
 لم تقتصر االحتفاالت مبئوية 
أديب نوبل الكبير جنيب محفوظ 
على االوساط الثقافية املصرية 
والعربية، حيث قررت اسرائيل 
االحتفـــال مبحفوظ من خالل 
املالحق الثقافية لكبرى صحفها 
التي زخرت بالعديد من املقاالت 

النقدية عنه.
  وبحســـب موقع صحيفة 
«األهرام» املصرية، يعد جنيب 
محفوظ من أكثر الشخصيات 
التي يهتم  العربيـــة  الثقافية 
بهـــا املثقفـــون والباحثـــون 
االســـرائيليون، ويبـــرز ذلك 
من املالحـــق الثقافية التابعة 
لكبريـــات الصحف هناك مثل 
اليوم» و«يديعوت  «إسرائيل 

أحرونوت» و«معاريف» و«هاآرتس» التي تضمنت 
عدة مقاالت نقدية عن محفوظ، في اطار االحتفال 

مبئويته.
  ووفق الصحيفة، يحظى أديب نوبل املصري 
مبكانة كبيرة عند القارئ االسرائيلي، ففي تقرير 
بثه التلفزيون هناك أشار الى ان هناك ما يقرب من 
١٣٠ رسالة دكتوراه وماجستير أجراها الباحثون 
والطلبة االسرائيليون على أعمال محفوظ االدبية، 

خاصة الثالثية التي يصفونها 
برائعة االدب العربي.

  تذكر «األهـــرام» ان الكاتب 
االسرائيلي سامي ميخائيل هو 
أول من ترجم ثالثية محفوظ 
للغة العبرية، واستغرقت هذه 
الترجمة قرابة العشر سنوات 
وحققت الكثير من املكاســـب 
مليخائيـــل بعـــد طرحهـــا في 
االسواق، وقد لفت في حديثه 
لصحيفة «هاآرتس» ان من يقرأ 
الثالثية فقد قرأ شرائح املجتمع 

املصري بكل طوائفه.
  وفي ملف لصحيفة يديعوت 
أحرونـــوت ذكرت، بحســـب 
«األهرام» ان الثالثية ليســـت 
وحدها مركـــز االبداع الفكري 
حملفوظ، ولكن هناك الكثير من االعمال االخرى 
مثل «اللص والكالب» أو «أوالد حارتنا» و«ثرثرة 
فوق النيـــل» التي مت طرحها فـــي أحد االفالم 
االســـرائيلية، باالضافة الـــى متثيلها على أحد 
املســـارح في حيفا، كذلك أعربت الصحيفة عن 
أسفها الشـــديد لعدم زيارة محفوظ اسرائيل، 
معتبرة أن عدم حضوره الى تل أبيب خســـارة 

كبيرة. 

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: وقع الرئيس األميركي بــــاراك أوباما قانونا 
مينح تعويضات لعمال اإلنقاذ والناجني من هجمات ١١ ســــبتمبر الذين 
يعانون من مشاكل صحية بسبب مواد تعرضوا إليها أثناء محاولتهم 

إنقاذ الضحايا في برجي مركز التجارة العاملي بنيويورك.
  وقال أوباما «أتشرف بتوقيع قانون جاميس زادروغا لصحة وتعويضات 
هجمات سبتمبر بهدف ضمان أن عمال اإلنقاذ والسكان والطالب وغيرهم 
من الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بكارثة برجي مركز التجارة 
العاملي يستطيعون احلصول على العناية الطبية والعالج الذي يحتاجون 
إليه». وشدد على أن األميركيني لن ينسوا «شجاعة رجال اإلطفاء والشرطة 
واملســــتجيبني األوائل الذين خاطروا بحياتهــــم إلنقاذ اآلخرين». وكان 
الكونغرس وافق على مشــــروع القانون الذي تبلغ قيمته ٤٫٣ مليارات 
دوالر قبل بدء عطلة األعياد ووقعه أوباما األحد فيما كان ميضي ما تبقى 
مــــن عطلته في هاواي. ورحب عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبورغ 
بالتوقيع على مشروع القانون الذي سمي باسم جيمس زادروغا وهو 
من أوائل ضباط الشرطة الذين هرعوا الى منطقة برجي مركز التجارة 

العاملي وتوفي متأثرا جراء إصابته مبرض في الرئة. 

