
ما يقوم به الزميل الشيخ خليفة 
علي اخلليف����ة القائم على فعاليات 
ه����ا فبراير من إحياء للفن العربي 
األصيل فيه إعادة للدور التنويري 
الذي  العلي  الراحل جابر  للش����يخ 
اس����تقدم كبار الفنان����ن العرب في 
الستينيات والس����بعينيات وجعل 
تاريخه����م وأعمالهم ترتبط بأغاني 
كويتية قاموا بأدائها وستبقى باقية 

بقاء الدهر.
> > >

لم أجد الرغبة في حضور حفات 
ها فبراير في السابق وقد قبلت قبل 
ايام دعوة الصديق الكابنت حس����ام 
الشمان وحرمه ام مشعل حلضور 
حفل يجمع بن اميرة الطرب العربي 
وردة اجلزائرية ومطرب العرب األول 
محم����د عبده إلحساس����ي بأن تلك 
احلفات قد تكون األخيرة للسيدة 
وردة بسبب سوء حالتها الصحية، 
أطال اهلل في عمرها ألهلها وجمهورها 

ومحبيها.
> > >

حضرت احلف����ل متأخرا بعض 
الشيء في محاولة ألن أبقي سمعي 
أغاني مطربي تس����خن  نظيفا من 
القاعة املبتدئن ممن يعشق أغانيهم 
الشباب والشابات، بينما انشغلت ام 
مشعل باحلديث مع ام عبداللطيف 
وب� »الثناء الشديد« على بعض قادة 
التوجهات السياس����ية في الكويت 
ولبنان وإب����داء »اإلعجاب« ببعض 

جيران البلدين.
> > >

حضرت املطرب����ة الكبيرة وردة 
مستندة على مذيعة احلفل واعتذرت 
عن مرضها ثم ألهبت القاعة بأغانيها 
اجلميلة، وكان أولها »في يوم وليلة« 
اللواء  الراحل  التي تعمد ملحنه����ا 
الدكتور محمد عبدالوهاب ان يفرد 
عضاته مبقدمة موسيقية طويلة 
مملة ج����اوزت 20 دقيقة، مما أتعب 
املطربة املرَهقة أصا، وهو أمر كانت 
تشتكي منه � للعلم � السيدة ام كلثوم 
حيث كان عبدالوهاب يجعلها تقف 
متصلبة امام اجلمهور ألربعن دقيقة 
تس����تمع خالها ملقدمته املوسيقية 

وبعد ان تنتهي 
من الغناء تذهب 
تل����ك األحل����ان 
لراقصات شارع 
الهرم ليتمايلن 
على أنغام »انت 
و»أمل  عمري« 

حياتي« و»فكروني«.. الخ، وهو أمر 
لم يحدث قط مع أحلان السنباطي 

وزكريا أحمد الرائعة.
> > >

حاولت وردة ان تكمل وصلتها 
الغنائي����ة إال ان صحتها لم حتتمل 
فتركت املسرح معتذرة بعد ان طلبت 
من اجلمهور في اكثر من أغنية ان 
يغن����ي معها او »بدال عنها« وهو ما 
مت بإتقان شديد أثبت ان جمهورنا 
الكويتي عاشق شديد للفرح وحافظ 
من الدرجة األولى ألغاني كل املطربن، 
وفائدة غناء اجلمهور بدال من املطربة 
إثباته ان احلفل حقيقي وليس قائما 
على تقنية »الباي باك« اي التسجيل 
املس����بق واالكتفاء بتحريك الشفاه 
وخداع اجلمهور كما يقوم بذلك بعض 

املطربن الصغار و.. الكبار!
> > >

تا وردة مط����رب العرب محمد 
عبده الذي غنى مجموعة كبيرة من 
أغانيه التي أحسست من خالها انه 
وصل ملكانة من يغني لذاته واختيار 
ما يرضيه بأكثر من محاولة إرضاء 
اجلمهور، واخلاصة ان اجلو العام 
في تلك احلفات مليء جدا بالفرح 
والس����رور والبهجة فما اخلطأ في 
ذلك؟! وما الذي مينع تكرار فعاليات 
ها فبراير التسويقية من قبل نفس 
الشركة خال أوقات أخرى من السنة 
ومبسميات مختلفة خاصة بعد ان 
ضمت لها فعاليات دينية وشعرية 
ش����عبية؟ أي ملاذا نحرم الناس من 
عمل ما يودونه ونضطرهم للفرار 

مع كل عطلة قصيرة؟!
> > >

آخ�ر محط�ة: حتولن����ا ملركز مالي 
يفرض علينا ان نس����تقطب الناس 
ال ان »نطفش����هم«، ونفرحهم ال ان 

نحزنهم!

