
 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 القذافي: كل الشعوب تؤيدنا، التظاهرات

   في كل مكان، في أفريقيا وآسيا وأوروبا تهتف لنا.
 القذافي: أنا صامد 

  في خيمتي هنا. 
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لك فحص أسنان مجانا! 

 أبواللطف  واحد 

 رئيـس التحريـر
  يوسف خالد املرزوق

  
  جريدة يومية سياسية شاملة، تأسست عام ١٩٧٦

  تطبع في مطابع «األنباء»
  تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ش.م.ك (مقفلة)

  الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة
  ص.ب ٢٣٩١٥ الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

  editorial@alanba.com.kw 

 السايرزم اخلط األحمر مغامرات القذاف والصحاف 
 صالح الساير سعود السبيعي 

 info@redlinekw.com  www.salahsayer.com 

  حملة الكويت 
الطبية داء

   أم دواء؟!
 ما يطلبه
   العمالقة

 احلملة الطبية الكويتية التي مت إرسالها إلى البحرين ثار حولها 
لغط كبير بعد أن منعت السلطات البحرينية دخولها إلى البالد، 

فالكل يتساءل عن أسباب املنع، واجتهد املجتهدون والشعراء 
والغاوون في وصف األسباب، وتناول اجلميع املوضوع من 
زاوية سلبية جدا نالت من مصداقية أعضاء احلملة وانهالت 

عليهم اتهامات اخليانة والعمالة دون أن يصدر بيان من 
وزارة الصحة يوضح األسباب واملالبسات التي أدت إلى منع 

السلطات البحرينية احلملة الطبية من دخول البحرين.
  فكرة إرسال احلملة أمر طيب كفكرة، لكن في الواقع الوضع 

في البحرين ال يحتاج حلملة طبية، فاملرافق الصحية متوافرة 
واألدوية في متناول اجلميع وال توجد حاالت إصابة تفوق 
قدرة الوحدات الصحية في البحرين، بل إن إرسال حمالت 

طبية من الدول الصديقة يشير إلى أن الوضع متفاقم وأعداد 
اجلرحى واملصابني في ازدياد، وكأن األمر كارثي والبحرين 

منطقة منكوبة، وهذا بخالف الواقع، فاألمر ال يستدعي 
هذه الفزعة الطبية والتي ال شك أنها بادرة إنسانية تستحق 

التقدير، ولكن من اتخذ القرار استعجل في اتخاذه ولم يحسب 
حساب التأويل والتهويل الذي يعتبر إحدى أهم وسائل اجلذب 

اإلعالمي في هذه األزمات.
  ال شك أن صمت احلكومة زاد من انتشار الشائعات ودفع 

النواب إلى توجيه أسئلة برملانية إلى وزير الصحة تستفسر 
عن أسباب منع دخول احلملة الكويتية، حيث قام النائب مبارك 

الوعالن بتوجيه سؤال مفاده: ما أسماء فريق احلملة؟ وما 
صحة اتهام أحدهم بانتمائه إلى حزب اهللا؟ وما صحة العثور 

معهم على مبالغ مالية كبيرة وآالت تصوير غير مألوفة؟
  في الواقع أمتنى أن يكون كل ما مت تداوله إشاعة وال ميت 
للحقيقة بصلة، ألنه لو صحت اإلشاعة فاألمر جد خطير 

ويسيء للثقة التي أولتها احلكومة للفريق الطبي وينذر بكارثة 
أمنية تؤكد وجود خاليا حزبية خارجية في مرافق الدولة تدعو 
األجهزة األمنية لليقظة وتوقع غير املتوقع، فالظروف اإلقليمية 

احمليطة بالكويت ال يجب النظر إليها بحسن نية، فسوء الظن 
من حسن الفطن. 

 عاصفة التغيير التي تهب على مضارب العرب سواء 
بالثورات التي تطيح باألنظمة او عبر املطالبات باالصالح، 

رمبا تفضي الى حتويل املنطقة العربية الى بحيرة 
لالستقرار والتنمية بعد ان كانت طوال احلرب الباردة 

وما بعدها مستنقعاً للقالقل واجلمود ومصدرا لالرهاب 
والهجرات غير الشرعية الى اوروبا.

