
امل���كان الكويت والزمان قبل قرن من الزمن، كانت 
الكويت حينها، وبعكس ما ُيعتقد، بلد احلراك الفكري 
والسياس���ي والثقافي واألدبي، وقد أضحت مزارا او 
مستقرا لكثير من شيوخ اإلصالح العرب ومنهم الشيخ 
محمد رش���يد رضا )صاحب املن���ار( واألديب الالمع 
مصطفى لطفي املنفلوطي والشيخ التونسي عبدالعزيز 
الثعالبي والش���يخ العراقي نوري املوصلي وش���يخ 

األحساء عبدالعزيز احمد املبارك.
> > >

وممن زارها آنذاك الشيخ املصري الشهيد حافظ وهبة والشيخ األزهري 
محمد اخلراش���ي وشيخ اإلسالم البحريني عبدالوهاب الزياني الذي رثاه 

الشاعر عبداللطيف النصف بقصيدة منها:
بطل اجلهاد ضحية األوطان   لك في الش��هادة مرتب الرضوان
هطلت على ذاك الضريح برحمة    م��زن الرضا وس��حائب الغفران

ومنهم السيد محمود شكري اآللوسي الذي رثاه الشاعر نفسه بقصيدة 
منها:

لقد ُدهي اإلسالم يوم وفاته   مبا لو أصاب الده��ر أصبح جاثيا
وأضحى له البيت احل��رام ُمجاريا بكى املسجد األقصى عليه بَعبرة 

> > >
وممن أقام في الكويت في تلك الفترة الشيخ القادم من قرية »تنبكتو« 
الواقعة في جمهورية مالي على احلدود مع موريتانيا، واسمه كما أتى في 
كتاب س���يرته الذاتية الذي خطه املؤرخ عبداللطيف اخلالدي، فال اخلير 
ابن اعمر كداش احلس���ني امللقب ب� »الش���يخ محمد أمني الشنقيطي« وقد 
ارحتل من الكوي���ت الى العراق حملاربة االجنليز مبقيا عائلته دون عائل 
في الكويت، وفي ذلك تذكر ابنته عائش���ة أنهم عاشوا حياة رغدة بسبب 
كرم أهل الكويت وحبهم لعمل اخلير، ولم يحتاجوا خاللها إلى أحد طوال 

6 سنوات.
> > >

وقد التحق الشيخ الشنقيطي من جند مبوكب الشيخ احمد اجلابر - قبل 
توليه احلكم - املتجه الى احلج وعاد معه الى الكويت ثم ارحتل الى الزبير 
حتى تقلد صديقه الش���يخ احمد اجلابر احلكم فعاد الى الكويت مستقرا 
بها وقد فرح أهل الكويت بعودته امليمونة بعد سنوات من االغتراب، وقد 
ألقى الشاعر عبداللطيف النصف قصيدة مرحبا بوصول الشيخ اإلسالمي 

الكبير ومما جاء فيها:
ومعي��د روض الدي��ن وهو نضير أمعطر اإلسالم من نفح��اته  
ثاق��ب وضمي��ر فك��ر  يوحي��ه  واملرسل السحر احلالل منقحا 
ثغ��ور ت��راك  أن  فلك��م متن��ت  بش�رى لهذا الث��غر ملا زرته  

> > >
آخر محطة: )1( في تلك احلقبة املبكرة مت كذلك صبغ الصراع »السياسي« 
بني االمبراطوريات األوروبية إبان احلرب العاملية األولى بالصبغة »الدينية« 
ومت االدعاء بأنها حرب بني املسيحية واإلسالم وُدعي املسلمون لالنضمام 
الى اجلي���ش العثماني الذي تقوده حكومة االحت���اد والترقي التي نكلت 
بأح���رار العرب، ولم ُيخدع بذلك النداء كثير م���ن العلماء والقادة العرب 
امثال الش���يخ مبارك وامللك عبدالعزيز والشريف حسني وشيخ احملمرة 

وقد اثبت التاريخ صحة مسارهم ورؤيتهم.
)2( أرجو أن نضع في احلسبان دائما عند تصرفنا ما سيكتبه التاريخ 

عنا بعد مائة عام.

