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اجلديد:  البريطاني  الســفير 
ملتزمون بأمن الكويت.

٭ ..ونعم األصدقاء!

البيئة حتيل »النفط« إلى النيابة 
بعد التسرب والتلوث البحري 

في الصيف.

٭ خطوة جريئة.
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

4:29 الفجــر 
5:48 الشــروق: 
11:34 الظهــر 

2:52 العصــر 
5:20 املغــرب 
6:37 العشــاء 

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة 
االجتاه سرعتها من 8 ـ ٢8 كم/س.

العظمى: ٣8 - الصغرى: ٢٢

أعلى مد: ٣:5٢ ص ٧:٠5 م
أدنى جزر: ١١:٤٢ ص ١١:5٠م

عبدالكرمي عبدالرضــا عبدالواحد زيدان ـ 57 عاما ـ 
الرجال: خيطان اجلديدةـ  ق3ـ  ش ابراهيم 
بن أدهم ـ م203 ـ مقابل املستوصف ـ ت: 

55554116 ـ 96669690.
تفيده حسن علي حسن، أرملة خليفة حسني اخللفان 
ـ 61 عاماـ  الرجال: السامليةـ  ق4ـ  ش األول 
ـ م10 ـ ت: 99452454 ـ النســاء: عبداهلل 
املباركـ  ق5ـ  ش522ـ  م24ـ  ت: 55132100.

نوال خليفة محمد العطيةـ  51 عاماـ  السامليةـ  ش 
عمانـ  خلف مستشفى الراشدـ  احلسينية 

احليدرية ـ ت: 65999904 ـ 99749167.
سامية أبواملجد حسن محمد، زوجة راشد محمد 
العمران ـ 65 عاما ـ الرجال: الروضة ـ 
ق5ـ  ش الباروديـ  ديوان العمرانـ  ت: 
60000621ـ  66505038ـ  النساء: السالم 
ـ ق1 ـ ش120 ـ م5 ـ ت: 23846689 ـ 

الدفن بعد صالة العصر.
فاطمــة محمد عبــداهلل الكنــدري، أرملة احمد 
عبدالرحمــن احمد األســتاذ ـ 71 عاما ـ 
الرجال: ديوان الكنادرة ـ منطقة الشــعب 
ـ ت: 99471419 ـ النساء: الصديق ـ ق3 ـ 
ش305 ـ م15 ـ ت: 99773279- الدفن بعد 

صالة العصر.
فهد أحمد جمعة ارحمهـ  63 عاماـ  الرجال: سعد 
العبداهللـ  ق8ـ  ش893ـ  م10ـ  ت: 60777304 
ـ النساء: الساملية ـ ق12 ـ ش ابوهريرة ـ 

ج9 ـ م22 ـ ت: 99979735.
موضي حمد عبداحملسن اخلميس، أرملة حمود محمد 
البرجس ـ 82 عامــا ـ الرجال: اخلالدية ـ 
ديوان البرجسـ  ت: 99899090ـ  النساء: 
الشيوخـ  ق2ـ  ش23ـ  م2ـ  ت: 50999600 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة   
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبدالرحمن

حلم.. نورية!
أختي نورية.. طيب اهلل ثراك ومثواك )ابنة( الكويت العزيزة.

ورحلت محققة حلمك األبدي!
من هي »نورية« التي رحلت محققة حلمها السرمدي اخلالد؟

قال تعالى: ).. وما تدري نفس بأي أرض متوت..( لقمان 
.)34(

هي إنسانة بسيطة ُعرفت بتواضعها اجلم وسخائها 
الالمحدود وطيبتها.. منذ أكثر من خمس سنوات حجت 

وأصبحت )مدمنة حج(، وفي هذا احلج األخير حاول أهلها 
الكرام منعها عن احلج فأصرت وكان خوفهم كبيرا على 
صحتها، ولكنها كانت )متوكلة( على اهلل عز وجل، وقبل 
)صالح( ابن أخيها عبداهلل، اهلل يحفظه ويأجره، أن يكون 

محرما لها، وحجت وتركت أثرا عميقا في حجاج حملة 
املهندس محمد إسماعيل مندكار الذي حاول ومعه فريقه 

االنكشاري اجلميل مساعدة هذه الفاضلة ابنة الكويت البارة 
بكل ما يستطيعون محبة لها، وكأنه )وداع( حلچية أحبوها 

وأحبتهم!
نورية.. ابنة منطقتنا )القادسية( بيت أبوها العم علي الدخيل 

بوعبداهلل، رحمه اهلل، في )بوطه - الين( العم محمود 
العصفور، رحمه اهلل، والعوائل الكرمية السدرة - السجاري 

إذا ما أصاب ذاكرتي اخلرف والزهامير! وفي القادسية 
)كبرت(، وفي املدينة املنورة توفيت منذ أيام ودفنت، ولهذا 

قصة عجيبة أقولها لكم باختصار:
كانت متر على مقبرة البقيع في املدينة املنورة في زيارة 

مع رفيقاتها هناك قالت وهي تزور هذه املقبرة التي تضم 
صحابة رسول اهلل ژ: أنتم السابقون ونحن الالحقون.. 

