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يا ألطاف اهلل خووش حچي
كلينتون: نتنياهو وعباس »انخرطا« في مناقشات السالم.

ـ .. والشعب العربي بعدها »سينخرط« في البكاء.
نائب نيوزيلندي يقر بخطأ استخراجه لجواز سفر باسم شخص ميت.

ـ واهلل قوي هالنائب إحنا عندنا 20 ألف بني آدم »حي« وما قدروا 
أبواللطفواحديجددون جوازاتهم في رمضان.

أمانة السايرزم

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الساير
www.salahsayer.com 

الوهابية! أبو الناس

البقاء هلل
حسني راضي حسني املزيد ـ 77 عاما ـ الرجال: كيفان 
ـ ق4 ـ شارع عبدالعزيز الصرعاوي ـ م27 ـ ت: 
99337792ـ  النساء: الدعيةـ  ق3ـ  شارع أبومتام 

ـ م11 ـ ت: 22514504.
عبداهلل سـالم عبـداهلل القنيصي ـ 54 عامــــا ـ الرجال: 
القادســــية ـ ق3 ـ شارع القادســــية ـ م72 ـ ت: 
99071198 ـ النساء: بيان ـ ق12 ـ الشارع األول ـ 

ج3 ـ م14 ـ ت: 25290233.
محمد ابراهيم خزام العتيبيـ  55 عاماـ  العارضيةـ  ق10 
ـ ش2ـ  م1ـ  )العزاء للرجال فقط(ـ  ت: 97633331 

ـ 90004937.
حصة فهاد هادي الصمعان، زوجة سالم مبخوت الدرعان 
ـ 60 عامــــا ـ الرجال: خيطان ـ ق5 ـ ش40 ـ م27 
ـ ت: 99678220 ـ 55555693 ـ النساء: مشرف ـ 

ق4 ـ ش6 ـ م8 ـ ت: 25390228.
خليل عبدالرضا محمد حيدر ـ 49 عاماـ  الرجال: حسينية 
سيد محمدـ  سلوىـ  شارع املسجد األقصىـ  ت: 
66650170ـ  النساء: ضاحية عبداهلل املباركـ  ق1 

ـ ش113 ـ م25 ـ ت: 99840980.

عبدالرحمـن عبداهلل محمـود خليل اخلـواري ـ 15 عاما ـ 
الرجــــال: بيان ـ ق11 ـ ش1 ـ ج1 - م 33 - مقابل 
سنترال مشرفـ  ت: 99663992ـ  النساء: الروضة 
ـ ق3ـ  شــــارع أبوحيــــان التوحيــــديـ  م3ـ  ت: 

.99663995
دالل عبدالرحيم محمد أحمد العوضيـ  70 عاماـ  الرجال: 
غرب مشرف ـ ق3 ـ ش308 ـ م8 ـ ت: 66668461 
ـ النســــاء: بيان ـ ق4 ـ ش5 ـ م5 ـ طريق 11 ـ ت: 

.25396959
غنام ناصر سعود فارس اجلويانـ  18 عاماـ  الرجال: الرحاب 
ـ ق2 ـ ش25 ـ م1 ـ ت: 99657797 ـ 99651840 ـ 
النساء: املنصوريةـ  ق2ـ  شارع ابن األرقمـ  ج20ـ  

م2 ـ ت: 22564495 ـ الدفن بعد صالة العصر.
يوسف خضر عبداهلل حسنـ  45 عاماـ  الرجال: القيروان 
ـ ق2 ـ ش220 ـ م18 ـ ت: 99024889 ـ النســــاء: 

القيروان ـ ق2 ـ ش215 ـ م21.
عوض فالح دخيل اهلل الرشيديـ  67 عاماـ  صباح السالم 
ـ ق11ـ  ش2ـ  ج9ـ  م35ـ  ت: 99866447ـ  الدفــــن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

4:13الفجر
5:33الشروق

11:43الظهر
3:13العصر

5:53المغرب
7:10العشاء

مواقيت الصالة

بعـــض  يســـتغل 
النفـــوس  ضعـــاف 
التي  االوضاع احلالية 
الفتنة  تشوبها رائحة 
الطائفية البغيضة التي 
يريد اشعالها ذلك املجرم 
الهارب، ال أوصله اهلل 

الى ما يريد.
يريدون تشــــويه الدعوة الى الكتاب 
والسنة بفهم الســــلف الصالح، الدعوة 
الى الرجوع الى االسالم الصافي وعقيدة 
التوحيد ونبذ الشرك واتباع الدليل واألثر 
الصحيح، ويسمون جميع هذه املفاهيم 
الشرعية الصحيحة بأنها وهابية وانها 
دعوة تكفيريــــة ارهابية، قاصدين بذلك 
الدعوة السلفية التي تدعو الى ما اسلفنا 
ذكره من الدعوة الصحيحة النقية القائمة 

