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خووش حچي يا ألطاف اهلل
اجلزائر تطلق املترو بعد 30 عاما

 من االنتظار.
حزب افريقي: على الزوج ان يهجر زوجته

 التي ال تشارك في االنتخابات.
٭ واحنا صار لنا 20 سنة نسمع عن مترو الكويت، 

يعني باچي لنا 10 سنني ونشوفه.
٭ لـو طبقنا هـذا االقتراح فـي البلدان 
العربية لكان ثالثة أرباع النسـاء العرب 

في الشارع.
واحد أبواللطف

البقاء هلل
نشدة سلطان الغنام، والدة 

أحمد صالح املهاوش ـ 82 عاما 
ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق1 ـ 

ش21 ـ م15 ـ ت: 66626255 
ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق1 ـ 

ش21 ـ م15 ـ ت: 66177617.
عائشة جمعة مبارك الدوسري 

ـ 69 عاما ـ الرجال: املنصورية 
ـ ق2 ـ ش29 ـ م13 ـ حسينية 

آل ياسني ـ ت: 22518147 ـ 
97944495 ـ النساء: خيطان 

ـ ق10 ـ ش12 ـ م30 ـ ت: 
.66287876

عبداهلل أحمد حسني عواد 
ـ 27 عاما ـ الرجال: شرق 

األحمدي ـ ق3 ـ ش2 ـ م181 ـ 
ت: 66657504 ـ النساء: شرق 

األحمدي ـ ق3 ـ ش1 ـ ج2 ـ 
م286 ـ ت: 23980894.

مطلق عبدالعزيز مطلق العصيمي 
ـ 71 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق4 
ـ ش48 ـ م1 )ديوان العصيمي( ـ 

ت: 22560688 ــ 22560678 ـ 
النساء: الفيحاء ـ ق4 ـ ش46 ـ 

م11 ـ ت: 22573147 ـ 22516484.

رمي فالح صالح بن مويهان 
العازمي، زوجة أحمد مناور 

صالح بن مويهان العازمي ـ 30 
عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق1 ـ 
ش7 ـ م345 ـ ت: 66656482 ـ 

النساء: الظهر ـ ق6 ـ ش3 ـ م57 
ـ ت: 99825803.

عبدالفتاح عبداهلل اسماعيل 
اجلسمي ـ 77 عاما ـ الرجال: 

مبارك الكبير ـ ق8 ـ ش22 ـ م5 
ـ ت: 99005536 ـ النساء: مبارك 
الكبير ـ ق6 ـ ش10 ـ م39 ـ ت: 

.60611113
عبداإلله سهيل حسن الزنكي ـ 
61 عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق4 
ـ ش7 ـ م45 ـ ت: 66637015 ـ 
النساء: العارضية ـ ق4 ـ ش5 ـ 

م23 ـ ت: 97891195.
سيد محمد سيد علي سيد 

طاهر آل بوشقة ـ 84 عاما ـ 
الرجال: مسجد علي بن أبي 

طالب ـ العمرية ـ ت: 66332608 
ـ النساء: العمرية ـ ق1 ـ ش2 

ـ م19 ـ ت: 97567374 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

الطيران املدني يوافق لـ »الكويتية« و»السعودية« 
بـ 114 رحلة إضافية لنقل احلجاج

أعلنت االدارة العامة للطيران املدني امس موافقتها 
على طلبات اخلطوط اجلوية الكويتية واخلطوط 
اجلوية السعودية لتشغيل 114 رحلة اضافية لنقل 

احلجاج الى اململكة العربية السعودية.
وقال مراقب النقل اجلوي لعمليات الطيران في 
االدارة سلطان الشويعي في تصريح صحافي ان 
حصة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بلغت 66 
رحلة منها 54 رحلة الى جدة و12 رحلة الى املدينة 
فيما بلغت حصة اخلطوط اجلوية السعودية 48 
رحلة اضافية. وذكر الش���ويعي ان ادارة الطيران 
املدني وافقت ايضا على طلبات تش���غيل شركات 
الطيران خالل فت���رة عيد االضحى املبارك والذي 

تبدأ من الثالث الى 13 من الشهر اجلاري حيث بلغ 
عدد الرحالت االضافية 51 رحلة اضافة الى تغير 
بأحجام الطائرات. وبينّ في هذا الصدد ان ش���ركة 
طيران اجلزيرة تصدرت هذه الطلبات بتش���غيل 
22 رحل���ة اضافية الى كل من بي���روت والقاهرة 
ودبي واالسكندرية موضحا ان قطاع بيروت تصدر 
بعدد تشغيل الرحالت االضافية حيث بلغ عددها 
12 رحل���ة اضافية الى جانب كل من قطاع القاهرة 
ودبي واالس���كندرية وشرم الشيخ ومدينة مشهد 
واسطنبول. واشار الشويعي الى ان مطار الكويت 
الدولي يش���هد حاليا وخالل هذه الفترة نش���اطا 

