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 أكثر من 37 ألف طالب وطالبة 
إلى اجلامعة اليوم.

٭ ال يحوشك الزحمة اليوم!! ٭ في العالم العربي ال توجد وظائف 
حتى تختفي!!

»بلومبرج«: 30% من وظائف البنوك 
ستختفي في الســنوات اخلمس 
املقبلة بسبب التطورات التكنولوجية.

الرؤوس  فوق  الجو  سالح  طائرات  تحلق  »عندما 
سيدرك األعداء ان يوم الحساب قد حل«.

الرئيس ترامب يحذر، خالل 
زيارته لقاعدة جوية اميركية، نظيره 

الكوري الشمالي كيم جونغ اون 
من مغبة االستمرار في جتاربه 

الصاروخية.

»نعم هناك عشرون وشما على جسمي«.
جنمة السينما أجنلينا جولي 

تكشف، عند حضورها العرض 
األول لفيلمها اجلديد »قتلوا أبي 
أوال«، أن لديها 20 وشما ألقوال 

مقتبسة وأدعية من أجل جذب احلظ 
والبركة.

»هذا ليس سلوك عارضات أزياء محترمات«.
تعليق لرجال الصحافة بعدما 
بدت العارضتان كيندال جينر 
وبيال حديد في ثياب خليعة جدا، 
ومبشاهد إيحائية استفزازية غير 

الئقة.

»إنها امرأة ال تستطيع حتى اآلن مواجهة مستقبلها«.
الصحافي البريطاني جسنت 

ويب يتحدث حول كتاب وزيرة 
اخلارجية األميركية السابقة هيالري 

كلينتون، الذي أنحت بالالئمة فيه 
على اآلخرين لفشلها في هزمية 

دونالد ترامب في االنتخابات األميركية.

»التقولوا ال أبدا«.
املغنية األميركية الشهيرة 

مادونا تؤكد انها ال تستبعد 
أبدا تبني املزيد من األطفال، وذلك 
خالل حديثها حول اعتزامها فتح 

مستشفى جديد لألطفال في مالوي 
بأفريقيا.

»ليذهبوا إلى الجحيم«.
عارضة األزياء األميركية 

كريسي تيجن ترد، عند وصولها 
مطار هيثرو بلندن وهي حتمل 

ابنتها، على التقارير التي حتدثت 
حول معاناتها الشخصية مع زوجها 

جون ليجند.
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أحمد عبداهلل علي محمد ـ 57 عاما ـ الرجال: بيان ـ مسجد اإلمام احلسن ـ 
ت: 99997832 ـ 66833008 ـ النســاء: الرميثية ـ ق 10 ـ ش 103 ـ م 

5 ـ ت: 97993347 ـ الدفن التاسعة صباحا.
حويضره حضرم سمير العازمي، أرملة محمد حمود الغريبـ  73 عاماـ  صباح السالم 
ـ ق 12 ـ الشارع األول ـ جادة 6 ـ م 2 ـ ت: 60999199 ـ 51189822.

عادل هزاع ضاحي هوران ـ 62 عاما ـ الرجال: صالة دســمان ـ الروضة ـ ت: 
99535321 ـ النساء: الرميثية ـ ق 7 ـ ش 70 ـ م 3.

أحمد غامن ذياب الذيابـ  58 عاماـ  الرجال: الشاميةـ  ق 4ـ  ش عبداهلل زكريا 
األنصاريـ  م 5ـ  ت: 96686996ـ  55224446ـ  النساء: العدانـ  ق 2 
ـ ش 65ـ  م 6ـ  ت: 92223418ـ  90004766ـ  الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة   ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4:14

الشروق: 5:33

الظهر 11:43

العصر 3:12

املغرب 5:51

العشاء 7:09

حــار والرياح جنوبية شــرقية، 
سرعتها من ٨ - ٢٨ كم/س.

