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واحد أبواللطف

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

الطريق الفاصل بني الساملية وميدان حولي 
بحاجة إلى جسر مشاة.

تقرير: اغتيال مستقبل الشرق األوسط.

٭ ترى كله جسر مو نفق مترو.. 
ممكن تسوونه بيومني لو حابني.

٭ خلونا في »احلاضر« الذي يحتضر اآلن.. 
والحقني على املستقبل.

ـ

عائـــلـــــة البابطـيـــــن
تنعى ببالغ احلزن واألسى فقيدها الغالي

 املغفور له بإذن الله تعالى

طارق خالد عبدالمحسن إبراهيم البابطين
الذي وافته املنية عن عمر يناهز ٣٦ عامًا

وقد ووري جثمانه الثرى عصر أمس الثالثاء املوافق 2014/4/15 في مقبرة الصليبخات

تقــبــل التـعــازي
للرجال: ديوان البابطين - النزهة - شارع دمشق - بجانب مطافي الفيحاء 

 ت: 22550٦50 - 22550750
للنســـــاء:  الســــرة - قطعـــة 4 - شـــــارع 1 - مـــنــــزل 81 

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

3:59 الفجر  
الشروق  5:21
الظـهـر  11:48
العصر  3:22
املغرب  6:15
7:35 العشاء 

أعلى مد:
 00:37 ص ـ 12:22 ظ

أدنى جزر: 
6:38 ص ـ 7:12 م

العظمى: 35
الصغرى: 20

مشمس والرياح جنوبية 
شــــرقية سرعتها 8ـ  30 

كم/س.

البقاء هلل

شريفة عبداهلل مال احمد القطان ـ زوجة 
يوسف محمد النصار ـ 79 عاما ـ الرجال: 

الفيحاء ـ ق6 ـ ش67 ـ م7 ـ ت: 22542755، 
النساء: السالم ـ ق1 ـ ش108 ـ م8 ـ ت: 

.25217339
عباس علي محمد حسني الصالح ـ 70 عاما 

ـ الرجال: حسينية البلوشي ـ اجلابرية ـ ق11 
ـ ت: 99714669، النساء: اجلابرية ـ ق2 ـ 

ش8 ـ م11 ـ ت: 99996378.
كرم حبيب علي كرم ـ 59 عاما ـ الرجال: 

حسينية اشكناني ـ ميدان حولي ـ ت: 
69955445 ـ 60775544 ـ 97879994.

بجدة بداح الدغيلبي العتيبي ـ ارملة محماس 
خالد العتيبي ـ 74 عاما ـ الرجال: العدان ـ 

ق3 ـ ش23 ـ م26 ـ ت: 99205343، النساء: 
الرقة ـ ق2 ـ ش28 ـ م173.

موزة ناصر سرور الناصر ـ 63 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ صالة دسمان ـ ق2 ـ 
شارع ابوكحيل ـ ت: 99441165، النساء: 

فهد االحمد ـ ق1 ـ ش109 ـ م22 ـ ت: 
.60393593

هدية شاكر احمد التميمي ـ ارملة فالح 
العلي ـ 79 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق3 ـ 

الشارع االول ـ ج2 ـ م27 ـ منزل سليمان ا 
لعلي ـ ت: 99654433، النساء: مشرف ـ ق6 

ـ الشارع الرابع ـ ج2 ـ م2.

عائشة غالب سالم اللوغاني ـ 63 عاما ـ 
صباح السالم ـ ق8 ـ ش1 ـ ج15 ـ م24 ـ ت: 

66360363 ـ 66000591.
اجلازي محمد هايف املطيري ـ 54 عاما ـ 

الفردوس ـ ق8 ـ ش1 ـ ج13 ـ م58 ـ ت: 
.50004009

طارق خالد عبداحملسن البابطني ـ 36 عاما 
ـ الرجال: ديوان البابطني ـ النزهة ـ شارع 

دمشق ـ قرب املطافئ ـ ت: 99054327، 
النساء: السرة ـ ق4 ـ ش1 ـ م81 ـ ت: 

.25336090
خلود عبداهلل صالح السالم ـ زوجة سعيد 

سالم بوسويهي ـ 36 عاما ـ الرجال: ضاحية 
مبارك العبداهلل ـ ق3 ـ ش313 ـ م19 ـ ت: 
99441767، النساء: غرناطة ـ ق2 ـ ش1 ـ 

م238 ـ ت: 24868665.
حسنة محمد جوهر الرشيدي ـ ارملة 

عبداحملسن فرج الرشيدي ـ 74 عاما ـ 
الرجال: الرابية ـ ق1 ـ ش41 ـ م57 ـ ت: 

66576572، النساء: الصليبية ـ ق8 ـ ش25 
ـ م12 ـ ت: 50029370.

