
خالدة س�عد عايد العازمي زوجة سعود مطرود سعود 
العازم���ي – 63 عاما – الصباحي���ة – ق1 – ش15 – 

م799 – ت: 99038252 – 67080900.
عزيزة مسلم الش�ربجي زوجة علي زكريا األنصاري – 
77 عاما – الرجال: س���لوى – ق2 – شارع املسجد 
األقصى – م1 ب – ت: 66388847، النس���اء: سلوى 

– ق11 – شارع التعاون – م12 – ت: 99756264.
حس�ن ربيع حس�ن – 66 عاما – الرجال: الدس���مة – 
حس���ينية اإلم���ام عل���ي – ق5 – ش50 – م3 – ت: 
94442325 – 66677899، النساء: الرميثية – حسينية 
أم ص���ادق – ق4 – ش44 – م3 – ت: 99841775 – 

.66799344
ردعه فرج هويدي الصواغ – زوجة رجعان صالح الصواغ 
– 84 عاما – الرجال: عبداهلل املبارك – ق9 – ش921 
– م17 – ت: 99023201 – 55556933، النساء: العدان 

– ق2 – ش64 – م17 – ت: 25431138.
محم�د محمود جنم – 97 عاما – الصليبيخات – ق3 – 

ش112 – م15 – ت: 24870193 – 97861419.
مستورة عبداهلل اجلفن زوجة مطلق شبيب البيدان – 
75 عاما – العارضية – ق11 – ش1 – ج5 – م3 – ت: 

.99555798 – 60038666
عوض مطلق ضليع احلسيني – 83 عاما – الرجال: اجلهراء – 
ق5 – ش1 – ج2 – م1 – ت: 90925555 – 66543343، 
النساء: اجلهراء – ضاحية سعد العبداهلل – ق5 – 

ش529 – م7 – ت: 66196711 – 66114483.
حس�ن صالح محمد حس�ن – 58 عاما – الرجال: مبارك 
الكبير – ق3 – ش13 – م6 – ت: 99710734، النساء: 

القرين – ق5 – ش4 – م37 – ت: 25423148.
عائش�ة عبداللطيف العبيد أرمل���ة منصور عبدالعزيز 
املسعود – 85 عاما – الرجال: الفيحاء – ق7 – شارع 
الدائري الثالث – م10 – ت: 22575706 – 99597795، 
النس���اء: جنوب السرة – السالم – ق5 – ش501 – 

م35 – ت: 25211089 – 97250563.
م�رمي محم�د عبدالرحمن اجلاس�م أرملة محمد عبداهلل 
السقاف – 70 عاما – الرجال: الرميثية – ق7 – شارع 
ح���راء – ج71 – م12 – ت: 99719490 – 25615421، 
النساء: جنوب السرة – حطني – ق1 – ش101 – م14 

– ت: 99685691.
راش�د حمد راشد املال – 86 عاما – الرجال: ديوان املال 
صالح – شرق – ت: 99086203، النساء: النزهة – 

ق3 – ش34 – م2 – التشييع التاسعة صباحا.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: ساسة عرب انشغلوا ب� »زهرة وأزواجها الخمسة«.

� ال بأس من أن ينشغلوا 30 يوما فقد شغلونا 50 عاما بال فائدة.
اختراع ياباني يحول الكتاب الورقي إلى كتاب رقمي في دقيقة واحدة.
� هاالختراع لو دش عندنا شرط يقعد سنة كاملة ما حول كتاب واحد 

أبواللطفواحدألنه جماعتنا بيشكلون له 60 لجنة تدرسه قبل ال يشغلونه.

البقاء هلل

4:10الفجر
11:45الظهر
3:16العصر

5:59المغرب
7:17العشاء

مواقيت الصالة

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

نكرر ان الدول كالبحيرات، فهناك من هي اشبه ببحيرة 
م���اء بارد ال يهم ك���م عود ثقاب يلقى فيه���ا حيث انها 
مجتمعات ترسخ بها السلم واألمن االجتماعي فهي غير 
قابلة لالش���تعال واالنفجار مهما حدث، وهناك باملقابل 
مجتمعات ناش���ئة في طور التكوين اشبه بالبحيرات 
النفطية التي يكفي عود ثقاب يتمثل بحادثة ش���تم او 
تكفير او حتى حادث سير بني اثنني مختلفي االنتماءات 

