
البقاء هلل
عبدالكرمي عبدالرحيم ذو الفقار الصفارـ  85 عاماـ  الرجال: حسينية أبوالفضل 
العباس »الصفار« ـ الدعية ـ ت: 66767959 ـ 65599442 ـ النساء: 

اجلابرية ـ ق7 ـ ش1 ـ م11 ـ ت: 25324451.
لطيفة حمد عبداهلل املنصور، أرملة ابراهيم عيسى احلدادـ  68 عاماـ  الرجال: 
العديلية ـ ق3 ـ ش39 ـ م1 ـ ت: 99645000 ـ النساء: الفيحاء ـ ق2 

ـ ش الزهراء ـ ج21 ـ م8 ـ ت: 22562223.
س�هل ف�ارع مطر املطي�ريـ  62 عاماـ  صباح الناصرـ  ق3ـ  ش20ـ  م10ـ  

ت: 99544443 ـ 99433434.
علي سالم محمد السالمـ  70 عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  احلسينية العباسية 

ـ ت: 66404063 ـ النساء: اجلابرية ـ ق9 ـ ش6 ـ م7.
عبدالرحيم حسن حمود القالفـ  75 عاماـ  الرجال: الدعيةـ  مسجد البحارنة 
ـ ت: 66094420 ـ النســـاء: الدعية ـ حسينية احلاج علي القالف ـ 

ق3 ـ ش37 ـ م9.
محمد عيس�ى محمد القع�ود ـ 66 عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهلل السالم ـ 
ق1 ـ ش هرم بن سنان ـ م25 ـ ت: 97888989 ـ 97880374 ـ النساء: 

بيان ـ ق6 ـ ش الرابع ـ م32 ـ ت: 25383727 ـ 99337774.
عبداللطي�ف عبداهلل الهوي�دي ـ 71 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق1 ـ ش غزة 
ـ م15 ـ ت: 97477717 ـ 99665434 ـ النســـاء: اخلالديـــة ـ ق1 ـ ش 

الوحدة ـ م15 ـ ت: 24836363.
جاس�م محمد حسن محمد ـ 66 عاما ـ الرجال: الشعب ـ ديوان الكنادرة ـ 
ت: 99718893 ـ النســـاء: صباح السالم ـ ق6 ـ ش1 ـ ج1 ـ م67 ـ ت: 

65124457 ـ الدفن الثامنة والنصف صباحا.
مشاري عبدالكرمي مشاري الدخيلـ  74 عاماـ  الرجال: الروضةـ  ق3ـ  ش أبو 
حيان التوحيدي ـ م34 ـ ت: 66002240 ـ النساء: العارضية ـ ق3 ـ 

ش6 ـ م39 ـ ت: 24892984 ـ الدفن التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات ص34 

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: نهائي كأس العالم يزيد من خطر اإلصابة بالسكتة القلبية.

� على األقل المونديال كل 4 سنوات ونحن لدينا اجتماع سياسي عربي 
كل أسبوع وجميعها تصيب بالسكتة.

»الصحة« تطلب من الوافدين 3 دنانير زيادة عشان يمّشون معامالت التأمين 
الصحي أسرع.

أبواللطفواحد�  وأنا أول مرة أسمع بحياتي عن معاملة »كشف مستعجل«.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

)إن هذا إال قول البشر(تأجيج النيران بداًل من إطفائها
خبران مؤسفان طيرتهما وكاالت األنباء يتعلقان 
بشابني كويتيني متقاربني في السن فرقت بينهما 
التوجهات السياسية وجمعتهما ظروف االحكام 
القضائية الصادرة ضدهما، اولهما الشاب فوزي 
العودة الذي رفضت محكمة االستئناف االميركية 
االفراج عنه، والثاني هو الشاب خالد الفضالة الذي 
صدر حكم ابتدائي من محكمة كويتية بسجنه 3 

أشهر وتغرميه 150 دينارا.
> > >

في احلالتني ذهب الشابان ضحية من حرض وأجج وبقي آمنا في 
بيته ووسط اهله، وكان االفضل في احلالتني لو مت االقرار باخلطأ 
واالعتذار عنه بدال من االصرار على انكاره وهو ما ال يترك للقاضي 