ـ وكاالت: عاب األديب   الرياض 
واإلعالمــــي الســــعودي عبــــداهللا 
عبدالرحمن الزيــــد على من يجيد 
الفصحى اجتاهه إلى كتابة الشعر 
الشــــعبي والكتابة بالعامية، وقال 
الزيد انه ليس ضد الشعر الشعبي، 
ولكنــــه ضد الفصيــــح الذي يترك 
الفصحى ويتجه للشعر الشعبي. 
وحسب «ســــبق» االلكترونية أكد 
األديب السعودي خالل استضافته 
في برنامج «ســــاعة حوار»، الذي 
يعده ويقدمــــه اإلعالمي املعروف 
د.فهد السنيدي على قناة «املجد»، ان 
الشعر الشعبي يعتبر إبداعا وإنتاجا 

بشــــريا مثله مثل غيره، جيده جيــــد، ورديئه رديء. 
وعن موقفه من الليبرالية قال الزيد: «أستغرب إذا كنا 
أعطينا منهجا عظيما نزل في القرآن الكرمي، وجاءت به 

السنة النبوية، ولدينا كل هذا الهدي 
والقيم، ونعلم انه ال إكراه في الدين، 
ثم نتتبع هذه املسميات!». وحتدث 
الكاتب واألديب الزيد عن أدونيس 
قائال انه رجل لــــه اعتقادات، وهو 
حر، ولكن أنا بوصفي متلقيا أقرأ له 
وأفهم إبداعه وإنتاجه ولغته، خاصة 
أنه خدم التراث ومجموعة الشعر 
العربي. علما بأن أدونيس ال يعنيني، 
وليس قدوة لــــي. ووصف الكاتب 
واألديب احلالي بالسكوني البارد، 
كونه لم يرحب بالتجارب اجلديدة 
والقصائد احلديثة. وأشار في سياق 
احللقة إلى أن هناك حداثتني، وليست 
حداثة واحــــدة، فاألولى حداثة فكرية، والثانية حداثة 
أســــلوب ولغة، «وأنا أميل مع األخيرة، كونها البد أن 

تواكب العصر ولغة العصر». 

 كونا: اكــــد الباحث الفلكي د. صالح العجيري ان اليوم 
سيشهد حدثا فلكيا نادر احلدوث حيث يتزامن فيه كسوف 

الشمس اجلزئي مع موعد صالة الظهر في الكويت.
  وقال د.العجيري ان بداية الكســــوف ستكون في متام 
الساعة العاشــــرة و٤٢ دقيقة فيما يحني وقت آذان الظهر 
الساعة ١١ و٥٢ دقيقة وسيكون وسط الكسوف الساعة ١٢ 
و٩ دقائق قبل أن ينتهي الكسوف في متام الساعة الواحدة 
و٣٤ دقيقة. وأضاف ان اجلزء املنكسف يقدر في أفق الكويت 
بـ ٤٣٪ من قرص الشمس وتكون مشاهدة الكسوف ممكنة 

مع انتفاء املوانع كظهور بعض السحب املتفرقة.
  وحذر د.العجيري املواطنني واجلمهور من مغبة النظر 
الى قرص الشــــمس بالعني املجردة أثناء حدوث الكسوف 
حيث يلزم لذلك استخدام نظارات خاصة بالكسوف أو من 
وراء زجاج مدخن بدرجة عالية او فيلم أشعة. واشار الى أن 
الفلكيني يراقبون ويشاهدون الكسوف عادة مبنظار خاص 
(فلتر) كما سيتم تزويد اجلمهور في مرصد العجيري بالنادي 

العلمي مبناظير خاصة ملشاهدة هذا احلدث الفلكي. 

 بال قناع أمانة

 سيدي سمو الرئيس الرأي الشرعي.. والواقع العملي
 ظهر في هذه االيام الكثير من اآلراء والتوجهات 
التي تصبغ على االحداث احلالية الصفة الشرعية 
وبالتالي توجه الرأي عند البعض على انه محظور 
شرعا خاصة فيما يتعلق باستجواب رئيس الوزراء 
والتصويت على كتاب عدم التعاون، فهناك البعض 
من طلبـــة العلم وبعض الهيئات أسســـت الرأي 
على معطيات معينة قد تكون غير واقعية وغير 