أميرة الطرب ومطرب العرب

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الوس����يعة على  تضيق 
الباحثن العرب، فا يجدون 
على وجه هذا الكوكب سوى 
بادي الصغيرة يغضبون 
الس����ماح لهم  منها لع����دم 
إليه����ا بحج����ة  بالدخ����ول 
ب����اد »دميوقراطية«!  انها 
فلماذا الكويت وحدها دون 
س����ائر الدول؟ وملاذا يصر 
الكويتيون على دعوة الكتاب 
إلى  واملفكري����ن والباحثن 
مجتمعهم الغارق في الرفاه 
والكسل والثرثرة على شبكة 

اإلنترنت؟
نحن نعي����ش في عصر 
وفرت فيه ثورة املعلومات 
كنوزا معرفية للباحثن عن 
املعرفة، فما عاد أحد قادرا على 
حجب املعرفة عن اآلخر، ومن 
البحث ومتابعة  يرغب في 
نتاج الباحثن ميكنه ذلك بكل 
يسر وسهولة دون احلاجة 
للمحاضرات والندوات وإثارة 
املشكات في دولة ال تعير 
سلطاتها أدنى اهتمام حقيقي 

للثقافة.
الزبدة.. لو اننا تواضعنا 
قلي����ا، وعرفن����ا حجمن����ا 
احلقيقي، وتلمسنا مصيبة 
اجله����ل فين����ا، ألدركنا ان 
ورشة قراءة يعقدها خمسة 
أشخاص في مكتبة أو مقهى 
ملناقشة فصل من كتاب واحد، 
أفض����ل وأنفع لنا من دعوة 
مفكر يقول للحاضرين كاما 
مس����طورا في بحوثه التي 
لم يقرأه����ا أحد في مجتمع 
اقتناء  أفراده على  يحرص 
كتب الطبخ واألبراج وتفسير 

األحام.

مجبوس ثقافة

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

كالم مباشر

 تابعت كلمات وزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل يوم أمس 
في حفل افتتاح »ايكويت � 2« بينما كان النائب املستجوب 
في نفس الوقت يقدم استجوابه له، كوزير لإلعام، كانت 
األجواء احمليطة بحفل االفتتاح أجواء عمل، مصانع تهدر 
وعمال يتحركون في أيديهم املعدات، بينما البيئة السياسية 
متوج بالكام )تنس����يق مواقف � تبادل أدوار � تصعيد � 
تهدئة � اتهامات متبادلة بشراء مواقف نواب � آخرون طلبوا 

أكثر من التسعيرة، لم تتم معهم صفقة، صاروا صقورا... الخ(.
يوم أمس كانت منطقة الش����عيبة الصناعية في أبهى صورها وهي حتتفل 

بإجنازات »ايكويت« ممثلة في:
1 � مصنع األولفينات، املرحلة الثانية بتكلفة 2.1 مليار دوالر، إلنتاج املواد 
الداخلة في صناعة النس����يج والقناني الباستيكية، إضافة إلى مصنع البولي 

ايثيلن إلنتاج مواد التغليف.
2 � مصنع الستايرن بتكلفة 610 ماين دوالر إلنتاج الستايرن املستخدم في 

صناعة املواد العازلة وصناعة السيارات وااللكترونيات والكهربائيات.
3 � مصنع العطريات )ما له شغل بالعطور( بتكلفة 2.1 مليار دوالر إلنتاج 

البنزين والبرزالين.
4 � وح����دة أبراج تبري����د بتكلفة 200 مليون وفق مواصف����ات بيئية عالية 