  على ضفاف بحيرة االستقرار املأمولة سيجد العرب انفسهم 
منهمكني في التنمية بعد متكني الشعوب من مصاحلها 
االقتصادية وحقوقها االجتماعية واملشاركة في العملية 

السياسية في دول مدنية قائمة على القانون ومتوافقة مع 
اقتصاد العوملة حيث نفط العرب وزيتونهم وقطنهم وغازهم 

ونحاسهم وأنهارهم وشطآنهم للعرب وغير العرب في 
اسواق عصرية مفتوحة.

  ينتج عن االستقرار والتنمية جتفيف منابع الفقر والقهر 
واالرهاب والتخلف في منطقة عربية جديدة تنتشر فيها 
مفاهيم االعتدال وتغليب املصالح على الشعارات، ويكون 

من قطافها القدرة الذاتية على حماية حقول النفط واحملافظة 
على السالم مع اسرائيل، وتتضاءل فيها موجات الهجرة الى 

أوروبا.
  بحيرة استقرار وتنمية تعيد للمنطقة العربية عقلها وقوتها 

وحتصنها من التغلغل االيراني والتركي، وذلك يعني بقاء 
تركيا بني البحرين االسود واالبيض، وحصر ايران بني 

اخلليج وبحر قزوين، وذلك مطلب العمالقة الكبار.

 البقاء هللا 

 يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي 

 فاطمة محمد حمد بودي، زوجة عبدالرزاق محمد صالح ابراهيم 
العدساني ـ ٦٢ عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهللا السالم – ق١ 
– ش نصف اليوسف – م ٢١ – ت: ٢٢٥١٤٦٥٥، النساء: النزهة 

– ق٣ – ش ناصر القطامي – م٢ – ت: ٢٢٥٤٤٤٨٤.
  محمد عبداهللا عمير العجميـ  ٧٨ عاماـ  ابو حليفة – ق٢ – ش٢٦ 

– م١٨ – ت: ٦٠٩٩٩٠٩٥.
  خديجـة كرم نيروز، زوجة عيســـى احمد فيـــروز ـ ٨٥ عاما ـ 
الرجال: احلسينية اجلديدة – شرق – ت: ٦٦٦٧٠٨٥٢، النساء: 

الرميثية – ق١١ – ش١١٣ – م٨.
  حوراء عبدالهادي بدر الوزان، زوجة حمد عيسى غلوم اشكناني 
ـ ٢١ عاما ـ الرجال: غرب مشـــرف – مسجد الوزان (بجانب 
ارض املعارض) – ت: ٩٩٧٢٠٦٥٩، النســـاء: القرين – ق٣ – 

ش٣٦ – م٣٦ – ت: ٢٥٤٢٠٤٥٨.
  محمد نصير قمبر جعفرـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: احلسينية االشكنانية 
– ميدان حوالي – ت: ٦٦٥٤٣٤٦٦، النســـاء: حسينية السيد 

علي املوسوي – بنيد القار – ت: ٥٥٦٦١٥٥٤.
  مرمي زايد ناصر، ارملة مبارك ســـعد بن فرهود الرشيدي ـ ٦٥ 

عاما ـ الفردوس – ق٨ – ش١ – ج٧ – م١٣ – ت: ٦٦٥٥٤٩٤٣.
  بتلة محمد قصاب الفريشـي، ارملة محمد فالح املجلية العازمي 
ـ ٨٢ عامـــاـ  الفحيحيل – ق١٠ – ش١٢ – م٣٢ – ت: ٩٩١٦٠٣٧٣ 

.٩٩٠٣١٢٣٠ –
  فاطمة علي محمد، زوجة علي غلوم حسنيـ  ٧٨ عاماـ  الرجال: 
حسينية معرفي القدمية – شـــرق – ت: ٦٦٦١٧١٧١، النساء: 
الســـرة – ق٦ – ش علـــي بن ابي طالـــب – ش٦ – م٦ – ت: 