العظمى: ٤٣ - الصغرى: ٢5

أعلى مد: ٨:٤٤ ص ـ ١٠:٤٢ م
أدنى جزر: 5:5٧ ص ـ ٤:٣١ م

الشيخ علي جابر األحمد
بكل تقدير واحترام أكتب لسموكم بصفتي أحد 

مواطني هذا البلد املأسوف عليه بسبب أهله 
ومسؤوليه بعد أن طفح الكيل من املمارسات 

احلكومية والشعبية التي أوصلتنا الى حد التشاؤم 
وامللل من تكرارها.

وانطالقا مما يرضي ربي وميليه علي ضميري 
وخلوفي على مستقبل هذا الوطن اسمحوا لي 
يا سمو الرئيس أن أستقطع بعضا من وقتكم 

للتحدث عن النقاط التي أشغلتنا كمواطنني والتي 
هي من واجب احلكومة أن حتاسب نفسها أوال 

وحتاسب مرتكبيها من الشعب ليكون النظام 
العادل هو السائد وأن يلتزم الناس بالقانون ليرتاح 

املواطن الكويتي ويطمئن على أهله ومستقبله 
وماله الذي هو أمانة في عهدة احلكومة عندما 

نودع الفوضى التي نعيشها منذ سنوات طويلة 
مضت بجميع سلبياتها التي عجزت عن حملها 

ليست البعارين فقط كما وصفها صاحب السمو 
حفظه اهلل، عندما كان رئيسا للوزراء، بل السفن 

والطائرات وباقي وسائل النقل األخرى التي كانت 
السبب في تخلف الكويت عن الركب الى أن أصبح 

ذلك هو األمر الشاغل لفكر أبنائها ومعاناتهم 
املستمرة، فتعددت الشكاوى لتكون مصدر إزعاج 
وأصبح التشاؤم مالزما للجميع، وكل ما يستطيع 
ابن الديرة فعله هو تفريغ ما في نفسه بالدواوين 
لعدم قدرته على عمل أي شيء خارجها، وسأذكر 

بعضها باختصار لعدم اإلطالة، مع التأكيد بأن 
هناك سلبيات أخرى في دائرة النسيان.

> > >
٭ انتشار الرشوة باملؤسسات والدوائر احلكومية 
والهيئات األخرى أصبح من املسلمات بها لتسهيل 
إجناز املعامالت رغما عما يتقاضاه موظفو الدولة 
من رواتب وحوافز ومكافآت دون مخافة اهلل أو 
صحوة ضمير ومن أمن العقاب ساء التصرف، 

وإذا كان هؤالء ال يحسبون حسابا لآلخرة 
وهي األشد عقابا عند اهلل يكون عقابهم بالدنيا 

من مسؤولية احلكومة التي لم تهتم ملثل تلك 
املمارسات احملرمة.
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 سمو الرئيس.. 
مع التحية

 اإلعصار خوسيه يقترب 
من شمال شرق أميركا

د.ب.أ: يتوجه مراقبو األعاصير، وهم طاقم مكلف 
بجمــع بيانــات عن األعاصيــر يتبع القــوات اجلوية 
األميركية، إلى املناطق التي يضربها اإلعصار خوسيه 
لتقييمه، وذلك فيما تتجه العاصفة األطلسية من الفئة 

األولى إلى شمال شرقي الواليات املتحدة.
وقــال املركز الوطنــي األميركــي لألعاصير إنه مت 
تخفيض مستوى »خوسيه« إلى عاصفة استوائية يوم 

اخلميس ولكنه اكتسب قوة منذ ذلك احلني.
وبلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة التي تبعد 
٧٧5 كيلومتــرا جنوبي كيب هاتيــراس بوالية نورث 

كارولينا، ١٣٠ كيلومترا في الساعة.
ولم يصدر املركز الوطني لألعاصير أي حتذيرات 
امس اال ان حتذيرات تتعلق بالعواصف االستوائية 
ميكــن أن تصــدر في وقــت الحق اليــوم جلزء من 
ســاحل نورث كارولينا بعد عودة مراقبي اإلعصار 

بنتائج بحوثهم.


