
البقاء هلل
خديجة خضير عباس البياتي، زوجة احمد يوسف عبداهلل املزروعي 
ـ 75 عاماـ  الرجال: ضاحية عبداهلل الســـالمـ  ق4ـ  ش43ـ  
م25 ـ ديوان املزروعي ـ ت: 22573377 ـ النســـاء: السالم ـ 

ق6 ـ ش607 ـ م34 ـ ت: 25210610.
الطرق�ي متيم الطرقي العنزي ـ 25 عاما ـ الصباحية ـ ق3 ـ ش9 ـ 

م208 ـ ت: 97777081 ـ 65050323.
مصطفى علي حسني البلوش�ي ـ 75 عاما ـ الرجال: حسينية سيد 
محمدـ  سلوىـ  ت: 99664889ـ  النساء: حسينية أم صادق 
ـ الرميثيةـ  ق4ـ  شارع مالك بن أنسـ  ت: 99606119ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
علي مخيش�م طريف الش�مريـ  74 عاماـ  اجلهراءـ  النعيمـ  ق1ـ  
ش 12 ـ م13 ـ ت: 99616929 ـ 99085839 ـ الدفن التاســـعة 

صباحا مبقبرة اجلهراء.
عبدالوهاب فهد براك اخلميس ـ 62 عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق1 ـ 
ش12ـ  م17ـ  مقابل شـــارع دمشقـ  ت: 22574862ـ  النساء: 
قرطبة ـ ق2 ـ ش2 ـ م25 ـ ت: 25334090 ـ الدفن التاســـعة 

صباحا.
بدرية عبداهلل محمد الوطيان، زوجة محمد طلب جلوي العنزيـ  
62 عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  ق7ـ  ش70ـ  م9ـ  ت: 25658756 
ـ النســـاء: جنوب الســـرةـ  السالمـ  ق2ـ  ش201ـ  م21ـ  ت: 

25212157 ـ الدفن بعد صالة العصر.
عب�داهلل بداح ش�اهر الدويشـ  64 عامـــاـ  الفردوسـ  ق1ـ  ش1ـ  
ج4 ـ م12 ـ ت: 94448055 ـ 55900907 ـ الدفـــن التاســـعة 

صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات ص30 

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: العثور على قبيلة اندونيسية تقاوم التطور.

� أبصم بالعشرة ان أصول أفراد تلك القبيلة تعود إلى الشرق األوسط!
»حمار روسيا الطائر« يشغل األمن الروسي للبحث عن من طّيره.

� ولو يطيرون عندنا 6 بعارين أقصى شي يسوونه ربعنا يشكلون لجنة 
أبواللطفواحدتحقيق وتموت البعارين ونتيجتها ما طلعت!

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

لماذا يدخل أوروبيون وأميركان في الدين اإلسالمي بهذه الكثرة؟االرتقاء بالثقافة جزء من مشروع التنمية
إذا كنا ننوي صرف مبالغ اخلطة التنموية املقدرة بـ 130 
مليار دوالر )عائدها السنوي كأموال سائلة واستثمارات مالية 
يكفي لبقائنا دون نفط( دون ان نعمل بشكل جاد الستقرار 
املســـتثمرين األجانب وزيارة ماليني السائحني اآلخرين كي 
يخلقوا لنا عوائد مالية لتعويض ذلك املبلغ وبديال عن عوائد 
النفط، حينها يصبح من األفضل بقاء تلك األموال سائلة بدال 
من وضعها في مشـــاريع عمالقة نخسر في إنشائها ونخسر 

مرة اخرى في الصرف على تشغيلها )موانئ، مطارات، مستشفيات(.
> > >

أهم األماكن التي يعشقها األجانب اذا ما أردنا استقرارهم في بلدنا هي املتاحف 
واألماكن التراثيــــة والفنية، وتلك األماكن في أوضــــاع مزرية حاليا، فاملتحف 
الوطنــــي يخجل أي احد من دعوة الناس لزيارته لبقائه دون ترميم منذ الغزو 
)قبل عشرين عاما( فنوافيره ال تعمل وأشجاره دون تهذيب وال توجد مقاه أو 

