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عودة املظالت بالساحات الترابية وبكثافة 
بعد سنة على إزالتها.

شركة هولندية تبحث عن متطوعني إلى كوكب 
املريخ بال عودة!

٭ عل�ى األق�ل افرض�وا رس�وم لتنظي�م 
املوضوع.

٭ سيجدون الكثيرين في العالم العربي.
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3.42
الشروق 5.08 
الظهر 11.45

العصر 3.21

املغرب 6.23
العشاء 7.47

غائم جزئي���ا والري���اح متقلبة 
االجتاه س���رعتها م���ن 8 الى 26 

كلم/ ساعة

العظمى: 34
الصغرى: 20

أعلى مد:
 2.42 ص � 1.25 ظهرا

أدنى جزر:
 8.08 ص � 9.01 م

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

نورة محمد منير العتيبي ـ 82 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق3 
ـ ش4 ـ م621 ـ ت: 99701117 ـ 66888268، النساء: الرقة 

ـ ق6 ـ ش14 ـ م178 ـ ت: 99667704.
فاطمة عيسى علي العصفور، أرملة سابح أحمد العلي العصفور 

ـ 84 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق3 ـ ش النصر ـ م12 ـ 
بجانب كلية الهندسة ـ ت: 55999745، النساء: صباح 

السالم ـ ق4 ـ ش12 ـ م66 ـ ت: 99668599.
شاهني فيصل فهد الزعبي ـ 20 عاما ـ الصباحية ـ ق4 ـ 

الشارع األول ـ م432 ـ ت: 97462555 ـ 99700373.
محمد نصار علي الزعبي ـ 23 عاما ـ صباح السالم ـ ق9 ـ 

ش3 ـ م46 ـ ت: 65122254 ـ 94946444.
حاجي علي عبداهلل البلوشي ـ 72 عاما ـ حسينية القائم ـ 
الرميثية ـ ق3 ـ ش ساطع احلصري ـ ج30 ـ مقابل 

مدرسة أبومتام ـ ت: 99993123 ـ 99952828 ـ 
.66493049

سلطان هزاع سلطان محمد املطيري ـ 56 عاما ـ الرقة ـ ق3 ـ 
ش13 ـ م146 ـ ت: 66660101 ـ 97576000.

عبدالرحمن عيد مطلق الديحاني ـ 15 عاما ـ الرجال: العارضية 
ـ ق8 ـ ش7 ـ م10 ـ ت: 99770808، النساء: العمرية ـ 

ق1 ـ ش6 ـ م18 ـ ت: 99999706.
هاجر عباس حسني محمد، أرملة مال علي نقي ـ 82 عاما ـ 

الرجال: مسجد اإلمام احلسن ـ بيان ـ ت: 66667224، 
النساء: احلسينية الزينبية ـ بنيد القار ـ ت: 97948892 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
راشد محمد راشد الفقعان ـ 86 عاما ـ الساملية ـ ق12 ـ 
ش أبوذر الغفاري ـ ج3 ـ م21 ـ ت: 25650267 ـ 

99727467 ـ الدفن التاسعة صباحا.

بال قناع samialnesf1@hotmail.comkatebkom@gmail.comمحطات
صالح الشايجي سامي عبداللطيف النصف 

لإلعالم احلر كاحلال  في الكويت دور خيّر في أي بلد، 
حيث مينع الظلم ويحد من التجاوزات والسرقات ويشرك 
الناس في معرفة ما يدور في وطنهم كما يعّرف املسؤولني 

مبا يدور في أذهان الشعوب، من ناحية أخرى ميكن 
لإلعالم وخاصة االجتماعي منه الذي يديره مواطنون 

عاديون غير مهنيني وغير مطلعني على قوانني اجلزاء، ان 
يكون له دور سالب خاصة عندما يستهدف الوحدة الوطنية 
والطعن في األشخاص أو العقائد وهنا تأتي احلاجة للتوعية 

وللنظام الذي مينع اإلسفاف ويرتقي باألداء.
>>>

وبعكس ما يروجه ويردده كثير من اإلعالميني دون تفكير، 
بأن كل العقوبات مقبولة عدا سجن اإلعالمي الذي قد 

