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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
الشرطة اإليطالية توقف سائق سـيارة.. يستخدم 

هاتفني نقالني!
أوباما مينع بناته من »فيسبوك« حفاظا 

على أسرار العائلة.
٭ عادي عندنا الواحد يسـوق ويتكلم بالموبايل 
ويدش تويتر ويشغل اليوتيوب ويدعم وال أحد 

يقول له شيء.

٭ وبعض احلكومات العربية لو كان األمر 
بيدها أللغت اإلنترنـت بأكمله واعادتنا 

لعصر تلفون »الفر«.
واحد أبواللطف

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حتى ال تكون 
آخر الوزارات!

لنأخذ األمور بتسلسلها املنطقي السهل، كنا نتقدم على 
اجليران بخمسني عاما فأصبحوا يتقدمون علينا بخمسني عاما 

بسبب انشغالهم بالعمل اجلاد وانشغالنا باألزمات السياسية 
الطاحنة التي بات املواطنون يشتكون منها ويشكون في 

الدوافع احلقيقية حلدوثها وعليه فإن استمرارنا مبسارنا 
السابق يعني توسيع فجوة اإلجناز بيننا وبني اجليران ويحيلنا 

بالتبعية الى مفهوم »الدولة الفاشلة« غير املستقرة سياسيا 
والتي ال يريد احد ان يعيش او يستثمر بها.

> > >
واملالحظ أنه ال احد يهدد ويتوعد هذه األيام مما يعني ان هناك 

من يعلم علم اليقني بأن الشعب الكويتي والناخبني يكرهون 
وميجون األزمات، والتساؤل املستحق هو مادام الهدوء 

واالستقرار السياسي هما مطلب الناس فلماذا العودة السريعة 
بعد االنتخابات للمنهاج الذي تسبب في تخلفنا وجعلنا القدوة 

السيئة في املمارسة السياسية؟!
> > >

وليس عيبا ان نخدع ذات مرة فنذهب مسرعني لصناديق 
االنتخاب لنصبح تروسا ودروعا ملن يصعد على أكتافنا وميأل 

جيوبه من أموالنا ويجلس على الكرسي األخضر ال خلدمة بلده 
وناخبيه بل ليطيل قامته ويبني مجده الشخصي حتت الرايات 

املخادعة املعتادة، لكن العيب كل العيب هو ان نخدع في كل 
مرة ثم نبدي ضيقنا مما يجري حولنا وهو في حقيقة األمر من 

صنع أيدينا وما ترميه من أسماء في صناديق االقتراع.
> > >

لذا لنرفع الءات كبيرة في انتخابات فبراير املقبلة، ال 
للمخادعني الرافعني رايات الوطنية وهم أعدى أعداء الوطنية، 

وال للمتدثرين برداء الدستور وهم من داسوا بأقدامهم نصوص 
وروح الدستور، وال للفاسدين املدعني محاربة الفساد وهم أول 

املستفيدين منه واملتسربلني به من قمة رأسهم حتى أصابع 
قدميهم، كفاكم خداعا وكفانا تصديقا خلداعكم.

> > >
آخر محطة: دروس من املاضي، وعبر لالنتخابات املقبلة:
1 ـ استخدام املال السياسي يثير احلنق والعداء ويساعد 

بالتبعية في جناح األعداء.
2 ـ دفع األموال إلنزال املرشحني املشتتني لألصوات يتسبب 
كل مرة في تشتيت أصوات املؤيدين ومن ثم جناح اخلصوم.
3 ـ بقاء اخلالف والصراع بني أبناء األسرة احلاكمة سيضر 

بهم جميعا دون استثناء، فال جتعلوا حكومة جابر املبارك آخر 
حكومات األسرة احلاكمة فاملتربصون بكم وبالكويت كثر.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 5.12
الشروق 6.37
الظهر 11.45

العصر 2.31
املغرب 4.53
العشاء 6.16

بارد والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 15 

الى 40 كلم/ ساعة

العظمى: 20
الصغرى: 4

أعلى مد: 
5.16 ص ـ 6.16 م

أدنى جزر: 
11.46 ص

جنوم أزرق الصاالت 
اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم جنوم منتخبنا الوطني لكرة 
القدم للصاالت هاني حيدر وسالم امان وعبدالرحمن 

الطويل وسالم املكيمي بني الساعتني 3 و4 مساء وذلك 
للحديث عن اسرار تألق ازرق الصاالت في التصفيات 

والتأهل عن جدارة واستحقاق لكأس آسيا املقررة اقامتها 
في اإلمارات مايو 2012 بجانب الرد على اسئلة القراء 

وذلك على الهواتف التالية: 22272888 ـ 22272889.

 محطات

فرحة العبي أزرق الصاالت بالتأهل لنهائيات كأس آسيا

 بال قناع

جباير

katebkom@gmail.com

ملاذا جنحت العلمانية في تركيا وفشلت في تونس؟
وملاذا جنح »مصطفى كمال أتاتورك« في ترسيخ 

العلمانية في تركيا وفشل بورقيبة في تونس؟
أعتقد أن اإلجابة عن ذلك تبدو سهلة ويسيرة في 
حالة تتبع األحداث واستعادة التاريخ ووقائعه في 

الدولتني التركية والتونسية وما كان في رأسي كال 
الرجلني أتاتورك وبورقيبة.