على الكتاب والسنة.
ان اسم الوهابية اسم مبتدع ال اصل 
له، ابتدعه معادو االمام املجدد محمد بن 
عبدالوهاب الذي جاء بالدعوة الى العقيدة 
الصحيحة الصافية، ولم يكن هذا املسمى 
هــــو الذي اطلقه على نفســــه أو أتباعه، 
وامنا هو اسم مســــتحدث لتشويه هذه 
الدعوة املباركة وتصويرها على انها حركة 
سياسية تريد اجبار الناس على افكارها 
وارغامهم على ما يريدون، وهذا باطل وال 
شك، فالدعوة السلفية هي دعوة الرسول 
ژ وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، 
قبل ان يظهر االمام محمد بن عبدالوهاب 
الذي هو احد اتبــــاع هذه الدعوة وليس 
مؤسسا لها كما يريد اخلصوم تصويره 

للناس. 
ان تصوير من يدافع عن صحابة الرسول 
ژ وامهات املؤمنني ويقف سدا منيعا ضد 
من يشتمهم وينتقص منهم بأوصاف تنفر 
العامة منهم كمسمى الوهابية املبتدع، ما 
هو اال محاولة رخيصـــة خللط االوراق 

وصرف االنظار عن باطلهم.
لقد ذهب بعض اجلهلة من الكتاب الى 
إلصاق اسم الوهابية بكل معتد على الكويت 
وكل مخرب او غاز حتى ينفر الناس من 
هذه الدعوة الصحيحة ويجعلهم في هاجس 
وخوف من كل من ينتسب لهذه الدعوة.

ان الطاعنـــني فـــي عـــرض النبي ژ 
وصحابته الكرام هم اكثر الناس استخداما 
لهذا املسمى املبتدع اجلديد للتغطية على 
منكرهم وباطلهم، وهذا هو اسلوبهم فهل 

نعي ذلك وننتبه لهم؟

أطلق بعض العرب في 
العصر احلديث أسماء غير 
أبنائهم من  عربية علـــى 
الذكور واإلناث مثل هتلر 
وبوش ودانتي ودولسي 
وميرنـــدا وســـوزان، أما 
القدمـــاء فبدلوا  العـــرب 
نطق األسماء غير العربية 
فأصبح شموئيل يحمل اسم 
السموأل وحتول اسم امللك 
الفارسي خسرو إلى كسرى 
وحتول اليكسندر املقدوني 

إلى االسكندر.
تعرفـــت على صاحب 
مقهى في دبي واسمه »عيد« 
وحني سألته عن اسم أبيه 
قال »سعيد« وحاملا أبديت 
له إعجابي باالســـم »عيد 
سعيد« أشار ألحد العاملني 
لديه وطلب منه ذكر اسمه 
أمامي فأجاب األخير بأنه 
»رمضان كرمي« وتصادف 
بعد أيام أن اجتمعنا قرب 
املقهى نهـــّم ثالثتنا  باب 
بالدخـــول فقلـــت لعيـــد 
بوجوب دخول األخ رمضان 
قبله فشهر رمضان يأتي 

أوال ثم العيد الحقا! 
ضحك عيد وابتســـم 
رمضـــان وهـــو مصري 
اجلنســـية ليقول لي ان 
شخصا من عائلة »حلوة« 
مر بظروف معيشية صعبة 
وحني ضاقت به الدنيا رزق 
بابنـــة أطلق عليها اســـم 
»حياة« وصـــار يناديها 
»احلياة حلـــوة« بغرض 
انني  التفاؤل، فقلـــت له 
أعرف شخصا يدعى »أبو 
الناس« أطلق على ابنه اسم 
»آدم« ليصبح اسم االبن 

»آدم أبو الناس«.

»مهند« يفشل في ثالث عالقة 
عاطفية لغيرة حبيبته الشديدة

إم.بي.ســــي: ذكرت تقارير صحافية أن 
النجم التركي كيفاتش تاتيلونغ ـ الشهير 
بشــــخصية »مهند« في مسلسل »نور« ـ 
أنهى عالقته بحبيبتــــه إيديل فرات، ابنة 
رجل األعمال املعروف أوندار فرات، بسبب 
غيرتها الشديدة. وهذه ليست املرة األولى 
التي تفشل فيها قصة حب ملهند، إذ سبق له 
أن أنهى عالقتني، إحداهما مع املمثلة ملتم 
جومبل بسبب طلبها اجناب طفل، فيما لم 
تنجح عالقته االخرى مع املمثلة أزرا أكن، 
رغم أنها استمرت خمس سنوات. وقالت 
صحيفة الوطن التركية Vatan هذا االسبوع 

