
 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 دراسة: متوسط مرضيات البريطاني

   يصل إلى ١٤٠ يوما خالل حياته.
 تقرير: أوباما متمسك بـ «رؤيته» للسالم

   في الشرق األوسط.
 ٭  وعندنا موظفني ياخذون طبيات بالسنة الوحده 

كثر اللي ياخذ البريطاني طول عمره!
 

 ٭  يا «بوحسني» رؤيتك للسالم مرة وحده؟! 
غريبة مع انه ما أحد شايف شيء!
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 تعاقب االحتجاجات في الشوارع 
العربية وانتشار عدوى التظاهرات 
من دولة إلى أخرى لم يكن بسبب 
شهوة االستيراد والتقليد، فهناك 

أسباب كامنة في صدور الناس 
املقهورين حتت حكم الدولة األمنية 

املستبدة حيث الفقر والبطالة 
والتهميش وكبت احلريات، لذا ال 

يعجب املرء من ثورات الغضب التي 
حتدث في هذه الدولة العربية أو تلك.

  بيد أن العاقل يحار ويعجب 
ويغرق في غبة احليرة والدهشة 

واالستغراب من دعوات االحتجاج 
والتظاهر في الكويت، الدولة 

الصغيرة التي تتمتع بنظام برملاني 
ودستور عتيد وحتكمها أسرة عريقة 

تعاقب حكامها على حتمل مسؤولية 

القيادة منذ مئات السنوات، ويتمتع 
شعبها برعاية حكومية وامتيازات 
مادية تفوق أكثر شعوب األرض.

  صحيح ان الكويت ليست استثناء 
من استحقاقات التحديث، وصحيح 

ان التظاهر حق مشروع لكل إنسان، 
لكن الصحيح أيضا ان املنعطف 

الذي تعبره املنطقة منعطف عصيب، 
خطير، وذلك أمر يلزم املواطن 

الواعي واحلريص على أمن وطنه 
واستقرار مجتمعه املساهمة في 
حصر املصارعة السياسية داخل 

حلبة البرملان وإبعادها عن الشارع 
وعدم اإلصغاء لدعوات االحتجاجات 

املشبوبة بشهوة التقليد.
  فال الصفاة «صنعا» وال الدعية 

«درعا». 

 «هو استجواب مستحق 
وموضوعي ودستوري وفي الوقت 

املناسب»، هذا ابسط ما ميكن ان 
نصف به االستجواب املقدم من 
النواب وليد الطبطبائي ومحمد 
هايف ومبارك الوعالن لرئيس 

الوزراء، وحتى أكون منصفا في 
احلكم املبدئي على هذا االستجواب 

فقد قرأت مادته بالكامل ووجدت 
فيه كما من املعلومات اخلطيرة 
واالجراءات احلكومية الواجب 

بيانها وتوضيحها للشعب الكويتي 
الذي بال شك يحمل بداخله هاجسا 

من غزو ايراني قادم على غرار 
الغزو العراقي الغاشم.

  ان اهمية االستجواب تكمن في 
حجم اخلطر احملدق بنا من قبل 
ايران والتهديدات املباشرة من 
قبل مسؤولني ايرانيني للكويت 

وما مت اكتشافه من شبكات 
جتسس مدعومة من قبل النظام 

االيراني ضد الكويت، وغيرها 
كثير من الشواهد واملعلومات 

التي جتعل ايران دولة ذات 
اطماع بالكويت واخلليج، وبالتالي 

من حقنا كمواطنني ان نطمئن 
لسالمة االجراءات والتدابير 

احلكومية لتأمني البالد والعباد 
من هذا اخلطر الداهم. لقد تناول 
املستجوبون بذكاء زيارة وزير 

اخلارجية االيراني االخيرة في ظل 
هذه احلكومة اجلديدة وجعلوها 
منطلقا الستجوابهم وبالتالي ال 

تستطيع احلكومة او احد من 
ابواقها سواء كان من النواب او 

الكتاب او غيرهم وصف هذا 
االستجواب بأنه غير دستوري، 

فهو يتطرق لعمل مباشر للحكومة 
احلالية ويحاسبها على سياستها 
احلالية وهي املسؤولية املباشرة 