يكون تعدى على الوحدة الوطنية أو مس بعقائد أو سمعة 
اآلخرين، أرى شخصيا ان العقوبات املالية الباهظة هي 

األكثر ظلما وأذى على اإلعالم واإلعالميني من غيرها من 
عقوبات كعقوبة السجن التي يتعرض لها جميع املواطنني 
اآلخرين من الوزير الى اخلفير متى ما أخطأوا خاصة في 
حالة املكوث ملدد قصيرة في سجون الكويت املرفهة التي 

ال تعذيب وال قتل فيها بل أصبح السجن املرفه الطريق 
األسهل إلحراز املراكز األولى في االنتخابات النيابية ملن 

تكرر إخفاقهم فيها وكم من ملسون أصبح نلسون.. 
مانديال!

>>>
وإشكالية العقوبات املالية الباهظة التي ال يتكلم عنها أحد 
انها تضر بكل العاملني في املؤسسة اإلعالمية املعنية وال 
تقتصر العقوبة على الفاعل، حيث ان املؤسسة اإلعالمية 

قد تتعرض لإلفالس واإلغالق أو تقليص اعداد ومزايا 
العاملني اآلخرين فيها بسبب تلك الغرامات الباهظة التي قد 

تضطر اإلعالمي املعني لبيع بيته ومن ثم اإلضرار بأهله 
وعائلته دون ذنب اقترفوه، بل انك لو سألت بعض أقارب 
أحد اإلعالميني الذي أعرفه جيدا لفضلوا رمبا ان يسجن 

كي يرتاحوا منه ومن حنته ورنته وأوامره اليومية التي هي 
أقرب ألوامر.. جوزيف ستالني أو صدام حسني!

>>>

آخر محطة:  في الكويت حصدت احلكومة إعجاب وتصفيق 
رجال اإلعالم اخلاص وهي سابقة لم حتدث قط في تاريخ 
الكويت  بعد سحبها ملشروع اإلعالم املوحد.. براڤو رئيس 

احلكومة وبراڤو وزير اإلعالم النشط.

الصحافي في جريدة احلياة »عبدو وازن« بدا 
غير متوازن وهو يعلق على فوز الروائي الكويتي 

»سعود السنعوسي« بجائزة البوكر العربية عن 
روايته »ساق البامبو«.

فكأمنا أخونا »عبدو« دخل منافسا في املسابقة 
فلما لم يحقق الفوز أصيب بخيبة أمل وطاف على 
رأسه طائف من حزن أسود، فراح وغدا يحلل في 

ساحة فراغ بال طائل وحاكم النوايا واستنتج وبدل 
أن يُسّر ما في نفسه راح يشيعه وراح يستهزئ 
ويرجح ترجيحات لم تدر في خلد غيره بل دارت 

والبت في خاطره وحده، وشكك في استحقاق 
السنعوسي للجائزة وسطر توقعات البعض الذين 

اخترعهم هو، فلم يتوقع أحد ولم ينبس ذو 
شفة ببنت شفة فقال مما قال ان اجلميع كانوا 
يتوقعون فوز رواية للمصري إبراهيم عيسى، 

وهو صحافي مصري يتمتع بروح النكتة وخفة 
الدم، وهو أيضا مقدم برامج تلفزيونية ترفيهية 
والناس حتب ان تراه وتسمع سواليفه وحكاياته 
ونوادره وشتائمه، ولكن لم يقل أحد بانه روائي، 

أما أن يؤلف روايات لنفسه فهو حر.
ثم شكك »وازن« مبوقف رئيس اللجنة، الذي 

استوحى أخونا عبدو بأنه لم يكن مرتاحا للنتيجة!
وعّرج عبدو على دليل آخر يؤكد عدم استحقاق 

الرواية الكويتية للجائزة بقوله إن » الكاتب 
الكويتي« انفعل حني صعد إلى املنصة لتسلم 

اجلائزة! ولم يبق إال أن يشكك بالطقس وموقع 
احلفل واإلضاءة والديكور وأصناف الطعام وألوان 

األطباق التي لم تكن الئقة بحفل أدبي.
لن أذهب مذهب أخينا »عبدو« فأضرب ضرب 
عشواء بالنوايا فأتهمه مبا ليس فيه، ولكنني 

