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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3.19
املغرب 6.08
العشاء 7.25

الفجر 4.06
الشروق 5.27
الظهر 11.47

حار + غبار مثار والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 25 : 45 كم/ 

ساعة.

العظمى: 45
الصغرى: 28

أعلى مد:
4.35 ص ـ 7.50 م

أدنى جزر:
12.46 ظهرا

البقاء هلل

يأيتها النفس  
املطمئنة 

ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية

 فادخلي
 في عبادي

 وادخلي جنتي

علي حاجي علي سبزالي ـ 75 عاما ـ الرجال: مسجد اإلمام 
احلسن ـ بيان ـ ت: 66214386 ـ النساء: مشرف ـ ق1 ـ ش8 

ـ م14 ـ ت: 66458544.
يوسف عبدالرحمن إبراهيم الصقر ـ 40 عاما ـ الرجال: العدان 
ـ ق6 ـ ش14 ـ م30 ـ ت: 66776434 ـ النساء: القصور ـ ق7 

ـ ش30 ـ م8 ـ ت: 99658326.
عبداهلل عيسى بدر األستاذ ـ 79 عاما ـ الرجال: حسينية 

بوعليان ـ الدعية ـ ق2 ـ مقابل الدسمة ـ الدائري الثاني ـ ت: 
99577079 ـ النساء: الدعية ـ ق1 ـ ش16 ـ م1 ـ مقابل روضة 

الدعية ـ ت: 60055100.
فاطمة عبدالكرمي علي، أرملة عبدالرحمن حسن القبندي ـ 

74 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 66977740 
ـ 99614787 ـ النساء: اشبيلية ـ ق4 ـ ش413 ـ م171 ـ ت: 

99004323 ـ 50517272.
حصة ابراهيم سليمان الوحير ـ 85 عاما ـ الرجال: خيطان ـ ق1 
ـ ش142 ـ م1 ـ ت: 99645462 ـ 24724143 ـ النساء: مشرف 

ـ ق5 ـ ش15 ـ م26 ـ ت: 25380301.
نوال عبدالرحمن أحمد، زوجة خالد أيوب أحمد محمد ملك ـ 

32 عاما ـ الرجال: الشعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 99639693 ـ 
النساء: الرحاب ـ ق1 ـ ش11 ـ م2.

منصور بدر وضاح العازمي ـ 19 عاما ـ الصباحية ـ ق3 ـ ش2 ـ 
م465 ـ ت: 99045092.

شمالن نغيمش عبداهلل الظفيري ـ 71 عاما ـ الرجال: سعد 
العبداهلل ـ ق11 ـ م312 ـ ت: 97817144 ـ النساء: الدوحة ـ ق4 

ـ الشارع السادس ـ م21 ـ ت: 99802822 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

واضح
أحمد الشحومي

www.alshohomi.com

ال أعتقد بأن التحويالت املالية املليونية »كذبة« 
ولكنني أعتقد بأن اللعبة أكبر بكثير من تدخل 

حكومي ملوقف سياسي محلي.
فطبيعة املبالغ وحجمها يؤكد أن هناك شيئا أكبر 

بكثير من مجرد شراء الوالء السياسي، ألن الوالء 
السياسي »أرخص« بكثير!

في الكويت ال حتتاج لدفع ماليني من أجل موقف 
داخل أو خارج قاعة عبداهلل السالم، واملشهد 

السياسي لم يصل ملرحلة الذروة أو احللقوم لكي 
ندخل في مرحلة أكون أو ال أكون.

واألسماء املتهمة )وعلمها عند اهلل( بعضها رخيص 
بالفطرة، وبعضها لديه مخطط أكبر من حدود 

الكويت.
وفي رأيي فإن املؤامرة قد يكون هدفها إسقاط ديون 

الكويت املستحقة على العراق.
وحتليلي أن املبلغ املستحق للكويت على العراق 

لن يسقط إال بتصويت داخل املجلس ميهد له من 
خالل ضجة مفتعلة على احلدود بسبب ميناء مبارك، 

ومطالبات داخلية )مبرمجة( وخارجية الحتواء 
اخلالف من خالل مبادرات ثنائية.

