
نيويورك ـ يو بي آي: رجحت 
نتائج دراسة جديدة أن يكون سبب 
وفاة املؤلف املوسيقي النمساوي 
الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت 
مضاعفات سببتها بكتيريا أصابته 

في احللق.
والتزال أسباب وفاة موزارت 
غامضة حتى يومنا هذا على الرغم 
من تقدمي نظريــــات عدة حولها 
فمنها ما يقول ان بعض املنافسني 
احلسودين سمموه، ومنها ما يشير 
إلى أنه أصيب باحلمى القرمزية 
أو مــــرض دودة اخلنزير القاتل 
الناجت عــــن أكل حلم خنزير غير 

مطهو جيدا.
ومن املعروف أن جسم موزارت كان متورما إلى 

درجة لم متكنه من التقلب في الفراش.
وذكرت شبكة »سي إن إن« األميركية أن دراسة 
أجريت مؤخرا أظهرت أن موزارت رمبا مات نتيجة 
مضاعفات سببتها بكتيريا أصابته في حلقه مشيرة 
إلى أن هذه الدراسة التي أجراها د.ريتشارد زيغرس من 
جامعة أمستردام في هولندا تعتمد على أدلة ووثائق 
أمنت من أي من األدلة التي قامت عليها النظريات األخرى 
التي اعتمدت في معظها على أقوال شهود عيان أدلوا 

بها بعد مرور عقود على وفاة موزارت.
واستندت الدراســــة اجلديدة إلى سجل الوفيات 

في ڤيينا في الوقت الذي مات فيه 
موزارت حيث تبني أن وباء يصيب 
من هم في مقتبل العمر رمبا يكون 
ناجتــــا عن بكتيريا في احللق قد 

يكون مسؤوال عن وفاته.
يذكر أن البكتيريا التي تصيب 
احللــــق تتطور لتصبــــح حمى 
روماتيزمية قد تؤذي صمام القلب 

واملفاصل.
وأشار الطبيب مارتن شريبر 
الكلى والضغط في  رئيس قسم 
مستشفى كليفالند في والية أوهايو 
األميركية إلى أن النظريات السابقة 
افادت بأن موزارت مات في ظروف 
غامضة إال أن الدراســــة اجلديدة 
تشرح ما كان يجري في املجتمع الذي احاط به ولكن 

ال ميكن تصديق هذه النظرية متاما.
غير أن الشبكة أوردت أن الطبيب ستيفن غالك 
طبيب الكلى في جامعة كاليفورنيا شكك بهذه النظرية 
إذ لم ترد أي أدلة تشير إلى اصابة موزارت بألم في 
احللق في األسبوع االخير من حياته كما لم يظهر أنه 

عانى من ارتفاع ضغط الدم أو من دم في البول.
يذكر أن موزارت ولد في النمســــا في العام 1756 
وتوفي في العام 1791 وهو مؤلف موسيقي مبدع أنتج 
626 عمال موسيقيا على الرغم من حياته القصيرة 

حيث مات عن عمر يناهز 35 عاما.

السايرزم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الخالفات األسرية تسبب الصداع لألبناء.

ـ والخالفات السياسية العربية تسبب »القهر المزمن« لشعوبنا.
من سنتين نص رؤساء األقسام والمخافر في الداخلية »بالوكالة«.

ـ صدروا فيهم قرار وفكوهم ترى الناس صاروا »طرشي« من النطرة.
أبواللطفواحد

من فعلها؟

هـــل تتحـــول االغنية 
التراثية »هب السعد« التي 
ينشـــدها الكويتيـــون في 
الى »هب  الـــزواج  حفالت 
احلزن« بعد اندالع النيران 
في العرس الكارثي وسقوط 
الضحايا االبرياء؟ ام ان هذا 
احلـــادث األليم الذي اوجع 
قلب البالد مأســـاة وطنية 
تســـتدعي مواجهـــة الذات 
بشجاعة تهدف الى اخلالص 

