
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الثورة الرقمية تغّير شكل العالم العربي.

  ـ التغيير جيد.. لكن األهم أن يكون إلى األفضل.
 رجال اإلطفاء سهرانين على سالمة المواطنين في العطلة.

  ـ وان شااهللا تسهر «التجارة» على منع غالء األسعار قبل وبعد المنحة.
 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 عبداهللا محمد احلواسـ  ٧٦ عاماـ  الشهداء 
ـ ق٤ ـ ش٤٢١ ـ م١٠٠ ـ ت: ٩٩٤٩٠٠٦٠ 

ـ ٦٦١١٢٠٣٨.
  خليفـة مطلق صالح اجلويسـري ـ ٧٠ عاما ـ 
الرجال: ســـلوى ـ ق١ ـ ش١٠٠ ـ م٢١ ـ 
ت: ٩٩٦١٣٤٥٠ ـ النساء: سلوى ـ ق١ ـ 

ش٥ ـ م٣٥.
  جاسـم محمد سـالم احلمـدان ـ ٧٤ عاما ـ 
الرجال: الفنطاسـ  ديوان احلمدانـ  ق٢ 
ـ مقابل مسجد احلمدانـ  ت: ٢٣٩٠٠٠٢٤ـ  
٦٦٠٦٧٤٩٠ـ  النساء: الفنطاسـ  ق٢ـ  ش٥ 

ـ م١٤ ـ ت: ٢٣٩٠٠٠٢١ ـ ٩٩٨٨٧٧٢٨.
  هيفاء عبداهللا حسن أشكناني، زوجة طاهر 
علي الشـــمالي ـ ٥٠ عامـــا ـ الرجال: 
احلسينية األشكنانية ـ ميدان حولي 

ـ ت: ٩٩٦٢٠٢٥٥ ـ النســـاء: حسينية 
اإلمام املرتضى الدســـمة ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
  عبداهللا نايف حزام بن حثلنيـ  ٤١ عاماـ  القرين 
ـ  ـ ق٣ ـ ش١٥ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٠٦٦٧١٧ 
٦٦٣٩٩٩٢٤ ـ الدفن التاســـعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
  متعب عويجان ساجر علي ـ ٥٦ عاما ـ جابر 
العليـ  ق٢ـ  ش١٦ـ  م١٩ـ  ت: ٩٩٧٨٧٨٦٢ 
ـ ٩٩٠٠٠٥٣٣ ـ الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
  جاسـم شـحاذ بن دريع العازمي ـ ٧٧ عاما ـ 
الرجال: الدوحـــة ـ ق٣ ـ ش٤ ـ م٤٠ ـ 
ت: ٦٧٠٩٠٠٦٣ ـ النساء: الدوحة ـ ق٣ 

ـ ش٥ ـ م٤٩ ـ ج١ ـ ت: ٦٧٧٨٨٨٦٢. 

 «طوفة عروق»

 اللي يحب مصر.. ما يخربش مصر
 بهذه العبارة.. او الصرخة التي أطلقها 
ورددها آالف املصريني، ومحبو وعشاق 
مصر، أظن انه يتعني علينا اآلن ان نقف 
جميعا ونســـاهم معا في حب مصر وان 
نسعى ملنع تخريب مصر. هذه الصرخة 
احتشد لها اآلالف من شباب مصر اجلميل 
يرددونهـــا بحب حقيقي، وهم أنفســـهم 
الشباب الثائر الذي احتشد في ساحة ميدان 
التحرير او ميـــدان احلرية كما يلقبونه 
اآلن، واستطاعوا الصمود حتى حتقق لهم 
مطلبهم بالتغيير بعد صدور بيان الرئيس 
الذي أثلج صدور كثيرين، وأنزل دموع 

كثيرين، وهدأ نفوس كثيرين.
  لكن الســـؤال امللـــح اآلن هو ما الذي 
حدث بعد ذلك؟ وماذا بعد البيان؟ وملاذا 
يحـــدث وما يحدث اآلن من دمار وخراب 

وصدام ومواجهات؟
  سؤال محير أطرحه على اجلميع، على 
العقالء واحلكماء قبل الشباب والساسة، 

