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رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة )ذ.م.م(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
»الكهرباء واملاء«: توفير 14 مليـون غالون مياه بعد 

تركيب أنظمة الدفع املسبق.
قناة ليبية: سيف اإلسالم عرض ملياري دوالر 

على قائد الكتيبة التي اعتقلته.
٭ وينكم من زمان. ٭ يعني ميزانية دولة أفريقية.

واحد أبواللطف

البقاء هلل

يا أيتها النفس  املطمئنة 
إرجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي

عبدالكرمي سلمان أحمد األستاذ 
ـ 64 عاما ـ الرجال: الدعية ـ ق1 
ـ ش11 ـ م14 ـ ت: 99774247 ـ 
النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش47 ـ 

م26 ـ ت: 99770454.
زمزم موسى، أرملة محمد 
خميس املعلم ـ 74 عاما ـ 

الرجال: اشبيلية ـ ق2 ـ ش216 
ـ م357 ـ ت: 66005038 ـ 

60000853 ـ النساء: الشهداء 
ـ ق1 ـ ش101 ـ م100 ـ الشارع 

الرئيسي ـ ت: 25231667 ـ 
.99656325

عبداهلل عمر بادي الشمري ـ 69 
عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق4 ـ 

ش10 ـ م22 ـ ت: 55691554 ـ 
النساء: الفردوس ـ ق5 ـ ش1 
ـ ج6 ـ م7 ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
رقية ياقوت الفيروز ساملني ـ 

71 عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق6 ــ 
ش2 ـ م106 ـ ت: 65858080 ـ 
النساء: جابر العلي ـ ق7 ـ ش2 

ـ م2 ـ ت: 66650018 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

هدية ظاهر مسلم ـ 68 عاما 
ـ الرجال: العدان ـ ق4 ـ ش11 

ـ م31 ـ ت: 97508067 ـ 
66521421 ـ النساء: املنقف ـ 

ق3 ـ مجمع الصراف ـ اف 
6 ـ م6302 ـ الدور السادس 
ـ قرب مدرسة كمبردج ـ ت: 

97831657 ـ 66430809.

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

الفجر 4.54
الشروق 6.16
الظهر 11.34

العصر 2.31
املغرب 4.51
العشاء 6.11

أعلى مد: 
7.12 ص ـ 8.18 م

أدنى جزر: 
1.37 ص ـ 1.40 م

العظمى: 24
الصغرى: 14

غائ��م جزئي��ا + امطار 
متفرقة والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 20 : 

40 كلم / ساعة.

جتمهر نيابي ـ شعبي أمام السفارة األميركية
للمطالبة باحلرية ملعتقلينا في غوانتانامو

دراسة: إجنلترا سادس أكثر الدول
 »ازدحامًا« في العالم

لندنـ  أ.ش.أ: أظهرت دراسة بريطانية ان اجنلترا 
)اكبر مقاطعات اململكة املتحدة( سادس اكثر الدول 
ازدحاما في العالم، بسبب ارتفاع اعداد املهاجرين 
اليها وتكدس الكثافة السكانية بها. ونقلت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية ان دراسة ـ التي اجرتها 
منظمة بريطانية للرقابة على الهجرةـ  كشفت عن 
وجودد ما ال يقل عن 6.6 ماليني شخص من اصل 

اجنبي يعيشون في اجنلترا وحدها ويعيش حوالي 
)5000.000( شخص فقط في اماكن خارج اململكة 
املتحدة. وقالت الدراسة ان بريطانية تخطت بذلك 
كال من بنغالديش وتايوان كوريا اجلنوبية ولبنان 
ورواندا والتي يتجاوز تعداد السكان فيها النسب 
املسموح بها دوليا من حيث تعداد االشخاص لكل 

متر مربع، حسبما افادت الدراسة.

كذلك مع القيم األميركية التي 
تنادي بالعدالة وحماية حقوق 
اإلنســـان من بني العديد من 

القيم األخرى.
اننا نود أن نذكر احلكومة 
األميركية بأن الكويت كانت 
على مـــدى التاريخ والتزال 
أهم وأقوى حليف للواليات 
املتحدة في الشرق األوسط، لذا 
فنحن ندعو الواليات املتحدة 
الى تقدير العالقات الثنائية 
بني البلدين واحترام مصالح 
ومطالب الشعب الكويتي، اننا 
نؤمن بـــأن منح العدالة لكل 
الكنـــدري وفوزي  من فايز 
العودة هـــو اقل ما ميكن ان 
تفعله الواليات املتحدة بهذا 

الشأن.
لقـــد أقمنا هـــذا التجمع 
بالقرب من السفارة األميركية 
في الكويت لتسجيل مطالبنا 
وسنستمر في بذل كل اجلهود 
للمطالبـــة بالعدالـــة لفايز 
الكندري وفوزي العودة، ولن 
نتوقف حتى يتم اإلفراج عنهما 

واعادتهما الى الكويت.