هنا يبدأ دور »التاجر« الذي يقنع العراقيني بأنه قادر 
على دفع مبلغ 100 مليون دينار كويتي في سبيل 
احلصول على تصويت باألغلبية من أجل إسقاط 

الديون العراقية.

ويكافأ بـ 100 مليون أخرى لن تكون إال جزءا يسيرا 
من ديوننا املستحقة!

وهذا التحليل ال أربطه فقط بحدث واحد، ولكنني 
أربطه بأحداث كثيرة، وأريد للقارئ أن يعود بالذاكرة 

ملا حدث مع الشيخ أحمد الفهد وكيف كان الناس 
يعتقدون بأنه قادر على إرضاء النواب، فجاءه من 

أرضى النواب أكثر منه فاشترى منه مستقبله!
شخصيا ال أعتقد بأن احلكومة ورئيسها كانا على 

الدوام هما السبب، بل انني مؤمن باملؤامرات في هذا 
اجلانب.

عودوا بالذاكرة لقضية التأبني، هناك من هاجم 
احلدث بداية ثم انتكس.

فهل كان السبب فقط املصلحة االنتخابية أم كانت 
هناك وجبة إعمار اجلنوب كذلك على الطاولة؟!

املعركة الطائفية ولألسف واضحة للعلن يدفع ألجلها 
في الكويت بشكل واضح، ودليلنا تصريح الرئيس 

اخلرافي األخير.
وإيران قادرة على الدفع، ان كانت بهذه الطريقة 

فستغزو الكويت من الداخل.
جتارنا ولألسف تركوا اخليط واملخيط اآلخرين، وما 

حدث في البحرين كان مرتبا له بشكل واضح، اال اننا 
ولآلن نعتقد بأنهم فقط خرجوا للشارع، ولم تخرج 

قبلهم مبالغ هنا أو هناك.
..يتبع

احتالل إيراني
 من الداخل )1(

خووش حچي يا ألطاف اهلل
»الداخلية«: تطبيق القانون املروري على اجلميع تزامنا 

مع عودة املدارس.
بيريز: »األزواج العرب«

يعارضون الدميوقراطية.
٭ نفهم من كالمكم أنكم كنتم معطني القانون 

إجازة صيفية مع الطلبة مثال؟!
٭ األزواج العـرب مسـاكني فلديهـم 
حكومتان.. حكومة في الشارع وحكومة 

في البيت.
واحد أبواللطف

املال السياسي
قضية املال السياسي من سنني

السياسي الكويت  بتاريخ  هذي 
ياما مناطق خششوها عن العني

وأم��وال مدفوعة بليا قياس��ي
واملسرحية واضحة ما تبي اثنني

معروف من يدفع لضرب الكراسي
غّرب وخّرب واحرق الزين بالشني

وعذب القراح اليوم وده يحاسي
مبارك عبداهلل املترك

اخلط األحمرالسايرزم
سعود السبيعيصالح الساير

www.salahsayer.cominfo@redlinekw.com

تسبيح وتشبيح
وزارة التنطيط 

واخلطخطة
الطغاة عاجزون عن االصالح، وكل من يطلب او ينتظر 

منهم حتقيق االصالح يكون كمن يحاول ان يحرث البحر 
او يتوقع دخول ابليس في رحاب اجلنة، فاحلكم الذي 

ميتلك الشرعية القانونية او الشرعية التاريخية االجتماعية 
ميتلك موهبة االصغاء للناس وقادر على احلوار معهم، 

اما الطاغية فصنم اصم عاجز عن السمع وان امتلك اذنا 
طويلة.

