
 محمد علي محمد البسـام ـ ٦١ عاما ـ الرجال: القادســـية ـ ق٣ ـ 
ج٣٠ ـ م٢ ـ ت: ٢٢٥٢٢٨٦٨ ـ ٢٢٥٢٢٨٨٨ ـ النساء: بيان ـ ق٢ 

ـ ش٣ ـ م٣ ـ ت: ٢٥٣٨٢٢٧٠.
  جاسـم حسـني علي كمـال ـ ٦٣ عاما ـ سلوى ـ حسينية اإلمام 
احلســـني ـ ق١ ـ مقابل مدرســـة الغـــامن ـ ت: ٩٩٠٢٠٦٢٥ ـ 

٩٩٩٩٩٨٩٨ ـ ٩٩١٣٩٠٠٩.
  مرزوق سعد محمد مرزوق الغريب ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: القرين ـ ق٥ 
ـ ش٧ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٦٤٦٠٦٨ ـ النساء: صباح السالم ـ ق٩ ـ 

ش٣ ـ مقابل ج٣ ـ م١٢ ـ ت: ٦٥١١٨٨١٣.
  وضحـة هندي سـعود، أرملة عمير عبداهللا عمير العجمي ـ ٧٨ 
عاماـ  الرجال: أبوحليفةـ  ق٢ـ  ش٢٦ـ  م١٨ـ  ت: ٦٦١٢٣٠٦٠ 

ـ النساء: أبوحليفة ـ ق٢ ـ ش٢٦ ـ م٣١ ـ ت: ٢٣٧١١٩٨٩.
  غلوم حسن محمد سكني الكندريـ  ٨٤ عاماـ  الرجال: ديوان الكنادرة 
ـ الشعبـ  ت: ٩٩٨٦٧٢٤٠ـ  ٩٩٦٦٥٦٩٦ـ  النساء: الرميثيةـ  

ق٤ ـ ش أحمد بن حنبل ـ ج٤١ ـ م٢ ـ ت: ٢٥٦١٨٨٨٣.
  محمد علي عيسى الرمضانـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: حسينية آل بوحمد 
ـ الدعية ـ قرب مركـــز االحقاقي الصحي ـ ت: ٦٦٠١٢٨١٨ ـ 

النساء: القصور ـ ق٧ ـ ش٣٢ ـ م٩ ـ ت: ٩٩٤٧٤٤١٦.
  عذبـي ابراهيم عبدالكـرمي الروضـان ـ ٣٠ عاما ـ الرجال: قرطبة ـ 
ق١ ـ ش األول ـ ج٥ ـ م٧١ ـ ت: ٩٩٢٦٠١٦٠ ـ النساء: جنوب 
الســـرة (الزهـــراء) ـ ق٢ ـ ش٢٢٧ ـ م١٦ ـ ت: ٦٥٧١٠٢٥٠ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  محمد خليفة أحمدـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  مسجد مقامس 
ـ ت: ٩٩٨١٤١١٧ ـ النســـاء: العـــدان ـ ق٦ ـ ش٩ ـ م٧ ـ ت: 

٦٦٨٨٦٨٦١ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  بدر خالد عبدالوهاب البابطنيـ  ٢٩ عاماـ  الرجال: ديوان البابطني 
ـ النزهة ـ ت: ٢٥٣٢٧٦٧٧ ـ النســـاء: ق١ ـ ش٧ ـ م٦ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  يوسـف عبداهللا الشـلفانـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: الشويخ بـ  ق١ـ  
ش١٣ـ  م٦ـ  ت: ٢٤٨٤٢٦٩٦ـ  النساء: الشويخ بـ  ق٤ـ  ش٤٠ 

ـ م٨ ـ ت: ٢٤٨٤٣٣٨٨ ـ الدفن بعد صالة العصر.
  بدر خالد بدر بسيس العتيبيـ  ١٨ عاماـ  الرجال: الرقةـ  ق٢ـ  ش٢ 
ـ م٤٠٩ ـ ت: ٥٥٧٤١٤١٤ ـ النســـاء: خيطـــان ـ ق٥ ـ ش٤٩ ـ 

م٢٣ ـ ت: ٩٧١٧١٠١٤. 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٢ الفجر 
 ٦٫٣٧  الشروق 

 ١١٫٤٥ الظهر 
 ٢٫٣٥ العصر 

 ٤٫٥٣ المغرب 
 ٦٫١٦ العشاء 

 كالم مباشر محطات 

 ساحل العاج.. الكويت  التهدئة مطلب ومكسب للجميع
 زار الصحافي في جريدة «الرياض» مازن السديري الكويت وكتب 
انطباعاته الشخصية عنها، ومما ذكره انها من أفضل وأجمل البلدان 
التــــي زارها، وقد أعجبـ  كما كتــــبـ  بالنهضة العمرانية التي ال تقل 
عن مثيالتها باخلليج، واخلدمات التعليمية والصحية واالســــكانية 
واحلريات املمنوحة للناس وتشريعات احلفاظ على كرامة املرأة، وقد 
كنا وبحق بحاجة لشــــهادة طرف محايد لتذكيرنا بخطأ االعتقاد أننا 

