
الملكة إليزابيث تتوجه إلى إيرلندا 
في أول زيارة لعاهل بريطاني منذ مائة عام

لندن ـ أ.ف.پ: اعلنت دوائر 
قصر باكنغهام ان امللكة اليزابيث 
الثانية ستقوم بزيارة رسمية 
الى ايرلندا هذا العام، موضحة 
انها الزيارة األولى مللك بريطاني 

منذ استقالل هذا البلد.
امللكي  القصر  وقالت دوائر 
البريطاني فـــي بيان ان امللكة 
تتشـــرف بقبول دعوة وجهها 
الرئيـــس االيرلندي ماري ماك 
اليز للقيام بزيـــارة دولة الى 
العام. وســـيرافق  ايرلندا هذا 

امللكة زوجها دوق ادنبره.
وتعود الزيارة االخيرة مللك 
بريطاني الى ايرلندا الى العام 
١٩١١ تاريخ زيارة امللك جورج 

اخلامس وذلك قبل عقد على االســـتقالل الذي نالته ايرلندا بعد 
احلرب ضد اململكة املتحدة.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
«القذافي»: الشعب الليبي مستعد للموت من أجلي.

ـ للحقيقة الواضح أن الشعب الليبي مستعد للموت من أجل أن «يجيب 
أجلك»!

التلفزيون الليبي: «طز» في القنوات العربية والـ «فيس بوك» واإلنترنت.
ـ وراح نتوقع أكثر من تلفزيون الـ «زنقا زنقا»!

أبواللطفواحد

البقاء هللا

مواقيت الصالة

4.50الفجر
6.09الشروق

11.59الظهر
3.20العصر

5.50المغرب
7.07العشاء

خميـس غنام حماد العازمي ـ ٧٥ عاما ـ اجلهراء ـ ق٢ ـ ش٣ 
ـ م٢٠ ـ ت: ٥٥٧٠٧٠٩٢ ـ ٥٥٠٠٤٨٥٢.

يوسف محمد صالح التركيتـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: ديوان التركيت 
ـ الفيحـــاء ـ ق١ ـ ش عبدالعزيـــز املزيني ـ م١ ـ ت: 
٩٧٢٧٧٧٣٥ ـ النساء: الرميثية ـ ق٧ ـ ش حسن البنا 

ـ م٢٥ ـ ت: ٢٥٦١٢٣٨٨.
عبداللطيف عيسى خليف الشمريـ  ٣٠ عاماـ  العارضيةـ  ق١١ 
ـ ش واحد ـ ج٦ ـ م٢٤ ـ ت: ٩٩٠٥٠٥٩١ ـ ٦٧٧١٥١٥٥.

حمد سعد اخلضر ـ ٩١ عاما ـ الرجال: ق٤ ـ ش٤٥ ـ م١٨ أ ـ 
ت: ٢٢٥٤٥٥٢١ ـ ٩٩٨٠٩٦١٤ ـ النساء: الشامية ـ ق٨ ـ 

ش سكينة ـ م١٩ ـ ت: ٢٤٨١٧٣٢٥.
فاطمة محمد عيسى احلشاش، زوجة يوسف محمد يوسف 
العمران ـ ٣٨ عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق٣ ـ ش٣٥ ـ 
م٥ ـ ت: ٢٤٨٤٨٤٦٨ ـ ٩٠٠٨٩٩٩٧ ـ النســـاء: قرطبة ـ 
ق٢ـ  ش األولـ  م٥٩ـ  ت: ٢٢٥٤٧٢٠٣ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
خالد ناصر صنيتان الزعبي ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق١ ـ 
ش٣٦ ـ م١٤ ـ ت: ٩٤٠٠٠٣٠٥ ـ النساء: الرابية ـ ق١ ـ 
ش٣٦ـ  م١٦ـ  ت: ٩٩٨٥٥٣٧٠ـ  الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
فالـح منـاور فالح الراجحيـ  ٦٥ عاماـ  الرابيةـ  ق٢ـ  ش١٦ـ  

م٢٦ ـ ت: ٦٦٦٦٥٧٨١ ـ الدفن بعد صالة العصر.
مطلـق عباس درمييـح العتيبيـ  ٧٣ عاماـ  فهد االحمدـ  ق٢ـ  
ش٢٠٧ـ  م٦ـ  ت: ٩٩٦٢٧٧٥٤ـ  ٦٦٦٨١٢٢٣ـ  الدفن بعد 

صالة الظهر مبقبرة صبحان.
صالح سـالم حمد سـعدون احلربيـ  ٢٦ عاماـ  الرجال: السرة 
ـ ق٣ ـ ش١٤ ـ م٩ ـ ت: ٦٦٦٣٣١٨٤ ـ النســـاء: السرة ـ 

ق٣ ـ ش١٤ ـ م١١ ـ الدفن بعد صالة العصر.

هيا عبدالسالم اليوم وياكم
تستضيف «األنباء» اليوم األحد بديوانيتها الفنانة الشابة 
املتألقة هيا عبدالســـالم وذلك من الســـاعة الـ ٥ حتى الـ ٦ 
مساء لتتحدث عن جديدها في التلفزيون ومسلسلها «ساهر 
الليل» والذي أثار ضجة كبيرة عند عرضه في شهر رمضان 
املاضي، وهل ستشارك في اجلزء الثاني منه؟ وأهم خططها 

املستقبلية.
أعزاءنا القراء سيكون معكم على الطرف اآلخر من الهاتف 
الفنانة الشـــابة هيا عبدالسالم لتجيب عن جميع أسئلتكم 
واستفساراتكم وذلك من الساعة الـ ٥ حتى الـ ٦ مساء عبر 

هواتف «األنباء»: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩.

مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة ص ٥٤

حليمة بولند لـ «األنباء»: عيوني تنزف دمًا على األعمال الوحشية 
في ليبيا التي لمست حبها لي «بيتًا بيتًا وزنقة زنقة»

مفرح الشمري
اختارت ملكة جمال االعالميات العرب حليمة بولند «األنباء» للرد 
على االنتقادات الالذعة املوجهة إليها في معظم وسائل االعالم احمللية 
واخلليجية والعربية املقروءة منها واملرئية واملسموعة بخصوص 
صورتها مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي انكشـــفت حقيقته 
للعالم في تعامله الوحشي مع ثورة الشعب الليبي احلالية، ووضعها 

ضمن القائمة السوداء دون معرفة موقفها احلقيقي!
تقول حليمة: ادين بكل شـــدة االعمال الوحشية التي يتعرض لها 
اآلن الشـــعب الليبي والتي راح ضحيتهـــا اآلالف من املدنيني االبرياء 
وامتنى ان حتقق ثورتهم النجاح ويتمتعوا باحلرية التي يطالبون بها 
خصوصا ان لي قاعدة جماهيرية هناك وهذا ملسته في زيارتي لها مع 
زوجي عام ٢٠٠٨ حيث انهم عبروا لي عن حبهم ومتابعتهم لبرامجي 

التي اقدمها وبالذات الفوازير. وتابعت حليمة: لكن ان تستغل بعض 
وسائل االعالم صورتي التي جمعتني مع الرئيس معمر القذافي وتوجه 
لي االنتقـــادات الالذعة وكأنني صورتها معه هذه االيام اعتقد ان هذا 
امر فيه نوع  الظلم لي، خصوصا انه ال جتمعني مع الرئيس القذافي 
اي عالقة شخصية حتى توجه لي االنتقادات على صورة صورتها عام 
٢٠٠٨ وكان فيها القذافي آنذاك رمز ليبيا ويزوره الكثير من رؤســـاء 
الدول والشخصيات. واشارت الى ان تكرميها في ليبيا لم يأت من قبل 
شخص معمر القذافي امنا جاء من الشعب الليبي، مشيرة الى انها ألقت 
العديد من احملاضرات في كليـــة االعالم هناك ومت تكرميها باالضافة 
الى تكرميها من قبل وزير االعالم الليبي، حيث انها اجرت العديد من 

اللقاءات التلفزيونية في احملطات الليبية وصحفها اليومية.
وذكرت حليمة ان لقاءها مع الرئيس معمر القذافي عام ٢٠٠٨ كان 

بصفته رئيسا لهذه الدولة لتكرميها كأفضل اعالمية عربية، مؤكدة 
ان اي اعالمي عربي ال يستطيع تفويت مثل هذه الفرصة ألنه تكرمي 

من رئيس دولة وليس من شخصه.
وقالت: ليس من املعقول ان توجه لي وسائل االعالم االنتقادات 
من اجل صورة جمعتني مع معمر القذافي رغم ان هناك رؤساء دول 

وشخصيات كانوا يصورون معه، فلماذا انا بالذات؟
واختتمت ملكة جمال االعالميـــات العرب حليمة بولند حديثها 
مع «األنباء» قائلة: عيوني تنزف دما وانا اشـــاهد يوميا من خالل 
نشرات االخبار االعمال الوحشية احلاصلة في ليبيا وادينها بشدة، 
خصوصا انني ملست محبة هذا الشعب لي «بيت بيت وزنقة زنقة» 
وامتنى له االســـتقرار وان يعم االمن واالمان معظم الدول العربية 

التي تعاني حاليا من عدم االستقرار.

بعد االنتقادات التي وجهتها لها وسائل اإلعالم بخصوص صورتها مع القذافي

الزميل عبدالسالم مقبول

سندريال املذيعات حليمة بولندحليمة مع القذافي في عام ٢٠٠٨

امللكة إليزابيث

برعاية «األنباء» ويستمر أسبوعًا

عبدالسالم مقبول يفتتح معرضه الشامل غدًا
تحت عنوان «٤٠ عامًا من اإلبداع والعطاء في حب الكويت»

حتت رعاية «األنباء» ُيفتتح في السادســـة 
والنصف من مساء غد االثنني املعرض الشامل 
لإلعالمي ورســـام الكاريكاتير املعروف الزميل 
عبدالسالم مقبول وذلك ضمن احتفاالت البالد 

باألعياد الوطنية.
ويقـــام املعرض الذي يحمل اســـم «٤٠ عاما 
من اإلبداع والعطاء في حب الكويت» في صالة 
الفنون بضاحية عبداهللا الســـالم ويستمر ملدة 
اسبوع، وسيشمل املعرض الذي يعد واحدا من 
أكبر املعارض الفنية الشاملة لوحات تشكيلية 
وتصميم البوسترات والكاريكاتير ويقدم الزميل 
مقبول فيه مناذج من أعماله املمتدة طوال فترة الـ 
٤ عقود التي قضاها في بالط صاحبة اجلاللة. 
واليزال يعطي من ابداعاته في شتى مجاالت 
االبداع، حيث صنع لنفسه بصمة خاصة ليس 
في الساحة احمللية فقط بل على مستوى الوطن 

العربي والعاملي.
وتأتي رعاية «األنباء» ملعرض الزميل مقبول 
اميانا منها بدوره املميز في اإلعالم الكويتي منذ 
بداية دخوله املجال الصحافي كرسام كاريكاتير 

وكإعالمي قّدم أعماال ال ُتنسى.

  تكريمي من الشعب الليبي وليس من شخص معمر القذافي!


