
القاهرةـ  د.ب.أ: جتدد 
اليومني االخيرين  خالل 
احلديـــث حـــول صدور 
االلبـــوم اجلديد للفنانة 
الذي  الكبيـــرة فيـــروز 
يحمل عنـــوان »ايه في 
امل« ويضـــم 12 اغنية 
بينها »اهلل اكبر« و»ايه في 
امل« و»يا سالم ع بكرا« 
و»معاك« وبعضها اغنيات 
سبق لفيروز ان غنتها في 
حفالت جماهيرية لكنها 
لم تطرح فـــي البوماتها 

السابقة.
وكان امللحن اللبناني 

زياد رحباني ذكر قبل 6 اشـــهر ان االلبوم 
اجلديـــد لوالدته الفنانة فيروز ســـيصدر 
بعد اسبوعني اال ان االلبوم لم يصدر حتى 

اليوم.
ويتردد بشكل واســـع ان البوم فيروز 
اجلديد ســـيصدر خالل اســـبوع من اآلن 

بالتعاون مع شركة »ايوا 
جلف« الكويتية، بينما لم 
يعلق اي مصدر رسمي 
علـــى االنباء بالتأكيد او 

النفي.
ويتولـــى زيـــاد كل 
التفاصيل الفنية املتعلقة 
بااللبوم اجلاهز منذ فترة 
طويلة والذي بدأ احلديث 
عن طرحه قبل عام كامل، 
حيث كان مقررا طرحه 
في عيد الفطر من العام 
املاضي ثـــم تأجل مرات 
عـــدة الســـباب مختلفة 
البحث عن شركة  بينها 
لتوزيعـــه بعدما مت رفض عروض عدة من 

شركات كثيرة.
وبات مؤكدا ان »جارة القمر« ســـتحيي 
حفلني اثنني في مســـرح البيال بالعاصمة 
اللبنانية بيروت يومي السابع والثامن من 

الشهر املقبل.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
كلينتون تتوجه للشرق األوسط إلعطاء »دفعة« لعملية السالم.

ـ ولو جاء كل أفراد عائلة آل كلينتون ومعهم أبناء بوش وريغان وكيندي 
ونيكسون ودفعوها معا فلن تتحرك ملليمترا واحدا.

خطيب العارضة ناعومي كامبل يبرهن لها على حبه بـ »قصر فاخر«.
ـ وإحنا حكومتنا اللي تحبنا وتموت فينا صار لها سنين وبنين مو عارفة تحل 

أبواللطفواحدأزمة السكن.

أمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

ال تحسبوه شرًا لكم.. لقد انكشفوا!فلتكن ضلوعكم حطب حروبكم!

هبة حمادة لـ »األنباء«:
أنا بريئة من مشهدي 

األسانصير وغرفة النوم
بـ »زوارة خميس« 
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لـ »األنباء«:
السن الطبيعية 
الشيء يعوضها
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البقاء هلل
سـارة جار اهلل مطلـق ـ 91 عاما ـ 
الرجال: القيروانـ  ق3ـ  ش301 
ـ م6 ـ ت: 99991961 ـ النساء: 
القيروان ـ ق3 ـ ش312 ـ م20 

ـ ت: 97268711.
سعدة عيد سعيد راعي النبزا العازمي 
ـ 43 عاما ـ الرجال: القصور ـ 
ق5ـ  ش12ـ  م5ـ  ت: 99034969 
ـ 99080910 ـ النساء: صباح 
السالم ـ ق8 ـ ش1 ـ ج17 ـ م5 

ـ ت: 25510673.
صيتة محمد مسفر املطيري، زوجة 
راشد حميد املطيريـ  68 عاما 
ـ هدية ـ ق4 ـ ش1 ـ م145 ـ ت: 

66131999 ـ 60088840.
جوزة دحيالن رجيبان احلربي، أرملة 
عبداهلل علي احلربيـ  60 عاما 
ـ الظهرـ  ق5ـ  ش2ـ  م67ـ  ت: 

99367770 ـ 66656554.
حسني ذياب محمد حجيـ  41 عاما 
ـ هدية ـ ق5 ـ ش18 ـ م12 ـ ت: 

99055099 ـ 97500545.
أرملة  نـورة عبدالعزيز املنديـل، 
سعود ناصر بن عيد املطيري 
ـ 75 عاما ـ حطني ـ ق1 ـ ش13 

ـ م22 ـ ت: 99654888.
منيرة مرزوق صياح العتيبيـ  31 عاما 
ـ الرقــــة ـ ق7 ـ ش14 ـ م106 ـ 

ت: 99378971.
محمود أسد عبدالباقي أسد اهللـ  55 
عاماـ  الرجال: مسجد مقامس 
ـ الرميثية ـ ت: 99277739 ـ 
97346999ـ  النساء: القصورـ  
ق3ـ  ش12ـ  م15ـ  ت: 66208190 

ـ 25423312.
عفت أحمد الدوجي، أرملة يحيى 
احلديدي ـ 87 عاما ـ الرجال: 
ـ م59  بيــــان ـ ق3 ـ ش22 
النســــاء:  ـ  ـ ت: 25386953 
بيان ـ ق3 ـ ش22 ـ م61 ـ ت: 