الطاغية جبان رعديد ومغرور يتوهم الهالك في كل صوت 
وعند اي همسة، لذلك ميعن في اذالل الناس ويفرض عليهم 
السجود له وحده ال شريك له، فمذ قام باالنقالب العسكري 
واغتصب السلطة بقوة البارود لم يتوافر في قاموسه سوى 
البارود، وما عاد يروي عطشه املاء الفرات منذ استطعم الدم 
حتى صار يحتسيه في امليادين كلما خرج الناس يهتفون.. 

اهلل أكبر.
ال حرمة للدم في شرعة الطغاة املتجبرين على البالد 

والعباد، وال كرامة او حرية للناس الذين ولدتهم امهاتهم 
احرارا، فالطاغية يتوهم انه ميتلك الوطن مبا حوى. 

البشر، الشجر، احلجر، السهل، اجلبل، النهر، البحر، له 
وحده، يعطي منه من يشاء ويحرم منه من يريد، أما رجاله 

املخلصون فعبيده واشباحه وشبيحته الذين ميارسون 
التشبيح والتسبيح بحمده.

معدل منو الفساد في الكويت أسرع من معدل منو خطة 
التنمية التي تتبناها وترعاها وزارة التنطيط واخلطخطة، بل 
ان اخلطة التنموية محنطة في »بستوك طرشي« ومخبأة في 
مكتب وزير التنمية وذكر شهود عيان انهم عثروا على عجلة 

التنمية عند محل »بنشرجي« في صناعية الشويخ مصابة 
بالعطب من سوء استخدام وزارة التنطيط واخلطخطة. بدأت 

والدة الفكرة من احلكومة ومتت املوافقة عليها من مجلس 
االمة، ففي عهد الشيخ احمد الفهد مت تشكيل فريق اقتصادي 

محترف مكون من 27 شخصية يتمتعون بخبرات تراكمية 
ولهم اجنازات مميزة وجناحات ظاهرة في مجاالت تخصصهم 

وكلهم من قيادات القطاع االقتصادي احلكومي واخلاص، 
جاءوا عن طيب خاطر متطوعني للعمل من اجل الكويت ال 
يتقاضون عليه اجرا وال يدعون فيه فخرا، يرأس الفريق 

االقتصادي السيد فيصل املدلج بينما مت تشكيل فريق آخر 
برئاسة د.عادل الطبطبائي املستشار بديوان سمو االمير 

ملواءمة التشريعات القانونية املختلفة لكي تنسجم مع قانون 
خطة التنمية، وانطلق الفريقان يسابق كل منهم اآلخر الجناز 

االعمال املوكلة اليه ولكن عندما وصلوا الى املراحل النهائية 
ولم يتبق سوى وضع العجالت حتت عربة التنمية متت 

استقالة وزير التنمية والتخطيط الشيخ احمد الفهد وعلق 
العمل ومت بيع العربة التنموية مبا حتمل الى خردة حديد 

سكراب في سوق امغرة، وال أدري ما االسباب التي اضاعت 
جهود الفريق على ارصفة الطريق؟! ورمبا هناك من وشوش 

لوزير التنمية احلالي عبدالوهاب الهارون بأنهم من فلول احمد 
الفهد، لذلك آثر الهارون السالمة وردد بينه وبني نفسه: »دفعت 
مردي والهوى شرجي« واتبع نظرية »ابعد عن الشر وغني له« 
وهذي سياسة يتبعها الوزراء حتسبا لدميومة الكرسي ورمبا 

كان االمر اكبر من الوزير ولكنه لدواعي االمن والسالمة لم 
يذكر لهذا الكبير االجنازات التي حققها الفريقان حتى تكون 

لديه فكرة كافية ووافية عما مت اجنازه ومن ثم يتخذ على 
ضوء ذلك القرار املناسب، بل ان الهارون ـ ادام اهلل سالمته ـ 

لم يسأل حتى عن هذه املنجزات التي هي من صميم عمله ولم 
يلتق بأحد من رؤساء الفرق رغم طلبهم منه االجتماع حتى 
يسلموه االمانة، علما ان املنجزات التي مت حتقيقها هي ملك 
للدولة وليست ملكا لوزير سابق او حالي، كما ان الفريقني 
املكلفني من التكنوقراط الذين يتعاملون مبهنية صرفة وال 