أحسست كقارئ ملا كتبه بأنه استكثر على الكويت 
كبلد »بدوي« نفطي أن يخرج منها مبدع، وكان 

يريد ان تتوجه اجلائزة إلى بلدان األنهار واجلبال 
التي ـ وحدها ـ تلد مبدعني ال ينفعلون على 

املنصة، أما قوافل البدو في الكويت ودول اخلليج 
واجلزيرة العربية فإن عليها ان تشرب نفطها 

وحتمد ربها وتدع اإلبداع ألهله في اجلبال العالية 
والوديان اخلصيبة.

وأيضا خاجلني إحساس وأنا أقرأ مكتوب 
»وازن« بأن ثمة من »وّزه« ودفعه لكتابة ما 

كتب، ومع األسف أن يكون من دفعه إلى ذلك 
كويتيا!

أيهما أشد إيالمًا.. 
السجن أم الغرامة؟

عبدو »يوازن«

خص »األنباء« بنشر اخلبر..

ً محمد طالل السعيد: راديو سكوب قريبا
صرح املدير العام لـ »سكوب« محمد 

طالل السعيد لـ»االنباء« بان القناة بصدد 
اطالق »راديو سكوب« ضمن تطبيق 
متكامل ألجهزة اآليفون والبالكبيري 
واالندرويد في منتصف شهر مايو 

القادم.
ويشمل التطبيق خدمة البث املباشر 
لتلفزيون سكوب وخدمة »ذكرني« 
للتذكير في توقيت عرض البرامج 

باإلضافة الى الراديو وأرشيف حللقات 
البرامج سيضاف بعد انتهاء فترة البث 
التجريبي، باإلضافة الى خدمات أخرى.
ويضيف: كما ان هناك برنامجا لراديو 

سكوب اسمه »املعازمي« يتناوب على 
تقدميه سعود الورع وفهد السالمة ومي 

العيدان والفنان احمد السلمان ويبث 
يوميا الساعة 9 مساء.

ويؤكد قائال: راديو سكوب بعيد جدا عن 
البرامج السياسية ويختلف عن تلفزيون 

سكوب.
وعن دورة البرامج، قال املدير العام 
لـ»سكوب« محمد طالل السعيد: ان 
البرامج الرئيسية لتلفزيون سكوب 

وهي زين وشني، ومع سعود، وهموم 
املواطن، ومع التقدير، ونأسف لعدم 

االزعاج، وأحلى صباح، ستعود بتوقيتها 
املعتاد ابتداء من اول مايو، وستتم إضافة 
برنامج اقتصادي متكامل بعد االنتهاء من 

التجهيزات املطلوبة.
اجلدير بالذكر ان »سكوب« قد قامت برفع 

جودة البث على قمر النايل سات أواخر 
مارس املاضي.

بشار جاسم  ٭

 محمد طالل السعيد 

تعويض محمد هايف 5001 دينار 
عن خطأ احلكومة

في حل مجلس 2012
قضت محكمة االستئناف الدائرة العاشرة برئاسة 
املستشار جالل العتال بتعويض النائب السابق محمد 
هايف واملبطلة عضويته من مجلس 2012 مببلغ 5001، 
وذلك على سبيل التعويض املؤقت حلني تقدير قيمة 

األضرار النهائية.
وقد جاء هذا احلكم في الدعوى التي رفعها احملامي 
عادل عبدالهادي بصفته وكيال عن النائب محمد هايف، 
مطالب���ا بالتعويض عن ذلك اخلط���أ اإلجرائي والذي 
تس���ببت فيه حكومة س���مو  رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
وبعد هذا احلكم أف���اد احملامي عبدالهادي بأن هذا 
احلكم هو األول من نوعه الذي يلزم احلكومة بتعويض 
األعضاء الس���ابقني عما حلق بهم بس���بب ذلك اخلطأ 
الفادح، محييا قضاءن���ا النزيه على هذا احلكم األول 
م���ن نوعه، مؤكدا »أننا لم نش���ك يوما في أن القضاء 

سينصفنا«.

Dolly
Highlight