االميركي او الكويتي مجاال لالخذ بعوامل الرأفة والرحمة.
> > >

واذا كنـــا ال منلـــك الداللة على ما يحدث فـــي اميركا التي تبعد 
عنا آالف االميال، ففي املجال متســـع للحديث عن قضية امني عام 
التحالف الوطني، فليس فيما هو قائم ما يسر القلب، فال فائدة لسمو 
رئيس احلكومة من التباين مع اي تيار سياسي قائم على الساحة 
السياســـية الكويتية، كما ليس في دخول خالد الفضالة السجن ـ 
رغم ما يقوله املؤججونـ  اي مصلحة شخصية او سياسية له، اي 
اننا في النهاية امام قضية يقوم معطاها على مبدأ خسارةـ  خسارة 

للطرفني وخسارة لطرف ثالث هو سمعة الكويت الدولية.
ان التعامل مع نار االزماتـ  التي لها مستفيدون كثر في الكويت 
ـ ال يتم عبر ترك الباب مفتوحا على مصراعيه ملن يســـكب الوقود 
عليها كما يحدث هذه االيام، بل يجب ان يتدخل احلكماء واخليرون 
من اهل الكويت للوصول الى حل يرضي الطرفني ويحيل املعادلة 
القائمة الى ربح ـ ربح عبر اعتراف املخطئ بخطئه والتراجع عنه 
وقبول الطرف االخر بشـــكل ابوي بذلك التراجع عن التهم التي ال 

يصدقها احد وفتح صفحة جديدة بعد ذلك.
> > >

ومن املسلمات التي يتم القفز عليها حقيقة ان حديث السيد خالد 
الفضالة ال ميثل ذاته بل يفترض ان يعكس رأي التيار السياســـي 
الذي يعمل امينا عاما له، وواضح ان ما ارسل من تهم ال ميثل اطالقا 
ذلك التيار املتواجد بشكل واضح على الساحة السياسية الكويتية 
بدليل ما نراه من وقوف ممثلي التيار في البرملان ضد االستجوابات 

التي قدمت للحكومة القائمة.
> > >

آخر محطة: )1( بودنا ان نســـمع اليوم قبل الغد عن تسوية تضع 
مصلحة الكويت نصب اعينها تقوم على هدى اآليات الكرمية )ادفع 
بالتي هي احســـن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم( و 

)فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل(.
)2( باملقابل نعتقد ان احد اهم الدروس السياسية للسيد خالد 
الفضالـــة هو حقيقة ان التراجع عـــن اخلطأ خير من التمادي فيه 
واالصـــرار عليه، كما ان االعتذار هو قيمة انســـانية رائعة نود ان 
تعزز في القاموس السياسي الكويتي بدال من قيم العند واملكابرة 

وان تأخذنا العزة باالثم!

 الوليد بن املغيرة هو الشخصية األولى بني وجهاء مكة، رزق من 
األبناء عشرة أشهرهم خالد بن الوليد وعّمر حتى 95 سنة، وكانت 
له مكانة في قريش لســــماحته وكرمه، فقد كان يكسو الكعبة عاما 
ويترك قريشا كلها تتعاون لكسوتها عاما، ثم يكسوها العام التالي، 
كان له مال وفير في الطائف من بســــاتني ذات غالل كثيرة وجتارة 

رائجة اذا رجعت الى مكة تدخلها من عدة جهات لكثرة قوافله.
هذه املكانة الرفيعة كانت »سببا لفتنته«، أعجب بالقرآن الكرمي 

حينما ســــمعه، وهفت نفسه نحوه، فقال: »إن له حلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله 
ملثمر وإن أســــفله ملغدق، وإنه يعلو وال يعلى عليه« عندما بلغت هذه الكلمات مسامع 
أبي جهل )عمرو بن هشــــام( انتفض في جلســــته وقام يرتعش من الغيظ، أخذ يذهب 
ويجيء في داره ويتســــاءل عما سيحدث اذا دخل سيد قريش األول الى الدين اجلديد، 
لقد كان يقول للناس »ملاذا ينزل اهلل رســــالته الى رجل عادي، لم ال ينزلها على ســــيد 
مكة الوليد بن املغيرة، أو ســــيد قبيلة ثقيف في الطائف عروة بن مسعود؟«. فإذا قبل 
الوليد بهذا الدين فماذا سيبقى ألبي جهل ليقوله للناس؟ وكان القرآن الكرمي قد سجل 
عباراته هذه )وقالوا لوال أنزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم(.. لهذا ســــارع 
أبو جهل نحو الوليد وهو يحمل فكرة جهنمية، دخل عليه في مجلســــه اخلاص وهو 
يصطنــــع لهجة ممثــــل محترف، قال له: »لقد جئتك من دار النــــدوة، الناس يتحدثون 
هناك أنه قد أصابتك جائحة في مالك، وسيجمعون لك املال الذي تطلبه حتى ال حتتاج 
الى محمد بعد أن ســــمعوا أنك متدحه ألجل أن يعينك« هنا اندفع الدم في عروق سيد 
قريش األول: »أنــــا أحتاج الى مال محمد؟ من قال هذا االفك؟« أجابه أبو جهل: »مدحك 