صحيحـــة النه يجب عدم احلكـــم على اي واقعـــة او حدث اال بعد 
االحاطة به من جميع جوانبه وفهمه الفهم الصحيح املؤهل وسؤال 
اهل االختصاص، ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كانت 
الصورة غير صحيحة ومشـــوهة فســـيكون الرأي بالضرورة غير 
صواب فعندما يتكلم البعض عن ضرورة طاعة ولي االمر والتحذير 
مـــن اخلروج عليه فهذا حق ال جدال فيه، ولكن ان يربط هذا املفهوم 
بالواقع العملي واسقاطه على واقعة االستجواب وعدم التعاون فهذا 
خطأ جســـيم الن ولي االمر حفظه اهللا قـــد ارتضى واتفق ان تكون 
محاسبة رئيس الوزراء والوزراء عن طريق مجلس االمة والذين هم 
باملفهوم الشرعي اهل احلل والعقد بل وقد أكد على ذلك مرارا وتكرارا 
بالطلب من اعضاء مجلس االمة ممارسة جميع صالحياتهم حتت قبة 
املجلس فعندما ميتثل االعضاء لهـــذه التوجيهات ال يجوز وصفهم 
باملخالفة او اخلروج او عصيان ولي االمر، كذلك يجب ان نعي حقيقة 
مهمة وهي ان موضوع كتاب عدم التعاون هو عبارة عن شهادة ورأي 
اعضاء مجلس االمة في رئيس الوزراء يرفع لألمير الذي في النهاية 
له الرأي النهائي في اعفائه او استمراره، اذن العملية ال تتجاوز طلب 
الشهادة باحلق فيمن يستحق منصب رئيس الوزراء ال غير، وعلى 
من كلف بالشـــهادة ان يشـــهد مبا علم وان يراقب اهللا في ذلك، فال 
ينبغـــي ان ننظر الى الواقع من زاوية واحدة وقد تكون غير واقعية 
الن موضوع طاعة ولي االمر في املعروف قضية محســـومة ال ادري 
ملاذا يزج بها اآلن؟ ولكن ما يجب عدم اغفاله هو ان االسالم ال يرضى 
بالظلم وانتهاك حرمات الناس وهدر كراماتهم بل ان الشريعة جاءت 
حلفظ هذه املقومات الرئيســـية ويجب العلم أن هناك فرقا بني انكار 
املنكـــر مهما كان فاعله وبني ان تقول على املنكر انه معروف مبجرد 
انه وقع من ولي االمر او غيره، فالسلف الصالح لم يقروا املنكر ولم 
يضفوا عليه الصورة الشرعية ويجيروا له االدلة بل اصروا على احلق 
وصبروا عليه فهذا االمام احمد بن حنبل لم يقر ولي االمر على دعواه 
بخلق القرآن بل انكر عليه وخالفه ولكنه لم يخرج عليه وصبر على 
ذلك، كذلك شيخ االسالم ابن تيمية لم يقل يوما للمنكر انه معروف 
مبجرد ان قال به ولي االمر او غيره فيجب ان نفرق بني انكار املنكر 

واسداء النصيحة وبني اخلروج وشق عصا الطاعة.
   ان العمل السياسي في اصله مشروع ومرتبط باملصالح واملفاسد 
واالجتهاد وال ينبغي تنزيل االحكام الشرعية على الوقائع السياسية 
التي ال حتتمل هذا القياس الشرعي الن التوسط في هذا املقام واجب فال 
نبعد الشرع عن واقعنا السياسي وال نقحمه في كل صغيرة وكبيرة 
ونحمله ما ال يحتمل ولكن االمور منوطة باملصالح واملفاسد وحسن 
الظن باالخوة الذين يتوسم فيهم اخلير والصالح من اعضاء مجلس 

االمة وان يكون هذا نهجهم وطريقهم في ممارسة العمل السياسي.

 كم كنت اود لو أنني أحزم كلماتي 
هذه وأقدمها لـــك طاقة ورد في يومك 

العصيب هذا.
  «أما أيام الوطن العصيبة فما أكثرها 

وما أكثر تناسلها».
  ولكن الورد ذو لغة ضعيفة مستجدية 
هينة، وما أظننا اليوم ـ يا ســـيدي ـ 
بحاجة اليها بقدر ما نحن بحاجة الى 
لغة الوضوح والعالنية واملباشـــرة، 
لغة صادقة محبة ال شامتة وال حاقدة 

وال حاسدة.
  سيدي سمو الرئيس:

  غدا ستشهد الكويت جلسة التصويت 
علـــى كتاب عدم التعـــاون الذي قدمه 
عشرة من نواب مجلس االمة، وحسب 
القراءات كلها، فان ســـموك ستتجاوز 
هذا االمتحان العصيب وستنال الثقة 
وستلمع يدك بشارة النصر، وستعلو 
ثغرك االبتسامة. ولكم كنا نود أن نفرح 
لفرحك ونشاركك أعياد نصرك، ولكن 

سامحنا ـ يا سيدي ـ ان لم نفعل! 
  سيدي سمو الرئيس:

  ان البالد ليست قائمة على مجلس 
االمة واحلكومـــة واملماحكات بينهما، 
ولكن البالد مجموعة أنشطة واجنازات 
واســـتحقاقات وحقـــوق يتعني على 
احلكومة حتقيقها، فأين حكومة سموك 
من كل ذلك؟! ماذا اجنزت لنا وحققت 
من أمور مادية ومعنوية؟! وما خططها 
حملاربة الفساد والقضاء على املفسدين 
في القطاعـــات كافة وليس في االمور 
املالية فقط، وبالذات في قطاع االعالم 
املتفلت والذي ال يرعى ذمة وال ميلك 
أدنى درجـــات الوطنية؟! وماذا عملت 
حكومتك من أجل احلفاظ على وحدة 
الشـــعب وتذويب الفـــوارق العرقية 
والطائفية والفئويـــة؟! وماذا عملت 
الجل اعادة وجـــه الكويت احلضاري 
الذي كانت عليه البالد في ســـتينيات 

القرن العشرين؟!
  أين رعايتها لآلداب والفنون والفكر 
و«الرياضـــة وما يجري فيها»؟! واين 
احتضانها لالنشطة العلمية واالبداعية 
وتنشيط البحث العلمي وتعزيز حرية 
املعتقد الدينـــي وتخليص البالد من 

هيمنة الفكر املتخلف 
وســـيطرته علـــى 

القرار في البالد؟!
  أين حرصها على 
احلريات  تعزيـــز 
وصيانة حق الفرد 
في اختيـــار منط 

العيش الذي يناســـبه، وهذا ما كفله 
له الدستور؟!

  اجلرمية يا سيدي في ازدياد مخيف، 
وجتار االقاماتـ  وهم أحد أسباب انتشار 
اجلرمية ـ سالطني ميسكون مبفاصل 
البالد دون أن جترؤ حكومتك حتى على 
دق أبواب قصورهم أو فتح ملفاتهم، 
بينما رجال أمن حكومتك وعســـكرها 
وأسودها وأشاوسها، يطاردون فرحة 
البســـطاء ليقضوا عليها فرحني مبا 
غنموا، ولتمـــأل صـــور انتصاراتهم 

الصحف حتمل نبأ النصر العظيم!
العظم واهن    مواطن أعزل رقيـــق 
اجلسد يســـحل ويركل وتنهال عليه 
هراوات رجال االمن حتت السمع والبصر 

واالضواء الكاشفة!
  أخطأ هو؟ نعم أخطأ ولكن متى كان 
عقاب اخلطـــأ فوريا وينفذ دون حكم 

ودون محاكمة؟!
  جعلت مـــن مواطنيك خصوما لك 
وقاضيتهم ولم تعف عنهم حني ُزّجوا 
في السجون! لتكون بذلك أول شيخ ـ 

ال أول رئيس وزراء ـ يفعل ذلك!
  أال ترى فـــي ذلك أنك قد غيرت في 
طبيعة العالقة التقليدية الكويتية بني 

الكويتيني وحكامهم؟!
  سيدي سمو الرئيس:

  ال أحد فـــي الكويت إال ويتمنى لك 
النجاح فـــي ادارة البـــالد واالخذ بها 
التقدم والرقي والســـالم  الى مصاف 
االجتماعي والرفاهية والعدل واملساواة، 
وليس مـــن أحد يضع لك العراقيل أو 
ينصب لك الفخاخ، وال تصدق الوشاة 

ان أسّروا لك بذلك.
  ألهمـــك اهللا يـــا ســـيدي الصواب 

ووفقك.
  وال تنس ـ يا ســـيدي ـ أن الكويت 

وطننا نحن أيضا مثلما هي وطنك. 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 
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كسوف جزئي للشمس

منطقة الكسوف الكلي

الشمس القمر االرض
منطقة الكسوف اجلزئي

الكسوف االعظم

 د. صالح العجيري 

 جنيب محفوظ 

 باراك أوباما 

 عبداهللا الزيد 

 أسرة سودانية تطلق اسم «استفتاء» على مولودها الجديد! األزهر يدرس تشكيل لجنة خاصة لقبول طلبات إشهار اإلسالم