احمد عيسى علي الوزان ـ 84 عاما ـ الرجال: 
حسينية بوعليان ـ الدعية ـ على الدائري 
الثاني ـ ت: 65882020، النساء: الدسمة ـ 

ق6 ـ ش66 ـ م2 ـ ت: 99509935 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة 
 ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

محطات
سامي عبداللطيف النصف 

twitter @salnesfsamialnesf1@hotmail.com

ال ميكن تصور مدى تأثير الفرد الواحد 
على مصائر الدول والشعوب دون عمل 

مقارنة بسيطة لدول متقاربة املساحة 
والسكان كحال العراق )440 الف كم2 
وما يقارب 30 مليون نسمة( وماليزيا 
)330 ألف كم2 وما يقارب 30 مليون 
نسمة( وما آل إليه حال البلدين حتت 

قيادتني حكمتا لنفس املدة اي منذ بداية 
الثمانينيات حتى عام 2003 ونعني 

بالطبع صدام حسني ومهاتير محمد.
>>>

والبلدان يحتويان على تنوع عرقي 
وديني ومذهبي، فالعراق يضم شيعة 
وسنة وعربا وأكرادا وأقليات مختلفة 
كالتركمان واملسيحيني والصابئة..إلخ، 
بينما تضم ماليزيا 3 أعراق و3 ديانات 
هي: املاليو والصينيون والهنود إضافة 

الى عدة أقليات عرقية ودينية خاصة 
في واليتي صباح وسرواك، والالفت 

ان ماليزيا منحت سنغافورة استقاللها 
سلما وطواعية كوسيلة لتخفيف اشكال 
الداخل املاليزي، بينما غزا صدام قسرا 
وقهرا جارته الصغيرة الكويت كوسيلة 

لتخفيف اشكاالت الداخل لديه..!
>>>

وقد قام مهاتير باستغالل التنوع 
العرقي والديني املاليزي خللق حالة 

تنافس موجب بني االطياف قائم على 
معادلة الربح ـ الربح اي استفادة 

اجلميع من حالة الوئام االجتماعي 
والسالم السياسي واالزدهار 

االقتصادي في البلد، بينما أجج صدام 
نيران الصراع داخل العراق بني االعراق 

واملذاهب ومع اجليران فمن حرب الى 
حرب ومن قمع الى قمع مما نتج عنه 
معادلة خسارة ـ خسارة، حيث خسر 
اجلميع مما يحدث وقد نتج عما سبق 
ان اصبح الناجت القومي ملاليزيا يفوق 

مبا يقارب 400% الناجت القومي للعراق، 
وقد قاربت ماليزيا ان تصبح دولة من 
دول العالم األول، بينما اصبح العراق 

نتيجة للتدمير الذي أصابه في ذيل دول 
العالم الثالث.

>>>
آخر محطة: لم يشهد تاريخ املنطقة منذ 
عهد هوالكو أنظمة كالتي وصلت للحكم 

عن طريق االنقالبات العسكرية اعوام 
68 و69 و70 على التوالي والتي جعلت 

 جرائمهم بحق األمة العربية هزمية 
67 تبدو وكأنها قرصة طفل صغير.

حساب األعوام 
بني مهاتير 
وصدام!

»النشالة.. اخلفيفة« ممنوعة من دخول متاجر بلدتها
لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: 
منعت محكمـــة في بلدة 
بريطانية شابة في احلادية 
العمر من  والعشرين من 
دخول جميـــع متاجرها، 
بسبب خفة يدها وقيامها 
بسلســـلة من الســـرقات 
واالعتداءات على املوظفني 

وهي في حالة سكر.
وقالت صحيفة »ديلي 

ميل« أمس كيلي هاريس 
ســـرقت خمســـة مخازن 
جتارية وهددت موظفيها، 
وهاجمت شرطيا، وألقت 
وعاء زهور علـــى نافذة 
مخزن وهددت بإضرام النار 
فيه، خالل فترة خمســـة 

أسابيع فقط.
وأضافت أن كيلي سرقت 
في إحـــدى املرات مالبس 

أطفال من متجـــر برفقة 
شـــاب بعـــد أن تظاهرت 
بأنه مقعـــد وقامت بدفع 
كرسيه املتحرك، واعتدت 
على شرطي في مناسبة 
أخرى حني اعتقلها بتهمة 
اثارة مشاكل بينما كانت 

في حالة سكر.
وقضت محكمة الصلح 
في بلدة ووســـتر بحظر 

كيلي مـــن دخول املتاجر 
العبـــارات  واســـتخدام 
البذيئـــة أو العنصريـــة 
وتهديد اآلخرين، ومنعها 
من اخلـــروج ليال ملدة 12 

أسبوعا.
وحذرت احملكمة كيلي 
من أن خرق هـــذه األوامر 
سيعرضها لعقوبة سجن 
ال تقل عن خمس سنوات.
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