وقبل اإلعالميني وكل املعنيني.
  اليوم تخوض مصر احلبيبة صراعا 
الشباب وسلطات  رهيبا، صراعا بني 
الدولة، وبني الشباب وسلطات األمن، 
ثم بني الشباب والشباب، ومصر هي 
ســـاحة املواجهة، مصر كلها حتولت 
الى ســـاحة مواجهة بكل ما في ساحة 
املواجهة من فنون القتال.. من احلجر 
الى الهراوة ومن السيوف والسكاكني 
الى األسلحة البيضاء في أيدي راكبي 
اخليول واجلمال، ومن قنابل املولوتوف 
احلارقة الى الذخيرة احلية، والنتيجة 

دمار شامل.
  إذن حتول الصراع من صراع إبداء الرأي 
ومطالب بالتغيير الى حرب إلغاء وإقصاء 
وتدمير تام لكل مقدرات الوطن، الصراع 
اليوم ليس حول مطالب أعلن الرئيس انها 
ستتحقق، ولكن الصراع اآلن يدور بني أبناء 
وطن واحد ويضربه في أخص خصائصه، 
وهي «قلبه الكبير» الذي ينبض به اجلميع، 
ذلك القلب الذي ينبض بالتسامح واحلب 
واالحترام والتقدير والتعايش بني جميع 
عناصر الوطن مبختلف عقائدهم ولهجاتهم 
وانتماءاتهم، صراع نرصد فيه بوضوح 
البعض،  أطرافا تضيق ذرعـــا ببعضها 

وترجو إقصاءها وإبعادها.
  ملاذا؟ وإلى أين يقود هذا؟ وما نتيجة هذا 
التصرف التخريبي، وإلى متى ستستمر 

هذه التصرفات؟
وصلـــت    لقـــد 
الرســـالة، وتعهـــد 
الرئيس بإصالحات 
من خـــالل خطوات 
اعلن عنهـــا والتزم 
بها أمام العالم أجمع، 

كل مـــا يحتاجه هو وقـــت لتحقيق هذه 
االصالحات التي حتمـــا تتطلب انتهاج 
خطوات إجرائية وفقا للدستور، لكن ما 
جـــرى اآلن من التعبيـــر عن رفض هذه 
اخلطوات بإشعال احلرائق امر ال يصدقه 
عقل وخطأ جســـيم بحق مصر وتاريخ 

مصر.
  مصر التـــي أضاءت بأفـــكار أبنائها 
حضارات الدول العربية الشـــقيقة لها، 
والكويت فـــي قلبها، فمنها اســـتمددنا 
دستورنا الكويتي، إذ شارك في وضعه 
أساتذة القانون وعلماء الفقه الدستوري، 
وهو ما يفرض عليها وعلى ابنائها وعلمائها 
وساســـتها احترام دستورها، وان كانوا 
يرفضونه او يطالبون بنسف بعض مواده، 
فهذا كله يتم وفقا للدســـتور، والتأكيد 
على ان نقل السلطة الشرعية البد ان يتم 
بطريقة قانونية وليس بطريقة «خذوه 

فغلوه».
  مصر أكبر من ذلـــك والبد ان جتري 
األمور فيها وفق القانون والدستور، ومن 
دون هذه الهزات التي حتدث، ألن اخلاسر 
األكبر هو مصر، مصر تخسر من سمعتها 
وتخسر من مواردها ومن اقتصادها ومن 
سمعتها السياسية، وعلى رأي املصريني 
«بعد العيد ما ينفعش كحك» فال تخسروا 

كل شيء.
  قلنا قبل ذلـــك وأكدنـــا ان مطالبكم 
مشروعة وحقكم مشروع ورئيسكم هو 
من كان معكم وبكم فارس احلرب والسالم، 
فإذا كان عليه ان يخرج من السلطة فليخرج 
بكرامة وبطريقة دستورية معززا مكرما، 
فهو رئيس مصر ومن دون ذلك لن يكون 

ملصر قيمة كما كانت.
  ان مصر سوف تبقى منارة دستورية 
صاغت كثيرا من دســـاتير الشعوب، فال 
تطفئوا هذا النور الذي يشـــع فيها، في 

نوبة غضب لشبابها.
  وإللي يحب مصر.. ما يخربش مصر

  .. والعبرة ملن يتعظ. 