له هو السبب«.
 فقال الوليد »بل هو الذي يحتاج الى مالي ولست بالذي يتبعه أبدا« فسارع أبو جهل 

الى القول: »كيف يعلم الناس وقد فشت فيهم مقالتك األولى؟ قل غيرها«.
جلس الوليد على أريكته وأخذ يفكر، ثم قال: »إنه ســــاحر، نعم، ساحر فمن سمعه 
فارق أهله وتبعه، وما هذا الكالم الذي يقوله اال قول بشر«.. خرج ابو جهل مهروال الى 
دار النــــدوة يكاد يطير من الفرح، دخل الى الناس وهم مهمومون مبا تتناقله مجالس 
مكة من حديث الوليد بن املغيرة، فلما رأوه فســــحوا لــــه املجلس، فجلس وقال: »هل 

سمعتم ما قاله الوليد بن املغيرة اليوم؟«
تســــمرت أبصار القوم وهم ينتظرون مقولة جديدة تعــــزز األولى في الثناء على 
الدين اجلديد، ففاجأهم أبو جهل »لقد قال عن محمد انه ساحر، يفرق بني املرء وأهله، 
وما كالمه هذا اال من قول البشر« فرح القوم ووثب بعضهم في وسط املجلس سرورا 
مبا سمع، وترددت ضحكات أبي جهل في آذان الرجال الذين انتشروا بني مجالس مكة، 

لنقل مقالة الوليد بن املغيرة »إن هذا اال قول البشر«.
لقد بلغ غضب الــــرب عز وجل على الوليد مبلغا لم يصل اليه أحد في زمانه فذكر 
إنعامه عليه، ثم توعده بأنه سيفرد له عذابا ال يقارن بغيره، قال تعالى )ذرني ومن خلقت 
وحيدا، وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا، ومهدت له متهيدا(..ثم وصف القرآن حال 
الوليد بدقة شديدة )إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس 
وبسر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إال سحر يؤثر، إن هذا إال قول البشر( نعم لقد فكر 
الوليد وقدر، وقال »و اهلل ما هو من الكهان فقد علمنا زمزمتهم، وال هو مبجنون فليس 
فيه خنق اجلنون وال وسوسته، وليس هو من الشعراء فليس فيه رجزهم وقريضهم 

ومقبوضهم ومبسوطهم وما هو بساحر فليس فيه عقدهم وال نفثهم«. 
إذن لقــــد كفر بعد علم ودراية كاملة، لهذا انصب غضب رب الســــماء واألرض على 
الوليد دفعة واحدة )سأصليه سقر(.. )سأرهقه صعودا(.. حتى أنت يا محمد ال تتصور 

حجم عذاب الوليد )و ما أدراك ما سقر، ال تبقي وال تذر(.
اللهم حنانيك، اللهم لطفك، اللهم إن للقرآن العظيم القدر العلي، ولرسالتك الكبرى 
اجلــــالل والكمال، فاغفر لنا، وال تؤاخذنا مبا فعل املغرورون رغم علمهم الوثيق بلغة 

العرب، لغة القرآن، اجلاهلون مبصير من يقول )إن هذا اال قول البشر(.

عميد القبول والتسجيل في »التطبيقي« 
د.أحمد األنصاري اليوم وياكم

تستضيف ديوانية »األنباء« مساء اليوم عميد 
القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.أحمد األنصاري للرد على استفسارات 
القــــراء والطلبة حول سياســــة القبول في الهيئة 
وإجراءات التسجيل، وذلك من الساعة 7 الى 9 مساء 
اليوم على هواتف »األنباء«: 24830322ـ  24830805 

ـ 24830514 ـ داخلي: 131 ـ 318.

أميركي أخذ أمه رهينة ألنها رفضت كي مالبسه
فيال ريكاـ  يو.بي.آي: اعتقلت الشرطة في والية 
جورجيا االميركية رجال شهر مسدسا على والدته 
واخذها رهينة طوال ما ال يقل عن 6 ساعات النها 

رفضت كي مالبسه.
وافادت صحيفة »اطلنطا جورنال كونستيتيوشن« 
االميركيـــة ان روبرت ادوارد تيريل جونيور )29 
ســـنة( من مدينة فيال تشاجر مع والدته البالغة 
من العمر 51 سنة في منزل العائلة عندما رفضت 

كي مالبسه.