والتطهر.
ان وقوع جرمية ما في بلد 
ما ال يعني ان جميع اهل البلد 
مجرمون، غير انه من النافع 
املفيد عـــدم فصل احلوادث 
الفرديـــة عن مجرى ســـير 
املجتمع وحتوالته، خاصة 
عندما يكـــون وراء احلادثة 
او الكارثة فاعل ال يرمي الى 
حتقيق هذه النتيجة الكارثية 
التي ينطبق عليها القول ان 
اكبر احلرائق من مستصغر 

الشرر.
أقصد ان غياب االحساس 
باملسؤولية لدى العديد من 
الكويتي،  افـــراد املجتمـــع 
واالستقواء باالوهام واالخيلة 
منذ الصغر، وتفشي الكبرياء 
الكـــذوب وتفاقـــم فوضى 
املشاعر وتزايد حاالت التفلت 
من القانون وهيمنة الرخاوة 
الفكرية على املجتمع مؤشرات 
خطيرة تســـتدعي الفحص 

والتحليل واملواجهة.
ندعو بالرحمة للضحايا، 
والشفاء للجرحى، والصبر 
لذويهم، مثلما ندعو الى قرع 

جرس االنذار.
صالح الساير
www.salahsayer.com

ال يكفي ان نردد كالببغاء مقولة »جعلها خامتة 
االحـــزان« دون ان نقوم مبا يجب ملنع تكرار تلك 
الكوارث، ففي 2009/2/25 اي قبل 6 اشـــهر فقط 
احترقت صالة افراح الرفاع باجلهراء وتســـابق 
احلضور على املخرج الوحيدـ  كاحلال هذه املرةـ  
مما ادى الى وفاة سيدتني واحتراق العشرات وبدأت 
آنذاك عمليات التنصل من املســـؤولية مما جعل 

القضية تنتهي الى ال شيء ومن ثم يتم التحضير للكارثة احلالية.
> > >

اول االمور التي يجب ان حتسم هو حتديد جهة وجعلها مسؤولة 
عن صاالت االفراح بحيث ال يقوم فرح اال مبعرفتها وتأكدها من مطابقة 
املكان، ســـواء كان خيمة او مبنى، لشـــروط السالمة من وجود عدة 
مخـــارج للطوارئ وطفايات حريق وتنكر مياه حيث مازالت صاالت 
وخيام االفراح تتبع »الشؤون« اداريا و»االطفاء« فيما يخص السالمة 
والبلدية تنظيميا و»الداخلية« امنيا ومن هنا تضيع »الطاسة« بني 

تلك اجلهات ويضيع الدم بني القبائل.
> > >

ومن االمور الواجبة تدريب سيارات األمن على كيفية تأمني الطريق 
أمام سيارات االطفاء واالســـعاف من والى مراكز الكارثة، فقد تكرر 
منع وتعطيل بعض االهالي لتلك السيارات بأعذار واهية، اضافة الى 
جتمهر الفضوليني من معدومي االحساس، كما ان هناك ضرورة لتوفير 
خطوط اتصال ســـريعة للمستشـــفيات املختلفة وتدريب السائقني 
على اقصر الطرق للوصول ملستشفيات احملافظات املختلفة وليس 
فقط مستشفيات محافظتهم فعند الكوارث يصبح الفارق بني احلياة 

واملوت دقائق قليلة.
> > >

ويظهر لقاء »األنباء« مع الزوج واجليران جانبا من التسيب اخلطير 
القائم في البلد جتاه القضايا االساسية والسيادية، فاجلنسية متنح 
لعمليات زواج مصطنعة بني عجوز وشاب كويتي ال يتجاوز عمره 
18 عاما، كما متنح مرة اخرى لشـــاب سيئ السمعة، خريج سجون، 
عاطـــل عن العمل، طرد من وظيفته الجتـــاره في املخدرات، كما اتى 