وكأن اهلل استجاب لهذا الدعاء اخلارج من القلب ألنها متنت 
أن تدفن هناك وحقق اهلل عز وجل لها حلمها!

وُدفنت في البقيع رغم صعوبة )الدفن( هناك كما تعلمون، 
لكنه القبول والتيسير من اهلل عز وجل.

جاءها هادم اللذات في نفس اليوم ليصلى عليها في املدينة 
املنورة ويأخذ لها )إذن( بالدفن في البقيع، حيث متنت 

وليشهد لها اجلميع بحسن اخلامتة وهي احلاجة واملعتمرة 
والدؤوبة في العمل الدعوي واخليري والتطوعي.. فعال 

)الالويه( نورية!
رحمك اهلل يا أختي »نورية«، واهلل وحده يصبر أختنا 
الفاضلة املربية األستاذة غنيمة علي الدخيل - مديرة 

التنسيق سابقا في وزارة التربية وأخويك عبداهلل وفيصل 
)امللك( وآل الدخيل الكرام جميعا ودعاء ملن رافقك )محرمك( 
صالح واآلخرين.. غيابك يحتاج الى صبر أيوب، فلقد  كنت 

بلسمهم!
كما نُعزي أخواتك في »جمعية الرعاية اإلسالمية« ألنها أحد 

أبرز املؤسسات وعضو مجلس اإلدارة بها، ومشكورين على 
النعي.

٭ ومضة: كانت نورية حتب مجالس العلم والعمل اخليري 
والدعوي وحتب سنة االعتكاف خاصة في مكة واملدينة، 

ولعل أبرز خصالها )هذه اإلنسانية العامرة باإلميان( خاصة 
ملن حولها من الضعفاء تنصرهم في مطالبهم وتدافع عن 

حقوقهم وتهب من غير تردد في مساعدة كل محتاج.
وكأن لسان حالها يقول لنا جميعا:

ال احتراس يفيد فاملوت آٍت
كل حي ولو ببرٍج مشيٍد

٭ آخر الكالم: ُعرفت بابتسامة دائمة تعلو محياها وبشاشة 
تستقبل بها الناس دون كبر أو طاووسية.

وكأنها تقول لنا:
املوت باب وكل الناس تدخله

يا ليت شعري بعد الباب ما الدار
٭ زبدة احلچي:  كانت دائمة القول »اللهم أسألك ُحسن 

اخلامتة« وتوبة نصوحا قبل املوت، وها هي تسلم على 
)أهل البقيع( وتأمل أن تدفن معهم، وقد حقق اهلل لها مرادها 
وحلمها، ولتكون )اآلن( بينهم واإلنسان يُحشر مع من أحب!

إنني أدعوكم جميعا في داخل الكويت وخارجها بأن تدعو 
لهذه )املرأة املباركة( في ليلة اجلمعة املباركة ولعلها في ساعة 

إجابة.. رحمك اهلل نورية علي الدخيل.. تستاهل الدعاء.
نورية )حلمت( واستجاب اهلل الدعاء. رحمك اهلل ابنة الديرة 

البارة فلقد نلت »حسن اخلامتة« فهل هناك أجمل وأبهى من 
هذا احللم؟!

»رئيس وزراء عظيم«
بهذه الكلمات الثالث رحب الرئيس دونالد 

ترامب وزوجته ميالنيا برئيس احلكومة 
الكندية جاسنت ترودو وزوجته عند استقباله 

لهما في حديقة البيت األبيض قبل أن 
يصافحه مرة أخرى بشد يده تكرارا كالعادة 

على يد الزائر الكندي.

»سأقدم تبرعاته للمؤسسات اخليرية«
هيالري كلينتون، وزيرة خارجية 

أميركا سابقا، تؤكد أنها سوف حتول 
األموال التي تبرع بها املنتج األميركي هاري 

وينشتاين للحزب الدميوقراطي خالل 
حملتها االنتخابية للجمعيات اخليرية، وذلك 

بعد انكشاف فضائح التحرش التي كان بطلها 
هذا املنتج املولع باالعتداء على النساء. لكن من 
املالحظ ان كلينتون لم تقدم على هذه اخلطوة 

إال بعد 6 أيام من انتشار الفضيحة.

