
 ٤ يناير.. ليس ثورة يالديين!
 خطاب الشكر والوفاء الذي استمع 
له الشـــعب الكويتي ظهر امس من 
صاحب السمو االمير املفدى يؤسس 
لثقافة سياســـية جديدة لم تعتدها 
شعوب العالم االخرى وخاصة في 
منطقة الشرق األوسط ممن لم تعتد 
سماع خطابات شكر توجه لها، لقد 

كان خطـــاب امس جميال في معنـــاه ومغزاه، راقيا في 
مفرداته وكلماته، موجها من قيـــادة ابوية حنونة الى 

شعب مخلص ووفي.
< < <  

  فقد وجه سموه الشكر ألطفال الكويت الذين شاركوا 
في األوبريت الرائع «إال الوطن» وللرجال والنساء ممن 
عبروا عن محبتهم اخلالصة لوطنهم واميرهم بطريقة 
مبتكرة وغير مسبوقة وهي نثر مليون وردة محبة على 

جدران دار سلوى مقر إقامة سموه.
< < <  

  وامتد خطاب الشكر جلميع ابناء الديرة ملشاركتهم 
الراقية والفاعلة في اعياد «٥٠، ٢٠، ٥» فهم كما اتى في 
اخلطاب «زينة الكويـــت وأنوارها وصوتها وصورتها 
وحاضرها ومســـتقبلها الزاهر» والـــى جميع وزارات 
ومؤسســـات الدولة واملجتمع املدني ومختلف اجلهات 
االهلية ووســـائل االعالم املقروء واملســـموع واملشاهد 
وللمشـــاركني في العرض العسكري ولقواتنا املسلحة 

ولقوات الدول احلليفة والصديقة.
< < <  

  واستذكر خطاب الشـــكر والوفاء االدوار البطولية 
للراحلني الكبيرين الشـــيخ جابر االحمد والشيخ سعد 
العبداهللا، ولشهداء الكويت االبرار وأسراها ومفقوديها 
ممن رووا بدمائهم تراب الكويت الطاهر، كما امتد الشكر 
واالمتنان لشعوب وقيادات وقوات الدول احلليفة والصديقة 
التي وقفت مع الكويت عام ٩٠ و«لن ننسى قط مواقفهم 

الشجاعة» كما جاء في اخلطاب التاريخي.
< < <  

  وتأتي الثقافة السياسية التي تضمنها خطاب سموه 
امتدادا للثقافة التي رسخها سموه ديبلوماسيا في احمليطني 
العربي والدولي حيث الصدق واحلكمة والوفاء، فال قول 
بالعلن يختلف عن القول بالسر، وال مواقف فوق الطاولة 
تختلف عن مواقف اخرى حتتها، بل شفافية ووضوح 
تـــام، لذا لم يصدق العالم وقادتـــه اكاذيب وتخرصات 
النظام الصدامي وهب مســـرعا للوقوف مع بلدنا قبل 

عقدين من الزمن.
< < <  

  آخر محطة: (١) متســـكنا بالوحـــدة الوطنية والتعقل 
واملوضوعية هو خير هديـــة نقدمها لبلدنا في اعيادنا 
الوطنية، وعطاءات الدولة للشعب الكويتي غير املسبوقة 

ال حتتاج منا إال للحمد والشكر.
  (٢) حتى نشعر أكثر بالنعمة التي نعيشها نذكر بأن 
كلمات الشكر التي نسمعها، تتزامن مع تهديدات قيادات 
ثورية بقتل شعبها من.. زنقة، الى زنقة اي من الوريد 

الى الوريد، وال حول وال قوة إال باهللا. 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٤  الفجر 
 ٦٫١٣  الشروق 

 ١٢٫٠٠  الظهر 
 ٣٫١٩  العصر 

 ٥٫٤٨  المغرب 
 ٧٫٠٥  العشاء 

 كالم مباشر طوفة عروق

 الذي يعين الظالم هو الحالق .. 
 للوهلـــة االولى قد تنتابكم احليرة ـ مثلما   وأما أنت فأنت الظالم نفسه 