على لسان بعض الشهود.
> > >

ونرجو من بعض النواب الصمت قليال احتراما الحزان الكويت، 
وليتذكر هذا البعض مخالفته الصريحة لقسمه الدستوري ودعمه 
املتواصل للمخالفات القانونية بجميع اشكالها، ولو ان احدى اجلهات 
اوقفـــت ذلك العـــرس بحجة عدم مطابقته لقواعد الســـالمة لصاح 
هؤالء النواب على الوزراء واملســـؤولني والتهموهم بكل املوبقات، 

وعجبي!
> > >

آخر محطة: 1 - ازعجني واحزنني ما مت التصريح به من ان اجلهات 
املختصة ســـتقوم هذه االيام بتشديد الرقابة على اخليم الرمضانية 
حتى ال تتكرر مأساة اجلهراء، اي لو لم يحترق ويتفحم العشرات ملا 

قامت تلك اجلهات املختصة بعملها، وعجبي مرة اخرى!
2 - يحســـب لرجال الداخلية سرعة قبضهم على اجلناة كعادتنا 

بهم!

الـــواردة من  تابعـــت األخبار 
الســـودان بخصوص الصحافية 
الســـودانية لبنى أحمد احلســـني 
املتهمة بخدش احلياء العام الرتدائها 
البنطال خـــالل حفل عام أقيم في 

العاصمة اخلرطوم.
ومن بـــاب الفضـــول والتيقن 

والذهول أردت أن أطلع على تفاصيل أكثر لهذه القضية، 
خصوصا ان النص املطلوب املعاقبة عليه موجود في 
كل القوانني العربيـــة تقريبا ومنها القانون الكويتي 

ونختلف فقط في العقوبة.
فالعقوبة في الكويت ومصر مثال تتراوح بني الغرامة 
أو احلبس املؤقت، أما في السودان فالعقوبة هي اجللد 

والغرامة معا.
وفي العموم فلقد اعتقدت بأن لبنى قد لبست بنطاال 
قصيرا للغاية أو ممزقا ميينا ويســـارا بحكم موضة 

بعض الناس هذه األيام.
فلما رأيت ما لبست، أدركت أن االخوة في السودان 

»فاضيني ورب الكعبة«.
فإن عوقبت على ذلك البنطال الذي يتسع لنفرين 
عندنا فما بالكم مبا نراه يوميا على القنوات الفضائية 

العربية؟!
أكاد أجزم بأن جرمية خدش احلياء العام ال ميكن 
أن تنطبق على ذلك الرداء الذي لبسته لبنى أبدا ما لم 
يكن رجال الضبطية حينها قد لبسوا عدسات فاضحة 

ترى ما ال نراه.
الســـودان الذي يعاني التمزق والتفكك واحلروب 
على كل جبهاته والذي تركت أراضيه الزراعية دون ان 
تستغل، ودخل في معارك في اجلنوب والشمال، هذه 
الدولة التي يطالب املجتمع الدولي مبحاكمة رئيسها 
جلرائـــم ارتكبها مطلوب فيها جلـــد هذه الصحافية 

الضعيفة ألنها خدشت احلياء العام السوداني.
واهلل اني ألجزم بأن احلياء العام مت خدشه منذ زمن 
في هذه الدولة العربية الغالية منذ ان اســـتولى على 

قيادتها وحكمها أناس ال حياء لهم وال شعور.
ثم اننا مللنا كشـــعوب عربية من هذه السطحية 
في عالج األمور ومناقشة اهتماماتنا وأولوياتنا، وال 
يظهر منها للســـطح سوى هذه القضايا التافهة التي 

ال ميكن وصفها إال باملهزلة.
يريدون تطبيق حكم اهلل سبحانه وتعالى وهم من 

يقيس للمرأة ضيق البنطلون من عدمه.
يتكلمون عن احلياء العام الســـوداني وقد جروا 
البالد حلرب بني الشـــمال واجلنوب انتهكت فيها كل 
حرمات الناس، يتكلمون عن الوطنية والقومية وقد 
عرفنا ذلك جيدا في 1990/8/2! انهم زمرة من الطغاة 

ستزول بعون اهلل.. ولو بعد حني.. يا لبنى.