.٢٥٣١٤٠٤٠
  فيصل راشد راضي راشد الصقرـ  ٤٦ عاماـ  الرجال: القيروان – ق١ 
– ش١٠٨ – م١١ – ت: ٦٠٧٠٦٠٩٠، النساء: الفردوس – ق٦ – ج٨ 

– م٣٩ – ت: ٢٤٨٠٩٣٧٨ – الدفن بعد صالة العصر.
  أميرة سـالم بنيان، أرملة مـــرزوق مبارك العتيبي ـ ٦٥ عاما ـ 
الرجـــال: العارضيةـ  ق٧ـ  ش٢ـ  ج٨ـ  م١٩ـ  ت: ٥٥٧٥٧٨٠٥ـ  
٩٩٤٧١٥١٥ـ  النساء: العارضيةـ  ق٧ـ  ش٢ـ  م٣٤ـ  ت: ٥٥٣٤١١٤٣ 

ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 «آي باد ٢» األغلى.. بالذهب  

 الشيخ محمد حسان 
والواقع اجلديد

 «أطول فيلم في العالم»   بقلم: د. سليمان معرفي 
  من ٢٤٠ ساعة يعرض في هلسنكي

 لندن ـ أ.ش.أ: أطلق مصمم املجوهرات البريطاني ستوارت 
هوجيز نســــخة خاصة من حاســــب «آي باد ٢»، اللوحي الذي 
تصنعه شركة «آبل» األميركية، مصنوعة من الذهب اخلالص 
واملاس وعظام الديناصورات وقطع من أحجار األموليت الكرمية. 
ويصل سعر تلك النسخة الذهبية إلى ٥ ماليني جنيه إسترليني 
أو ٨ ماليني دوالر أميركي. وحتتوى النسخة الذهبية من «آي باد 
٢» على ٥٣ ماسة عيار ١٢٫٥ قيراطا تشكل شعار شركة «آبل».

  واستخدم املصمم ٢ كيلوغرام من الذهب اخلالص عيار ٢٤ 
قيراطا لصنع هذه النسخة اخلاصة من اجلهاز اللوحي.

  وقال هوجيز إن الواجهة األمامية من اجلهاز مرصعة بحوالي 
٧٥٠ غراما من أحجار األموليت الكرمية املستقدمة خصوصا من 
كندا. يذكر أن أحجار األملوليت التي يصل عمرها إلى ٧٥ مليون 

سنة تعد أقدم األحجار الكرمية في العالم. 

 هلسنكيـ  أ.ف.پ: بدأ في العاصمة الفنلندية االربعاء عرض 
فيلم دمناركي من ٢٤٠ ساعة قدم على انه االطول في العالم، 
وذلك خالل مهرجان للفن املعاصر، على ما اعلن املنظمون.
  وهذا الفيلم، واسمه «األوقات احلديثة الى األبد»، عملت 
على إخراجه مجموعة «سوبرفلكس» الدمناركية، وهو من 

فئة اخليال العلمي. ويعرض على مدى عشرة ايام.
  وقالت مديرة املهرجان باوال توبيال لوكالة فرانس برس 

«بحسب معلوماتنا، انه أطول فيلم في العالم».
  ويجري عرضه على شاشـــة عمالقة مســـاحتها اربعون 

مترا مربعا.   

  جهاز آي باد ٢ البالغ ثمنه ٥ ماليني جنيه استرليني 

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 

 الفجر 4:27
  الشروق 5:47
  الظهر 11:54

  العصر 3:23
  املغرب 6:02
  العشاء 7:19 

 مشمس + رمال مثارة 
والرياح جنوبية شرقية 
ســرعتها من 20 – 45 

كم/ ساعة
 العظمى: ٣٠
  الصغرى: ١٧

 أعلى مد:
  ٤٫٠٨ص – ٣٫٠٠م

  أدنى جزر:
  ٩٫٣٣ص – ١٠٫٣٨م 
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عائلتا بودي والعد�ساين
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