لتفجير الوضع فيها.
> > >

واضح ان الدعاوى التي قال بها ياسر حبيب ومثلها دعاوى التكفير التي 
ال تصيب الش���يعة وحدهم بل ترسل على اطالقها من قبل املتطرفني جتاه 
ش���ركاء االوطان من ليبراليني ومستقلني وقوميني ويساريني وتنويريني 
وعلمانيني وصوفيني املمتد تواجدهم من املغرب حتى اندونيس���يا، ميكن 
لها ان حتيل مجتمعاتنا االسالمية اآلمنة الى مجتمعات ملتهبة يضرب بها 
املسلمون اعناق بعضهم البعض ولسنا في الكويت اكثر ذكاء وحنكة من 
مجتمعات اخرى تفشى فيها قتال االخوة وابناء الوطن الواحد، كما حدث 

في لبنان وفلسطني والعراق ..الخ.
> > >

ان مشروع خريج العلوم السياسية ال احلوزة الدينية ياسر حبيب كما 
اوضح ذلك زميل دراس���ته وعمله داهم القحطاني هو مشروع سياسي ال 
ديني يهدف ويسعى من خالله لهدم اركان الدين االسالمي عبر الطعن في 
ثوابته املتفق عليها بني س���نته وشيعته وحتريض بعضهم على بعضهم 
اآلخ���ر حتت رايات باطل يراد بها باط���ل او كلمات حق يراد بها باطل كما 

حذر من ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم اهلل وجهه.
> > >

ان التطرف بالرد والتعميم واحلدة هو متاما ما يخدم مشروع »الفتنة 
الكبرى« اجلديد، وباملقابل فان ما اتى من قبل العالمة الراحل السيد محمد 
حسني فضل اهلل، رحمه اهلل، واتباعه ومقلديه وائمة املذهب الشيعي في 
الكويت ونوابه وكتابه ومفكريه هو املاء البارد الذي س���يطفئ تلك الفتنة 
التي يس���عد بها املتطرفون من كل االجتاهات ممن لن يرضوا ولن يرضى 
م���ن يقف خلفهم حتى يتحول امننا الى خوف وودنا الى كراهية وعمارنا 

الى رماد تذروه الرياح.
> > >

آخر محطة: 1 - ال علم لدي مبا سينتهي اليه مقترح اسقاط جنسية ياسر 
حبيب وان كانت لدي قناعة بانه لن يرتدع، فما خلق مش���روعه ليتوقف 
عند تلك اجلزئية الصغيرة وسنس���مع كل عام تكرارا ملثل تلك الش���تائم 
واالقاويل التي تقصد خلق الفتنة بني املسلمني وسنراها قريبا على فضائية 
تابعة له ال ميكن حجبها فاملال يجري بني يديه خلدمة مش���روعه كاالنهار 

والشالالت.
2 - يروى عن االمام جعفر الصادق قوله »معاش���ر الشيعة كونوا لنا 
زينا وال تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوا 
عن الفضول وقبح القول«، ونقول مبثل هذا القول الهل السنة: كونوا لنا 
زينا وال تكونوا علينا شينا، وارفضوا وأبطلوا قول من كل يقدح ويشتم 

في عقائد اآلخرين.
3 - نحمد اهلل على وقف فتنة كبرى اخرى هي حرق املصاحف، تهدف 
الى اشعال النار بني املسلمني كافة واملسيحيني كافة وعلينا ان نتذكر في هذا 
الس���ياق ان ذلك القس قام مبشروعه ردا على تشدد البعض منا ورغبتهم 
في اقامة مركز اس���المي يطل على مبن���ى التجارة العاملي رغم عدم وجود 

مسلمني في تلك املنطقة وارض اهلل واسعة.

سيالني وزوجته يعذبان خادمتهما في الكويت مشروع ياسر سياسي ال ديني
 ويجبرانها على شرب مادة سامة قبل ترحيلها

 هاني الظفيري 
تقوم السلطات السيالنية حاليا 
بتحقيق موسع بعد أن ادعت خادمة 
س���يالنية كانت تعمل في الكويت 
أنها تعرضت للتعذيب على يدي 
الس���يالني وزوجته  مخدوميه���ا 
بإجبارها على ش���رب مادة سامة 
قبل أن تسوء حالتها ومن ثم قاما 
بترحيلها عنوة م���ن الكويت إلى 
كولومبو حيث أدخلت املستشفى 
واستدعى األمر أسبوعني من العالج 
املكثف حت���ى متكنت من الوقوف 
رغم فقدانها القدرة السليمة على 
النطق إثر املادة الكاوية التي أجبرت 