الحياء السوداني المعاصركيف نجعلها خاتمة األحزان؟!
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com
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أميرة مطشر اباذراع الظفيريـ  43 عاماـ  الرجال: اجلهراء 
القدميةـ  ق1ـ  ش2ـ  م44ـ  ت: 99442141ـ  النساء: 

القصر ـ ق4أ ـ ش6 ـ م15 ـ ت: 99023121.
شيخة قماز الظفيري، زوجة مطشر اباذراع الظفيري 
ـ 63 عاما ـ الرجال: اجلهراء القدمية ـ ق1 ـ ش2 
ـ م44 ـ ت: 99442141 ـ النســـاء: القصر ـ ق4أ ـ 

ش6 ـ م15 ـ ت: 99023121.
منال محمد صالح اخلميس، زوجة مســـير عيد امليدان 
الظفيـــريـ  55 عاماـ  العيونـ  ق1ـ  ش15ـ  م50 

ـ ت: 99815841 ـ 55500049.
أمينة سـيد علي سيد أحمد الشـماع، أرملة جاسم حسن 

حمود القالفـ  63 عاماـ  الرجال: الدعيةـ  مسجد 
البحارنة ـ ت: 66094420 ـ النساء: الدعية ـ ق2 

ـ ش22 ـ م27 ـ ت: 22548088.
ارحمة جابر أحمد اجلالهمة ـ 84 عاما ـ الرجال: اليرموك 
ـ ق4ـ  الشـــارع الثالـــثـ  م12ـ  ت: 99084725ـ  
99689200ـ  النساء: كيفانـ  ق5ـ  ش محمد عبده 
ـ م10 ـ ت: 24815028 ـ الدفن التاسعة صباحا ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
حمدة ابريد سـلطان ثاجب الشـمري ـ 41 عاما ـ اجلهراء ـ 

تيماء ـ ق7 ـ ش2 ـ م344 ـ ت: 99558144.
مرزوقـة عبداهلل املدعـج، زوجة مطلق مرزوق حليل 

العازميـ  73 عاماـ  الرجال: العدانـ  ق8ـ  امتداد  
ش 150ـ  مقابل قصر املسيلةـ  ديوان القويضيـ  
ت: 99077340 ـ النساء: العدان ـ ق8 ـ ش2 ـ م18 

ـ ت: 66556010 ـ الدفن التاسعة صباحا.
ارهيدلة عساف ماطر الديحاني، أرملة جناح بني الديحاني 
ـ 80 عاماـ  الرجال: اشبيليةـ  ش محمد بن القاسم 
ـ م729ـ  ت: 97857773ـ  النساء: الفردوسـ  ق4 
ـ ش1 ـ ج7 ـ م60 ـ ت: 67733723 ـ الدفـــن بعد 

صالة العصر.

سائق بن الدن يعود إلى العمل كسائق تاكسي
تورنتو ـ يو.بي.آي: أعلن 
ســــليم أحمد حمدان السائق 
السابق لزعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن الدن عودته مجددا 
للعمل كسائق بعد رجوعه إلى 

بلده األم اليمن.
وقال حمدان في حديث إلى 
صحيفة »تورونتو ســــتار« 
الكندية إن حياته اليوم أفضل 
بكثير مما كانت عليه لســــبع 
سنوات خلت حني كان معتقال 
في مركز االعتقال األميركي في 

غوانتانامو.
ومت تســــليم حمــــدان إلى 
اليمن قبل ثمانية أشهر وذلك 
بعد معركة قانونية بارزة في 
الواليات املتحدة انتهت بحكم 
احملكمة العليــــا بأن معتقلي 
غوانتنامو يخضعون لسلطة 

احملاكم املدنية.
ونقلــــت الصحيفــــة عن 
حمدان قوله إن كل شــــخص 
يحتاج وقتا ليتأقلم مجددا مع 
الواقع، مشيرا إلى أن السياحة 
في اليمــــن ضعيفة جدا حتى 
أنــــه أحيانا ال ينتج من عمله 
ما يكفي مجــــرد االنفاق على 

الســــيارة. ولفت إلى أنه غالبا ما يبقى 
خارج النقاشات التي تدور في بلده حول 
العالقات بني العاملني الغربي واالسالمي 
ويفضل عدم التحدث عن تفاصيل اعتقاله. 