اجلودة.
هذا احلديث ال يلفت انتباه النواب الذين لم تكن لهم مشاركة تذكر في هذا 
احلدث، معظمهم مش���غول بتشغيل الوزارات، أو قل إشغالها بأسئلة تشتت 
التركيز، وال أجد غير هذا التفسير لعجز وزارة الصحة � على سبيل املثال � 
عن تشغيل مستشفى على مساحة خمسة آالف م2 وبارتفاع 6 أدوار، مبساحة 
كلية مسطحة 20.000م2 تبرعت به جهات خيرية تولت التصميم والتنفيذ 
ملبنى ضخم مخصص »للمس���نن« الذين تطول إقامتهم في املستش���فيات 
ورمبا احتاجوا الى عناية إضافية، وقد مر على تسليم هذه اجلهات اخليرية 
املستشفى الى وزارة الصحة قرابة خمس سنوات فهو اليزال غير مستخدم، 
رغم أنه مجهز مبعدات الغس���يل واملطابخ واملصاع���د وحتى الكمبيوترات 
الس���تخدامات األطباء، باختصار مستش���فى رائع ال يوجد مثله في الشرق 
األوسط اال اثنان، واحد في الكويت والثاني في إسرائيل، بعد هذا كله تعجز 

الوزارة عن تشغيله!
 لقد تعاقب على هذا املوضوع أكثر من وزير، ولم تفلح اللقاءات للحث على 
اإلفادة منه في ظل ش����كاوى كثيرة من نقص املستشفيات، يعني »محتاجينه« 
حتى النخاع، وهم لم يدفعوا فيه فلسا واحدا، ما السبب في بقائه معطا؟ ولم 

ال تتم إعادته الى اجلهة اخليرية بعد أن عجزت الوزارة عن القيام مبهمتها؟
انه الذهن املش����تت، الوكاء املديرون، ومن فوقهم، عيونهم على الصحافة 
واالس����تجوابات واالستدعاءات في جلان نيابية، ثم ال يؤذن لهم بالدخول، كما 

حدث مع احدى املؤسسات.
نتمنى أن تنتقل العدوى في االجناز من »ايكويت« الى بقية مرافق الدولة، 

قولوا آمن.
كلمة أخيرة: كان حلضور صاحب السمو األمير يحفظه اهلل حفل افتتاح »ايكويت 
� 2« أثر كبير في رفع معنويات العاملن في املشروع، فقد أصر على احلضور 

رغم حالة الطقس املغبر يوم أمس، جزاك اهلل خيرا يا والد اجلميع.
زيادة اهتمامي باملشروع لها سببان، األول، ألنه مهم ملستقبل بلدي وناسي 
وأهلي، الثاني، لعاقتي به في بداياته األولى من خال عملي في بيت التمويل 
الكويت����ي، وفق اهلل العاملن فيه والقائمن على إدارته الى حتقيق النجاحات، 

الواحد تلو اآلخر.

نجاح »إيكويت« وفشل »مستشفى المسنين بالصباح«

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: اإلنترنت سيجعل البشر أكثر ذكاء.

� أما في الشرق األوسط فيجعل الحكومات أكثر تسلطا والشعوب أكثر خوفا.
العجيري: الغبار مستورد ويترسب اليوم.

� واهلل يا عم صالح احنا غبارنا السياسي محلي وما ظنتي يترسب قبل شهرين.
أبواللطفواحد

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

منيرة سيف شعف املطيري � 73 عاما � االندلس � ق11 
� ش8 � م163 ت: 99796077 � 94040801.

نورة ياس�ن بن سند، أرملة سيف مبارك السيف � 
75 عاما � العديلية � ق3 � ش سلطان الكليب 

� م26.
مبارك عامر حشاش العازمي � 77 عاما � الفروانية � 
ق2 � ش78 � م33 ت: 99891008 � 24742042.

خيرية ش�هاب احمد اك�روف، ارملة صاحب صالح 

اكروف � 77 عاما � الرجال: الدعية � مس����جد 
البحارنة � ق2 � ت: 99990057 � النساء: بيان 

� ق9 � ش األول � ج6 � م21 � ت: 25381847.
أس�ماء عوض يحيى عوض شالش � 15 عاما � الرجال: 
اجلهراء � العي����ون � ق1 � ش9 � ج10 � م322 � 
ت: 99675383 � 99123734 � النساء: اجلهراء 
� العي����ون � ق1 � ش14 � م52 � ت: 24580605 � 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء.