نعيش في خرابة مهضومة حقوق الناس بها.
< < <  

  ان أهم ســــؤال يجب ان يطرح هذه األيــــام هو: ماذا نريد حقا لهذا 
البلد ومستقبل أبنائه؟ أي هل نريد «صومال» أو «رواندا» أو أي وطن 
ممزق ومدمر آخر؟ أم نريد وطنا جميال متفائال يسعد الناس به حاضرا 
ومستقبال؟ أهمية هذا السؤال تنبع من اننا اذا ما حددنا الهدف الذي 

نريد سهل بعد ذلك ايجاد الوسائل املناسبة للوصول إليه.
< < <  

  فللكويت الهادئة اآلمنة اجلميلة وسائل ومسالك، وللكويت املشتتة 
املتأزمة املتمزقة احملترقة وسائل ومسالك كذلك، فطريق اعمار البلد 
ودميومته وسط األخطار احمليطة به يتطلب من اجلميع الدعوة للهدوء 
وعدم تصعيد اخلالف الى حدود لم تعتدها الكويت منذ نشأتها األولى، 
واحلفاظ على هيبة الســــلطة واحترام رجال األمن مسؤولية اجلميع 
فلم تضع الهيبة ويفقد االحترام في بلد من البلدان اال وتالهما اخلراب 

والدمار واسألوا اخوتنا األحبة في العراق ولبنان.
< < <  

  وال نحتاج في هذا السياق للتذكير مبا عشناه جميعا دون استثناء 
إبان الغزو الصدامي الغاشم الذي لم ميض عليه ـ للعلم ـ إال سنوات 
قليلة، لقد َسِلمنا آنذاك و«لن تسلم اجلرة في كل مرة»، ان االختالف 
واالحتراب والتخندق الداخلي أشد خطرا علينا مبرات عديدة من غزو 
صدام الذي وّحدنا وانتهى في أشهر قليلة، بينما تظهر التجارب احلية 

واملعيشة ان خالف االخوة أشد ضراوة من غزو 
اخلارج ويســــتمر الصراع بينهم عادة لعقود بل 
لقرون فانتبهوا ألنفسكم يا اخوة الوطن من كل 

الشرائح والفئات.
< < <  

  ان الشــــعب الكويتي ال يختلف في مكوناته 
العرقية والدينية والطائفيــــة واالجتماعية، بل 

حتى في مكونات جيناته وكروموزوماته عن شعوب دولنا اخلليجية 
الشــــقيقة، فلماذا استفرادنا دونهم باالشــــكاالت األمنية والسياسية 
التــــي متهدـ  متى ما تركناها تكبر وتســــتفحلـ  لتحويلنا الى ملعب 
آخر من مالعب الصراعات األهلية. لقد كشــــف موقع ويكيليكس عن 
تقرير خطير أرســــلته الســــفارة األميركية في الكويت قبل عام فقط 
نشرته الزميلة «الوطن» يذكر أن الكويت مكان مهدد للغاية أمنيا، أال 
يدعونا ذلك التقرير املهم الى تناسي اخلالف ورص الصفوف وتوحيد 
الكلمة قبل «وقوع الفاس بالراس» والندم حني ال ينفع الندم؟! االجابة 
واضحة وال حتتاج اال الــــى تفعيل التواد والتواصل بيننا، فالكويت 

وطننا جميعا.
< < <  

  آخر محطة: (١) توقف الندوات والندوات املضادة انقذ الكويت من 
التمزق الطائفي إبان فتنة ياســـر احلبيب فما الذي خسرناه حقا 
من ذلك االيقاف؟ ال شـــيء على االطالق وان كنا قد كســـبنا وحدة 

الوطن.
  (٢) الشكر للنواب األفاضل من قادة جتمع «إال الدستور» على 
ايقافهم الندوات واملرجو ممن يزايد عليهم من املرشحني ان يتوقفوا 
كذلك، فقد تســـتطيع خداع بعض النـــاس بعض الوقت ولكنك ال 
تســـتطيع خداع اجلميع طوال الوقت، وكلنا نعلم «البير وغطاه» 

يا.. مرشحني! 

 كانوا يسمون عاصمة ساحل العاج (أبيدجان) «باريس 
أفريقيا» بســـبب تفوقها على سائر املدن األفريقية في 
التنظيم واإلدارة، اليوم يحبس الناس في هذه الدولة 
أنفاسهم حتسبا حلرب أهلية تقترب رويدا رويدا بعد 
أن استبد اخلالف بني السياسيني ولم تنجح «الشرعية» 
في حسم هذا اخلالف، رئيس الوزراء الذي جاء بالطرق 
النظامية «احلســـن وترة» يواجه مبقاومة من منافس 
عنيد هو «لوران غباغبو» رئيس الوزراء السابق الذي 
لم يتقبل نتيجة عدم فوزه فحشد الشارع اعتمادا على 
قبيلته ولم يســـتمع الى وفد من االحتاد األفريقي زار 
ابيدجان والتقى بسائر األطراف، وطلب منه قبول نتيجة 
االنتخابات التي اعترف بها املجتمع الدولي ممثال باألمم 
املتحدة واالحتاد األفريقي وســـائر دول اجلوار، ولكن 
«غباغبو» يســـتمد قوته من عالقته القدمية بقيادات 
اجليش عندما كان رئيسا للوزراء وتعيينه ملدير محطة 
التلفزيون في تلك الفترة فســـيطر أيضا على االعالم 
الرســـمي، وبدال من أن حتسم االنتخابات الصراع فقد 
أججته بســـبب عدم قبول أحد األطراف لنتائجها، ما 
يفتح الباب على مصراعيه حلرب أهلية بدأت في صورة 
اغتيـــاالت متكررة ينقل أخبارها املراســـلون األجانب 