للسفارة األميركية فيما يلي 
نصه:

الدولية  اللجنـــة  نحـــن 
املناهضة ملعتقل غوانتانامو 
)جلنة حقوق انسان أسست 
حديثـــا مـــن قبل الشـــعب 
الكويتـــي(، وبالتعاون مع 
العبدالهادي  احملامي عـــادل 
الكويتـــي لفايز  )احملامـــي 
الكندري( مبوجب هذا الكتاب 
نتقدم مبطالبتنـــا بتحقيق 
العدالة لفايز الكندري وفوزي 

العودة.
ان فايز الكندري وفوزي 
العـــودة مت احتجازهما في 
ســـجن غوانتانامو ملدة 10 
سنوات دون محاكمة عادلة 
حتى هذا التاريخ، نحن نطالب 
احلكومة االميركية إما بتوفير 
محاكمة عادلة لهما او ان لم 
تكن هناك تهم وجهت اليهما 
فيجب ان يتم اإلفراج الفوري 
عنهما واعادتهما الى الكويت، 
نحن على قناعة بأن مطالبنا 
املتطابقة مع املبادئ الدولية 
حلقوق اإلنسان فهي متوافقة 

جتمـــع عدد مـــن النواب 
واألهالـــي مســـاء أمس في 
جتمهر أمام السفارة األميركية 
للمطالبة باحلرية ملعتقلينا 
في غوانتانامو فايز الكندري 

وفوزي العودة.
وقد وجه املعتصمون بيانا 
صاغه كل من احملامي عادل 
العبدالهادي واللجنة الدولية 
ــراملناهضة ملعتقلي غوانتانامو  ــي ـــــوى اخل ــــي بــــــالدي س ــــا ف ــــشــــرك م اب

ــــرة األس ـــب  ح عــلــى  يــســاومــنــا  ــــدن  ح وال 
ومـــصـــاديـــر واردات  الـــســـيـــاســـة  طـــبـــع 

ـــشـــره هـــــــــذاك مـــســـتـــانـــس وهــــــــــذاك ي
ــر ــي ــداب ـــا م ولــــــوال اخــــتــــالف الـــــــراي رحـــن

دره ــــه  ـــــ ــــل ل الـــــشـــــعـــــب  در  ــــه  ـــــ ــــل ل
مبارك عبداهلل المترك  ٭

إلى منصور اخلرقاوي ـ رحمه اهلل
الــــبــــارحــــة مـــنـــصـــور اقــلــقــنــي اتــصــالــك

ـــارك ـــاشـــع ـــت عـــيـــنـــي تــــذكــــرنــــي ب ـــف ـــاغ م

ــــــدري يــــا عـــضـــيـــدي لــــو أســـولـــف ـــــت ت ان

ـــك ـــــي حـــال ـــــان ـــــك هـــــالـــــك الــــــواقــــــع وأب

ــدي ــــا عــضــي ــــرة ي ــــري ــــــارت الـــــديـــــرة م ص

ـــدك بــاتــصــالــك ـــصـــي ــــي ق أنـــــا شــفــتــهــا ف

ـــــك ـــــوال ــــــك وأقــــــــــــرا أح ــــت اشــــــوف ــــن ك

ـــت فــالــك ـــصـــم ــــم لــــزمــــت ال ـــــك چ وأعـــــرف

وحالك حــالــي  وينصلح  تــعــدل  ــرة  ــدي ال فــالــك 

وترجع األيام حلوة وبيرق املركب يعلي من أمثالك

وعيالك ثــوبــي  مــن  هــو  مــا  تعثر  مركبنا  بــس 

ـــعـــرف صـــاحـــب احلــكــمــة مــهــرهــا وانـــــت ت

بــالــك ـــاح  ـــرت م الـــعـــني  قـــريـــر  من  ــي  ــال ــب ت ال 
مواطن كويتي  ٭

مقاالت كتاب األخيرة

الصفحة األمنية
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أبشرك

)متني غوزال( د.وليد الطبطبائي متحدثا خالل التجمع ويبدو فالح الصواغ 

متثيل للمعاناة التي يواجهها املعتقلون في املعتقل

جانب من احلضور النسائي املطالب باحلرية ملعتقلينا في غوانتانامو