يتبعون أجندة وزير رحل او وزير وصل وامنا يعملون وفق 
معايير اقتصادية وقانونية حتتمها ضرورة العمل ومعادالته 
وما متليه عليهم ضمائرهم وأيا كانت جهودهم فهي بالنهاية 

عمل وطني ينبغي االستفادة منه بغض النظر عمن قام به 
وفي عهد اي وزير هو، فاالمر ال يتعلق بأشخاص الفريق 

وال بصفاتهم امنا بقيمة االعمال التي اجنزوها والقوانني التي 
وضعوها حتى ال تصبح جهودهم عبارة عن مومياء فرعونية 

في سرداب الوزارة كما حصل من قبل سنوات مع جلنة 
اصالح املسار االقتصادي ومجموعة 26 االقتصادية وغيرهما 

من اللجان التي ال يعرف مصيرها االنس وال اجلان.
االمر الذي يدعو للتساؤل هو ان سمو رئيس الوزراء شكل 

فريقا اقتصاديا ضم مجموعة من االسماء ولكن ليس من 
بينهم أحد من الذين عملوا على اجناز خطة التنمية على الرغم 

من انهم اداريا يتبعون مجلس الوزراء ومترسوا في ورش 
العمل وشاهدوا الواقع مشاهدة ميدانية وتلمسوا مواطن اخللل 

في االجهزة احلكومية ذات الصلة، ومع احترامنا خليارات 
سمو الرئيس اال انه ال ميكن مساواة فريق حتت التدريب يبدأ 
من املربع االول بفريق محترف، نرجو من سموه سماع وجهة 
نظر فريق التنمية االقتصادي والقانوني، على االقل االجتماع 
مع رئيسي الفريقني السيد فيصل املدلج ود.عادل الطبطبائي 
حتى يكون لدى سموه تصور شامل عن حقيقة ما مت اجنازه 
توفيرا للجهد والوقت، فعجلة الزمن أسرع من عجلة التنمية.

 بوجاتي سوبر سبورت.. أسرع سيارة في العالم

منظمة التعاون اإلسالمي تشيد مبشروع خادم احلرمني 
لتوسعة املسجد احلرام

جدةـ  أ.ش.أ: أشادت منظمة 
التعاون اإلسالمي بإطالق خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز مشـــروع أكبر 
توسعة يشهدها املسجد احلرام 

على مر األزمنة.

وقال بيان وزعته املنظمة ان 
هذا املشروع يأتي في نطاق ما 
حبا اهلل ســـبحانه وتعالى به 
هذه البـــالد واختصها من بني 
بالد األرض بآالء كثيرة ونعم 

وفيرة.

الدين إحســـان  وأكد أكمل 
أوغلــــو األمني العام للمنظمة 
أنه ومـــن أجـــل هـــذه النعم 
على الســـعوديــــة أن شرفها 
بأن جعلــــها حتتضن أقــــدس 
بقـــــــاع األرض، حيـــث قبلة 

التـــــي يتوجهـــون  املسلمني 
إليها من كل األقطار ومهبــــط 
وحـــي القـــرآن ومنطلق نور 
رســــالة اإلسالم العاملية الداعية 
إلى طريـــق اخلير والســـالم 

والنجاة.

أكثر على سطح الطريق وتنشط 
مشتتات الهواء اخللفية.

النمط أو الوضعية الثالثة يتم 
تنشيطه عند بلوغ السيارة سرعة 
السائق  400 كلم/ساعة ويقوم 
بتشغيله إذ يستخدم زرا خاصا 
لتشغيل الوضعية قبل تشغيل 

احملرك.
مت بيـــع نحو 300 وحدة من 
فايرون حتى اآلن من بينها 150 
نسخة كوبيه ومن املقرر أن تسلم 
النسخة األخيرة العام املقبل، ومن 
املتوقع أن يبلغ ســـعر النسخة 
»رودســـتر« 1.65 مليون يورو 

تقريبا )2.38مليون دوالر(.