على شربها.
ووفق م���ا نقلته صحيفة الديلي 
مي���رور البريطانية »في نس���ختها 
السيالنية« في عددها أمس األول أن 

اخلادمة السيالنية وتدعى سموايتي 
أدخلت مستشفى غيجالي في العاصمة 
السيالنية بحالة سيئة للغاية وبحسب 
ما أفادت به لرجال الشرطة هناك أنها 
كانت تعمل لدى سيالني وزوجته في 
الكويت وأنهما قاما بتعذيبها إلى درجة 
أن الزوج أحضر مادة كاوية س���امة 
تستخدم للتنظيف وسكبها في فمها 
وأجبرها على شربها.ونقلت اخلبر 
صحيفة سواث إيشيان السيالنية 
املتخصصة اخلبر أمس وأوردت أن 
اخلادم���ة البالغة من العمر 52 عاما 
اتهمت مخدومها السيالني بأنه قام 
بحقنها بإبر مخدرة وتسبب بتدهور 
صحته���ا حتى كادت متوت ومن ثم 
قام بإنهاء إجراءات إقامتها في الكويت 
وقام بترحيلها وهي في حالة سيئة 

للغاية.

لسان بريطاني ب� 300 ألف جنيه استرليني
لندن � أ.ش.أ: تلقى أحد املرضى 
البريطاني���ني مبلغ 300 الف جنيه 
استرليني تعويضا عن فقد لسانه 
واحباله الصوتية عندما اخفقت هيئة 
التأمني الصحي في تشخيص مرضه 

بأنه سرطان.

وكان املريض ستيفان كونني )56 
عاما( قد توجه إلى طبيبه عام 2003 
يشكو من ورم في حلقه، الذي رمبا 
يكون سرطانيا الن املريض يتعامل 
مع الكيماويات في مهنته، غير ان 
تشخيص مرضه لم يحدد حتى عام 

2004 بأنه مصاب بالسرطان.
ورفع مستر كونني دعوى قضائية 
ضد الطبيب روجر بنتلي في احدى 
مستشفيات كارديف، لكن الطبيب 
اقترح تسوية خارج احملاكم قدرها 

300 ألف جنيه استرليني.

مستشفى غيجالي في العاصمة الكولومبية حيث تعالج السيالنية سموايتي

»آي ووتش« آخر صيحات »أبل«

بناء مسجد على شكل كاتدرائية
روما � رويترز: يعتزم زعيم مس���لم في فلورنس���ا ان يقدم إلى 
الس���لطات اإليطالية خططا في األسابيع القادمة لبناء مسجد يتفق 
مع الطراز املعماري الكالسيكي في املدينة تشبه مئذنته برج اجلرس 
في كادرائية فلورنس���ا الذي صممه الرسام واملعماري الفلورنسي 

جوتو.
وقوبلت خطط املش���روع التي كشفت عنها هذا األسبوع صحف 
وطنية ومحلية بردود فعل مختلطة من املجتمعات احمللية في أرجاء 

فلورنسا حيث يعيش حوالي 30 ألف مسلم.
وقال اإلمام عز الدين الزير الذي قدم اخلطط ل� »رويترز« »يبني 
التاريخ اإلسالمي أن املسلمني يسعون الحتضان عمارة األماكن التي 

ينتقلون إليها«.
وأضاف عز الدين وهو أيضا رئيس احتاد اجلاليات اإلسالمية في 
إيطاليا »هذا هو أساس فكرتنا في أن يكون لنا مسجد في فلورنسا 

يدمج طراز محيطنا الفلورنسي والطراز اإلسالمي«.
وقال إن مآذن املسجد ستش���به برج جرس كاتدرائية فلورنسا 
الذي صممه الرس���ام واملعماري اإليطالي في عصر النهضة جوتو 

دي بوندوني.
وقال املعماري ديڤي���د نابوليتاني إنه صمم الش���كل اخلارجي 
للمس���جد بألواح من الرخام األخضر واألبيض تش���به الكثير من 

الكنائس واملباني الشهيرة في املدينة.