حدث معي ـ فيما سطره بقلمه امس ٢٠١١/٣/١ 
احمد الديني في جريدة «عالم اليوم»، فأقل ما 
ميكن قوله هو انه يستخف بعقولنا وذاكرتنا، 
فقد خرج علينا في مقاله املذكور والذي حمل 
عنوان «اصالح دستوري مســـتحق» بأفكار 
متناقضة متاما ملا نعرفها عنه، وملا اعلنها هو 
نفسه يوم ٢٠١٠/٤/٢٥ اي قبل عام كامل عندما 
رفض متاما في مقال نشر في الصحيفة نفسها 
بعنوان «معارضة التنقيح.. بل خطورته» اي 
دعوات لتنقيح الدستور، ورأى فيها كما نتبني 
مـــن العنوان خطورة االقـــدام على هذا االمر، 
اليوم هو يخرج علينا ليقـــول انه آن االوان 

الصالح دستوري.
  تناقض صارخ، أليس كذلك؟ فنحن عندما 
قلنا في مقاالت سابقة إن اآلوان قد حان إلجراء 
اصالحات دســـتورية، قوبل رأينا أنا وغيري 
بالرفض الشديد واالستنكار، وليت األمر توقف 
عند هذا احلد، بل لقد صاحب الرفض تشكيك 
في وطنية ونبل مقاصد كل من طالبوا بتنقيح 
الدســـتور آنذاك، ألنه وجماعته من املؤزمني 
يعتبرون هذا التنقيح «خطا احمر»، اما اليوم 
فحالل له ان يطالب بذلك، لكن ليت هذا وحده، 
فقد حاول ان يجد لفكرته أصال وأساسا سياسيا، 
وصدقوا او ال تصدقوا فإن الديني يرى ان الوقفة 
التاريخية لشباب الكويت مساء يوم ٤ يناير 
في ســـاحة الصفاة، والتي سبقت بيوم واحد 
استجواب رئيس الوزراءـ  وهو استجواب غير 
مستحق آنذاكـ  قد سبقت انطالق اولى موجات 
الثورة العربية الشـــعبية الكبرى في تونس 
وان ما يشـــهده الوطـــن العربي من حتركات 
وانتفاضات شعبية وثورات ستفتح باب التغيير 
الدميوقراطي، واالصالح الدستوري املستحق 

الذي حان الوقت لطرحه اآلن.
ـــر الديني رأيـــه.. واعتبر ان من    اآلن.. غيَّ
الضرورة «اآلن» تنقيح الدســـتور الذي كان 
يعارضـــه قبل عام تقريبا، بل األخطر من هذا 
انه يحاول ان يوحي لنا بأن وقفة شـــباب ٤ 
يناير امنا هي احتجاج شعبي مماثل ملا جرى 

في ثورة التونسيني.
  أي تفكير سياسي هذا؟ وملاذا لم يقل لنا يوم 
٤ ينايـــر ان هذه الوقفة هي ثورة في الكويت 

حتى نعرف ان الشعب ثار على احلكم؟!
  وميضـــي الديني في طـــرح تصوراته عن 
الدستور الذي يريد اآلن تنقيحه وال يرى غضاضة 
في ذلك، ان موقفه الدفاعي السابق عن دستور 
١٩٦٢ يجب ان يصحح اآلن، فالرجل يستدرك هنا 
لكيال يتساءل احد عن هذا التطور في املوقف 
كما نفعـــل اآلن، ويرى ان «هذا التصحيح في 
املوقف الدفاعي عن دستور ٦٢ يجب ان يتحول 
إلى موقف الدفاع عن املكتسبات الدميوقراطية 

للوصول إلـــى اصالحات 
دستورية تستكمل دستور 
٦٢ وجتعلـــه دســـتورا 
دميوقراطيـــا، عن طريق 
تعزيز مفهومـــي االمارة 
الدســـتورية، واحلكومة 