أكشاك بيع حتف ضمن جدرانه.
> > >

املرسم احلر، وهو محل استقطاب آخر لألجانب، مغلقة أبوابه أمام الرسامني 
واملثالني، كما ان متحف بيت ديكسون ال تعرض فيه مقتنيات »أم سعود« حيث 
يخشــــى القائمون على املتحف من ســــرقتها )!( ويعرضونها فقط إذا ما علموا 
بشكل مسبق بأي زيارة مقررة ألحد الوفود، أما متحف البحار ومتحف الفنون 
املجاور فال توجد لوحات على الشــــارع العام تشــــير إلى وجودهما، ناهيك عن 

غياب البروشورات التي توزع في املطار والفنادق لإلعالم بذلك الوجود.
> > >

الدواوين الكويتية التراثية املقامة على شارع اخلليج العربي هي آخر ما تبقى 
مــــن الكويت القدمية، ونقترح ان توضع عليها لوحات كبيرة واضحة بالعربي 
واإلجنليزي، تشتمل على اسم أهل الديوان وتاريخ إنشائه بامليالدي والهجري، 

واحلال كذلك مع املساجد التاريخية املالصقة لتلك الدواوين.
> > >

ويجب تخصيص أرض حكومية تضم في جانب منها متحفا للكويت القدمية 
بعد شراء مقتنيات بعض الكويتيني الذين حافظوا مشكورين على تراثنا القدمي، 
مثل العم سيف الشمالن ود.عادل عبداملغني وغيرهما من اخوة أفاضل، على ان 
يشار إليهم باالسم في زوايا ذلك املتحف، إلى القرب منه يجب ان تنشأ أسواق 
حتف وأنتيكات بدال من االكتفاء بسرداب إحدى العمارات املتهالكة بالساملية كما هو 
احلال اآلن، كما يجب انشاء مقاه ومطاعم على الطراز القدمي كحال خان اخلليلي 

في مصر وسوق احلميدية في سورية وساحة جامع الفناء في مراكش.
> > >

قصر الشــــيخ خزعل يحتاج كذلك الى أفكار خالقة الســــتغالله بعد انتهاء 
العمــــل فيه، كأن يكون ضمنه عرض مبهر للصــــوت والضوء والليزر يتضمن 
قصة صاحب القصر وعالقته بحكام الكويت واحلروب واملعارك التي خاضتها 
الكويــــت إبان تلك احلقبــــة، اضافة الى املناورات األوروبية آنذاك لالســــتحواذ 
على إمارات اخلليج، كما ميكن ان تقام وســــطه عروض حية للفنون الشعبية 

الكويتية املختلفة.
> > >

آخر محطة: )1( كلما مررت على شــــارع اخلليج العربي شــــعرت بالغصة من 
توقيف مشروع »الشوبيز« الواعد الذي كان يفترض ان يرفه عن آالف الكويتيني 

والزائرين.
)2( في مقاالت الحقة سنتطرق إلى اجلانب السياحي والترفيهي واالجتماعي 

خلطة التنمية.

