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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.07
الشروق 5.28
الظهر 11.46

العصر 3.19
املغرب 6.05
العشاء 7.23

حار + غبار مثار والرياح شمالية 
غربية الى شمالية سرعتها من 

20 : 45 كم/ ساعة.

العظمى: 45
الصغرى: 28

أعلى مد:
 5.40 ص ـ 9.12 م

أدنى جزر: 
00.14 ص ـ 2.22 م

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك

 راضية مرضية  فادخلي
 في عبادي

 وادخلي جنتي

عبداهلل مشرع مصلح العتيبي ـ 60 عاما ـ خيطان اجلنوبي ـ ق1 
ـ ش145 ـ م30 ـ ت: 99884284 ـ 99343213.

فضيل عوض دغيم الرشيدي ـ 85 عاما ـ الرجال: الفردوس ـ 
ق5 ـ ش1 ـ ج11 ـ م11 ـ مقابل الساحة ـ صباح الناصر ـ ت: 

99011282 ـ 69969489، النساء: اجلهراء ـ العيون ـ ق2 ـ م413 
ـ ت: 99244469.

محمد راشد خلف البريوج ـ 70 عاما ـ الرميثية ـ ق9 ـ ش93 ـ 
م11 ـ ت: 99935352 ـ الدفن التاسعة صباحا.

أمينة عبداهلل موسى علي ـ زوجة احمد صالح الصالح ـ 79 عاما 
ـ الرجال: الشعب ـ حسينية الكاظمية )البكاي( ـ ت: 22643514، 

النساء: مشرف ـ ق5 ـ ش12 ـ م10 ـ ت: 25398080.
عبدالرسول محمد عيد الرمضان ـ 75 عاما ـ الرجال: ابوحليفة ـ 
ق2 ـ ش الساحلي ـ م11 ـ مقابل كويت ماجك ـ ت: 94400036، 

النساء: فهد االحمد ـ ق4 ـ ش422 ـ م65 ـ ت: 97661704 ـ 
الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.

واضح
أحمد الشحومي

www.alshohomi.com

وقفنا مع الشعب السوري واهلل يشهد من دافع ديني 
ال طائفي وال غيره، ولكننا فوجئنا بردة فعل معادية 

حولت القضية من حق إلى أكبر من ذلك.
ولنعترف، فسقوط نظام بشار هو سقوط للهالل 

اإليراني الذي حتاول إيران رسمه للمنطقة.
وعليه فما حدث في البحرين هو ضربة خلاصرة 

اخلليج لكي تتوقف عن دعم ثوار مصر وليبيا 
وسورية.

ولكي يخفف عن سورية النظر والبصر البد ان تعود 
أحداث البحرين للسطح بأي شكل، ولرمبا ألحداث 

أخرى في الكويت إذا فشل مخطط االستحواذ 
الداخلي.

ان الراصد السياسي اإليراني للحدث في الكويت 
اعتقد أن شراء الوالء السياسي بات سهال ولألسف في 
أعقاب أحداث ديوان احلربش، او في مناسبات عدة كنا 
فيها ننام على اتفاق فنصحو وإذا بالناس وقد تغيروا.

ولهذا ال أستبعد اطالقا ان يكون ما يحدث اآلن مخططا 
له وأكبر بكثير من مجرد حكومة تعبث داخل املجلس.

ولألمانة فقد سمعت أن أحدهم يبرر ألصحابه 
التحويالت في حساباته بأنها دعم ملبرته التي تعمل في 

جنوب لبنان!
فبينما يحرم على اجلمعيات اخليرية جمع التبرعات 

إال بشكل وبصورة واضحة يدعي أخونا أن مبرته 
عملها اخليري في لبنان بل وفي جنوب لبنان 

حتديدا!
والسؤال: كم هي املبالغ التي حولت من إيران للكويت 
ولو بشكل غير مباشر في السنوات الثالث األخيرة؟

وكم هي املبالغ التي استفاد منها جتار، كويتيو 
اجلنسية إيرانيو التبعية في شراء مشاريع وهمية في 

السنوات الثالث األخيرة؟
بل كم هو عدد العمالة اإليرانية اليوم في الكويت وما 

طبيعة أعمالهم وأين متركزهم؟
أيها االخوة الكرام.. تذكروا ان الصعايدة عندما 

احتجوا في خيطان والفروانية لم تستطع القوات 
اخلاصة وقفهم في تلك األيام.. فهل نستطيع اليوم 

فعال السيطرة على بنيد القار؟!
اسمحوا لي، فالقضية ليست بالسذاجة التي نعتبر 
فيها ما حدث مجرد نائب يبيع ذمته ألن األحداث 

اجلسام دولية وليست محلية اآلن.
وبعبارة أخرى، ملاذا لم يتكلم النواب السنة حتديدا 

على أحداث سورية منذ البيان الذي وقعه فقط نصف 
األعضاء أو أكثر بشيء يسير؟ هل هي املصلحة 

االنتخابية فقط؟!
ثقوا باهلل، املوضوع أكبر بكثير من ذلك.. ان بقاء 

النظام واملخطط اإليراني أهم بكثير، واهتزاز عرش 
بشار قلق كبير بالنسبة للنظام اإليراني، واستمرار 

احلزب احلاكم في العراق هدف رئيسي للقضاء على 
ما تبقى للسنّة في تلك الدول.