ونقلت عـــن املأمور مارك غريفيث قوله: »أراد 
منها كي بعض مالبســـه وعندما رفضت تشاجرا 

وقال لها ان الكي مهمة النساء«.
وعندما اصرت األم على موقفها شـــهر مسدسا 
وأخذ مفاتيحها وهاتفها اخللوي ورفض السماح 

لها مبغادرة الغرفة ملدة ال تقل عن 6 ساعات.
وقالت الشرطة ان االم متكنت من الفرار وبلغت 
عن احلادث فاعتقل ابنها ووجهت اليه تهمة االعتداء 

املسلح وتقييد احلرية.

»الداخلية«: قضية دهس المواطن البذالي في عهدة النيابة 
 ونحتفظ بحقنا القانوني ضد والد المجني عليه لمساسه بسمعة الوزارة

أصــــدرت وزارة الداخلية أمس بيانا اوضحت بالكامل مالبســــات حادثة الدهس 
المتعمدة التي تعرض لها جابر البذالي وفندت ما جاء على لســــان خميس البذالي 
حول اجراءات حادث دهس ابنه حيث اتهم الوزارة وجهات اخرى وذلك عبر وسائل 
االعالم بالتقصير والتزوير في اجراءات الحادث، مدعيا ان هناك تالعبا في البيانات 
والتقارير الطبية والفنية على حد زعمه.وقد نفت »الداخلية« في بيانها تلك االدعاءات 
التي ال تمت للحقيقة بصلة وتهدف الى االساءة البالغة لجهود اجهزة االمن واثارة 

المشاعر دون سند أو دليل.
وقد جاء البيان التوضيحي لـ »الداخلية« على النحو التالي:

1- الحادثة وقعت في تمام الســــاعة 2.15 فجرا من يوم 2010/6/27 خلف جمعية 
الصليبخــــات التعاونية حيث تعرض المدعو جابر خميس البذالي لمحاولة دهس 
من قبل اشــــخاص حيث قام احد االشــــخاص بنقله الى مستشفى الصباح النقاذه 

وتلقي العالج.
2- انتقل الــــى مكان الحــــادث رجال االمن 
من مخفر المنطقة لمعاينــــة الحادثة وتحريز 
المضبوطــــات وكذلك تم انتقــــال رجال االمن 
للمستشــــفى للوقوف على حالة المجني عليه 
واســــتيفاء المعلومات الالزمة من قبلهم تجاه 

الحادثة ومالبستها.
3- المجني عليه المصاب ادعى في المستشفى 
أن المدعو جابر تركي محمد وشقيقه بدر تركي 
محمد همــــا من قاما بمحاولة دهســــه واحداث 

االصابات الواردة في التقرير الطبي.
4- تم توثيق التقاريــــر الطبية والمعاينة 
الصحيــــة للمجني عليه من قبل الفريق الطبي 
المعالج الذي رفع تقريرا تفصيليا باالصابات 

والحالة الصحية العامة للمجني عليه.
5- تــــم اخطار النيابة العامة من قبل رجال 
االمن والذي امر وكيل النيابة بتسجيل قضية 

بحق المتهمين المشكو بحقهما تحت رقم 2010/42 جنايات الصليبخات.
6- أمــــر وكيل النيابة بضبط المشــــكو بحقهما من قبل المجنــــي عليه، اال ان 
الشخصين تقدما من تلقاء نفسهما الى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما 

وامرت بحجزهما على ذمة القضية.
7- أمرت النيابة العامة المباحث الجنائية باجراء المزيد من التحريات للوصول 
الى ابعاد الحادث وظروفه ومالبساته وامرت بارسال فريق طبي من االدلة الجنائية 
بزيارة المجني عليه بمستشــــفى الرازي الذي نقل اليه من مستشفى الصباح حتى 
يتمكن الفريق الطبي من االدلــــة الجنائية بالوقوف على الحالة الجنائية والطبية 
للمجني عليه وكذلك امرت بارسال مركبة المدعى عليهما الى االدلة الجنائية للمعاينة 

واعداد التقرير الفني الالزم.
8- امــــرت النيابة العامة باالفراج على المدعى عليهما بتاريخ 2010/7/4 على ان 
تستكمل التحريات الالزمة من قبل رجال المباحث 

والتي مازالت قائمة ومستمرة وبيد القضاء.
9- ادعاء والد المجني عليه بأن هناك اطرافا 
متنفذين بوزارة الداخلية وبعض اجهزة الدولة 
يحاولون طمس او اخفاء بعض الحقائق والتالعب 
في التقارير امــــر مرفوض رفضا باتا الن ملف 
القضية في عهدة النيابة العامة واال فعليه التقدم 
بما لديه من ادلة واثباتات تثبت صحة ادعائه.