البقاء هلل

مواقيت الصالة والخدمات ص46

دفاع المتهمة في قضية حريق »عرس العيون«:
ليس هناك دليل مادي واحد يثبت تورط »نصرة« بالحادث

الخباز: الس�جائر أو البخور أو س�لك كهرباء الخيمة القديم باعتراف الكهربائي كلها قد تكون الس�بب وراء الحريق
إلى اجلهراء أن يقوم بتعبئة قنينة 
ماء بالبنزين وتساءل السقاف: كيف 
أمك���ن تعبئة القنين���ة ذات الفوهة 
البنزين  الصغيرة من ماكينة ضخ 
التي يكون قطرها عادة أكبر من قطر 

فتحة القنينة؟
 وتعجب السقاف من تصرف ضابط 
مسرح اجلرمية الذي مت استدعاؤه إلى 
موقع احلريق في تلك الليلة والذي 
تعلل بالظام وقال: سآتي صباح الغد 
ملعاينة املكان في مثل هذه القضية 
التي هزت الرأي الع���ام والتي راح 

ضحيتها 57 ضحية.
ثم تطرق احملامي الس���قاف إلى 
تعاطي ضابط الواقعة واملباحث مع 
هذه القضية منذ بدايتها متسائا هل 
من حق املباحث أن حتتجز أش���قاء 
املتهمة لعدة أيام للضغط عليها حتى 

تعترف بجرمية لم ترتكبها؟
 وأض���اف: ان املتهمة مبجرد أن 
حتررت من قيودها باملباحث ومبجرد 
شعورها باألمان أنكرت كل ما اعترفت 
به معللة تلك االعترافات بأنها كانت 

وليدة إكراه معنوي.
ودفع احملامي السقاف بالقصور 
ف���ي حتقيقات النياب���ة العامة التي 
اكتفت باستجواب األشخاص الذين 
استجوبهم ضابط الواقعة في حن 
أن محقق مخفر الرحاب � وهو رجل 
أمن يش���هد له بالنزاهة � عندما بدأ 
في التحقيق في الواقعة وشاهد صور 
احلريق قام باستدعاء الفني الذي قام 
بتوصيل الكهرباء للخيمة وسأله: من 
أين جئ���ت بالكهرباء التي أوصلتها 

باخليمة؟
 فقال: من س���لك قدمي كان ملقى 
على األرض، ثم أجرى معه حتقيقا 
مفصا عن ه���ذه اجلزئية التي كان 
يجب أن تلتفت إليها النيابة العامة 
في حتقيقاتها، وأضاف: لقد أغفلت 
النيابة العامة أمورا كثيرة كان من 
املمكن أن تكون هي السبب في اندالع 

احلريق.
 ومتس���ك الس���قاف بطلب�����اته 
ال���واردة ف���ي مذكرته الت���ي قدمها 

للمح��كمة. 

لم تر املتهمة.
وتساءل احملامي اخلباز: هل من 
املعقول أن يكون هناك عرس بدون 
بخور أو س���جائر؟ ان بعض فتيات 
الكويت يدخن الس���جائر كما لو كّن 
رجاال، فلماذا ال تكون النار قد اشتعلت 
بسبب عقب سيجارة أو أثناء إشعال 

بخور؟
القصد  ودفع اخلب���از بانتف���اء 
العام واخلاص بالنس���بة  اجلنائي 
جلرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار 
كما دفع بانتفاء الركن املادي جلرمية 

احلريق العمد.
 ودفع بالقصور في التحريات كما 
دفع بتلفيق وكيدية االتهام، وطالب 
ببراءة املتهمة من جميع التهم املسندة 

إليها.
ثم ترافع احملامي سقاف السقاف 
دافعا ببطان اعت���راف املتهمة أمام 
العامة حيث  النيابة  املباحث وأمام 
كان االعت���راف وليد إكراه، وقرر أن 
األوراق تكت���ظ باألدلة الدامغة على 
أن املتهمة قد أكرهت على االعتراف 