صحيح، األعداد تتزايد طرديا مع ازدياد كثافة 
حملة »اإلسالمو فوبيا« أو التخويف من اإلسالم 
كدين واملسلمني كشعوب، إذن ملاذا تكون النتيجة 
هكذا؟ رغم أن األدوات اإلعالمية غير متكافئة 
بني من يدعون للدين اإلسالمي ومن يخوفون 
منه باستخدام أحدث التكنولوجيا، وكتب تصدر 
يوميا ونظريات تروج لها اجلامعات، مثل »صراع 
احلضارات«، نظريات يتم تلميع أصحابها الذين 
لم يكن أحد ليســــمع بهم لــــوال ارتباط كتبهم 
بالتخويف من هذا الدين، سواء كانوا غربيني 
ثقافيا )فوكوياما( أو شــــرقيني مثل »سلمان 
رشدي« والنتيجة هي أن الداخلني في اإلسالم 
من املثقفني الغربيني هم أكثر من العامة، عالَم 
يدل هذا؟ تعالوا نقــــرأ ما كتبه جيفري النغ، 
استاذ الرياضيات في سان فرانسيسكو وهو 
يصف جتربته، يقول د.النغ: »نشأت في أسرة 
نصرانية.. غير أني حينما صلب عودي أصبحت 
ملحدا.. أنهيت دراستي الثانوية واجلامعية.. 
وأكملت املاجستير والدكتوراه في الرياضيات.. 
ولم أر فــــي النصرانية وال اليهودية ما يبعث 
على االهتمام.. وحينما أنهيت الدكتوراه صرت 
أتساءل: هل يكفي هذا؟ هل أنا أعيش من أجل 
نيل هذه الشهادة؟ ماذا بعدها؟ كان من طالبي 
ثالثة شبيبة مسلمني، كان أحدهم أكثر حماسا 
لدينه من الباقني.. دعوني مرة للغداء، ثم أهدوني 
نسخة مترجمة من القرآن الكرمي، ففهمت أنها من 
الشخص األكثر حماسا فيهم، وذات يوم أخذت 
أتصفح هذه النسخة، وأخذت أقرأ، وأقرأ. .أنهيت 
قراءة القرآن في ثالث ســــنوات، عشت خاللها 
مــــع القرآن، وجدته يتعامل مع قارئه على أنه 
أحد شخصني: إما أنه مؤمن به، فهذا يجد القرآن 
صديقا حميما. .يحنو عليه، ويقربه ويدنيه، 
الثاني،  النوع  ويبشره، ويشجعه، ويرغبه.. 
غير املؤمن به..وهذا يعلن القرآن العداء معه 
مــــن أول حلظة. .يحاوره، ويتحداه، ويجابهه 
باحلقائق التي تصدع أركانه.. وأحيانا يسخر 
منه سخرية مؤملة، ويهدده، ويتوعده. .ويحصره 
في زاوية ضيقة. .ويجد نفسه في أحيان كثيرة 
يعيش ما توعــــده به القرآن يصرخ في النار. 
.ويناله لهيبها، ويتبدل جلــــده، كنت أنا هذا 
النوع الثاني..لذلــــك تطلب مني إكمال قراءته 
طول هذه املدة.. وانتهيت الى أنه يحتوي على 
النصرانية الصحيحة واليهودية السليمة والدين 

الذي يبحث عنه كثير من الناس«.
ثم حتدث جيفري النغ عن أول صالة أداها 
وحده في غرفته: »أمضيت وقتا طويال أراجع 
حركات الصــــالة وحفظت النصوص القرآنية 

العربية، دخلت  باللغــــة 
الــــى احلمــــام ووضعت 
الكتيب على طرف املغسلة 
مفتوحا على الصفحة التي 
تشرح الوضوء وتتبعت 
التعليمات مثل طاه يجرب 
وصفة ألول مرة، خرجت 