لرئيس الوزراء، وال شك انني 
اوجه رسالة لسمو رئيس الوزراء 

ونصيحة صادقة واقول له: 

ان الشعب الكويتي ينظر اليك 
نظرة الريبة والشك واالستهجان 
العتقاده بأن لك دورا في التقارب 
مع ايران والتساهل معها وتقدمي 

الدعم وتوطيد العالقات بالرغم من 
كل هذه التهديدات واالستفزازات 
االيرانية، ان هذه فرصة يا سمو 

الرئيس ان تظهر للشعب الكويتي 
وبجلسة علنية لتبدد كل هذه 

الشكوك وترد على كل االتهامات 
املوجهة اليك، والتي هي حديث 
الناس في الشارع الكويتي، ان 

الشعب الكويتي يا سمو الرئيس 
يستحق منك ان يراك تتكلم 

وترجتل الرد وتفند كل ما يثار 
حولك الن الصمت والهروب 

واالحالة للدستورية واستغالل 
االغلبية البرملانية البصامة لوأد 

االستجواب، كل ذلك سيزيد الشك 
والريبة، واخشى ان تصل هذه 

الشكوك بعد ذلك الى قناعة، وهذه 
مصيبة ال اظنك يا سمو الرئيس 

ترضى بها.
  فليكن هذا االستجواب من اهل 

الكويت والذي يدعي انه استجواب 
طائفي امنا يريد خلط االوراق 

وافشال االستجواب النه لو كان 
منصفا وقرأ مادة االستجواب ما 

كان له ان يقول ذلك، فاالستجواب 
موجه اليران بالدرجة االولى 

ونحن الكويتيني سنة وشيعة في 
قارب واحد وال ميكن ان نقبل بأن 
يهدد أحد امن الكويت ـ كائنا من 

كان ـ ايران او غيرها.
  ارجو اال تكون املصالح االنتخابية 
ومغازلة بعض القواعد هي املنطلق 

في احلكم على هذا االستجواب، 
ولتكن الكويت وامنها هدفنا 

وغايتنا بعد رضا اهللا عز وجل.. 
اللهم احفظ الكويت واهلها وادحر 
كل من اراد بنا سوءا واجعل كيده 
في نحره واجعل تدبيره تدميره يا 

رب العاملني.

 استجواب املصارعة الكويتية
   إيران!

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 

 الفجر 3.19
  الشروق 4.51
  الظهر 11.45

  العصر 3.20
  املغرب 6.39
  العشاء 8.08 

 حار والرياح شمالية 
غربية الى شمالية 

سرعتها من 20 : 45 
كم/ ساعة

 العظمى: ٤٢
  الصغرى: ٢٩

 اعلى مد:
   ٧٫٠٣ ص – ٦٫٢٣ م

  ادنى جزر: 
  ٠٠٫٢٢ ص

  - ١٢٫٥٥ ظهرا 

 أمن القاهرة يصادرون
   ٣٠٠ ألف جنيه حاول 

سوري تهريبها إلى الكويت  
 القاهــــرة ـ أ.ش.أ:  صادرت ســــلطات مطار القاهرة 
الدولي أمس ٣٠٠ ألف جنيه حاول راكب سوري تهريبها 
داخل حقيبة يد لدى ســــفره إلى الكويت. وكان العقيد 
عبدالســــالم املغازي رئيس نوبة الشــــرطة قد اشتبه 
فــــي حقيبة يد الراكب  قبل صعــــوده على منت طائرة 
اخلطوط اجلوية املتجهة إلى الكويت وبتفتيشها عثر 
على األموال. ورفض الراكب التنازل عن املبلغ تنفيذا 
لقانون انتقال النقد الذي يســــمح للركاب باصطحاب 
٥ آالف جنيــــه فقط ومصادرة املبالغ الزائدة فتم إلغاء 

سفره وحترير محضر له. 

