم في انتشار أعماله. 

 فنان العرب: من حق الصالح 
  أن يجرب اآلخرين في أعماله الفنية

 وصل إلى الديرة أمس للمشاركة في ختام «ليالي فبراير»