إذا فشلت الثورة في سورية، ال قّدر اهلل، فإن الثورة 
ستندلع باألردن، ليس كرها في األردن وملكها بل 

إلسقاط نظام سنّي موال للسعودية.
وللتفصيل تفصيل آخر في وقت آخر. سامحونا.

ـ ملحوظة مهمة:
البعض انتقد مقالي باألمس بالقول: ما عالقة ايران 

بديون العراق؟
وللتفصيل أقول إن حكومة املالكي التابعة قلبا 

ومضمونا اليران، والتي قامت بتصفية مراكز مهمة 
للسنّة في العراق باسم محاربة االرهاب، تعاني من 

مشاكل داخلية باجلملة.
واسقاط ديون الكويت املستحقة عليها سيعتبر 

انتصارا لسياستها والستمرارها.
ايران مستعدة الن تدفع في العراق والكويت 

وسورية وفي البحرين واليمن من اجل سيطرتها.
واللي ما فهم.. يجيب له مترجم من بنيد القار، 

واخيرا فاملقال حتليل ال عالقة له بالسنّة والشيعة في 
بلدي فالوطن فوق كل اعتبار واهلل يعلم بالقصد.

احتالل إيراني
 من الداخل )2(

أمانة
عبداللطيف العميري

alomaire12@yahoo.com

خطير ومخيف.. 
ما حصل للفالح!

قد أكون متأخرا في الكتابة عن التسجيل الصوتي لرئيس 
مجلس ادارة اخلطوط الكويتية حمد الفالح وهذا خارج عن 
ارادتي ولكن ما أردت أن أسلط الضوء عليه بخالف ما ذكر 
من تفاصيل احلوار الذي دار بالتسجيل وما ترتب عليه من 

جتاوب احلكومة مع هذه االساليب الدنيئة والطلب من الفالح 
اخلروج في اجازة مفتوحة متهيدا القالته.

ان اخلطير في هذا املوضوع هو هذا االسلوب الدنيء الذي 
استخدم في ابعاد حمد الفالح وكل من تسول له نفسه 

الوقوف ضد مؤسسة الفساد واملتنفذين ومن يدعمهم من 
اقطاب حكومية، انهم يريدون ايصال رسالة مفادها انهم لن 

يتورعوا عن استخدام جميع االساليب لتحقيق مصاحلهم 
ومطامعهم، ومن يفكر في ان يقف في طريقهم فسيكون 
مصيره مصير حمد الفالح، نعم لقد وصل بنا احلال الى 

هذه الدرجة من الدناءة، اذ كيف استطاع اهل الفساد اقناع 
واغراء اقرب املقربني من حمد الفالح حتى يطعنه بالظهر 

ويغدر به بهذه الطريقة؟! 
انها رسالة لكم ايها املصلحون ايها الشرفاء بان هذه الطغمة 

الفاسدة تستطيع الوصول ملن ال تتوقعونه حتى يوقعوا 
بكم، لقد وصلت بهم احلقارة الى هذه الدرجة وال ندري ما 

القادم؟! ولعل اظهار التسجيل في هذا الوقت بالذات، مع انه 
قد مت منذ فترة، يكون مقصودا لصرف االنظار عن فضيحة 

الـ 25 مليونا التي ستعري هؤالء الفاسدين، فهم يحاولون 
بكل طريقة تغطية هذه الفضيحة ومن قبل عندما احالوا 

النائب محمد هايف وحبسوه ظلما وزورا. 
ان اتخاذ اي اجراء ضد حمد الفالح بناء على هذا التسجيل 

هو اجراء باطل ال قيمة قانونية له اال اذا كان من بيده القرار 
يريد ذلك أو له ضلع في هذا العمل. ان علينا جميعا الوقوف 
مع حمد الفالح وأال نسلمه لزمرة الفساد التي تخطط لشراء 

اخلطوط الكويتية بعد خصخصتها. 
رسالة اخيرة اوجهها الى القلة من النواب املنضوين حتت 

الـ 25 مانحي الثقة للحكومة: متى تفيقون من سباتكم؟ الى 
متى هذا الصمت والسكوت عن هذه احلكومة التي ضرب 
الفساد في اطنابها؟ ان الكويت بحاجة اليكم السقاط هذه 