بجرمية لم ترتكبها.
وقرر السقاف أن تقرير املباحث 
جاء به أن املتهمة طلبت من س���ائق 
التاكسي الذي أوصلها من الفروانية 

العروس أو العريس إلى املكان لكي 
يكون احلريق مؤثرا بالفعل بالنسبة 

لها؟
ان الش���اهدة الرئيسية التي أتت 
بها النيابة العامة كشاهدة إثبات لم 
تستطع التعرف على القنينة التي قيل 
انها كانت حتتوي على البنزين الذي 
سكب على اخليمة، رغم أنها تعرفت 
عليها بسهولة أمام النيابة العامة ومن 
خال الصور وليس على الواقع. كما 
أن األوراق لم تثبت أن للمتهمة أي 

بصمات على القنينة املضبوطة.
وأضاف اخلباز أن جميع الشهود 
من املصابات في احلريق أجمعن على 
أنهن لم يش���ممن رائحة بنزين قبل 
أو أثناء احلريق، مؤكدا أن ش���هادة 
الشهود كلها جاءت أدلة براءة ملوكلته 
وليس���ت أدلة إدانة مبا فيها شهادة 
الزوج الذي قال: إن نصرة ال ميكن 

أن تفعل مثل هذه الفعلة.
وقرر اخلباز أن حتريات ضابط 
الواقعة لم تصل إلى سائق التاكسي 
ال���ذي ادعى أنه قام مب���لء القنينة 
بالبنزين للمتهمة من محطة تعبئة 
الوقود، وأضاف أن شقيقة زوج املتهمة 
أقرت بأنها شاهدت احلريق عند بدايته 
من الناحية الغربية للخيمة إال أنها 

مؤمن المصري
قام دفاع املتهمة في قضية حريق 
خيمة العرس مبنطقة العيون مبطالبة 
محكمة اجلنايات أمس بتبرئة املتهمة 
من جميع التهم املس���ندة إليها بعد 
جلسة مطولة استمعت فيها احملكمة 
برئاس���ة املستش���ار عادل الصقر 
وعضوي���ة املستش���ارين أحمد أبو 
العمامي وخالد عبدالهادي وأمانة سر 
هشام سماحة إلى مرافعة احملامين 
زيد اخلباز وس���قاف السقاف، وقد 
حجزت احملكمة الدعوى جللسة 31 

مارس املقبل للحكم.
وقد أحضرت املتهمة من السجن 
املركزي في ح��راسة أمنية مش��ددة 
بقيادة الرقي��ب أول مساعد العتيبي 
واملفتش���ات غالي���ة ف���رج وإميان 
عبداجلادر ومني���رة علي، كما متت 
حراسة قاعة اجلنايات بالطابق الرابع 
بقص���ر العدل بعدد م���ن رجال أمن 
قصر العدل بقيادة الرقيب عب����داهلل 
الش���مري حيث كانت القاعة تكتظ 
باملتابعن للقضية من جميع أطياف 

املجتمع.
وب���دأ احملامي اخلب���از مرافعته 
مقدما تعازيه ألهالي ضحايا احلريق 
ومواساة أهالي الضحايا واملصابن، 
معتبرا احلريق فاجعة مؤملة وكارثة 
بكل املعاني، إال أنه أكد أن موكلته ليس 
لها عاقة من قريب أو بعيد بإضرام 

النار في خيمة العرس.
وقال اخلباز: ان القاعدة القانونية 
التي تقول ان املتهم برئ حتى تثبت 
إدانته لم تشفع ملوكلته بل ان الرأي 
العام بكل أطيافه حكم عليها باإلعدام 
حتى قبل أن يتسمع إليها أحد، وأضاف 
مؤكدا أن هذه القضية لم تكن لتوجد 
لوال ما س���طره ضابط الواقعة في 
تقريره الذي أدان هذه املتهمة البريئة 

بدون دليل.
وأكد اخلباز أن موكلته ال عاقة 
لها بإشعال النار في اخليمة ولم تقم 
بإعداد املادة البترولية التي قيل إنها 
استخدمت في إشعال النار. وتساءل 
اخلباز: لو أن موكلته كانت هي الفاعلة 
أليس من البديهي أن تنتظر حتى تأتي 