واملاء يقطر من أطرافي ثم وقفت باجتاه الكعبة 
ونظرت الى اخللف ألتأكد من اني أغلقت باب 
الشقة ثم اعتدلت في وقفتي وأخذت نفسا عميقا، 
رفعت يدي الى مستوى أذني، ثم انتبهت الى 
أن ستائر النافذة غير مغلقة فذهبت وأسدلت 
الستائر، وبدأت من جديد، وقرأت سورة الفاحتة 
بطريقــــة لم يكن أي عربــــي ليفهمها مني، ثم 
انحنيت راكعا وداخلني شــــعور باالحراج اذ 
انني لم أنحن ألحد في حياتي ولكنني فعلتها 
وقلت »سبحان ربي العظيم« ثالث مرات، وعندما 
هممت بالسجود أحسست بأن ساقي مقيدتان 
ال تقدران علــــى االنثناء، فقلت »رب، أرجوك، 
أرجوك، أعني على هذه« كان قلبي يخفق بشدة، 
أخيرا أخذت نفسا عميقا وأرغمت نفسي على 
النزول وضغطــــت بجبهتي على األرض فوق 
السجادة وقلت »ســــبحان ربي األعلى« ثالث 
مــــرات، كنت مصمما على انهاء هذا األمر مهما 
كلفني ذلك، وكررت الركعات األربع، فلما انتهيت 
بقيت جالسا على األرض، أخذت أراجع املعركة 
التي مررت بها وأحسست باخلجل الشديد من 
الصراع الذي مررت به، خفضت رأسي وقلت 
»اللهم اغفر لي تكبري، وغبائي، فقد أتيت من 
مكان بعيد واليزال أمامي سبيل طويل ألقطعه«، 
في تلك اللحظة شــــعرت ببــــرودة بدا لي أنها 
تشع من وسط صدري، كنت أرتعش ثم بدأت 
فــــي البكاء من غير أن أعرف الســــبب، أخذت 
الدموع تنهمر من عيني على وجهي ووجدت 
نفسي أنتحب، وكلما ازداد بكائي ازداد إحساسي 
بوجود أحد بقربي، كأن هناك قوة خارقة من 
اللطف والرحمة حتتضنني، لم أكن أبكي بدافع 
الشــــعور بالذنب، رغم أنه يجدر بي ذلك، وال 
بدافع اخلزي وال الســــرور، لقد بدا لي أن سدا 
كبيرا قد انفتح وتدفق من ورائه مخزون هائل 
من اخلوف املتراكم بداخلي، خرج بقوة ليحل 

محله االطمئنان والسكينة.
بعد أن هدأت قلت »يا رب، إن جترأت مرة 
أخرى على الكفر بك فأمتني قبل تلك اللحظة 
وخلصني من احلياة في دنيا الكفر الى األبد، 
فإنني ال أستطيع العيش يوما واحدا وأنا أنكر 

وجودك«.

ممثلة خليجية: الكويتيون ما فيهم خير!

مجهولون يدمرون النصب التذكاري
لضحية الحجاب مروة الشربيني

مفرح الشمري
»الكويتيون ما فيهم خير« جملة رغم ما حتمله من قسوة واهانة 
اال ان املمثلة اخلليجية التي اطلقتها خالل جلســـة فنية االسبوع 
املاضـــي جمعتها بعدد من زميالتها الفنانات اخلليجيات العامالت 
في الوسط الفني الكويتي، كررتها اكثر من مرة، وهو ما دفع احدى 
احلاضرات الى ان ترد عليها قائلة: »فعال ما فيهم خير النهم ساعدوك 
طوال سنوات وجعلوا منك شخصية فنية مشهورة« زميلتها التي 
ردت عليها بتلك اجلملة الساخرة اضافت: اريد ان اسأل ملاذا جتلسني 
في الكويت وتعيشـــني فيها اذا كنت فعال ترين ان شـــعبها ما فيه 
خير. وبعد وصلة التوبيخ التي نالتها املمثلة اخلليجية بعد جملتها 
ضـــد الكويتيني التي اطلقتها في موقع تصوير احد املسلســـالت 
الرمضانية حاولت الفنانة تلطيف االجواء واالعتذار ولو بشـــكل 
غير مباشـــر بان غيرت من حدة لهجتها ، اال ان احدى زميالتها لم 
تقتنع بتبريراتها وقالت »بطلي من هالســـوالف اللي تطيح احلظ 
وال تتحچني عن الكويت والكويتيني اللي رزوچ باعمالهم وخلوچ 
ممثلة مشهورة والشرهة علينا مو عليچ اللي عادينچ واحدة منا 