ملحوظا في حركة النقل اجلوي.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

معتدل والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 20 : 

45 كم / ساعة

العظمى: 27
الصغرى: 17

أعلى مد: 
 2.50 ص � 5.35 م

أدنى جزر:
 10.44 ص � 10.38 م

الفجر 4.41
الشروق 6.02
الظهر 11.32

العصر 2.39
املغرب 5.02
العشاء 6.20

يا أيتها النفس  املطمئنة 
إرجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي

Alomair12@yahoo.comأمانة

ما يحدث هذه األيام من حتول غالبية أهل الكويت إلى معارضني للفساد 
وتدهور األوضاع، على اختالف أساليب تعبيرهم، هو حدث غير مسبوق، 

خاصة بعد بيان كتلة الـ 26 التي طالبت برحيل املجلس واحلكومة ألن سوء 
الوضع احلالي ال ميكن السكوت عليه، كذلك بلوغ كتلة املعارضة اجلديدة 20 
نائبا من مختلف التيارات والكتل وأطياف املجتمع الكويتي، حيث لم يبق في 

صف احلكومة سوى القبيضة وأصحاب االصطفاف الطائفي.
 ان ذلك لم يحدث إال عندما بلغ الفساد مداه، والتدهور احلكومي والتخبط 

أصبح بصورة ال تطاق وكل يوم مير على هذه احلكومة يعني مزيدا من 
الفساد وتدمير مقدرات البلد، وأكبر دليل على ذلك العبث احلكومي في التعامل 

مع موضوع الكوادر، ففي الوقت الذي تصرح احلكومة بعدم رضوخها لهذه 
املطالب ويظهر ناطقها الرسمي ويستفز الناس بإنزال رجال اجليش والشرطة 
ملواجهة اإلضرابات ويشكل مجلس الوزراء جلنة برئاسة وزير الداخلية، جند 

بعد ذلك احلكومة تقر كوادر»الكويتية« والقانونيني ومن قبلهما اجلمارك 
والبترول استجابة لهذه اإلضرابات، وبعد ذلك ماذا نقول عن هذه احلكومة 
راعية الفساد؟! ففي االجتماع االخير وافق مجلس الوزراء على تعيني احد 

اقرباء وزير االسكان مبنصب نائب مدير هيئة االسكان بدرجة وكيل وزارة 
مساعد نقال من بلدية الكويت التي كانت متانع في ترقية املوظف املذكور 

نتيجة مخالفات منسوبة له وإحاالت للنيابة ولكن في حكومة الفساد ال نستبعد 
اي شيء.

 وخرج وزير املالية قبل يومني بتصريح ناري عندما قال ان امليزانية ال تتحمل 
الزيادات والكوادر األخيرة وفي نفس اليوم يعلن الوزير العفاسي عن موافقته 

على كادر قانونيي العدل، فأي تضارب وتخبط وترهل وصل إليه األداء 
احلكومي؟! وهل حكومة بهذا املستوى من األداء تؤمتن على ان تقود البلد نحو 

التنمية والتطور وحتقيق طموحات املواطنني؟!
ان الكويتيني اليوم أصبحوا كلهم معارضة وليس بالضرورة أن ينضموا 

الى كتلة او يخرجوا لساحة اإلرادة ولكنهم يقولون لهذه احلكومة وللفساد 
الذي ترعاه: ال، واذا كان وقوفنا ضد الفساد والتخبط واحملسوبية وجر البلد 

لالنهيار فكلنا معارضة.

عندما تكون 
الكويت معارضة!

عبداللطيف العميري
أبوناصر.. أبوالدستور

جباير

ياهل الكويت اهلل حباكم بحاكم
وس��يع صدر وكل��ه آذان وعيون

اسمه ابوالدس��تور همه رضاكم
أبواجلميع وعزوة الشعب والعون

يسمو ويدمح فالشدايد خطاكم
وكل املشاكل عند أبوناصر تهون
مبارك عبداهلل املترك

بانديراس: أنا عربي
 وكاالت: اعرب املمثل االسباني انطونيو بانديراس عن ثقته في 

أنه يحمل بداخله جينات الدم العربي، خاصة وانه ولد في جنوب 
اسبانيا التي حكمها العرب واملسلمون لقرون طويلة.

وقال بانديراس، على هامش مشاركة فيلمه »الذهب االسود« في 
مهرجان الدوحة السينمائي، وارتدائه الزي العربي في الفيلم »انا 

واثق جدا من انني احمل دما عربيا.. فأنا من جنوب اسبانيا.. 
والعرب واملسلمون حكموا اسبانيا لقرون«.