البرملانية».
  هكذا، جعل الديني وقفة شباب ٤ يناير أساسا 
ملهمـــا للثورات التي قامت فـــي دول عربية، 
ورأى ان جتمـــع الصفاة بداية هذه الشـــرارة 
الثورية التي تســـمح باملطالبة اآلن بتنقيح 

دستور الكويت.
  لم يالحظ الديني أبدا ان هذه محاولة مرفوضة 
متاما في الربط بني التجربـــة الكويتية على 
خصوصيتها وتفردها، وبني ما يجرى حاليا 
من انتفاضات فـــي العالم العربي، التي كانت 
وراءها عمليات سرقة الحالم الناس ومستقبلهم 
وحاضرهم، واستالب اموالهم وتزوير ارادتهم 
وقمعهم والتنكيل بهم، والضرب بدساتيرهم 

عرض احلائط.
  جتمع ٤ يناير يا اخ احمد كان يطالب بتغيير 
رئيس الوزراء، وفي الوقت نفســـه الشـــعب 
الكويتي قال كلمته رفضا لهذا التغيير من خالل 
التصويت لصالح التعاون مع رئيس الوزراء، 
وهو اجراء دميوقراطي متاما وليس ممارسة 

لديكتاتورية األقلية اآلن على طريقتك.
  من أسف ان املثقفني او مدعي الثقافة يكشفون 
لنـــا يوما بعد آخر انهم املســـؤولون عن هذا 
االحباط الذي يســـود حياتنا ألنهم بأقالمهم 
يتالعبون مبصائر الناس وبعقولهم، فاليوم 
تقول كالمـــا وامس تقول كالمـــا وغدا تقول 
كالما آخر من دون ان تتصور ان هناك ذاكرة 
تســـجل وتعد عليك الكلمات واألفكار، وهي 
ذاكرة اجلمهور. ويا استاذ أحمد، لم يعد هناك 
شباب ميكن ان يغرر بهم أحد كما كان يحدث 
في الســـابق، وأؤكد لك انهم يستطيعون اآلن 
التمييز بني جتربتنا وبني التجارب التي متر بها 
باقي األقطار العربية، لكن من باب املسؤولية 
أقول للجميع رفقا بالشباب وال تستخدموهم 

وقودا لكم ولطموحاتكم غير الواقعية.
  وتبقى حتية..

  في هذه األيام الغالية، واالحتفاالت باألعياد 
الوطنية املجيدة دعونا نســـتذكر دور خادم 
احلرمني الشـــريفني السابق، الغائب احلاضر 
امللك فهد بن عبدالعزيز، ووقفته الشـــجاعة 
األبوية من اجل حترير الكويت، ونبارك لعودة 
امللـــك الرحيم، امللك عبداهللا الـــذي اعلم قبل 
غيري انه سينقل اململكة العربية السعودية 
احلبيبة وطموح شـــبابها الى بر األمان وذلك 

عبر احلوار واحملبة.
  .. والعبرة ملن يتعظ! 

 في عام ١٩٨٦ شارك الشيخ سعد يرحمه 
اهللا، األمير الوالد، في مؤمتر عربي وأثناء 
مروره في مقر املؤمتر شـــاهد القذافي 
جالسا فتوقف للسالم عليه، عمال بالعادات 
احلميدة التي درج عليها، وعندما شاهد 
الشيخ سعد القذافي ميد يده للسالم وهو 
جالس صرخ فيه بأعلى صوته: «قوم، 

احترم رؤساء الدول وممثليهم» فوقف وقال بغطرسة فارغة: 
«آنا عتبان عليك النك صافحت ريغن» فقال له الشيخ سعد 
بصوت مرتفع وبقـــوة «صافحت ريغن، وبأصافح بوش ـ 