وفينا بس صچ انتي »منكر حسنة«!
تصرفات املمثلة اخلليجية جعلت الكثير من املنتجني واملخرجني 
ال يتعاونون معها النها مثيرة للمشـــاكل وال حتترم مواعيدها في 
التصوير خاصة انهم يسندون لها ادوارا رئيسية في اعمالهم ولكن 
في مرات كثيرة حترجهم بعدم احلضور بحجة اختباراتها الدراسية 
في املعهد العالي للفنون املســـرحية. وعلمت »األنباء« ان عدد من 
زميالت هذه املمثلة ينوين التوجه الى اقرب مخفر لتسجيل شكوى 
ســـب وقذف بحقها اذا لم تتوقف عن اســـاءاتها املستمرة للكويت 

وللكويتيني من خالل االحاديث التي جتمعها بفنانني وفنانات.

برلني ـ وكاالت: أقدم مجهولون في 
مدينة دريسدن األملانية على تخريب 
نصب تذكاري للمصرية مروة الشربيني 
التي راحـــت ضحية جرمية عنصرية 
أثناء نظر قضيتها في األول من يوليو 

.2009
 وأوضح ناطق باسم الشرطة امس 
أن املجهولني فككوا 3 أعمدة صغيرة 
أقامتهاـ  كنصب تذكاريـ  مجموعة من 
الفنانني حتمل اسم »18« في إشارة إلى 

الطعنات الـ 18 التي تلقتها املصرية في 
مقر محكمة دريسدن على يد متطرف 

أملاني من أصل روسي.
 وذكرت رابطة »شجاعة املواطنني« أن 
املجهولني سرقوا أيضا لوحة املعلومات 
اخلاصة باجلرمية التي أثارت الكثير من 

الغضب في أملانيا والعالم اإلسالمي.
ووصفـــت الرابطة االعتـــداء على 
النصب التذكاري للضحية بأنه »جرمية 

متعمدة وحتركها دوافع سياسية«.

تدرس في المعهد واشتهرت عبر المسلسالت الكويتية

المكياج »الحالل« يغزو األسواق البريطانية

مذيعة تايوانية تبتلع بعوضة خالل نشرة األخبار

لندنـ  بي. بي. سي: رمبا يكون 
العديد منا قد ســـمع كلمة »حالل« 
فيخطر في البال موضوع اللحوم 
ومصدرها، إال أن الكلمة ارتبطت اخيرا 
مبستحضرات ومنتجات التجميل، 
وهي صناعة آخذة بالنمو بشـــكل 
مضطرد. وقد بدأت مستحضرات 
ومنتجـــات التجميل احلالل تروج 

في اسواق بريطانيا بعد ان حققت 
مبيعـــات جيدة فـــي بعض الدول 
العربية واندونيسيا وماليزيا. من 
منزلها في وسط اجنلترا، وحتديدا 
في مدينة برمنغهام شرعت سامينا 
اختر مبشروعها التجاري لتسويق 
التجميل  مستحضرات ومنتجات 
املستوردة من اســـتراليا، بعد ان 

تفحصها جهة مختصة للتأكد من 
انها »حالل«. ورغم اختالف اآلراء 
واالجتهادات في ضرورة استخدام 
مساحيق التجميل هناك الكثير من 
املســـلمات في بريطانيا سعيدات 
بتعدد خياراتهن في االسواق. وتقول 
سامينا: استشعرت وجود حاجة 
في االسواق لتلك املنتجات، وصار 

لدي زبائن من جميع انحاء اجنلترا 
واســـكتلندا وجاءتني طلبات من 
ماليزيا وأميركا. ويوجد في بريطانيا 
نحو مليون مسلمة وهو عدد آخذ 
في التزايد باضطراد، وهو ما رأت 
فيه ســـامينا فرصة لتوفير منتج 
خاص لهن يتناسب مع معتقدهن، 

ومنفذ لعمل جتاري ناجح.