وحكمت محكمة عسكرية شكلتها إدارة 
السابق جورج بوش  الرئيس األميركي 
على حمدان بالسجن 66 شهرا بتهم دعم 
اإلرهاب وذلك بعــــد اعتقاله في نوفمبر 

الثاني عام 2001.

ابنتا سليم كما ظهرتا معه في لقاء صحيفة »تورونتو ستار« الكندية

صورة لهالل 27 شعبان كما التقطته كاميرا مرصد املرزم الفلكي

سليم احمد حمدان قبل القبض عليه

فولفغانغ موزارت

هيئة الرؤية الشرعية تجتمع غدًا لتحري هالل رمضان
الحماد: البد من االستناد إلى تقنية التصوير الفلكي

الرأسي، وذكر احلماد ان الهالل قد 
يكون موجودا وميكن رؤيته اال ان 
قدرة البصر عند البشر تتفاوت، 
ولكن باستخدام التصوير واملعدات 
ال يكون هناك مجال للشك، وقد 
متكن مرصد املــــرزم الفلكي من 
تصوير اخر هالل لشهر شعبان 
وذلك في يوم الثالثاء 18 أغسطس 
املوافق 27 شعبان وذلك دليل على 
ان نهاية شــــهر شعبان ستكون 
يوم اجلمعة املوافق 21 اغسطس، 
وختم احلمــــاد الى ان علم الفلك 
يعتمد على الرؤية وان هناك ما 
يلقب بحســــابات الرؤية في علم 
الركيزة  الرؤيــــة هي  الفلك وان 
االساسية في هذا النوع اخلاص 

من احلسابات.

ايام شهر رمضان املبارك يوافق 
يوم السبت 22 أغسطس.

واعرب احلماد عن ســــعادته 
وشكره لهيئة كبار علماء الشريعة 
الســــعودية  العربية  اململكة  في 
في اتخاذها اخلطوة اجلريئة من 
نوعها في اعتماد جهاز التلسكوب 
)املناظير اخلاصة في رصد الهالل(، 
مشيرا الى ان هذا االمر من شأنه 
ان يســــهم في دقة حتديد موقع 

الهالل ورؤيته بوضوح.
اراد  ونصح احلمــــاد كل من 
ان يرصد الهــــالل ان يتوجه الى 
املناطق الصحراوية واملكشوفة 
بعيــــدا عن املدينة حيث ال يكون 
هناك اي عائق عند االفق بسبب 
التلوث الذي اصبح يحجب االفق 

املناظير  ان  الى  االهلة، واشــــار 
والتلسكوبات من النوع )العاكس( 
ال تكون دقيقة بسبب عدم امكانية 
ضبط بؤرة مراياها بشكل دقيق 
يتناسب مع رصد الهالل خصوصا 
خالل اول ايام والدته والتي يكون 

فيها ضوء القمر ضعيفا جدا.
وذكر احلماد ان متابعة الهالل 
بالرؤية يجب أال تكون فقط في 
شهر رمضان او شوال، وامنا تبدأ 
منــــذ العام الهجــــري ومع بداية 
ونهاية كل شــــهر قمــــري وذلك 
لتحري الدقة، وهذا ما عكف عليه 
املرصد طوال هذا العام الهجري من 
رصد ومتابعة وبناء على الرصد 
الدقيقة منذ بداية  واحلســــابات 
السنة الهجرية احلالية فان اول 

