
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 القذافي: حبوب الهلوسة مضرة بالقلب.

  ـ واهللا ما عرفنا لك مرة زعيم ومرة مذيع طقس ومرة طبيب باجر اعتقد 
بتصير لنا مفسر أحالم و«خيرا رأيت».

 طقسنا هاليومين صاير أجن من تصرفات القذافي.
  ـ مطر مطر.. غبار غبار.. حر حر.. بقه بقه.

 أبواللطف  واحد

 مواقيت الصالة 

 4.47  الفجر 
 6.05  الشروق 

 11.59  الظهر 
 3.21  العصر 

 5.52  المغرب 
 7.09  العشاء 

 البقاء هللا 
 بتيـه حامد جعفـر، ارملة صغير دخيـــل اهللا البويليد ـ ٦٤ 
عامـــا – الرجال: ضاحية عبداهللا املبارك ـ ق٥ ـ ش٥١٢ ـ 
م١٢ـ  ت: ٩٩٦٠١٥٠٤ـ  النســـاء: ضاحية عبداهللا املباركـ  

ق٤ ـ ش٤٢٧ ـ م٢٥.
  فاطمة سعيد حمدان الرشيدي، ارملة مرزوق بن فيله الرشيدي 
ـ ٨٠ عامـــاـ  الرابيـــةـ  ق٤ـ  ش٥ـ  م١٨ـ  ت: ٩٩٠٧٨٩٤٦ـ  

٩٩٥٧٣٠٣٣ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 العجيري: أدعو الكويتيين للتخلي عن «الدشاديش البيضاء»!
 قال إن األمطار تستمر لمدة ٣ أيام قادمة

 هاني الظفيري
  في الوقت الذي توقع العالم 
الفلكــــي د.صالح العجيري ان 
يســــتمر تكّون الســــحب ملدة
 ٣ أيام قادمة واستمرار هطول 
األمطار وجه دعوة الى عموم 
املواطنني للتخلي عن الدشداشة 
البيضاء، مبــــررا ان تطورات 
العصر الغــــت مبررات ارتداء 
البيضــــاء، داعيا  الدشداشــــة 
الى اســــتبدالها بألوان أخرى 
كالسماوي واألخضر والسكري 
واألزرق وغيرهــــا من األلوان، 
موضحا انه في الســــابق كان 

لدينا مبرر الرتداء الدشداشة البيضاء ألن شمسنا 
قوية جدا، والصيف يستمر ألكثر من ٧ أشهر حيث 
تصحبه عادة درجات حرارة مرتفعة، لذا كان مبررنا 
الرتداء الدشداشة البيضاء لكون لونها يعكس أشعة 
الشمس، وهو ما يساعدنا على السير حتت أشعتها 
احلارقة خاصة اننا في املاضي كنا نضطر للسير 

على أقدامنا حيث ال سيارات وال 
وسائل نقل في بعض األحيان 
أو كيلومتريــــن،  لكيلومتــــر 
وأحيانا كنا نسير من العاصمة 
الطبيعي  الى اجلهراء، ومــــن 
الدشداشــــة  ان يكون الرتداء 
البيضاء فائدة، ولكن اليوم وفي 
ظل وجود الســــيارات املكيفة 
واألسواق واملباني واإلدارات 
املكيفة فال أرى أي  احلكومية 

مبرر الرتدائها.
  وأضاف: «أقترح استبدال 
اللون األبيــــض بألوان أخرى 
زاهية كاألزرق مثال أو األخضر 
أو الليموني أو أي ألوان أخرى بعيدة عن األبيض 
الــــذي لم يعد له أي فائدة حقيقية في ظل التغير 
العصري الكبير بوجود التكييف في كل مكان من 
األماكن التي نذهب اليها أو نرتادها حتى ان الناس 
ال يفضلون الســــير في فترات الظهر وجتد أغلب 

نزهاتهم تتم بعد غروب الشمس. 

السيارة جديدة وارد الوكالة عداداتها أصفار

شيفروليه كـروز
 LT Sedan 

اللون أبيض - موديل 2010 

للبيـع ألعىل سعرللبيـع ألعىل سعر

لإلتصـال ت: 97478160

 مشاهير هوليوود يعلنون إسالمهم
   ليوم واحد تضامنًا مع المسلمين

 أستاذة جامعية تلقي بنفسها ونجليها من الطابق الـ ١٩  

 سكبت مادة حارقة على زوجها وهو نائم
  بعد اكتشافها عالقته بأخرى

 إقالة نائب رئيس محكمة التمييز في األردن 
بعد ان وصف زمالءه بـ  «المعاقين» 

 مومباي ـ د.ب.أ: لقيت استاذة 
جامعيــــة وجنالها حتفهم صباح 
امس بعدما قفزوا من شقتهم الكائنة 
التاسع عشر ببناية في  بالطابع 
املالية في  العاصمــــة  مومبــــاي، 

الهند.

  وافادت شبكة تلفزيون نيودلهي 
(ان.دي.تي.في) االخبارية الهندية 
بأن نيدي جوبتا (٣١ عاما) قتلت 
نفسها وجنلتها ذات االعوام الثالثة 

وجنلها (١٠ اعوام).
  وذكرت ان االستاذة اجلامعية لم 

تترك ما قد يكشف عن سبب اقدامها 
على االنتحار، مضيفة ان الشرطة 
حتاول حتديد ما اذا كانت االسرة 
تعرضــــت ألي نوع من الضغوط 
وتســــتجوب الشرطة رب االسرة 

ووالدي األم.