 صحف إسرائيل تأسف لعدم زيارة نجيب محفوظ تل أبيب
 أوباما يوّقع قانون التعويض لعمال اإلنقاذ 

  والناجين من هجمات ١١ سبتمبر

 أوضح أن للفن طرقًا وأساليب ليس من بينها تجاهل القيم

  األديب الزيد: عيب على الفصيح أن يكتب الشعر الشعبي

 تجار هنود: أسعار البصل تتراجع منتصف الشهر

 ضريبة سياحية على المبيت في فنادق روما

 العجيري: حدث فلكي نادر في الكويت اليوم 
بتزامن كسوف الشمس الجزئي مع وقت الزوال

 القاهرة ـ وكاالت: ذكرت مصادر مطلعة ان شيخ 
االزهر د.احمد الطيب يدرس حاليا انشاء جلنة خاصة 
للراغبني في اشهار اسالمهم تضم في عضويتها عددا 

من كبار علماء االزهر ورجال قانون.
  وبحســــب موقع جريدة «الشعب»، فإن ذلك أتى 
بهدف تنظيم اجراءات اشهار االسالم بعيدا عن جلنة 
الفتوى باالزهر علــــى ان يقتصر دور االخيرة على 
اصدار الفتاوى الدينية فقط بعيدا عن املشاكل التي 

يترتب عليها اعمال اشهار االسالم.
  واكدت املصادر ان مهمة اللجنة اجلديدة ستكون 
التأكد من حقيقة اسالم الراغبني في ذلك من املصريني، 
خاصة بعد ان تلقى شيخ االزهر تقارير امنية تشير 

الــــى ان عددا كبيرا من احلاالت التي قامت باشــــهار 
اسالمها في الداخل كانت بهدف التخلص من مشاكل 
شــــخصية، مثل رغبة بعض االزوا في التخلص من 
حياتهم الزوجية بالطالق، خاصة ان املسيحية حترمه 
اال في حالة الزنا او اجلنون او العجز اجلنســــي او 

دخول االسالم من اجل الزواج من مسلم.
  الى ذلك، كشف التقرير الذي اعدته جلنة الفتوى 
باالزهر عــــن اعداد الذين دخلوا االســــالم هذا العام 
حيــــث بلغوا ٢٥٠٠ حالة من داخــــل مصر ويتراوح 
عدد احلاالت شهريا ما بني و ٣٠٠ شخص، كما تتنوع 
فئاتهم واعمارهم، لكن اغلبهم من الشباب والشابات 

من سن ١٨ الى ٣٠ عاما. 

 أطلقت اسرة سودانية من اطراف اخلرطوم اسم 
«استفتاء» على مولودها اجلديد، وقدمت االسرة 
الدعوة للرئيس السوداني البشير ونائبه اجلنوبي 
سلفاكير حلضور مناسبة تسميته في نداء اخير 

إليقاف االنفصال ودعم الوحدة.
  وفسر آدم إسحاق اســـماعيل عم الطفل سبب 
التسمية قائال ان االسرة اطلقت اسم استفتاء على 
الطفل لتوصيل رســـالة للرئيس السوداني عمر 
البشير ونائبه بنداء اخير للوحدة، آمال ان يحضر 

قائدا الشمال واجلنوب حفل سبوع الطفل، الذي 
يطلق عليه في السودان «سماية» إلبالغهما هذه 
الرسالة. وكانت والدة الطفل عائشة عبداهللا محمد 
قد قررت قبل وضع جنينها ان تطلق عليه اســـم 
«وحدة» اذا كان املولود فتاة، و«استفتاء» ان كان 
ذكرا. كما اعرب والد «استفتاء» عزالدين الضي ابكر 
عن قلقه ان تنتقل عدوى االســـتفتاء الى دارفور، 
متمنيا ان يعم األمن والسالم كل ارجاء السودان 

شرقا وغربا وشماال وجنوبا. 