تايبيهـ  أ.ش.أ: نقلت مذيعة في التلفزيون 
التايواني الى املستشفى بعد اصابتها بضيق 
تنفس حاد اثر ابتالعها بعوضة كبيرة كانت 
حتلق في أجواء االستديو أثناء قراءتها لنشرة 
األخبار على الهواء مباشرة. وذكرت مجلة 
»لوبوان« الفرنسية ان املشاهدين الذين كانوا 
يتابعون نشـــرة األخبار الرئيسية فوجئوا 
باملذيعة الشهيرة هوانغ شينغ تتوقف عن 

القاء النشـــرة على قناة »تشاينا تليفيجني 
كوربوريشني« بعد ان بدأ صوتها في التحشرج 
اثر اصابتها بسدة في القصبة الهوائية نتيجة 

ابتالعها للبعوضة بشكل عفوي.
ونقلت »لوبوان« عن مصدر في مجموعة 
»تشاينا تاميز« مالكة القناة قوله ان القناة 
اضطـــرت لوقف بـــث النشـــرة االخبارية 
واالستعاضة عنها بفقرة اعالنية استمرت 

نحـــو 4 دقائق حتى مت العثـــور على بديل 
للمذيعة بالعة البعوضة. ومن جانبها، صرحت 
املذيعة هوانغ شينغ بأنها لم تكن تتخيل ان 
بعوضة مهما كبر حجمها ميكن ان تنزل بها 
هذا القدر مـــن الضرر، مؤكدة انها اضطرت 
لتمضية يومني في املستشفى قبل ان تستعيد 
عافيتها بعد ان كادت تفقد أنفاســـها بعد ان 

انحشرت البعوضة في قصبتها الهوائية.

موسكوـ  أ.ف.پ: احلمار الذي حلق مبظلة تصاعدية 
فوق بحر ازوف في اطـــار حملة اعالنية في جنوب 
غرب روسيا مثيرا صدمة املستحمني وسخط املدافعني 
عن حقوق احليوان هو انثى، وفي حالة جيدة، على 

ما افادت الشرطة احمللية.
وقال ناطق باسم شـــرطة كرازنودار التي قادت 
التحقيق لوكالة فرانس بـــرس »وجدنا احلمار، او 
باألحرى احلمارة. كانت لدى مالكها. وقد فحصها اطباء 

بيطريون وخلصوا الى انها في صحة جيدة«.
وكان املدافعون عن حقوق احليوان قلقني بشأن 
مصيـــر املظلية رباعية القوائم بعدما اكدت صحيفة 
محلية ان هبوطها كان عســـيرا وانها كانت »شـــبه 

ميتة«.
غير ان الناطق باســـم الشرطة اشار الى ان مالك 
احلمارة، وهو من سكان املنطقة، قال انه لم ير ضيرا 
في قراره ربط احليوان مبظلة، وكان مســـرورا ألنه 

متكن من »تسلية« املستحمني.
احلمارة التي كانت معلقة مبظلة يجرها مركب، 
حلقت طوال نصف ساعة فوق بحر ازوف، كما يظهر 

ڤيديو نشر على موقع يوتوب االلكتروني.
وأتت هذه التجربة غير املسبوقة في اطار حملة 

ترويجية للتحليق املظلي التصاعدي.
وأشـــار الناطق باسم الشـــرطة الى ان السلطات 
تنوي أن توجه للمســـؤولني عن هذه احلادثة تهمة 
»اساءة معاملة احليوانات«، وهي جنحة قد تصل مدة 

عقوبتها الى السجن عامني في روسيا.

»الحمار الروسي الطائر«  أنثى.. وهي بخير 