.25386952
سـميرة علي حسـن علي قبـازرد، 
زوجة ســــيد مجيد املوسوي 
ـ 43 عامــــا ـ الرجــــال: بيان ـ 
مســــجد اإلمام احلســــنـ  ت: 
65003096ـ  النساء: الرميثية 
ـ حسينية بيبي علوية ـ ت: 

.66454454
فوزيـة إبراهيم عبـداهلل اخلليفي، 
زوجة سالم خالد عبدالرحمن 
اجلحيــــلـ  68 عاماـ  الرجال: 
الشــــعب ـ ق4 ـ ش40 ـ م11 ـ 
ـ  ـ 22616885  ت: 99435715 
النساء: اخلالديةـ  ق2ـ  ش27ـ  
م2ـ  ت: 24817584ـ  97232319ـ  

الدفن بعد صالة العصر.
ردن عقاب صعيـب الديحاني ـ 74 
عامــــا ـ الرجــــال: الرقة ـ ق2 
ـ الشــــارع األول ـ م22 ـ ت: 
99365439 ـ النســــاء: الرقة 
ـ ق2 ـ الشــــارع األول ـ م21 ـ 
الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.

4:12الفجر
11:44الظهر
3:14العصر

5:55المغرب
7:13العشاء

مواقيت الصالة

من خالل متابعاتي البسيطة ملا يدور من 
آراء وكتابات وتعليقات على صفحات االنترنت، 
اكتشفت أن أكثر املعلقني وهم باعتقادي من 
فئة الشبان مييلون إلى الهدوء وإطفاء النار 
وتهدئة األمور! وهذه حقيقة مفرحة تدعو إلى 
التفاؤل، الن اخلوف في تأجيج األمور يكون 
ـ دوما ـ مصدره الشـــبان وصغار السن، الن 

هذه املرحلة العمرية هي مرحلة الطيش والتســـرع والعجلة 
والفوران.

إذن نحـــن بخير في ظل هذه احلقيقـــة، وهي التي جتعلنا 
نقوى على الفنت الداخلية واخلارجية، وبالتالي فإن املسّعرين 

نار الفتنة سيحترقون وحدهم بنار هم أشعلوها.
إن االمر ال يخلو من بعض طيشـ  وإن كان هذا أمرا طبيعيا 
وليـــس مقلقا ـ فضال عن احتمـــال أن أصحاب الفتنة رمبا هم 
يتدخلون من خالل بث تلك اآلراء والتعليقات الطائشة من أجل 
إذكاء نار أشعلوها وال يريدون لها أن تنطفئ، واخلبثاء يفعلون 
أكثـــر من ذلك وأمر وأدهى، ألن اخلبث قرين اجلنب واجلبان ال 

يتورع عن فعل أي أمر يحقق مصلحته.
إن الذين يغامرون مبصالح بلد بأكمله ويعرضون ـ أو انهم 
يعتقدون أنهم قادرون على تعريض مســـتقبل بالدهم للريح 
تعبث به ـ هم ليسوا جديرين بشرف املواطنة التي من أّوليات 
أسسها حب الوطن والعمل على حتقيق مصاحله، ال العبث بها 
وتعريضها للعواصف وجرافات الزمن جترفها الى واد سحيق أو 
ُجّب عميق، وذلك فقط من أجل أمر شخصي أو خللل ووساوس 
تنهش صدورهم، ومن باب األنانية السفلية يشركون املجموع 
معهم كي يقاســـموهم أمراضهم تلك. فهم ال يريدون أن يكونوا 
مرضى وحدهم بل يريدون ان تســـري العـــدوى في املجموع 

وميرض اجلميع حتى يستريحوا هم.
علينا أن نحذر ونحذر ونحذر أال نكون حطبا في نار أولئك 
الفتانني املؤججني املرضـــى وأصحاب املصالح اخلاصة الذين 
يسعون إلى تسيير اآلخرين جنودا في حروبهم املدنسة، ولو 
أنهم كانوا يرون أن حروبهم مقدســـة وأنهم أهل لها وقادرون 
على خوضها مؤازرين باحلق، لكانوا خاضوها بعيدا عنا، فال 

ناقة لبلدنا في حروبهم وال جمل في فتنهم.
واملقاتل الشـــريف املدافع عن احلق البد أن يتحلى بأخالق 
الفرسان والنبالء، ال يستجدي مناصرين وال يتسول محاربني، 
وإال فهو مرتزق أجير كسير مثلوم في سمعته مشني في سيرته 
شائن في صيته شانئ في قوله، ال يجد له من بني أهل االرض 
قاطبة من نصير أو مؤازر، وهو الشـــك خاسر حربه حتى لو 

خاضها ضد دبابة عزالء ال تزّن وال تطّن.
وشكرا لشباننا الواعني الذين رفضوا أن يكونوا حطبا في نار 
حروب مدنسة! وامتنى أن ينتقل هذا الوعي الى الكبار وبالذات 
من الكتاب وأصحاب القلم الذين يســـتدرجون سريعا إلى تلك 

احلروب ويصيرون لها وقودا وحطبا سريع االشتعال.