»مذاكرتي أهم من أي حد«
هكذا كان رد شدوى عصام احلضري 
حول خبر عودتها لنجم الكرة املصري 

كهربا في الوقت احلالي وأضافت في تصريح 
إلحدى الصحف املصرية »أنا لسه في ثانوية 

عامة، ومش عايزة كالم وخالص أنا في 
مذاكرتي ومدرستي أهم من أي حد وأى حاجة«.

»كان ال بد من االعتذار«
هذا ما يقوله النجم بن أفليك، احلائز 

جائزتي األوسكار والغولدن غلوب، حول 
تصرفه غير الالئق مع زميلته املمثلة هيالري 

بيرتون عندما تلمس صدرها عام 2003. 
يذكر أن أفليك اعترف بهذا عند وصوله وهو 

يضع نظارة سوداء على عينيه إلى مركز للتأهيل 
الصحي والنفسي.

»املشكلة في خطط سياسة ترامب اخلارجية أنه ال ميتلك 
على األرجح أي خطط على اإلطالق«

الصحافي األميركي الشهير ديڤيد 
إغناطيوس يعلق على تخبطات السياسة 

األميركية اخلارجية في مختلف مناطق العالم، 
ويصف سياسة ترامب بـ»املرجتلة«.

أبعد من الكلمات

12األمنية
07آراء

حركة السير تعطلت في االتجاهين لتصوير مقطع للذكرى!ومضات

حادث »تلفزيوني« على »اخلامس« بال إصابات
هاني الظفيري- محمد الدشيش

شــهد طريــق الدائري اخلامس في التاســعة 
مــن صباح امس حادثا مروريا احدث شــلال في 
االجتاهني. ولعل مصدر الشلل خاصة في االجتاه 
نحو الساملية لم يكن بفعل احلادث فحسب، وإمنا 
اللتقاط صور ومقاطع ڤيديو للحادث الغريب. هذا 
ولم يتسبب احلادث الذي وصف بـ »التلفزيوني« 
بإصابات تذكر، وخرج قائـــد املركبة ساملًا. وكانت 
عمليــات الداخلية تلقت بالغًا يفيد بتصادم بني 
مركبة صالون وأخرى رباعية الدفع على طريق 
الدائــري اخلامس مقابل منطقة اجلابرية، حيث 
توجهت ســيارات االســعاف واالطفاء ودوريات 
املــرور للتعامل مع احلادث وفتــح حتقيق. من 
جهة أخرى، توفـــي شخص مجهـــول الهوية إثر 
انقــالب مركبة رباعية على طريق الساملي الكيلو 

٩٠ وسجلــت قضية انقالب ووفاة.

فهد العليوة »باچر« في ديوانية »األنباء«

تستضيف »ديوانية األنباء« غدا السبت املؤلف املميز 
فهد العليوة من الســاعة 6 إلى 8 مساء، وذلك للحديث 
عن مشــاريعه الكتابية اجلديدة للتلفزيون واملســرح 
والبرامــج التلفزيونية. املؤلف فهد العليوة يســتقبل 

اتصاالتكم على رقم: ٢٢٢٧٢8٩٠.

املؤلف فهد العليوة

7 سنوات سجن ملواطن زّور ملف جنسيته
وإخالء سبيل آخر اتهم بإضافة شخصني

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة اجلنايات 
باحلبــس ٧ ســنوات مع 
الشــغل والنفــاذ ملواطن 
قام بتزوير ملف جنسيته 
بإضافة غير كويتيني إليه 
بطريق التزوير واستغالل 

حسن نية املوظف وذلك 
مقابل مبلغ مالي.

مــن ناحيــة أخــرى، 
حجزت محكمة اجلنايات 
دعــوى يتهم بها عدد من 
املواطنني بينهم اإلعالمي 
ســعد العجمــي وعباس 
الشعبي، بترديد خطاب 

النائــب األســبق مســلم 
البراك في ساحة اإلرادة، 
للحكم يوم ١٩ من الشهر 

اجلاري.
ومن جهته، قرر قاضي 
جتديــد احلبــس إخــالء 
ســبيل مواطــن بكفالــة 
مالية قدرهــا ٢٠٠ دينار 

بقضية يتهم فيها بتزوير 
الكويتية عن  اجلنســية 
طريق إضافة شــخصني 
مللفــه وذلك بعدما حضر 
محاميه علــي العصفور 
وطلب إخالء سبيله كونه 
مواطنا معلوم السكن وال 

يخشى فراره.