لندن � إيالف: أطلقت »أبل« آخر موديالتها من »آي بود نانو«. 
ويأتي هذا الطراز من الصغر بحيث صار أشبه ما يكون في حجم 
ساعة معصم )طوله 1.48 بوصة وعرضه 1.6 وسمكه 0.35(. ولهذا 

فقد أطلق عليه اسم iWatch »آي ووتش«.
واجلهاز اجلديد يعتبر أصغر مش���غل موس���يقى في السوق 
العاملية اليوم، يتمتع أيضا براديو يعمل على موجة FM وببطارية 

طويلة العمر تكفي لتشغيله 24 ساعة بال انقطاع.
ومن سماته األخرى أيضا أن بوسع شاشته التحول، بضغطة 

زر، الى ساعة تقليدية فيصبح بذلك اسما على مسمى.
وفوق كل هذا فهو يس���مح لصاحبه بعرض الصور وحتديد 
املكان جغرافيا.ونقلت وس���ائل اإلعالم البريطانية، التي أوردت 
اخلبر، عن س���تيف جوبز، املدير التنفيذي ل�»أبل« ومؤسس���ها 
املش���ارك قوله مازحا: »انتاجنا اجلديد من الصغر بحيث ميكن 
ارتداؤه كساعة معصم.. هذا ما ينوي أحد أعضاء مجلس إدارتنا 

عمله على أية حال«.
ويتمتع اجلهاز اجلديد، مثل س���ابقيه »آي بود« و»آي فون«، 
بشاشة تعمل باللمسات املتعددة. وهذا يعني أن بوسع صاحبه 
استخدام أكثر من أصبع واحد في الوقت نفسه لتشغيل وظائفه 

العديدة.

أغاني العيد الكويتية القديمة.. التراث الحي
كونا: اعتاد تلفزيون واذاعة الكويت 
منذ ستة عقود بث مجموعة من األغاني 
اخلاصة ايذانا بليلة العيد يدرك اثرها 
املواطنون أن اليوم التالي سيكون أول 

أيام عيد الفطر السعيد.
والتزال تلك األغاني التي سجلت 
اثناء الستينيات والسبعينيات تسكن 
الذاكرة ومتد املواطنني باحساس من 
الفرح والبهج����ة ومنها أغنية »العيد 
هل هالله« للمط����رب الراحل محمود 
الكويتي وأغنية املطرب الراحل غريد 
الش����اطئ »يا مرحبا بالعيد يا محال 
أيامه.. عس����ى علين����ا يعيد ونحمل 
أعالمه« وأغنية الراحل عوض دوخي 

»صوت السهارى«.
ورغم بساطة اإلمكانات ووسائل 
االتصال قدميا ووجود شبكات االنترنت 
والك����م الهائل من احملطات الفضائية 
والتي تبث على مدار الساعة حاليا فان 
تلك االغاني لم تنتشر على املستوى 
احمللي بل على املس����توى اخلليجي 

والعربي.
الكويتية  وعن مقومات األغني����ة 
القدمية اجمع عدد من الكتاب وامللحنني 
في لق����اءات متفرقة مع وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( على ان الفن الكويتي 
االصيل اليزال يقدم اروع االغاني حينما 

تتوافر له الفرصة لذلك.
وقال الفنان وامللحن ابراهيم الصولة 
ان االغنية الكويتية حققت خالل العقود 
املاضية شهرة واسعة بفضل عدد من 
ال����رواد االوائل م����ن ملحنني وكتاب 
ومطربني قدموا اجمل االحلان واعذب 
الكلمات واجمل االصوات التي اثرت 
الساحة الغنائية الكويتية وكان لها 
بصمة على مس����توى الطرب احمللي 
واخلليجي والعربي ومثلت مرآة تعكس 

نهضة الشعب واألمة وتطورهما.
وأضاف الصولة ان املتتبع للحركة 
الفنية يجد ان تراثنا الشعبي االصيل 
لعب دورا كبيرا واعتبر منهال خصبا 
فهناك نوعية من شعراء االغنية تكتب 
باحساس وصدق برغبة ذاتية نابعة 
من البيئة ومنها اغنية الراحل غريد 
الشاطئ »يا مرحبا بالعيد.. يا محال 
أيامه« التي غناها مبناسبة عيد الفطر 
السعيد وس����جلها عام 1961 وهي من 

تأليف وتلحني ابن الصحراء.
وأوضح ان قصة أغنية »العيد هل 
هالله« تعود الى بداية الستينيات بعد 
ع����ودة مجموعة من املطربني لالذاعة 
بتش����جيع من وزير االعالم االسبق 
الشيخ جابر العلي رحمه اهلل ومنهم 
الفنان محمود الكويتي الذي غنى هذه 

االغنية وهي من احلانه وكلمات الشاعر 
ابراهيم السديراوي النجدي.