أبطال دوري الناشئين اليوم وياكمالسقاف والخباز قّدما كامل دفاعهما والمحكمة تحجز القضية للحكم 31 مارس المقبل

تس���تضيف »األنباء« اليوم مدرب فريق 17 سنة لكرة القدم بنادي الكويت خالد احمد 
والاعبن شريدة الشريدة وعبداهلل عمار وفواز العسعوسي ابطال دوري الناشئن ما بن 
الساعتن 3 و5 مساء وذلك للحديث عن أصعب املباريات التي واجهتهم قبل الفوز ببطولة 
الناشئن، وابرز الاعبن الذين تألقوا وقدموا مستوى الفت ويشكلون نواة للفريق االول.. 
باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322، داخلي: 131 � 318.

احملامي سقاف السقاف

مونيا كما بدت في احلفل

الفنان الكبير منصور املنصور يتحدث للفيلكاوي

احملامي زيد اخلباز

»لصوص المصلين« سقطوا بعد 20 سرقة في الفروانية
هاني الظفيري � محمد الجالهمة

متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
بقي����ادة العقيد منصور الهاج����ري من إغاق نحو 
20 قضية س����رقة كانت مسجلة ضد مجهولن ومت 
توقيف 3 وافدين من اجلنس����ية البنغالية ارتكبوا 
هذه السرقات وجميعها استهدفت سيارات املصلن. 
ووفق مصدر امني فإن تعدد قضايا سرقات سيارات 
املصلن خصوصا صاتي الظهر والعصر دفعت مدير 

مباحث الفروانية الى تشكيل فرقة ملراقبة سيارات 
املترددين على املساجد في صاتي الظهر والعصر 
ليتم رصد وافد بنغالي ينزل من مركبة ويقوم وسط 
مراقبة وافدين آخرين بكس����ر باب احدى املركبات 
ليتم ضبطهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم قاموا 
بسرقة نحو 20 سيارة وان سرقاتهم كانت تشمل كل 
محتويات املركبات تلك وجار معرفة كيفية تصريف 

الوافدين ملسروقاتهم.

مونيا تتحدث باسم »الفنانين الكويتيين« 
في »نادي السينما«.. »مين مونيا دي؟!«

مفرح الشمري
في مفاجأة كان له���ا وقع الصاعقة على احلضور، 
حتدث���ت مونيا امس االول باس���م الفنانن الكويتين 
بحضور العماقن منصور املنصور وجاسم النبهان وأمام 
جنوم مصر وسورية واخلليج املشاركن في مهرجان 
»كلنا في حب الكويت«! بدأ اللغط عندما ذكرت مذيعة 
احلفل الذي اقيم في نادي الكويت للس���ينما باملدرسة 
القبلية، غادة يوسف ان كلمة الفنانن الكويتين ستلقيها 
الفنانة مونيا فاستغرب احلضور لدرجة ان احدى جنمات 
مصر الكبيرات همس���ت لصديقة على طاولتها »من 
مونيا دي؟!« وعندما همت مونيا بإلقاء كلمة الفنانن 
الكويتين التي ألقتها بطريقتها »اخلاصة« خرج عدد 
من الضيوف تعبيرا عن استيائهم من اختيارها لتمثيل 
الفنان���ن الكويتين، في ظل وجود الفنانن الكبيرين 
منصور املنصور وجاسم النبهان اللذين كان بإمكانهما 
إلقاء هذه الكلمة »ارجتاليا« حتى ان لم يكن هناك تنسيق 
معهما من قبل جهة احلفل التي كانت تريد عرض بعض 
األفام القصيرة ولكن »البروجكتور« لم يعمل إال بعد 
مغادرة النجوم قاعة احلفل »احلارة« والتي غاب عنها 
التنظيم! كان من املفترض على مونيا لكونها عضوة 
في النادي ان تعتذر عن إلقاء هذه الكلمة لوجود فنانن 
كبار ولكنها س���ارت على منهج املثل الذي يقول: »من 

صادها عشى عياله«!

رغم حضور العمالقين المنصور والنبهان