ووزارة الداخلية بعد ان بينت الحقائق كاملة، 
وان ملف القضية بالكامل لدى النيابة العامة حيث 
االختصــــاص لم تقتصر او تتهاون الوزارة في 
اداء واجبها لتؤكد في الوقت ذاته انها تحتفظ 
بحقها الكامل باتخاذ االجراءات القانونية ضد 
والد المجني عليه وانها لن تقبل المساس والنيل 
من سمعة وزارة الداخلية واجهزتها الحريصة 
على حفظ االرواح والممتلكات واالمن العام لكل 

مواطن ومقيم.

الطبطبائي:  المحمد حريص على العدالة
النائ��ب د.ولي��د  أعل��ن 
الطبطبائ��ي ف��ي تصري��ح 
صحافي له أنه تلقى اتصاال 
هاتفيا م��ن الوزير روضان 
الروض��ان ابلغ��ه خالله ان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حريص 
على أن تأخذ العدالة مجراها 
الصحيح في قضية املواطن 
جابر البذالي وأنه يرفض اي 
تدخل م��ع أو ضد اي طرف 

في هذه القضية.
صورة من التقرير الطبي املزور الذي 

وزعه املواطن خميس البذالي

زينة: انفصلت عن عمر بعد أن بدأ يسمع صوت والده في رأسه
 لندنـ  يو.بي.آي: كشفت صحيفة 
الصن البريطانية في عددها امس أن 
عمر نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن وزوجته البريطانية التي 
تكبره بخمسة وعشرين عاما جين 

فيليكس براون قررا االنفصال.
وقالت الصحيفة إن عمر البالغ من 
العمر 29 عاما أدخل إلى مستشفى 
العقلية في األســـبوع  لألمـــراض 
الماضي للعالج من أعراض مرض 
الفصام بعد أن بدأ يســـمع صوت 

والده في رأسه.
واضافت ان جين )54 عاما( التي 
غيرت اسمها إلى زينة اثر اعتناقها 
الديانة االسالمية بعد زواجها من عمر 
قبل نحو أربع سنوات »حملت زعيم 
القاعدة مسؤولية المشاكل  تنظيم 
التـــي يعاني منها ابنـــه عمر جراء 

الفظائع االرهابية التي سببها«.

ونسبت الصحيفة إلى زينة قولها 
»إن عمر يحب أســـامة ويكرهه في 
الوقت نفسه يحبه ألنه والده ويكرهه 
على ما فعل وعانى من اضطرابات 
ما بعد الصدمة في اعقاب هجمات 
11 ســـبتمبر في الواليات المتحدة 
كما أن رؤيـــة ما فعله والده دمرت 

حياته«.
واضافت زينـــة التي تعاني من 
مرض التصلـــب العصبي المتعدد 
»إن عمـــر لم ير والده منذ أكثر من 
عشر سنوات ويريد السالم في العالم 
وليس العنف والحرب وابلغها بأنه 
سمع صوت والده وهو يطلب منه 
عدم تقديم المساعدة إلى عائلته في 
ايران وتركها حيث هي كما ســـمع 
أصوات اصدقاء قدامى وهم يطلبون 

منه الشيء نفسه«.
واشارت إلى أن عمر »طلب منها 

دعوة وســـائل االعالم العربية في 
قطر حيـــث كانا يقيمـــان البالغها 
بنبـــأ طالقهمـــا لكنها لـــم تصدق 
ذلك واكتشـــفت الحقا أنه صار من 
المســـتحيل التعامل معه بســـبب 
مشاكله النفسية«.وقالت زينة »إن 
القشة األخيرة وقعت حين أصر عمر 
على قيادة السيارة مع أنه لم يكن 
من المفترض أن يفعل ذلك بسبب 
خضوعه للعالج وكان ذلك مرعبا 
ألنه صعد على الرصيف وجنح في 

جميع أنحاء الطريق«.
واضافت »حين عدنا إلى المنزل 
طلبـــت الطالق وعـــدت بعدها إلى 
إنجلترا لكني لم اذهب إلى المحكمة 
واعتقد أن ما حدث هو انفصال مؤقت 
وليس دائما ولم أخلع خواتم الزواج 
من يدي ألني ما زلت أحب عمر من 

)الصن البريطانية(كل قلبي«. عمر بن الدن وزينة في اخر صورة لهما  