 منى العياف
 alayyaf٦٣@yahoo.com 

 محطات

 موقعة الجمل
 مع الفارق الكبير بالطبع، في عام ١٩٨٨ 
اضطرت ايران لوقف احلرب مع العراق واعلن 
صدام حسني حينها انتصاره الكبير وكان 
بامكانه ان يتقاعد انذاك ويجعل التاريخ يحفظ 
لـــه اجنازه ويغفر له زالته، اال انه وفي اقل 
من عامني قام بغزو جار آمن آخر هو الكويت 

مما جعله يفقد كل ما اجنزه.
< < <  

  ذكرنا في مقال االربعـــاء املاضي ان على احمليطني بالرئيس 
حســـني مبارك ان يحافظوا على تاريخـــه الناصع كأحد اكبر 
احلكام املنجزين فـــي تاريخ مصر اال ان البعض من هؤالء ابى 
اال ان يشّوه صورة القيادة املصرية عبر اعمال «البلطجة» التي 
شـــهدها ميدان التحرير وخاصة مع دخـــول اخليول واجلمال 

«الكرنڤالي» الرعاب احلشود.
< < <  

  وواضح ان امثال هؤالء ال يهتمون كثيرا بسمعة وتاريخ الرئيس 
حســـني مبارك بقدر اهتمامهم مبصاحلهم اخلاصة ومحاولتهم 
اعادة العجلة الى اخللف، ولو كانوا حريصني على تلك السمعة 
والسيرة احلسنة لنصحوه باصدار قرارات تاريخية تقدم وتبكر 
من تاريخ اعتزاله احلكم فقد امتألت حقبة ٣٠ عاما باالجنازات 
الكبرى ولن يضيف لها شـــيئا على االطالق سبعة اشهر اخرى 

من احلكم.
< < <  

  وكان باالمكان كذلك ســـحب البساط بأكمله من حتت ارجل 
املعارضة حتى ال يبقى لها سبب للتجمهر والتظاهر عبر اصدار 
قرارات اخيرة من قبل الرئيس مبارك قبل اعتزاله احلكم تفرض 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية يناط بها اجراء انتخابات حرة 
باشـــراف القضاة واملراقبني الدوليني خالل الشـــهرين املقبلني، 
يتلوها قيام املجلس النيابي اجلديد بتعديل الدستور لفتح الباب 
ملن يريد الترشـــح لرئاسة اجلمهورية دون قيد او شرط ومعه 

إلغاء قانون الطوارئ.
< < <  

  ثم يستريح القائد حسني مبارك في شرم الشيخ بلده املفضل 
وأحـــد اجنازاته الكبرى «وما اكثر اجنازاته» دون حاجة الصدار 
قرار عفو عام كونه ليس مدانا بشيء حيث لم يرتكب اي جرمية 
وال توجـــد مقابر جماعية في مصر، ولـــو ثبت وقوع اخطاء في 
السجون فاملسؤول عنها هو فاعلها ال رئيس اجلمهورية كاحلال 
في الواليات املتحدة وغيرها من الدول، ويترك مبارك اجلمل مبا 
حمل للحكومة اجلديدة التي سيكتشـــف الشعب املصري وخالل 
فترة قياســـية قصيرة انهـــا غير قادرة على حل مشـــاكل الفقر 
والبطالة والفساد والقمع والصحة والتعليم.. الخ، وان االوضاع 

ستزداد سوءا!
< < <  

  آخر محطة: التهنئة القلبية ملدير اجلامعة اجلديد د.عبداللطيف 
البدر الذي هو بحق الرجل املناسب في املكان املناسب حيث عرف 
عنه الكفاءة الشـــديدة وعدم املجاملة في احلق واملطلوب فقط 

تركه يعمل لرفع مستوى اداء الدكاترة والطلبة. 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 مواقيت الصالة 

 5.14 الفجر 
 6.35 الشروق 

 12.02  الظهر 
 3.07  العصر 

 5.29  المغرب 
 6.48  العشاء 

 مقيم مصري 
يقتني عمالت 

ومقتنيات نادرة 
تعود لعهد 

نابليون بونابرت 
ومحمد علي

  ص٦ 

 الصفحة األمنية 
ص٧ 