نائبه ـ وكل يد شريفة متتد لنا».
  تذكرت هذا املوقف القوي لبطل التحرير في هذه االيام، 
فترحمت عليه، وفي االيام االخيرة من عهد القذافي الكارثة، 
رأيناه يجدد حماقاته فيشـــتم شـــعبا رزح حتت طغيانه 
٤٢ ســـنة ببذاءات غير مســـبوقة، ورمبا كانت هي السبب 
فـــي تغيير موقف بعض الدول الغربية التي أظهرت ترددا 
حسمته بذاءات القذافي التي حسمت أيضا املوقف داخل ليبيا 
فحدث اجماع شـــعبي على اسقاطه حيث لم يجد الطاغية 

غير املرتزقة يقتل بهم شعبه.
  ان عاقبة الظلم وخيمة، ومهما طال ليل الظلم فالبد من 
انبالج الفجر، وبالنســـبة للكفاءات في الشعب الليبي فقد 
عرفت أعدادا كثيرة في املؤسسات املالية الدولية والعربية 
واالســـالمية من االخوة الليبيـــني، ويكفيني ما قاله زميل 
كويتي «لنا شـــراكات في مؤسسات مع ليبيني، واذا كانت 
ناجحة فبسبب وجودهم، الفرق كبير بني ما يفعله ويقوله 
القذافي من ســـفاهات وبني هؤالء، فهـــم جيدون في الفكر 
واالدارة الى أبعد احلدود» ســـمعت هذا الكالم منذ عشرين 
عاما، وتأكدت منه في سائر جتاربي معهم، واالمل كبير في 
أن يديـــروا دولتهم بنفس الكفـــاءة والقدرة بعد زوال هذه 

الغمامة التي طال أمدها. 
  كلمة أخيرة: وّجه حارس السجن سؤاال الى االمام أحمد بن 
حنبل الذي كان مسجونا زمن اخلليفة املأمون: «يا امام، قرأت 
علينا بعد الصالة احلديث الشريف «من أعان ظاملا على ظلمه 
سلطه اهللا عليه»، وها أنت تراني، مجرد حارس يفتح باب 

السجن ويغلقه، هل أنا ممن يعني الظالم على ظلمه؟».
  قال االمـــام أحمد: «ال، الذي يعني الظالم هو الذي يقص 
له الشـــعر ويخصف له النعل، أما أنت فأنت الظالم نفسه، 

ماذا يفعل الظالم بغير السجان واجلالد؟».
  وفي هـــذا االطار يقول اهللا ســـبحانه وتعالى عن ظلم 
فرعون و«جنود» فرعون: (واستكبر هو وجنوده في االرض 
بغير احلق، وظنوا أنهم الينا ال يرجعون) لقد كانوا شركاء 
في االستكبار: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر 
كيف كان عاقبة الظاملـــني).. تأمل في (وظنوا أنهم الينا ال 
يرجعون).. ظنوا هنا مبعنى «تيقنوا بعدم وجود حساب».. 
فال يظلم الظالم وفي قلبه يقني بأنه ســـيقف بني يدي اهللا 
عز وجل، وفي احلديث القدســـي «اشـــتد غضبي على من 
يظلم من ال ناصـــر له غيري» وقال أحد احلكماء «ما هبت 
أحدا قط هيبتـــي رجال ظلمته وأنا أعلم أنه ال ناصر له اال 

اهللا عز وجل». 
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 ِعم صباحًا أيها الشرق

 تعرضت شـــمس الشرق 
األوسط للسرقة منذ أكثر من 
نصف قرن، فغطت مجتمعاته 
في نوم عميق، وحتمســـت 
لقضايا مزيفة، وهتفت لزعماء 
َكَذَبـــة، ومضغـــت نصوصا 
الهضم والفهم،  عصّية على 
وآمنت بأفكار رثة، وأصغت 
خلطابات هوجـــاء وخطب 
جوفـــاء، ورفعت شـــعارات 
بال معنى، وخاضت حروبا 
وهمية، وصدقـــت مواثيق 
هشـــة، وأعجبـــت بثورات 
أقرب للمسرحيات الساذجة 
وتراكضـــت فـــي مظاهرات 