أتاتورك ورث امبراطورية استعمارية توسعية 
واستبدادية ترفع راية اإلسالم وحتت جنحه 

وجناحه غزت واستعمرت واستبّدت، وملا جاء 
أتاتورك جهد في أن ينقي الدولة مما كان يعلق بها 

من شوائب وليبني دولة جديدة منبتّة ومنفصلة 
عن الدولة التي كانت قائمة وقطع عالقة دولته 
اجلديدة بكل ما يربطها بالقدمية، فغيّر احلرف 

العربي الذي كانت تكتب به اللغة التركية أيام الدولة 
العثمانية وحدد منابع اجلدول الثقافي الذي كانت 

تشرب منه دولة اخلالفة وهو الدين اإلسالمي 
ليعلنها دولة علمانية ال دين لها، وترك الناس في 
دينهم وتدينهم وانتشل بالده من حتت األنقاض 

وحرر اإلنسان التركي من التخلف واالتكالية 
وجعله إنسانا منتجا بعدما كان ينتظر خراج أرضه 

الشاسعة املمتدة األطراف الذي تأتي به اجليوش 
العثمانية من أراضي الدول املستعمرة بينما 

أصحاب األرض األصليون جوعى وخيرات أرضهم 
تذهب لذلك التركي القاعد في بيته.

أما بورقيبة فلم يكن عنده مشروع بناء دولة بل 
كان مشروعه بناء إنسان واحد اسمه بورقيبة 

فأعلن نفسه رئيسا مدى احلياة، وكان يعد 
ابنه ومن ثم زوجته خلالفته وبلغ به حب الذات 

واألنانية أن أسمى ابنه باسمه متاما »احلبيب 
بورقيبة« وأقام جمهوريته على الديكتاتورية 
احلمقاء غير املنتجة وأخضعها لنظام احلزب 

الواحد وهو حزبه وال وجود للمعارضة إال في 
السجون وال وجود للصوت الثاني إال في فم 

صاحبه.
هذا الواقع والذي سار عليه خليفته »بن علي« جعل 

التونسيني يربطون بني مذهب بورقيبة العلماني 
وبني الديكتاتورية والتسلط، لذلك هم كرهوا 

العلمانية ومبجرد سقوط النظام العلماني ثاروا 
عليه وتخلصوا منه وتبنوا نقيضه اإلسالمي.

إذن فإن العلة لم تكن في العلمانية بقدر ما هي 
فيمن تبناها زورا ولم يكن مؤمنا بها.

سقوط العلمانية

صالح الشايجي

رحيل »املغنية حافية القدمني« سيزاريا إيفورا

رجل مقنع يضرم النار في امرأة 
مسنة داخل مصعد في نيويورك! 

العجيري: ليل الكويت.. 
األطول خليجيًا

نيويورك ـ أ.ف.پ: قتلت امرأة مسنة من نيويورك أول من 
أمس عندما رشــــها رجل مقنع ارتدى بزة اطفائي بسائل قابل 
لالحتراق وأضــــرم النار فيها داخل مصعد احد االبنية على ما 

ذكرت صحيفة محلية.
وقالت صحيفة »نيويورك ديلي نيوز« ان املرأة تدعى دولوريس 
غيليبســــي وكانت تستعد للخروج من املصعد في املبنى الذي 
تقطنه في بروبسبكتس هايتس في منطقة بروكلني عندما القاها 

رجل بوالعة موقد الشواء وزجاجة سائل قابل لالحتراق.
وقد صورت كاميرا املراقبة املهاجم وهو يرش الضحية بالوقود 
ويشعل زجاجة حارقة ليضرم فيها النار على ما قالت الصحيفة. 
واوضحت الصحيفة ان غيليبســــي وهي في العقد السادس او 

السابع توفيت في املكان فيما تتعقب الشرطة اآلن القاتل.
ونقلت الصحيفة عن بعض اجليران قولهم ان غيليبســــي 
تقيم في املبنى منذ ســــنوات وتبدو كأنها مختلة عقليا بعض 

الشيء.

ومبمازجة البلوز مع موسيقى 
»الفادو« البرتغالية واملوسيقى 

الكالسيكية.
ويقارن الكثير بني صوتها 
املميـــز مع جنم غنـــاء البلوز 

الشهير بللي هوليداي.
وأطلقت ايفورا 10 ألبومات 
غنائية ناجحة، وكان ألبومها 
 »Miss Perfumado« الرابـــع 
ضريبة جناحهـــا الكبرى عام 
1992 إذ بيع منه أكثر من 300 
ألف نسخة في العالم، وقامت 
بعده بعدد من اجلوالت الغنائية 

في العالم.