 نيودلهــــي ـ د.ب.أ: قال جتار جملة فــــي دلهي ان من املتوقع ان 
تشهد اسعار البصل املرتفعة جدا وتراجعت بشكل طفيف هبوطا 

آخر بحلول منتصف الشهر اجلاري.
  وقال جتار في سوق «ازادبور ماندي» اكبر سوق جملة للخضروات 
في آسيا ان من املرجح ان تتراجع اسعار البصل بشكل حاد بحلول 
يوم ٢٠ يناير اجلاري مع وصول شحنات جديدة من احملصول الذي 
يعد الوجبة الرئيسية في معظم الوجبات في الهند ومصدر احتجاجات 
في املاضي. وقال راجان شارما االمني العام لغرفة «ازادبور» للفاكهة 
واخلضروات لوكالة االنباء الهندية اآلسيوية انه مع جني احملصول 
بالفعل في واليات مثل راجاستان وجوجارات ومهاراشترا وماداهيا 
براديــــش، نتوقع وصول كمية اكبر مــــن البصل بحلول ١٥ الى ٢٠ 
يناير، وصول احملصول سوف يؤدي بالتأكيد الى تراجع اسعاره. 
وتراجعت اســــعار البصل في اسواق اجلملة حيث تراوحت من ٢٥ 
الى ٤٥ روبية (٠٫٥٦ الى دوالر واحد) للكيلو الواحد لكن اســــعاره 
في سوق التجزئة ظلت عند مستوى مرتفعا ما بني ٤٠ و ٦٠ روبية. 
وبدأت اســــعار البصل في الزيادة من االسبوع االخير من ديسمبر 

املاضي، وقفزت لتتراوح بني ٨٠ الى ١٠٠ روبية للكيلو الواحد. 

 روما ـ د.ب.أ: اعمدت مدينة روما ضريبة ســــياحية على املبيت 
في فنادقها الفاخرة بدءا من العام اجلديد. وجاء قرار عمدة املدينة 
جياني اليمانو فرض هذه الضريبة مع بداية العام اجلديد بســــبب 
نقص موارد املدينة العريقة ذات اآلثار التاريخية العديدة والكنوز 
القدمية واملباني التاريخية واملتاحف الكثيرة باالضافة الى الڤاتيكان 

مما جل عدد زوار روما يبلغ نحو عشرة ماليني سائح سنويا.
  وتبلغ الضريبة ثالثة يورو على كل مبيت في الفنادق الفاخرة 
فئــــة اربع وخمس جنوم و٢ يورو علــــى الفنادق فئة ثالث جنوم.
ورغم ان املدينة العريقة تعلق الكثير من اآلمال عّلى هذه الضريبة 
الصــــالح حالتها املالية اال ان اصحاب الفنــــادق في روما يرون ان 
هذه الضريبة مبالغ فيها حسب احد العاملني في فندق «باسيفيك» 

القريب من الڤاتيكان.

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: تعدد العالقات يغير من شكل الدماغ.

  ــ ال أعتقد، ألن «الدماغ العربي» مثال غير قابل «للتغير»!
 «التربية»: المعلم هو األساس في عملية التعليم والبد أن يكون شخصية 

قيادية ويملك جودة عالية.
 أبواللطف  واحد  ــ والسؤال األهم: وين زيادات المعلمين؟!

 البقاء هللا 
 علي حسني علي املالـ  ٨٠ عاماـ  العمريةـ  ق٣ 
ـ ش٣ـ  م٥٣ـ  مقابل حديقة العمريةـ  ت: 

٩٩١٨٨٢٦٢ ـ ٩٩٨٠١٥١٩.
  رجاء إسماعيل منصور، أرملة عبدالعزيز سليمان 
الشومرـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: العمريةـ  ق٢ـ  
خيمة العزاء بجانب مدرسة رقية املتوسطة 
بناتـ  ت: ٩٠٠٥٠٠٧٨ـ  النساء: العمريةـ  

ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٠ ـ ت: ٩٩٣٧٥٧٨٦.

  نايف رشـم دهش الشـمري ـ ٦١ عاما ـ الدوحة 
ـ   ٥٥٢٠٠٤٤٤ ـ ت:  م١٧  ـ  ـ ش٣  ـ ق٣ 

.٩٩٠٣١٤٦٠
  مطلق أطميش نزهان اجلويسريـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: 
مشرف ـ ق٦ ـ شـــارع املسجد األقصى 
ـ م٣٧ ـ مقابل ضاحيـــة مبارك عبداهللا 
اجلابر ـ ت: ٩٩٧٢٧٢٧٨ ـ النساء: سلوى 

ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٢٤. 
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 ٥٫١٩ الفجر  

 ٦٫٤٣ الشروق 
 ١١٫٥٣ الظهر 
 ٢٫٤٤ العصر 

 ٥٫٠٢ المغرب 
 ٦٫٢٥ العشاء 