مسبقة الصنع.
  ســـنوات طويلـــة مضت 
وماليني الناس في هذا الشرق 
حتت وطأة الكوابيس يجوعون 
البطالـــة واألمية  ويعانون 
والتهميش فيهجرون أوطانهم 
أو يتعرضون لالحتقار وكسر 
الكرامات أو احلبس او املوت 
او النسيان، مشوا حتت ظالل 
العساكر والبكوات واألبوات 
واملاللي وسائر العمائم حتى 
صرصرت الريح في أرواحهم 

فغدت كالعصف املأكول.
  انتظرت هذه املجتمعات 
ناقوسا يدق او ديكا يصيح او 
صرخة مجلجلة او رعدا مدويا 
يعيد لهـــم صحوهم املفقود 
ويســـترجع لهم النهار، فال 
ناقوس َدق، وال صاح ديك، وال 
صرخة جلجلت، وال رعد رعد، 
غير ان صفعة تلقاها شاب 
تونسي اسمه محمد بوعزيزي 
دّوت في آذان الشباب فأفاقوا 
من نومـــة الكهـــف وراحوا 
يجوبون الشوارع وامليادين 
يوقظون اآلخرين من غيبوبة 
الشـــرق األوســـط القـــدمي 
ويعلنون شـــروق الشمس 

فيه من جديد. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 البيت األبيض: «المنفى» خيار مفتوح للقذافي.

  ـ فرضا وافق القذافي.. باهللا هذا أي ديرة بتقبل فيه؟!
 القذافي يعد بإصالحات بعد ثورة الشعب.

  ـ اي مو يصلح لسانه باألول اللي جنه شريط غاص بمسجل سيارة شفر 
 أبواللطف  واحدقديمة «زنقا زنقا.. شبر شبر.. دار دار».

 محطات

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 الكويتيون في المرتبة األولى لمستخدمي برنامج «ناكامب» لشركة «كاياك» لإلنترنت

 ماكينات للصرف اآللي في أستراليا.. «مجنونة»!

 الجمعان: فصل الربيع على األبواب
  والغبار ظاهرة طبيعية في الكويت 

 طوكيـــوـ  كونا: نقلت صحيفة اقتصادية واســـعة 
االنتشـــار امس عن شـــركة انترنت (كاياك) اليابانية 
التي طرحت في األســـواق بديســـمبر املاضي برنامج 
الهاتف الذكي املجاني «ناكامب» الذي يسمح ملستخدميه 
بالوصول الى معلومات جغرافية ان الكويت جاءت في 

مقدمة الدول املستخدمة لهذا البرنامج.
  وقالت صحيفة «نيكي شمبون» في عددها امس ان 

«سبب شدة تعلق الكويتيني بهذا البرنامج مازال غامضا 
حتى اآلن». ويســـمح برنامج «ناكامب» ملســـتخدميه 
بتنظيم لقـــاءات ومحادثات مع بعضهم البعض تصل 
الى أكثر من خمسني شخصا وميكن استخدامه باللغتني 

اليابانية واالجنليزية.
  وقالت الصحيفة ان شـــركة «كاياك» فوجئت خالل 
قيامها باســـتعراض عدد ونوعية مستخدمي برنامج 

«ناكامب» في شهر يناير املاضي بان الكويت جاءت في 
مقدمة مســـتخدمي هذا البرنامج بحوالي ثمانية آالف 
تنزيل للبرنامج ليستمر هذا الرقم في االرتفاع ليصل 
الى نحو ٢٥ ألف تنزيل من اصل خمســـني ألف تنزيل 
في العالم. وأضافت ان ما يبعث على الدهشـــة هو ان 
الشركة لم جتر أي إعالن مسبق عن هذا البرنامج، األمر 

الذي يثير الغموض حتى اآلن. 