خادمة في اتصال هاتفي بكفيلها: 
»في نفرات ماكو مالبس باملطبخ«

أحمد خميس

بعد تردد حسم مواطن 
امــره وقــرر ان يســجل 
قضية دخول مسكن بحق 
وافد عربي وارتكابه فعاًل 
فاضحــًا. وقام بتســجيل 
قضية في مخفر الرميثية 

رغم ابالغـــه بـــأن الوافـد 
العاري الـذي ضبط داخـل 
منزلـــه مضطرب نفسيا، 
ولديـــه ملـــف في الطـب 
انـه  النفسـي، مشيـرا الى 
يشــك فــي هــذه الواقعة. 
وبحسب مصدر امني فــإن 
مواطنــا تقدم الــى مخفر 

الرميثيــة وقال في إفادتــه 
انه تلقى اتصاال من خادمته 
اآلســيوية، حيث قالت له 
»في نفرات ماكو مالبس في 
املطبخ«. وأضاف: سارعت 
برفقــة ابنــي وإذ بي اجد 
الوافــد وهو مــن املقيمني 
فــي منزل مجــــاور عاريا 

متامـــا، ومضـــى بالقول: 
حضر اقاربه وأبلغونـي انه 
مريض ويعالج فــي الطب 
النفســي، ولكــــن بعد ان 
اطلقت سراحـــه احسســـت 
بالذنــب الحتمالية ان يكون 
االدعـــاء باملرض محاولة 

لإلفـــالت من العقاب.

انتحار لبناني في ظروف غامضة باجلابرية
ووفاة طفل مصري سقط من سطح املنزل

زوجة املنتج املتحرش هارفي: أفعاله »ال تغتفر«

أحمد خميس ـ سعود الدعيج

لقـي طفـــل مصري 
٣ سنوات مصرعه خالل 
نقله بواسطة والده الى 
مستشــفى اجلهــراء، 
وذلك عقب سقوطه من  
سطح منزل أسرته في 

منطقة فهد األحمد.
أمنــي  وقــال مصــدر 
إن والــد الطفــل- ويعمل 
جهــات  أبلــغ  مدرســا- 
التحقيق بأنه كان يعتقد أن 
ابنه دهس مبركبة مجهولة 
إال أن جارتهــم املواطنــة 
أبلغت ضابط الواقعة بأنها 

شاهدت الطفل وهو يهوي 
من على السطح  مضرجا 

في دمائه.
من جهة أخرى، فتحت 
الداخليــة  أجهــزة وزارة 
حتقيقــا للوقــوف علــى 
انتحار وافــد لبناني )٢8 
عامــا( داخــل منزلــه في 

اجلابرية بظروف غامضة. 
وأمر وكيل النيابة بتصنيف 
القضية باعتبارها شــبهة 
جنائية، وكانــت عمليات 
الداخليــة تلقــت بالغــا 
بالواقعة وبانتقال األجهزة 
املعنية تكشف لها ان الوفاة 

مرت عليها ٣ ساعات.

وكاالت: قالــت زوجــة 
املنتــج األميركــي هارفي 
وينشــتاين إنها ستهجره 
التحــرش  مزاعــم  بعــد 
اجلنسي التي طالته من قبل 

عدد من جنمات هوليوود.
وأضافــت جورجينــا 
تشــامبان، التي تبلغ من 
العمــر ٤١ عامــا، إن أفعال 

واينشتاين »ال تغتفر«.

النجمتــان  وكانــت 
أنچلينا چولي وغوينيث 
بالترو اتهمتا واينشتاين 
إن  وقالتــا  بالتحــرش، 
احلوادث وقعت في بدايات 

مسيرتهما املهنية.
وينشــتاين  ونفــى 
يــوم الثالثــاء اتهامات له 
باالغتصاب نشرتها مجلة 

»نيويوركر«.

مصرع وافد صعقاً في منزل بـ »جابر األحمد«
هاني الظفيري

لقي وافد آسيوي مصرعه اثر صعقة كهربائية اصابته خالل 
قيامه بأعمال كهربائية في منزل مواطن في منطقة جابر االحمد، 
وقال مصدر امني ان الوافد اســعف الى العالج في مستشــفى 
اجلهراء، ولكنه وصل جثة هامدة، وسجلت قضية وفاة نتيجة 

صعقة كهربائية.