احلكومة الفاسدة فالفضائح والفساد اصبح مستشريا 
بسبب غطائكم ووقوفكم مع هذه احلكومة، ان البلد في 
وضع مخيف واالساليب القذرة بدأت تنشر والرشاوى 
افتضح امرها وأنتم صامتون، راقبوا اهلل وتذكروا قوله 

تعالى )وقفوهم انهم مسؤولون( وتذكروا ان سبب لعنة اهلل 
لبني اسرائيل أنهم ـ كما قال تعالى )كانوا ال يتناهون عن 

منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون( فماذا أنتم فاعلون؟

ثعبان في معدة امرأة!
تعرضت امرأة أميركية تدعى )باتريشيا( تبلغ من 
العمر 36 عاما أللم قاس عقب تناولها وجبة سمك 
نيء في مطعم ياباني مع زوجها. واستدعى األلم 
الشديد نقل املرأة على الفور إلى مستشفى في 
نيويورك، حيث وجد األطباء أنها مصابة بحالة 

قيء شديد مستمر. 
ورأى األطباء شيئا يتحرك أسفل جلد هذه املرأة، 

وبعدما قاموا بشق بطنها وجدوا ثعبانا طوله 
متران تقريبا، ولونه أبيض مخطط باألسود في 

داخل بطنها. 
وتسبب ذلك في حالة فزع انتشرت بني األطباء 

واملمرضات، وبعد التخلص من الثعبان، بدأت 
باتريشيا في التعافي.

االشعة كما بينت جزء من الثعبان في معدة باتريشيا

زواج حفيدة جورج بوش األب 
وابن عمالق األزياء رالف لورين

لندنـ  يو.بي.آي: يفترض بكل محبي شخصية »مستر بني« 
الكوميدية أن يودعوها ألن املمثل البريطاني روان أتكينسون 
الذي يجسدها قرر التوقف عن تصوير أي لقطات إضافية نظرا 

لعدم مالءمة عمره لهذه الشخصية.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية عن أتكينسون البالغ 
من العمر 56 ســــنة قوله ان سنه لم تعد تخوله أداء شخصية 
»مستر بني« املضحكة. وقال مستر بني »ولد في جسم رجل راشد 

ولدي شعور بانني لن ألعب هذه الشخصية من جديد«.
وأضاف »ال أقول أبدا لكنني أشــــعر بانني كبير في السن.. 
لطاملا وجدت ان ال عمر أو وقت يحدان شــــخصية مســــتر بني 
وكلما تقدمت في السن شعرت بانني ما عدت مؤهال للعب هذا 
الدور«. يشار إلى ان أول مرة أطل فيها »مستر بني« كانت على 
محطة آي تي ڤي واستمر عرض البرنامج ملدة 5 سنوات ابتداء 
من العام 1990. وحقق البرنامج جناحا كبيرا وفاق عدد متابعيه 
الـ 18 مليونا. وصور فيلمان سينمائيان لهذه الشخصية حصدا 

عامليا أكثر من 490 مليون دوالر.

لوس أجنيليــــس ـ يو.بي.اي: تزوجت لورين بوش حفيدة 
الرئيس األميركي األســــبق جورج بوش األب من ديڤيد لورين 
ابــــن عمالق األزياء رالــــف لورين في كولــــورادو. وأفاد موقع 
»بيبــــول« األميركي بان احلفيدة بوش وهي عارضة ومصممة 
أزياء تزوجت حبيبهــــا لورين في مزرعة بحضور 200 ضيف 
أبرزهم أفراد العائلة وعمها الرئيس السابق جورج بوش االبن 
فيما غاب جداها ولكنهما وجها للعروسني رسالة تهنئة مصورة. 
وأشار إلى ان فستان العروس كان من تصميم والد زوجها وقد 
سلمها والداها نيل وشارون إلى عريسها. ولفت إلى ان من بني 
احلضور السيدة األولى السابقة لورا بوش وابنتاها جينا وبربرا 
بوش وحاكم فلوريدا الســــابق جيب بوش وشــــقيقة العريس 
دايالن لورين وإيفانكا ترامب. وقررت العروس أن تعتمد بعد 

الزفاف اسم لورين بوش.