 ســـيدني ـ د.ب.أ: اصطفت طوابير يقف بكل 
منها نحو ٥٠ شخصا أمام ماكينات الصراف اآللي 
في سيدني امس، حيث تردد أن ماكينات مصرف 

«كومنولث» تصرف مبالغ دون قيود.
  ولكن املصرف قال إنه جرى تتبع العمليات التي 
جرت في ماكينات الصراف اآللي املصابة باخللل 
وعددها ٤٠ ماكينة، وحث هؤالء الذين ســـحبوا 

أمواال على أنها رزق من السماء أن يعيدوها.
  ونبه مفتش الشرطة كول دايسون املستفيدين 
من هذا اخللل الذي أصاب ماكينات الصراف اآللي، 
إلى ضرورة التوجـــه إلى فروع املصرف وإعادة 
النقود اليوم األربعاء وإال فسيواجهون املقاضاة. 

وقال في بيان: «البد أن يدرك األشخاص أنه حتى 
إذا صرفت لهم املاكينات النقود، إال أنها ليست من 
حقهم وأنهم يرتكبون جرمية إذا احتفظوا بتلك 
األموال». وأوضح متحدث باسم املصرف أنه بسبب 
خلل فني، صرفت املاكينات نقودا لألشخاص الذين 
طلبوا مبالغ تتجاوز احلد األدنى اليومي للصرف 

أو مبالغ تتجاوز أرصدتهم الفعلية.
  وقال: «تعمد البعض ســـحب مبالغ تتجاوز 

أرصدتهم، وسنسترد هذه النقود».
  وأوضـــح أن ماكينـــات الصـــراف اآللـــي لم 
تكـــن «تصرف النقـــود باملصادفـــة أو بطريقة 

عشوائية». 

 صرح الفلكي خالد اجلمعان بأن 
الكويت خالل هذه الفترة تشهد االيام 
االولى التي تسبق فصل الربيع الذي 
ســــتكون أول أيامــــه فلكيا االثنني 
املوافــــق ٢١ مارس اجلــــاري، ومن 
سمات فصل الربيع في الكويت أن 
يكون اجلو معتدال نسبيا خالل فترة 
النهار، مييل للبرودة قليال في الليل 
وحتى فترات الصباح الباكر. وأشار 
اجلمعان إلى أنه خالل هذه الفترة 
من العام في الكويت غالبا ما تتكرر 
سمات دخول كل فصل من فصول 
السنة وهي حدوث الغبار والغبار 

العالق، وهذا أمر طبيعي ومتكــــرر في كل عام، وذلك نتيجة التمازج 
بني فصلني وهما فصل الشتاء مع فصل الربيع. وقال ان فصل الربيع 
يحدث نتيجة للحركة االنتقالية لألرض حول الشــــمس والذي ينتج 
عنه الفصول األربعة، مكونة االنقالبني واالعتدال، وتصنف هذه احلركة 
في علم الفلك ضمن احلركات الناجتة عن دوران جســــم سماوي حول 
جنــــم، والتأثيرات التــــي تنجم عن هذا الدوران، حيــــث تتغير زاوية 
سقوط أشعة الشمس على محور االرض بزاوية سقوط تتغير كل يوم 
وهذه الفصول على التوالي الصيف ـ اخلريف ـ الشتاء ـ الربيع. وذكر 
اجلمعان ان فصل الربيع في الكويت مدته ٩٢ يوما و٢١ ساعة، وتكون 
أشعة الشــــمس عمودية ظهرا على منطقة االستواء في يوم االعتدال 
الربيعي (٢١ مارس) وتتوزع احلرارة واإلضاءة بشــــكل متساو على 
نصفي الكرة األرضية بينما املناطق الواقعة شــــمال وجنوب املنطقة 
االستوائية تتلقى األشعة الشمسية مائلة بزاوية تتناقص من ٩٠ درجة 
على خط االســــتواء حتى الصفر في القطبني وذلك بسبب ميل محور 

األرض مبقدار ٢٣٫٥ درجة. 