 هونـــغ كونـــغـ  د.ب.أ: تلقت امرأة في هونـــغ كونغ امس حكما 
بالسجن اربع سنوات إلدانتها بسكب مواد حارقة على زوجها وهو 
نائم بعدما علمت انه على عالقة بأخرى. وســـكبت تشيو سيو مي 
(٥٥ عاما) منظفات حارقة على زوجها يام يوك الم بينما كان نائما، 
وذلك في يوليو املاضي، ما اصابه بحروق في الوجه والعينني واسفل 
الرقبة. ومثلت ربة املنزل امام احملكمة إلصدار احلكم بعدما اعترفت 

بأنها تعمدت احلاق اصابات بدنية بزوجها.
  وعلـــمت احملـكمة ان تشيو كانت تعانــــي من اكتئــــاب ودبرت 

للهجوم بعدما اكتشفت ان زوجـــها على عالقة بامـــرأة اخرى.
  ووصفـــت القاضيـــــة كالري ماري بيسون الهجوم بأنـــه خطير 

ولكنها قالت انها خففت احلكم نظرا إلبداء تشيــــو الندم. 

 عّمان ـ يو.بي.آي: قرر املجلس القضائي في األردن إقالة نائب 
رئيس محكمة التمييز وإحالته الى التقاعد بسبب إساءة كان قد 

وجهها الى القضاة في اململكة.
  وقال رئيس املجلس القضائي راتب الوزني في تصريح ان القرار 
جاء بعد احتجاج القضاة على وصف القاضي محمود الرشـــدان 
بعض القضاة باملعاقني وذلك أثناء حضوره جلسة مناقشة قانون 

استقالل القضاة مع اللجنة القانونية ملجلس النواب.
  وكان الرشدان قال في اجللسة تعليقا على األسباب التي تدفع 
املجلس القضائي إلجراء امتحان للقضاة بعد ١٠ سنوات من تعيينهم 
وفقا لقانون استقالل القضاء اجلديد إن االمتحان ضروري حتى 

نستطيع التخلص من بعض القضاة «املعاقني».
  ولم يفســـر معنى كلمة معاقني ان كانت جســـدية أم نفسية، 
األمر الذي أثار اســـتياء بعض النواب الذين دافعوا عن القضاة 

باعتبارهم «شرفا وعزة وكرامة للعدالة».  

 في حترك إعالمـــي ملواجهة 
احلملة الشرســـة التي يشـــنها 
قوى اليمـــني املتطرف األميركي 
على اإلسالم، أعلن العشرات من 
مشاهير الفن والسينما االميركيني 
مشـــاركتهم في مظاهرة يقودها 
املنتج واملؤلف االميركي الشهير 
راسيل سيمونز والتي اقيمت في 

أكبر ميادين نيويورك.
  وحتت شعار «اليوم: أنا مسلم 
أيضا» أعلن العديد من املشاهير 
االميركيني أنهم «مســـلمون ملدة 
يـــوم» إعالنـــا لتضامنهـــم مع 
املسلمني، وأن أي إساءة لإلسالم 

هي اساءة شخصية لهم أيضا.
  وقد شارك في هذه املظاهرة 
مـــا يزيـــد علـــى ٧٥ منظمـــة 
اميركية مبشـــاركة العديد من 
القساوسة واحلاخامات اليهود 
إهانة اإلسالم  الذين يرفضون 
إهانة اإلســـالم  ان  ويعتبرون 
هي إهانة للمسيحية واليهودية 

وجلميع املتدينني في العالم.
الذين أعلنوا تضامنهم    ومن 
مع حملة «اليوم: أنا مسلم أيضا» 
الكثير من مشاهير هوليوود وعلى 
رأسهم كيم كيردشيان واملغني بي 
ديدي وراشيل روي وكيمورا لي 

واملمثلة سوزان سيراندن.
  وتأتي هذه املظاهرة في وقت 

اشـــتد فيه اجلدل حـــول إحدى 
جلســـات مجلس الشيوخ التي 
ستناقش قضية ارتباط مسلمي 
اميركا باالرهاب والتي اعتبرها 
الكثيرون حيلة سياسية رخيصة 
من اليمني املتطرف للحصول على 
مكاسب سياسية من خالل مهاجمة 

اإلسالم واملسلمني. 

 على رأسهم كيم كيردشيان وسوزان سيراندن

 سوزان سيراندن 

 هاني النصار وجائزة أفضل مخرج عن مسرحية «مدرسة الدكتاتور» 

 كيم كيردشيان 

 (هاني الشمري)  االمطار تستمر ٣ أيام 

 مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص٥٠ 

 هاني النصار وفرقة «تياترو» الخميس وياكم
 تستضيف «األنباء» باچر اخلميس بديوانيتها 
أستاذ قســــم التمثيل واإلخراج باملعهد العالي 
للفنون املسرحية هاني النصار وفرقته «تياترو» 
وذلك من الساعة الـ ٦ حتى الـ ٨ مساء للحديث 
عن مشاركتهم في الدورة الثامنة ملهرجان اخلرافي 
من خالل مسرحية «مدرسة الدكتاتور» والتي 
حصدت نصيب األسد بثماني جوائز من أصل 
عشرة منها اجلائزة الكبرى للمهرجان، وكذلك 
للتحدث عن أعمال الفرقة املسرحية اجلديدة 
وأهدافها واهم خططها املســــتقبلية. أعزاءنا 
القراء، ســــيكون معكم على الطرف اآلخر من 
الهاتف أستاذ التمثيل واإلخراج باملعهد العالي 
للفنون املسرحية هاني النصار وفرقته «تياترو» 
ليجيبوا عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم وذلك 
من الســــاعة الـ ٦ حتى الـ ٨ مساء عبر هواتف 

«األنباء»: ٢٢٢٧٢٨٨٩ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٨ . 

 د.صالح العجيري 