بشكل شبه يومي.
  زرت هذه الدولة قبل ١٢ سنة واليوم أتألم ملا يجري 
فيها، وأيضا أتألم ملا يجري في الكويت، املرض واحد 
فالطبيعة البشـــرية في بعض الدول النامية ال تقبل 
بنتائج االنتخابات، وبالذات إذا شربت من كأس السلطة 
والنفوذ وتضخمت عندها «الـــذات» الى درجة الورم 

املتضخم، وبشكل يثير الشفقة.

  لقد طـــال الكتاب الكويتيني من 
«احملرض» ومـــن حوله، تعريض 
وسباب بسبب عدم انسياقهم وراء 
محاولته جر البالد نحو االحتراب، 
ووعيهم مبا ميكـــن أن تصل إليه 
األمـــور، فأطلق عبـــارات «اإلعالم 
الفاسد» بكل اجتاه في عبثية مؤملة 

لـــم يدر صاحبها أن الناس قد تعلمت مبا فيه الكفاية، 
وأنها ال ترغب في تكرار الدروس واملآسي، ولسان حالها 

يقول «انتهى الدرس».
  كلمة أخيرة: لم تعد األغلبية صامتة، فالديوانيات عبرت 
عن اســـتيائها من الشحن وهي تتألم لتجاهل من عقد 
ندوة حتريض رغم التوجيهات احلكيمة من املسؤول 
األول في هذا البلد، ما دعا رجال مثل الشيخ عبدالرحمن 
عبداخلالق الى نشر مناشدة أعضاء مجلس األمة عبر 
الصحف لتغليب احلكمة واالنتباه الى ما سيجره هذا 

التصعيد على البلد من ويالت.
  شكرا لألغلبية التي لم تعد صامتة، شكرا لربات بيوت 
حتدثن في وســـائل اإلعالم، قالت إحداهن: «وبعدين؟ 
الى متى ما نتعلم؟ ناطرين األمم املتحدة تتدخل؟ ترى 

احلني مو مثل أول، محد صوبكم».
  شكرا للشـــباب الذي رفض ممارسات ال تريد لهذا 
البلد اخلير، سألني بعضهم: «ماذا تريدوننا أن نفعل؟ 
رأينا ما حدث آلبائنا وأهلنا قبل عشـــرين عاما، ولن 
نسمح بتكرار ذلك في صور جديدة»، قلت لهم: «أدعو 
اهللا عز وجل أن يحفظ البلد ومن فيه وأن يلهم اجلميع 

الرشاد».

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 البقاء هللا 

 إسرائيلي يزعم: مصر قتلت أشرف مروان
 زعم كتاب إســـرائيلي جديد أن أشـــرف مـــروان رجل األعمال 
املصري وصهر الرئيس املصري الراحل جمال عبدالناصر كان عميال 
للموساد منذ عام ١٩٦٩ وحذر اسرائيل من شن مصر حرب ضدها 
قبل يومني من اندالعهـــا، واتهم مؤلف الكتاب املخابرات املصرية 
بقتل أشرف مروان الذي عثر على جثمانه بعد ان سقط من شرفة 
شقته في لندن. وتابعت جريدة الوفد التي نقلت اخلبر: وواصل 
مؤلف الكتـــاب مزاعمه بالقول ان مروان لـــم ينتحر، ولكنه قتل 
بواسطة االستخبارات املصرية، التي انتقمت منه بسبب خيانته، 
بعد ان كشفت اسرائيل عن تعاونه معها قبل تاريخ وفاته ببضع 
سنوات، وعرضت صحيفة «هآرتس» االسرائيلية بعض التفاصيل 
في الكتاب الذي يحمل اسم «املالك اشرف مروان واملوساد ومفاجأة 

حرب يوم الغفران» للبروفيسور اوري بر يوسيف. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: النوم غير المريح يؤثر سلبا على السلوك ويؤدي إلى اعتالل الصحة.

  ـ غريبة مع اننا في الوطن العربي نايمين منذ زمن بعيد على الدوام ومع 
ذلك حالنا ال يسر عدوا وال حبيبا!

 «التربية» تستفسر عن أهمية ساعة النشاط و«المعلمين» تصف الطلب 
بالفضيحة.

 أبواللطف  واحد  ـ «تو الناس» يا تربية!


