
 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٦ الفجر 
 ٦٫٤١ الشروق 

 ١١٫٤٩ الظهر 
 ٢٫٣٩ العصر 

 ٤٫٥٧ المغرب 
 ٦٫٢٠ العشاء 

 البقاء هللا 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 االمين العام للجامعة العربية: اعتراف دول اميركا الالتينية بفلسطين 

يمنح وزنا للمفاوضين.
  - والسؤال ماذا قدمت جامعتنا العربية لزيادة «وزن المفاوضين»؟!

 جهاز مبتكر، يحاكي النبات، لتوليد وتخزين الطاقة من الشمس.
  - واحنا يبيلنا جهاز لتخزين الطاقات السياسية المتفجرة بالبلد.

 أبواللطف  واحد

 المرزوق: كسوف جزئي في الكويت الثالثاء المقبل 
 قال الباحـــث الفــلكي عـــادل يوســـف املرزوق 
إنه في يوم الثـــالثاء املقبل سيحدث كسوف جزئي 
للشـــمس وميكن مشـــاهدته في الكويت والشرق 

األوسط.
  وأضاف املرزوق في بيان صحافي ان هذا الكسوف 
سيبدأ في متام الساعة ١٠:٤٣ صباحا بالتوقيت احمللي 
ملدينة الكويت وينتهي في متام الســـاعة ١:٣٣ ظهرا 
وتكون مدته ساعــــتني وخمسني دقيقة، مشيرا الى ان 
انسب وقت ملشاهدة هذا الكســـوف الساعة ١١:٥٠ قبل 
الظهيرة وسيـــحدث هذا الكـــسوف اجلزئي للشمس 
فـــي اجلزء العلوي منها في خطها الشـــمالي ودعا 
املرزوق املواطنني واملقيمني الى استخدام النظارات 
املعتمة ملشاهدة هذا الكسوف تفاديا لإلصابة بحروق 

العني عند الظهر عند النظر املباشر للشمس. 

  ظهور حفيد لصدام حسين من ابنه عدي يطالب بمليارات أبيه وعمه وجده
 تركيا ـ وكاالت: ظهر في تركيا 
شاب يدعي انه حفيد املقبور صدام 
حسني وابن عدي، ومن الطبيعي 
ان يطالب بثروة ابيه وجده وهي 
باملليــــارات لكن الــــى اين تتجه 
املطالبات للحكومــــة العراقية ام 
التي اخذت  الســــورية  للحكومة 
جزءا من ثروة عدي قبل ان تعيده 
للعراق ليلقى مصيره املعروف مع 
الذي ترك مليارات  شقيقه قصي 
غير معروفة ايضا ومات ابنه معه 
في ذلك املنزل املشــــؤوم؟ وابدت 
الصحافة الكردية والتركية اهتمامها 

لــــه صفحات  باحلفيــــد وافردت 
ومقاالت كثيرة. وبعد مرور عدد 
من السنوات على سقوط النظام 
العراقي في ابريل ٢٠٠٣ يظهر شاب 
وسيم من تركيا يعلن وبكل ثقة 
انا االبن  لوسائل األعالم ويقول: 
الشــــرعي لنجل رئيــــس العراق 
األسبق عدي صدام حسني، لذلك 
اطالــــب احلكومة العراقية بثروة 
والدي. وبعد سنوات من الصمت، 
فجأة وفي مقابلة مع جريدة «يني 
شفق» التركية قالت والدة الشاب 
مسعود واسمها سيفيم: في العام 

١٩٨٢ قمت بسفرة الى العراق من 
أجل زيارة عمتي التركمانية والتي 
متلك فندقا في العاصمة العراقية 
بغداد، وفي احدى الليالي وضمن 
منهاج حفل وســــهر وموســــيقي 
طلبوا من احلاضرات أن يتقدمن 
الجراء مسابقة اختيار ملكة جمال 
تلك اجللســــة، وتقدمت مع عدد 
من املوجــــودات، وتوجت كملكة 
جلمــــال احلاضــــرات، وبالصدفة 
كان من بني احلضور عدي صدام 
حسني، وبعد التتويج طلبني عدي 
الجلس على طاولته مبديا إعجابه 

بجمالي وانوثتي، وتكررت اللقاءات 
وبعد فترة تزوجنا على سنة اهللا 
ورسوله. وعشت ملدة ثالثة أشهر 
كأي أميرة حيث قصور وسيارات 
فارهة ومجوهرات وخدم وحشم 
وهدايا، لكن بعد االشــــهر الثالثة 
حتول عدي الى إنسان آخر، حيث 
أمسى يعاملني بقســــوة واهانة 
وكنــــت حينها حامال في الشــــهر 
الثالث، وعدت سرا إلى تركيا وكانت 
هناك أكثر من محاولة الغتيالي، 
لكن اجلهات االمنية أحبطتها، ثم 