وعن اغنية الفنان دوخي »صوت 
السهارى« ذكر الصولة ان هذه االغنية 
ذاع صيتها ليس محليا امنا خليجيا 
وعربيا وكلماتها من التراث الكويتي 
القدمي حيث غنتها الفرق الشعبية في 
املناسبات واالعياد واشتهرت بذلك فرقة 
عواد سالم وعنوانها »حس السهارى« 
وقام امللحن الراحل د.يوسف دوخي 
بتغييرها الى »صوت السهارى« ووضع 
لها حلنا حديثا حيث كانت تغنى في 

السابق بالتصفيق والشيله.
وقال ان س����ر بقاء وجمالية هذه 
االغاني هو ما حتمله من األفكار واألحلان 
والكلمات اجلميل����ة في قالب ايقاعي 
موسيقي متناغم مع العمل اجلماعي 
وهو ما خلد موهبة وقدرة اجليل القدمي 
على صناعة األعمال الغنائية االصيلة 

النابعة من التراث.
من جانبه، قال امللحن غنام الديكان 
ان األغنية الكويتية مرت مبراحل عدة 
هي املرحلة التقليدية في الثالثينيات 
واألربعينيات بني فنون املناس����بات 
وأغاني العمل واملهن اضافة الى بعض 
الشيالت واألهازيج وشملت أربع بيئات 
هي املدينة والبحر والصحراء والقرى 
خاصة فنون البيئة القروية املنسية 

والتي كادت تندثر.
وأضاف ان الفن الكويتي األصيل 
كان يغنى شفهيا ويحفظ في الذاكرة 
ول����م يكن هناك توثي����ق الى أن أتت 
االسطوانات و»البشتختة«، حيث قام 
مطربون كويتيون بتس����جيل بعض 
االسطوانات في دول عربية على الرغم 
من قلتها وكانت تل����ك بداية مرحلة 

تسجيل وتوثيق االغنية الكويتية.
وذك����ر ان����ه اعقب ذل����ك جيل من 

الفنانني الكويتيني الذين أخذوا على 
عواتقهم مهمة التطوير والتجديد مع 
احملافظة على األصالة سواء كان ذلك 
على مستوى الكلمة أو على مستوى 
اإليقاع واللح����ن اال ان بداية الطفرة 
الفنية والثقافية في الكويت حدثت في 
نهاية األربعينيات وبداية اخلمسينيات 
في عهد الوزير الراحل الش����يخ جابر 

العلي.
وذكر الديكان انن����ا اليوم نعيش 
عصر السرعة وقد غير أسلوب احلياة 
والرمت السريع للحياة كل شيء فلم 
يعد هناك من استعداد او وقت لسماع 
حلن أغنية وهذا بدوره اثر على األغنية 
الكويتية التي فقدت الكثير من أصالتها 

وقيمتها.
وعن الغناء واملوسيقى والرقصات 
الشعبية قال الباحث في التراث الشعبي 
امل����ؤرخ والكاتب منص����ور الهاجري 
ان املوس����يقى والرقصات واألغاني 
واالحتفاالت الشعبية احتلت جانبا 
مهما في املجتمع الكويتي حيث كانت 
االحتفاالت بعيدي الفطر واالضحى، 
ناهيك عن األعياد الوطنية تستغرق 
اكثر من أس����بوع تشارك فيها جميع 
الش����عبية والبحري����ة وتقام  الفرق 
العرضة وتدق الطب����ول واملراويس 
والعود والشيالت والتصفيق كأدوات 

موسيقية ملعظم األغنيات.
املاض����ي كانت  ان����ه في  وأضاف 
تؤدي النساء فقط كثيرا من األغنيات 
والرقص����ات املختلف����ة وذل����ك ف����ي 
خصوصية تامة وقد يشارك الرجال 
في بعض منها بالعزف فقط حيث لم 
يكن يسمح للمرأة بالغناء والرقص 
ف����ي االحتفاالت العامة لذلك كثيرا ما 
كان يستعان بفرق نسائية متخصصة 

في إحياء احلفالت.

آي ووتش اجلديدة

نسخة من القرآن  ل�  »أنچلينا« 
رئيس الوزراء الباكس���تاني 
يوسف رضا جيالني يهدي النجمة 
األميركية أنچلينا چولي نسخة 
من القرآن الكرمي في إسالم آباد 

أمس األول.
وتأتي هدية جيالني لچولي 
في أعقاب تصريحها الذي أدانت 
فيه نية قيام كنيسة في فلوريدا 
بحرق نسخ من املصحف الشريف 
التاس���عة  الذكرى  تزامنا م���ع 
العت���داءات احلادي عش���ر من 

سبتمبر.           )أ.پ(
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غريد الشاطئ عوض دوخي