 الشرطة البريطانية 
تستدعي مروحية  ملطاردة 

صبي كسر نافذة
 لندن ـ يو.بي.آي: اســــتدعت الشــــرطة البريطانية 
مروحية ملطاردة تلميذ في اخلامسة عشرة من العمر 
كســــر نافذة بيت زجاجي لزراعــــة النباتات بكرة قدم 
سددها عن طريق اخلطأ باجتاهه. وقالت صحيفة «ديلي 
اكسبرس» أمس إن مروحية تابعة للشرطة البريطانية 
شــــوهدت وهي حتلق فوق املنزل وتستخدم كاميرات 
التصوير احلراري للبحث عن الالعب بعد نصف ساعة 
من وقوع احلادث. وأضافت أن اثنني من رجال الشرطة 
أرســــال أيضا للبحث عن الصبي في احلدائق املجاورة 
للمنزل ومتكنا في النهايــــة من العثور عليه وأصيب 
بالدهشــــة بعد أن علم بأن مروحية للشرطة تطارده 
وقدم اعتذارا لصاحب البيت الزجاجي. وقررت شرطة 
مقاطعة وادي التاميز عدم اتخاذ أي إجراء بحق الصبي 
توم كليرك «١٥ عاما» ودافعت عن اســــتخدام مروحية 

في مطاردته لوجودها في املنطقة نفسها. 

 االدعاء العام الهولندي يطالب ببراءة فيلدرز  
املتهم بالتحريض على كراهية املسلمني

السابق ألعلى درجة قضائية في 
هولندا، وقال: «املجلس القضائي 
األعلى حكم بـــأن التصريحات 
يجب أن تكـــون موجهة بدون 
شك ضد أشخاص حتى يعاقب 
عليها القانون». ويتوقع مراقبون 
للقضية أن يطلب االدعاء العام 
ببـــراءة فيلـــدرز مـــن اتهامات 
أخرى مثل التمييز ضد املسلمني 
والتحريض على كراهيتهم. وكان 
الهولندي ال يريد  العام  االدعاء 
حتريـــك دعـــوى قضائية ضد 
فيلدرز في األساس بسبب الشك 
فيما إذا كانت تصريحاته املثيرة 
للجدل يعاقب عليها القانون، إال 
أن إحدى محاكم االستئناف أمرت 
االدعاء العام في يناير عام ٢٠٠٩ 

مبواصلة التحقيقات ضده. 

 أمستردامـ  د.ب.أ: طالب االدعاء 
العام الهولندي أمس في أمستردام 
ببراءة النائب اليميني املتطرف 
خيرت فيلدرز املتهم بالتحريض 

على كراهية املسلمني.
العام باول  املدعـــي    وطالب 
فيليمـــان عدم االســـتمرار في 
مالحقة رئيس «حزب احلرية» 
الشعبوي، فيلدرز، بتهمة إهانة 
املسلمني، مشيرا إلى أن تشبيه 
العلنـــي للقرآن بكتاب  فيلدرز 
«كفاحي» للزعيم النازي أدولف 
القانون  هتلر ال يعاقب عليـــه 
الهولنـــدي. وذكر املدعي أن هذا 
التصريح وغيره من التصريحات 
االستفزازية املشابهة لفيلدرز غير 
موجهة للمســـلمني بل لإلسالم. 
 فيلدرز وأشار فيليمان في ذلك إلى القرار 

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي
  إلى ربك راضية مرضية فادخلي

  في عبادي وادخلي جنتي 

 فالح عايض عطا اهللا املطيري ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: 
العارضية ـ ق ٦ ـ ش ٣ ـ م ٤٢ ـ ت: ٩٩٤٤٠٢٢٠ ـ 

النساء: صباح الناصر ـ ق ٤ ـ ش ١٠٤ ـ م ٦٠.
  هاني مهنا صالح الطبيخ ـ ٤٥ عاما ـ الرجال: بيان ـ ق ٨ 
ـ ش ١ ـ ج ٢ ـ م ٢٣ ـ ت: ٩٩٠١٥١٣٣ ـ النساء: القادسية 

ـ ق ٩ ـ ش ٨١ ـ م ٦ ـ ت: ٦٥٠٥٧٥٧٠.
  مرمي السيد عمران السيد احمد املوسوي، أرملة احمد 