أكبر، كما عززت »سوبر سبورت« 
اداءها لــــ 1200 حصان بدال من 
1001.  وتقف ســـوبر ســـبورت 
بأدائها القويـ  تسارع من الثبات 
لــــ 100 كلم/ســـاعة في غضون 
2.5 ثانية ـ في مصاف سيارات 

سباقات فورموال 1.
وميكـــن مع نســـخة جراند 
سبورت استخدام منط قيادة من 
ثالثة أمناط تســـتغل أثر القوة 
في توفير أعلى قدر من الثبات، 
النمط األول يستخدم عند سرعة 
220 كلم/ساعة بحد أقصى، ومع 
السرعات األكبر تتدخل وضعية 
أخرى للتعامل، فتثبت السيارة 

باريـــس ـ د.ب.أ: يبـــدو أن 
إنتـــاج دفعة  بوجاتـــي بصدد 
أخيرة مـــن طرازها فايرون في 
نســـختيه »جراند ســـبورت« 
و»ســـوبر ســـبورت« رودستر 
قبل أن تغلق مصنعها في مدينة 
مولشيم بفرنسا، متهيدا إلنتاج 

»بوجاتي جاليبيير«.
وأظهرت صور مختلسة ألحدث 
نسخة من فايرون سيارة بيضاء 
متاما مزودة مبحرك على شكل 
حرف دبليو سعة ثمانية ليترات 
شأنها شأن النسخ السابقة من 
فايرون غير أنها مزودة بأربعة 
شواحن تربو كبيرة، ومبردات 

الشيخ املنيع يحّذر من وصف
 مرض السرطان بـ »اخلبيث«

 دبيـ  العربية: حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبداهلل 
املنيع من ترجمة مرض السرطان باللغة اإلجنليزية التي تصفه 
بـــــ »اخلبيث«، ألن فيــــه تعديا على اهلل عز وجــــل، داعيا إلى 
اســــتبدالها باخلطر، إال أن أطباء متســــكوا بهذا الوصف، كونه 
يتحرك في جســــم اإلنسان بشكل »مخادع« على حد تعبيرهم. 
وقال املنيع حســــب »احلياة« السعودية: »إنه ال يجوز تسمية 
مرض الســــرطان بـ »اخلبيث«، كونه يأتي تعديا على اهلل عز 
وجل، ألن األمراض جميعها من اهلل، وميكن استبدال هذا الوصف 
مبصطلح آخر كاخلطر، بدال من ترجمته من اللغة اإلجنليزية 
بهذا الوصف«. من جهته، أكد استشــــاري العالج اإلشعاعي في 
مستشــــفى امللك فيصل التخصصي الدكتور محمد الشبانة أن 
سبب تســــمية هذا املرض بـ »اخلبيث« يعود إلى أنها ترجمة 
للكلمة اإلجنليزية Malignant، بهدف التفريق بينها، والسرطان 

.Nonmalignant احلميد

أميركية تلتهم 183 جناح 
دجاج في 12 دقيقة!

بوفالو ـ يو.بي.آي: التهمت أميركية 183 جناح 
دجاج في 12 دقيقة خالل مهرجان أكل أجنحة 

الدجاج في مدينة بوفالو األميركية، وأفادت 
وسائل إعالم أميركية بأن صونيا توماس من 

فيرجينيا تفوقت على كل منافسيها ومن بينهم 
جوي شيستنت الفائز مبباراة أكل دولية فالتهمت 
183 جناح دجاج في 12 دقيقة محرزة لقب »بطلة 
أكل أجنحة الدجاج في أميركا«، وحضر املهرجان 

العاشر من نوعه 85 ألف شخص جاءوا من 
مختلف الواليات األميركية وأكثر من 39 بلدا، 

ومتكن شيستنت من تناول 174 جناحا.

صونيا توماس اثناء املسابقة