الشيخ القادم من تنبكتو

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com
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شاب نجا من الموت بفارق مليمتر واحد 
هاني الظفيري 

متك���ن أطب���اء 
مستشفى الفروانية 
وبعد عملية جراحية 
معقدة من استخراج 
نصل سكني غرزت 
في العمود الفقري 
لشاب عشريني، كان 
قد تعرض للطعن 
خ���الل مش���اجرة 
بين���ه وب���ني أحد 

األشخاص.
ووف���ق مصدر 
الش���اب  أمني فإن 
أدخل املستش���فى 
األس���بوع املاضي 
بعد تعرضه لطعنة 
ناف���ذة اخترق���ت 
منتص���ف ظه���ره 

بعمق 6 س���نتيمترات واستقرت في عموده الفقري 
بش���كل كاد يودي به إلى شلل تام أو حتى املوت لو 
بلغت احلبل الش���وكي إال أن نصلها انحرف مبقدار 
ملليمتر واحد فقط كان هو الفاصل بني موت الشاب أو 
شلله على األقل، موضحا املصدر أنه وبحسب شرح 
األطباء أن نصل الس���كني كان يبعد ملليمترا واحدا 
عن مركز النخاع في منتصف ظهر الشاب الذي جنا 

مبعجزة حقيقية.
وقال املصدر ان األطب���اء قاموا بعملية جراحية 

معقدة ومتكنوا من 
السكني  استخراج 
م���ن ظهر الش���اب 
العشريني دون أن 
تترك أي أثر خطير 
عدا نح���و 9 غرز 
في ظه���ره ومتزق 
في عضالت مفرق 

الكتف.
وبحسب وصف 
أحد األطباء فإن ما 
حصل هو معجزة 
حقيقي���ة في جناة 
الش���اب حي���ث ان 
مزق  لو  الس���كني 
احلب���ل  نصله���ا 
الشوكي ألدى إلى 
وفاة الش���اب على 
الف���ور وفيم���ا لو 
جرح النخاغ الشوكي ولو مبقدار بسيط لتسبب في 
شلل تام له. هذا وشرع رجال بحث وحتري محافظة 
الفروانية في البحث عن الشاب املعتدي، خاصة وأن 
املجني عليه وبعد أن تعافى قدم لرجال األمن أوصاف 
واسم الشاب وقال ان األمر بدأ مبشاجرة بينهما إثر 
خالف قدمي، ولم يكن يتصور أن يقوم اجلاني بطعنه. 
وكان أحد املارة قد الحظ املجني عليه ملقى بجانب 
الرصيف على جانب أحد ش���وارع منطقة الفردوس 

وقام بإسعافه ونقله إلى املستشفى.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: الثقافة العربية تعاني من أزمة هوية.

ـ ثقافتنا أحرقت أوراق هويتها على ألحان »بوس الواوا« و»أنا بكره إسرائيل«!
دراسة: شيوع الواسطة وراء انتحار الشباب.

ـ عشان جذيه يقولون »اللي ما عنده واسطة ما يعيش«!
أبواللطفواحد

جمـال ناصر راشـد املنيـع � 47 عاما � الرجال: العمري����ة � ق3 � ش101 � م31 � ت: 
99669947، النساء: القرين � ق1 � ش17 � م2 � ت: 25435458.

طارق عبداهلل سالم الراشد � 56 عاما � الرجال: ديوان الراشد � حطني � ق3 � ش11 
� م6 � ت: 99740076 � 97255678، النس����اء: الدوح����ة � ق1 � ش5 � م68 � ت: 

.24870076
عبداهلل غلوم حسني علي � 78 عاما � الرجال: سلوى � ش االقصى � حسينية سيد 
محمد � ت: 99088917 � 97913010، النساء: الرميثية � ق2 � ج20 � ش املعتمد 

� م4 � ت: 25657880. )اول ايام العزاء اعتبارا من اليوم االربعاء(.
محمـد عبدالعزيـز املنصـور � 71 عاما � الرجال: الصليبخات � ق2 � ش10 � م7 � ت: 
55288822 � النساء: الصليبخات � ق2 � ش104 � ج11 � م7 � ت: 66557790 � 

الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل

وفاة طالب كويتي وإصابة 4 آخرين
بحادث مروري في نيوزيلندا

مجهولة تلقي برضيع حي
أسفل سرير مريضة في »العدان«

ضبط مواطن أطلق النار 
على منزل جاره

كون���ا: قالت وزارة التعليم العالي امس ان خمس���ة من شاب يقفز من سيارة خاطفيه
طالبها الدارسني في نيوزيلندا تعرضوا حلادث مروري أسفر 
عن وفاة الطالب عبداهلل الدوس���ري وإصابة الطالب سالم 
العجم���ي إصابة بالغة. وذكر بيان صادر من وزارة التعليم 
العالي ان الطالب كانوا يستقلون سيارة خاصة ألحد الطلبة 
وتعرضوا حلادث أليم أس���فر عن وفاة احدهم وإصابة آخر 
ومغادرة الثالثة اآلخرين املستشفى بعد ان مت عالجهم وهم 
جمال العنزي وحمزة محم���د باقر وعلي احلربي. وأضاف 
البيان ان سفارتنا في استراليا قامت باتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة بعد علمها باحلادث ووقفت على س���ير التحقيقات 
وإجراءات عالج الطالب املصابني ونقل جثمان الطالب املتوفى 

الى الكويت.
وذكر البيان ان وزارة التعليم العالي قامت فور علمها باألمر 
باالتصال بأسرة الطالب املتوفى وكذلك اسر الطالب املصابني 
واطالعهم على حالة أبنائهم وقدمت التعازي واملواساة الى 

أسرة الفقيد ومتنت الشفاء العاجل للطالب املصابني.

محمد الجالهمة
فتح رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
مبارك الكبير حتقيقا، وأيضا متت االستعانة 
بكاميرات مراقبة داخل مستشفى العدان في 
محاولة للوصول الى هوية سيدة تخلصت من 
طفل حديث الوالدة اسفل سرير مريضة تقيم 
في الغرفة رقم 12 باملستشفى. وقال مصدر 
امني ان مريضة كانت تقيم في املستشفى 
منذ 4 ايام سمعت صوت طفل يبكي اسفل 
سريرها فأس����رعت بابالغ اجلناح، ولدى 
البحث أسفل السرير ُوجد طفل لم متر ساعات 
على والدته لتسجل قضية العثور على لقيط، 

ومت نقل الطفل الى احلضانة.

أمير زكي
أس����فر االنتش����ار املنظم لرجال جندة 
اجلهراء عن ضب����ط مواطن يدعى )ع.ع( 
أقدم على اطالق النار على منزل جاره جراء 
خالفات مالية. وكان����ت عمليات الداخلية 
ابلغت في س����اعة متأخرة من مساء امس 
االول عن ان هناك شخصا أقدم على اطالق 
الن����ار على منزل ج����اره ليتم ابالغ وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات 
والذي أمر بتمشيط منطقة النهضة، حيث 
جاء البالغ وعمل نقاط أمنية، وأس����فرت 
عملية التمش����يط عن توقيف مطلق النار 
وعثر بحوزته على سالح ناري نوع شوزن 

استخدمه في واقعة االعتداء.

أمير زكي
كلف رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي بالبحث عن شابني خليجيني جراء 
تس����جيل قضية بحقهم بعنوان »اخلطف 

والشروع في هتك عرض«.
ووفق مصدر امني فإن عمليات الداخلية 
تلقت فجر امس بالغا يفيد بوقوع مشاجرة 
ش����بابية واختطاف ش����اب داخل سيارة 
واالنطالق به ال����ى منطقة ميناء عبداهلل، 
فتم متشيط املنطقة من قبل دوريات جندة 
األحمدي ومت العثور على املخطوف، وأفاد 
بأنه اضطر الى القفز من املركبة للجناة هربا 

من مصير غامض كان بانتظاره.

علي الكندري 
اليوم وياكم

تس����تضيف »األنباء« 
اليوم مهاجم نادي الكويت 
لكرة الق����دم علي الكندري 
بني الس����اعتني 4 و6 مساء 
وذلك للحديث عن حظوظ 
الكويت في املنافس����ة على 
البطوالت احمللية وفرصة 
انضمامه لالزرق في الفترة 
املقبلة بجانب ذكرياته مع 
القادسية  السابقني  نادييه 
والتضامن، باالضافة الى الرد 
على اسئلة القراء وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 
 ،24830322 �  24830238 �

داخلي: 131 � 318.

نصل السكني في ظهر املجني عليه قبل اخراجه من قبل االطباء 