قـــال اهلل تعالى 
الذيـــن جاءوا  )إن 
باإلفك عصبة منكم 
ال حتسبوه شرا لكم 
بل هو خير لكم لكل 
امرئ منهم ما اكتسب 

من اإلثم والذي تولى كبره منهم له 
عذاب عظيم( - سورة النور: 11.

عندما تتمعن في هذه اآلية الكرمية 
تستطيع أن تفهم وتستوعب تداعيات 
مريد الفتنة املجرم ياســـر احلبيب 
من طعنه في عرض نبينا محمد ژ 
وأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، 
ألنه امتداد لســـيده وقائده املنافق 
عبداهلل بن ابي ابن سلول الذي كان 
أول الطاعنـــني في عرض النبي ژ، 
والذي حكم اهلل عليه في هذه اآلية 
بالعذاب العظيم بسبب فعله هذا.. كما 
أراد اهلل سبحانه وتعالى أن يجعل 
من هذه الواقعـــة خيرا للمؤمنني إذ 
انكشف املنافقون واملكابرون، كذلك 
كانت اخليرية ألم املؤمنني رضي اهلل 
عنها بأن نزلت براءتها من اهلل بآيات 

تتلى إلى يوم القيامة.
وفي هذه األيـــام وبعد قيام ذلك 
املجرم بالتعرض ألم املؤمنني رضي 
اهلل عنها فهو قد انكشف للعامة وتبرأ 
منه اجلميع حتى أهله، بل كان ذلك 
خيرا لنا بأن أظهـــر اهلل لنا بعض 
الطائفيني الذين يقتاتون على الطائفية 

املقيتة من أجل التكسب الرخيص.
لقـــد كان في هذه الواقعة خير إذ 
انكشف لنا الكثير من النواب الذين 
اليزالون في صمت مريب، فلم يبدر 
منهم اي تصريح او بيان او موقف 
ازاء هذه اجلرمية الشنيعة بحق عرض 

رسولنا محمد ژ.
إن في احلـــوادث والوقائع فوائد 
إذ ينكشف الرجال مبواقفهم وتتبني 
معادنهم، واالهم مـــن ذلك ان يعلم 
الناس حقيقة هؤالء وبالتالي تكون 
مســـؤولية الشـــعب الكويتـــي في 

محاسبتهم.

حفلتان لفيروز الشهر المقبل في بيروت
وألبومها الجديد قريبًا في األسواق

السيدة فيروز 

األم البريطانية الحامل بتوأم ابن زعيم »القاعدة«
تدعي أنها فقدت جنينيها بهجوم تعرضت له في سورية

 لندن ـ يو.بـــي.آي: أفادت صحيفة 
»ديلي ميل« فـــي عددها أمس بأن األم 
البريطانية البديلة لتوأم عمر جنل زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في عملية 
تلقيح صناعـــي فقدتهما بعد تعرضها 

لهجوم في سورية.
وقالت الصحيفة إن الراقصة السابقة 
لويز بوالرد التي اســـتأجرها عمر بن 
الدن إلجناب أطفاله كانت في األسبوع 
العاشر من احلمل حني هاجمها رجالن 
أثناء عودتها إلى الفندق في وقت متأخر 
من الليل من مقهى في سورية ومت نقلها 
إلى املستشفى حيث أبلغها األطباء بأن 

التوأمني لقيا حتفهما.
وأضافت ان لويز البالغة من العمر 24 
عاما ال تعرف الدافع وراء الهجوم الذي 
تعرضت له في سورية لكن أمرها شاع 
في اململكة املتحدة واخلارج بأنها املرأة 

التي حتمل أحفاد زعيم القاعدة.
وأشارت إلى أن لويز لم تبلغ الشرطة 

بالهجوم وقررت عـــدم تأجير رحمها 
لتكون األم البديل من جديد لطفل عمر 
بن الدن والذي انفصل اآلن عن زوجته 
البريطانية وســـط مزاعم بأنه يعاني 

من الفصام.
وقالت الصحيفـــة إن عمر بن الدن 
اعتبـــر الهجوم الذي تعرضت له لويز 
»قضاء وقدرا« وأكد أنه ال ينوي املصاحلة 

مع زوجته البريطانية.
وكانت لويز تلقت نبأ حملها بتوأم 
عمر خالل عملية مسح ضوئي في عيادة 
خاصة مبدينة مانشستر في أغسطس 
املاضي بعدما حبلت عن طريق التلقيح 
الصناعي باســـتخدام حيوانات منوية 
من جنل بن الدن وبيوض من زوجته 
البريطانية الســـابقة زينة البالغة من 
العمـــر 54 عاما والتي كانت تعرف من 
قبل باسم جني فليكس براون بعدما ثبت 
أنها غير قـــادرة على احلمل في أعقاب 

زينة وامامها لويز بعد اعالن حملها بالتوأم اغسطس املاضي وفي االطار عمر بن الدنزواجهما عام2007.