وبدأت ايفورا حياتها الفنية 
فـــي الغناء في حانـــات ميناء 
مينديلـــو في تلـــك اجلزيرة 
افريقيا ولم  الواقعـــة غـــرب 
تنطلق شـــهرتها اال وهي في 

اخلمسينيات من العمر.
ولم تبدأ في تسجيل أغانيها 
حتى عام 1988، كما فازت بجائزة 
غرامي املوسيقية عام 2004 عن 

.»Voz D' Amor« ألبومها
ايفورا من أشـــهر  وتعـــد 
مغنيـــات البلوز، واشـــتهرت 
باختيارها أغاني تتناسب مع 
إمكاناتهـــا الصوتيـــة العالية 

ـ بي.بي.سي: توفيت  لندن 
سيزاريا ايفورا التي اشتهرت 
باسم »املغنية حافية القدمني« 
عن عمـــر يناهز الــــ 70 عاما 
في بلدهـــا جمهورية جزيرة 
الرأس األخضر األفريقية )كاب 

فيردي(.
واشـــتهرت بلقب »حافية 
القدمني« النها اعتادت ان تصعد 
اخلشبة للغناء وهي حافية دون 

ارتداء اي احذية.
وكانت ايفـــورا قد اعتزلت 
الفن قبل 3 اشهر بسبب اعتالل 
سيزاريا إيفوراصحتها ومعاناتها مع املرض.

البقاء هلل

حصة عثمان عبداهلل الدخيل ـ 59 عاما ـ الرجال: ديوان الدخيل 
ـ بيان ـ ق5 ـ الشارع اخلامس ـ م77 ـ ت: 25387656، النساء: 

قرطبة ـ ق3 ـ الشارع اخلامس ـ ج2 ـ م7 ـ ت: 25323152.
بدر مناور حمود الديحاني ـ 21 عاما ـ الرجال: القرين ـ ق4 ـ ش19 
ـ م29 ـ ت: 66606740 ـ 55152249، النساء: الرقة ـ ق2 ـ ش18 

ـ م296 ـ ت: 23969213.
أحمد إبراهيم عبداهلل احلسينان ـ 86 عاما ـ الرجال: اخلالدية 

ـ ق4 ـ ش40 ـ م7 ـ ديوان احلسينان ـ ت: 50132442 ـ 
66405100، النساء: الزهراء ـ ق1 ـ ش120 ـ م20 ـ ت: 99997931.

عائشة علي عبداهلل اخلميس ـ 78 عاما ـ اليرموك ـ ق4 ـ ش 
الرابع ـ م53 ـ ت: 99787320.

عبداحملسن سلطان محسن املطيري ـ 6 سنوات ـ الرجال: 
الصليبخات ـ ق4 ـ ش116 ـ ج6 ـ م8 ـ ت: 99722131، النساء: 

القيروان ـ ق1 ـ ش113 ـ م17 ـ ت: 97974456.
دهام عياد علي العنزي ـ 70 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ القصر ـ ق1 
ـ ش3 ـ م210 ـ ت: 66500224، النساء: ضاحية عبداهلل املبارك ـ 

ق3 ـ ش310 ـ م46 ـ ت: 97533002 ـ الدفن بعد صالة العصر 
مبقبرة اجلهراء.

أمينة أحمد إبراهيم العاشور، أرملة خليفة عبداهلل العبيد ـ 86 عاما 
ـ الرجال: مشرف ـ ق6 ـ ش6 ـ م64 ـ ت: 99764492 ـ النساء: 

صباح السالم ـ ق5 ـ ش1 ـ ج16 ـ م29 ـ ت: 99633059.

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

ذكر العالم الفلكــــي د.صالح العجيري ان الليل يبلغ 
طوله والنهار قصره اخلميس املقبل، وقال العجيري في 
بيان له امس ان الليل في الكويت سيبلغ 13 ساعة و44 
دقيقة، بينما يختلف من دولة خليجية الى أخرى، ولكن 
اطول مدة ليل في اخلليج ســــتكون من نصيب الكويت 
بينما تتراوح في بقية عواصم 
مجلس التعــــاون املدة بني 13 
ســــاعة و29 دقيقة و13 ساعة 
و19 دقيقة، وأوضح انه بتاريخ 
2011/12/22 ســــتبلغ الشمس 
اقصى مدى لها جهة اجلنوب 
فتكون على مدار اجلدي فيبلغ 
الليل طوله والنهار قصره وفيما 
يلي مدة طول الليل في عواصم 

مجلس التعاون:

د.صالح العجيري

»تويتر« و»زبيدي«
الناس في »تويتر« تسوق املجاميع

وحنا ورى الفرعي نحب اخلشومي

الناس تبحث فالقمر عن مواضيع

وحن��ا ثقافتن��ا جدي��د الهدومي

شوف الزبيدي فاخلباري مصاليع

وال سياس��ي صحبت��ه ما تدومي

مبارك عبداهلل املترك

املوقع اجلغرافيساعةدقيقة
الكويت4413
املنامة2913
الدوحة2513
الرياض2213
ابوظبي2213
مسقط1913