روان أتكينسون كما بدا في لقائه مع »ديلي ميل«

لورين بوش وديفيد لورين

تغرمي ثالثة بريطانيني لتعليقهم 
رأس خنزير أمام مسجد

لندنـ  يو.بي.آي: غرمت محكمة بريطانية ثالثة رجال بعدما 
أدانتهم بجرم اإلساءة العرقية واإلخالل بالنظام العام لقيامهم 

بتعليق رأس خنزير أمام مسجد مبدينة نوتنغهام.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي ســـي( امس إن 
احملكمة غرمت وايـــن هافركروفت )41 عامـــا( 585 جنيها 
اســـترلينيا وكال من نيكوالس لونـــغ )22 عاما( وروبرت 
بارنهام 300 جنيه إســـترليني بعـــد أن أدانتهم بجرم إثارة 

الكراهية العرقية واإلخالل بالنظام العام.
وأضافت أن املتحدث باسم االدعاء العام أكد »أن هذا النوع 
من االعتداء الهادف لإلســـاءة إلى الدين أو العرق ال مكان له 
في مجتمعنا«. وكانت الشرطة البريطانية اتهمت شابة في 
التاسعة عشرة من العمر ناشطة في رابطة الدفاع اإلجنليزية 
اليمينية املتطرفة مبهاجمة مسجد مبدينة هارتبول مبقاطعة 
باكينغهامشـــاير مع شـــخصني آخرين كما أصدرت محكمة 
بريطانية حكما بالسجن ستة أسابيع مع وقف التنفيذ ملدة عام 
على شاب بريطاني ينتمي أيضا إلى رابطة الدفاع اإلجنليزية 

علق رأس خنزير أمام مسجد مبدينة نوتنغهام.
وغرمت احملكمة كريستوفر باين البالغ من العمر 25 عاما 
250 جنيها استرلينيا و 85 جنيها أخرى كتكاليف للمحكمة 
وأمرته بأن يخدم 100 ســـاعة في خدمة املجتمع بعد إقراره 

بجرم التحريض على العنصرية وانتهاك النظام العام.

مالكة الكلب إن أذنيه لطاما كانتا 
طويلتني وكانتا تغطيانه حني كان 

جروا صغيرا.
ولــــن يتمكن هاربــــر من نقل 
جيناته إلــــى أوالده ألنه مخصي 
غير أن لديه 12 أخا قد ينقل أحدها 
اجلينات لوالدة كلب صغير آخر 

ذي اذنني طويلتني.

»غينيس« لألرقام القياســــية عن 
فئة »أطــــول أذنني لكلب على قيد 
احليــــاة«. ويبلغ طول أذن هاربر 
اليسرى 31 سنتمترا واليمنى 34 
ســــنتمترا. وقال املسؤولون في 
»غينيس« إن الكلب تيغر من إلنوي 
كان ميلك األذنني األطول قبل نفوقه 
عام 2009 وقالت جنيڤير ويرت 

دنفرـ  يو.بي.آي: دخل كلب في 
والية كولورادو األميركية موسوعة 
»غينيس« لألرقام القياسية بفضل 
اللتني تعتبران  الطويلتني  أذنيه 
األطول في العالم بالنسبة إلى كلب. 
وذكرت صحيفة »دنفر بوســــت« 
أمس أن الكلب »هاربر« البالغ من 
العمر 8 ســــنوات دخل موسوعة 

هاربر صاحب اطول أذنني

كلب دخل »غينيس« بأذنيه الطويلتني

بريطانيا ال تجُرّم »القتل الرحيم«!
لندنـ  رويترز: علمت صحيفة 
»تاميز« أن االدعاء العام البريطاني 
ال يتخذ في معظـــم األحيان أي 
إجراء قانوني في حاالت االنتحار 
التي تتم مبســـاعدة اآلخرين أو 
ما يعرف بالقتـــل الرحيم، فمنذ 
تطبيق املبـــادئ التوجيهية قبل 
18 شهرا متت إحالة ثالثني حالة 
إلى جهاز االدعاء امللكي يشـــتبه 

فيها مبســـاعدة قريب أو صديق 
على االنتحار، غيـــر أنه لم يتم 
توجيـــه أي تهمة في أي من هذه 
احلاالت. ورغم أن جهاز االدعاء 
امللكي يؤكد أن االنتحار مازال غير 
قانوني، فإن وزير املالية األسبق 
اللورد فالكونرـ  الذي يرأس جلنة 
مســـاعدة االنتحار ـ رحب بتلك 
األرقام باعتبارها دليال على التغير 

املهم الذي طرأ على نهج السلطات 
القضائيـــة. وقالت الصحيفة ان 
هذه األرقام متثل أول دليل على 
أن التوجيهات اخلاصة مبساعدة 
االنتحار أصبحت محل تطبيق، 
وأن الناس الذين يتصرفون من 
منطلق الشـــفقة ال ميثلون أمام 

احملاكم.
من جانبه أكد كير ســـتارمرـ  

وهو مدير االدعاء العام الذي نشر 
املبادئ التوجيهية في فبراير العام 
املاضي ـ أن االنتحار مبســـاعدة 
اآلخرين غير قانوني، لكن املبادئ 
التوجيهية التي جاءت في ثماني 
صفحات تشير إلى أنه إذا ما تصرف 
شخص بدافع الشفقة ملساعدة آخر 
لديه رغبة واضحة في املوت، فإن 

احملاكمة غير واردة.

وداعًا.. مستر بني