تعتبر دليال حقيقيا ملا يكون في 
الواقع، وقال احلماد ان االستناد 
الى التكنولوجيــــا احلديثة مثل 
التصوير الفلكــــي والذي يعتبر 
دليال ماديا لرؤيته اصبح في وقتنا 
احلالي امرا ضروريا، واشار الى ان 
االجهزة الفلكية والكاميرا  ليست 
اال وســــيلة مساعدة للبصر ولن 
حتدث وجودا الجســــام ليست 
موجودة في الواقع على العكس 
من ذلك ان هذه املعدات تعمل على 
التغلب على معوقات الرؤية والتي 
صنعها البشر كملوثات الصناعة 

وغيرها.
واشار احلماد الى وقوع هواة 
الفلك في خطأ استخدام االجهزة 
املناســــبة في عملية رصد  غير 

فيما أعلنت وزارة العدل أمس 
أن هيئة الرؤية الشرعية لتحري 
والتماس هالل رمضان ستجتمع 
غدا اخلميس مبقر معهد الكويت 
القضائية والقانونية  للدراسات 
لتحري رؤية الهالل، اعلن مرصد 
املــــرزم الفلكي في بيــــان له انه 
سيقوم بتحري هالل شهر رمضان 
غدا املوافق 29 شعبان وقال مدير 
الفلكي م.مساعد احلماد  املرصد 
ان املرصد يتخذ سياسة مطابقة 
الرؤية باحلساب الفلكي ويتبع ما 
ألفه املسلمون من سنة نبينا محمد 
النبوي الشريف  ژ في حديثه 
»ال تصوموا حتى تروا الهالل وال 
تفطروا حتى تروه« وفي حديث 
آخر »صومــــوا لرؤيته وافطروا 

لرؤيته«.
وحذر احلماد من ان هناك الكثير 
من الهواة يتبعون معايير خاطئة 
وطرقا قدمية في احلسابات الفلكية 
للهالل، باالضافة الى ان عددا من 
البرامج الفلكية التي يستخدمها 
بعض هواة الفلك ليست دقيقة وال 

 م.مساعد احلماد

خبير أميركي لألهالي: بيدكم الحد من سمنة أبنائكم

بكتيريا في الحلق أودت بموزارت

شيكوـ  يو.بي.آي: ميكن لالهالي احلد من سمنة 
اطفالهم في حال ساعدوهم على اتباع نظام غذائي 

جيد وممارسة التمارين الرياضية.
في هذا االطار، اشار ادوارد ابرامسون االستاذ 
املتقاعد بجامعة كاليفورنيا في مدينة شيكو االميركية 
ومؤلف »ذكاء اجلسد« و»االكل العاطفي« الى تزايد 
مرض السكري »نوع 2« بني االطفال مع ما يرافق ذلك 
من آثار نفسية واجتماعية مثل تفشي االذى والرفض 

والتمييز وانعدام الثقة بالنفس بني االطفال.
ولفت الى ان العادات الغذائية السيئة قد تبدأ 
مع »االكل العاطفي« او االكل بال شعور باجلوع او 
نتيجة اتباع حمية غذائية قاسية، ما قد يقود الى 
مشــــكلة في الوزن او اضطراب في االكل. واضاف: 
يستطيع االهل ان يشجعوا اوالدهم على تناول طعام 
صحي عبر تناول هــــذا الطعام امامهم وحتضيره 
معهم، وتابع ابرامسون: ان كان الطفل يحضر الطعام 
فــــي املطبخ مع امه وابيه فعلى االرجح لن يرفض 

تناول الطعام الذي ساعد في حتضيره.
واضاف، خالل اجتماع رابطة علم النفس االميركية 
الذي عقد في تورونتو، ان الدراسة رجحت ان يكون 
االطفال الذين تتراوح اعمارهم بني 4 و7 ســــنوات 
والذين يتمتعون بأهل نشيطني انشط بست مرات 

من غيرهم من االوالد.
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