اجنبت ولدا اسميته مسعود.  مسعود مع والدته  الباحث الفلكي عادل يوسف املرزوق 

 فضيلة ضاحي فهد الضويحي، أرملة: راشد 
سعد العبيدان ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: 
القصـــور ـ ق٢ ـ ش١٩ ـ م٤٣ ـ ت: 
٦٦٥٤٨٩٨٢ـ  النساء: عبداهللا مباركـ  
ق٨ ـ ش٨١٨ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٧١٠٢١٢.

  فيصل محمد معتوق العسالويـ  ٥٦ عاماـ  
الرجال: العارضيةـ  ق١ـ  ش٣ـ  م٤٤ 
قسائمـ  ت: ٩٩٨٧٩٧٢٧ـ  ٩٩١٨٨٥٥٨ 
ـ النساء: العدانـ  ق٣ـ  ش٣٦ـ  م٣٢ 

ـ ت: ٢٥٤٢١٧٦٨ ـ ٦٦٩٥٩٦٨٥.
  ربيحـة محمد سـليمان املغامس، زوجة 
مســـاعد محمد علي املخيطر ـ ٥٦ 
عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق٣ ـ ش٦ 
ـ ديوانية املغامس ـ ت: ٩٧٨٨٨٥٠١ 
ـ النساء: مشرف ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٨ 

ـ ت: ٢٥٣٨٦٣١٤.
  مرمي عيسـى عبداللطيف العيسى، أرملة 
ابراهيم سلطان الشهابـ  ٨٤ عاماـ  
الرجال: الفيحاءـ  ديوان عبداللطيف 
العيسى ـ ق٧ ـ قرب بيت التمويل 
الكويتيـ  ت: ٩٩٠٤٠٧٩٤ـ  النساء: 
جنوب السرةـ  حطنيـ  ق١ـ  ش١٠٢ 

ـ م١٩ ـ ت: ٢٥٢٢٥٧٦٠.
  صالح محمد صالح الشـايجي ـ ٦٨ عاما ـ 
صباح السالمـ  ق٦ـ  ج٦ـ  ش األول 

ـ م١ ـ ت: ٢٥٥٢٦٩٣٩ ـ ٩٧٧٧٥٢٥٠.
  صالح حمد ابراهيم الدريويش ـ ٨٤ عاما ـ 
الرجال: العدان ـ ق٧ ـ ش١٧ ـ م٣١ ـ 
ت: ٩٩٨٣٩٤٤٤ـ  ٦٦٠٤٧٧٣٢ـ  النساء: 
عبداهللا املبارك ـ ق١ ـ ش١٣٦ ـ م١١ 

ـ ت: ٩٧٥٨٠١٧٢.
  فاطمة سيد ابراهيم محمد القطان، ارملة 
هاشم علي ابراهيم الكندري ـ ٨٥ 
عاما ـ الرجـــال: بيان ـ ق١٣ ـ ش٦ 
ـ م٦ ـ مقابل الســـفارة األميركية 
ـ ت: ٩٩٩٤٥٦٧١ ـ النســـاء: صباح 
السالم ـ ق١٠ ـ ش١ ـ ج٤ ـ م٢١ ـ ت: 

.٩٩٥٠٥٣١٦
  فالح فهيد العواد العجميـ  ٥٩ عاما 
ـ الرجال: الصباحية ـ ق١ ـ ش١٤ ـ 
م٨٦ ـ ت: ٩٩٧٧٩٧٩٨ ـ ٦٦٥١٣٦٩٣ 
ـ النساء: الصباحية ـ ق١ ـ ش١٤ ـ 

م١١٢ ـ ت: ٢٣٦١٠٩٦٧.
  علي عبيـد جليغم املطيـري ـ ٨١ عاما ـ 
الرجال: العيونـ  ق٣ـ  ش١٠٢ـ  م١٠٢ 
ـ مقابل ثانوية صباح الناصرـ  ت: 
٩٩٤٧٧٧٠٦ ـ ٩٧٩٨٣٣٩٨ ـ النساء: 
اجلهراء القدمية ـ ق٢ ـ ش٩ ـ ج٢ ـ 
م٤٠ـ  ت: ٩٩٨٩٠٥٠٧ـ  الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة اجلهراء. 

 مقاالت الزمالء 
كّتاب الصفحة 

األخيرة
  ص ٥٤

  
  الصفحة األمنية

  ص ١٤
  

  صفحة آراء
  ص ١٣ 