كرم احمد ـ ٧١ عاما ـ الرجال: شرق ـ احلسينية اجلديدة 
ـ ٩٩٠٣٨٥٤٦ ـ النساء: املنصورية ـ ق واحد ـ ش جاسم 

محمد الوزان ـ م ٢.
  احمد ابراهيم سعد الربيعان ـ ٩١ عاما ـ الرجال: ضاحية 
عبداهللا السالم ـ ق واحد ـ ش نصف اليوسف ـ ج ١٩ ـ 
م ١ ـ ت: ٩٩٦٥٥٧٣٤ ـ النساء: السرة ـ ق ٤ ـ ش االول 

ـ م ٤٢ ـ ت: ٢٥٣١٣١٠٢.
  ناصر محمد صالح احلمدان ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: حطني ـ ق 
٢ ـ ش ٢٢٠ ـ م ٥٦ ـ ت: ٩٩٠٤٤١٠٥ ـ النساء: السالم ـ ق 
٢ ـ ش ٢١١ ـ م ١٥ ـ ت: ٩٧٩٧٣١٣٣ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  زهرة خضر احمد، ارملة ناصر حسن الشطي ـ ٩٤ عاما ـ 
الرجال: الرميثية ـ ق ١٠ ـ ش ابوحنيفة ـ مسجد مقامس 
ـ ت: ٦٦٥١١٧٤٤ ـ النساء: الفردوس ـ ق ٢ ـ ش االول ـ 

ج ١ ـ م ١٩ ـ ت: ٢٤٨٨٦٢٨٠.
  وليد منيف فرحان ناصر الرشيدي ـ ١٠ شهور ـ الفردوس 

ـ ق ١ ـ ش ١ ـ ج ١ ـ م ٢٩ ـ ت: ٩٧٦٨٦٩٦٧. 

 الفضلي يقود الكويت إلى ربع نهائي «األسيوي» 

 قاد احلارس خالد الفضلي فريقه الكويت الى ربع 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بعد فوزه على القادسية 
٣-٢ بركالت الترجيح بعدما انتهى الوقتان األصلي 

واإلضافي بالتعادل ٢-٢.
  وجنح الفضلي في صد ركلتني ترجيحيتني وسجل 
بنفسه الترجيحية احلاسمة لفريقه الكويت وسجل 
لألبيض روجيرو وفهد عوض وخالد الفضلي وأضاع 

جراح العتيقي ويعقوب الطاهر.
  وســــجل ركلتي القادسية عصام العدوة وفيصل 
العنزي وأضاع كل من سعود املجمد وحسني فاضل 

وعبدالعزيز املشعان.
  وكان الكويت انهى الشــــوط االول بهدف سجله 
املهاجم علي الكنــــدري بعد حتضير متقن من احمد 
صبيح املتقدم اسكن الكرة برأسه جميلة على يسار 

نواف اخلالدي (٣٥)
  واتسم الشوط الثاني باإلثارة، حيث شهد ثالثة 
أهداف، وسجل حمد العنزي هدف التعادل للقادسية 
في الدقيقة (٤٩) بعد أن سدد كرة خادعة في املرمى، 
وسجل اسماعيل العجمي الهدف الثاني للكويت من 
ضربة رأس مستغال خروج نواف اخلالدي اخلطأ من 
كرة ثابتة أرسلها جراح العتيقي (٥٩) وجنح البديل 
سعود املجمد الذي لعب بدال من فراس اخلطيب من 

تسجل هدف التعادل الثاني من ركلة جزاء (٧٣) 
  ومن جهة اخرى، تأهل كاظمة إلى الدور قبل النهائي 
من دوري أبطال اخلليج أثر تغلبه على الرفاع البحريني 
بركالت الترجيح ٤-٣ بعد أن انتهى الوقت األصلي 

واالضافي للمباراة بالتعادل بهدفني لكل منهما
 ٭  مبارك الخالدي 

 ناصر القحطاني يعرقل فراس اخلطيب قبل الوصول ملرمى األبيض  (هاني الشمري) 

 كفة كاظمة أرجح من الرفاع في أبطال اخلليج 