 احتفل العاهل املغربي امللك محمد اخلامس وزوجته وابنه بعيد ميالد األميرة خديجة 
الرابع، وذلك في القصر امللكي بالرباط، وتبدو األســـرة امللكية املغربية في غاية السعادة 
واحلبور.                   (أ.ف.پ) 

 عيد ميالد األميرة الصغيرة

 أمير الشكر والوفاء  

 أحمد سعود 
اليوم وياكم

 الصفحة األمنية
  ص١٢ 

 تستضيف «األنباء» 
اليوم العـــب منتخبنا 
الوطنـــي لكرة الســـلة 
وجنم القادســـية احمد 
سعود بني الساعتني ٥ و٦ 
مساء، وذلك للحديث عن 
تتويج «األصفر» بلقب 
دوري الســـلة للموسم 
اخلامـــس على التوالي، 
واالستعدادات للكأس من 
أجل حتقيق «الثنائية» 
للموســـم الثانـــي على 
الرد  التوالـــي، بجانب 
على أسئلة القراء وذلك 
التالية:  الهواتـــف  على 
٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 البقاء هللا 
 زايد حسني زايد بوعركي ـ ٧١ عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق٤ ـ ش 
الثالثـ  م٢ـ  ت: ٩٩٠٩٩٩٣٩ـ  ٩٩٠٠٢٩٩٩ـ  النساء: الرميثية 

ـ ق٩ ـ ش أسامة بن زيد ـ ج٩١ ـ م٢٦ ـ ت: ٩٩٠٤٧٩٦٣.
  مضـاوي عبداهللا فالح الرسـام ـ ٩ ســـنوات ـ العزاء للنســـاء 
فقـــط: مشـــرفـ  ق٥ـ  ش٥ـ  ج٣ـ  م١٥ـ  ت: ٢٥٣٨٣٣٨٨ـ  

.٢٥٣٩٧٧٥٥
  أحمد عثمان عبداهللا األيوبي ـ ٦٢ عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق١ 
ـ ش١٣ ـ م١٩ ـ ديوان األيوبي ـ ت: ٩٧٧٧٧٧٠٢ ـ النســـاء: 

مبارك الكبير ـ ق٣ ـ ش٤٢ ـ م٩.
  بـدر فهيد فهد املطيري ـ ١٩ عامـــا ـ الصباحية ـ ق٤ ـ ش٦ ـ 

م٥٧٩ ـ ت: ٥٥٥٦٧٧٦٦ ـ ٩٩٨٦٦٢٧٧ ـ ٥٥٥٢٢٤٣٤.
  محمد مبارك صالح العويس ـ ٥٥ عاما ـ الرجال: الساملية ـ ق١٢ 
ـ ش أبوهريرة ـ ج٥ ـ م٤٦ ـ ت: ٩٩٥٠٦٩٥٨ ـ ٦٥٧٩٤٢٦٣ 
ـ النســـاء: ضاحية جابر العلـــيـ  ق٦ـ  ش٣١ـ  م٣٥ـ  ت: 

٩٩٣٣١٨١٥ ـ ٩٧٣٣٩٧٤٥.
  حاجي محمد أحمد القطري ـ ٩٠ عاما ـ الســـاملية ـ احلسينية 
احليدرية ـ ق١٠ ـ ش سبأ ـ خلف مستشفى الراشد ـ ت: 

٩٩٤٣٥٥٦٦ ـ ٥٥٢٣٠٠٣٣.
  سعاد علي رمضان بوشهري، زوجة عبداخلضر عبداهللا شيخان 
الدابي ـ ٥٥ عاما ـ الرجال: مســـجد اإلمام احلسن ـ بيان 
ـ ت: ٦٦١٦٩٦٦٦ ـ النساء: حسينية بوشهري ـ الشعب ـ 
ق٦ـ  ش٦٩ـ  م٨ـ  مقابـــل الدعيةـ  ت: ٩٧٩٥٤٩٩٤ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
  أحمد حمد سلطان املجرن ـ ٧١ عاما ـ سلوى ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٣٩ 

ـ ت: ٩٧٤٨٨٨٧٧ ـ ٩٩٦٤٩٤٨٤. 

 خالد اجلمعان 

 نجم الدين 
أربكان..

  الموت فوق 
صهوة الجواد

  ص ١٨ 