ان الغيرة الشديدة للشابة الصغيرة تسببت في اختناق مهند، مما دفعه الى 
اتخاذ القرار بإنهاء العالقة التي بدأت منذ سبعة أشهر. بدورها سعت إيديل 
فرات إلى انقاذ هذه العالقة عبر اصدقاء مهند، إذ طلبت املساعدة من املمثلة 
سديف أفجي، صاحبة شخصية ميرنا في مسلسل »ميرنا وخليل« وزوجها 
املمثل كيفانش كســــبلي إلقناع مهند بالتراجع عن قراره. وشكل خبر انهاء 
العالقة املفاجئ صدمة لدى عائلة مهند التي كانت تســــتعد لزواجه بالشابة 

إيديل، رغم معارضة والدها الذي عبر عن رفضه ارتباطها مبمثل مشهور.

كيفاتش تاتيلونغ

نيويوركـ  يو.بي.آي: يقدم مطعم في مدينة نيويورك 
األميركية طبقا فاخرا من احلشـــرات يصل ثمنه إلى 

85 دوالرا.
وذكرت صحيفة »نيويورك دايلي نيوز« أن مطعم 
بروكلني كيتشني أعلن أن زبائنه سيحظون يوم السبت 
املقبل بفرصـــة تذوق طبق من اليرقات والديدان معد 

على الطريقة املكسيكية.
وقالت مالكة املطعم تايلر إيركني إن نصف احملالت 

حجزت حلفل السبت.
وأضافت أن الزبائن متحمسون ولكنهم مترددون 
قليال، وأشـــارت إلى أن املطعم ســـيقدم شرابا مسكرا 

مكسيكيا ملساعدة الزبائن على ابتالع احلشرات.
يذكر ان املطعم يقدم الوجبات املقززة لزبائنه وسط 

اجواء رومانسية حاملة.

 مقابل 85 دوالرًا
 في مطعم
بنيويورك

طبق
الحشرات فاخر من

سيارة ألفيس بريسلي للبيع في إنجلترا
لندن ـ د.ب.أ: تعرض دار »بونهامس« البريطانية للمزادات ســـيارة 
»مرســـيدس 600« زرقاء، كانت مسجلة في املاضي باسم جنم موسيقى 
الروك آند رول ألفيس بريســـلي، في شـــهر ديسمبر املقبل بسعر أولي 
يتراوح بني 180 ألف يورو و240 ألف يورو )231 ألف دوالر إلى 309 آالف 
دوالر(. يذكر أن هذه السيارة هي إحدى السيارات القليلة التي سجلها 
ملك الروك باسمه، حيث حصل على منوذج منها عام 1970 في عام 1969 
ثم أعطاها بعد ذلك لصديقه جيمس لروي روبرتسون بعد ذلك بعامني. 
وانتهى بها املطاف آنذاك في شركة »روبرتسون موتورز« في ميمفيس 

والتي باعتها مرة أخرى في عام 2005.
يذكر أن ألفيس اشتهر بهوايته في قيادة سيارته الوردية اللون من 
نوع »كاديالك« وسيارات أخرى نادرة وغريبة. وكانت سيارة »مرسيدس 
600« على قمة الســـيارات آنذاك، ومزودة مبحرك من ثماني اسطوانات 
)ڤي 8( بســـعة 6300 سي ســـي بعمود كامة علوي بحقن كامل ونظام 
تعليق هوائي ذاتي الضبـــط ونظام »التعليق متغير ارتفاع الركوب«.
وأقبل جنوم ذلك الوقت مثل ليزا تيلور وجون لينون على شراء سيارة 

»مرسيدس 600«.

غازي القهيدي
باچر وياكم

تستضيف »األنباء« غدا 
)اجلمعة( مدافع منتخبنا 
االوملبي لكرة القدم ونادي 
النصر غـــازي القهيدي ما 
بني الســـاعة 4.30 و5.30 
مســـاء وذلك للحديث عن 
حظـــوظ األزرق األوملبي 
في تصفيات أوملبياد لندن 
وبطولة غرب آسيا وأسباب 
تألقـــه فـــي »خليجي 2« 
للمنتخبات االوملبية وعن 
حظوظ النصر في البطوالت 
احمللية باإلضافة الى الرد 
على أسئلة القراء وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 
ـ 24830322،  ـ 24830238 

داخلي: 131 ـ 318.

السيدة العجوز اريكا تالمس وجه املستشارة األملانية أجنيال ميركل 

خاجة ينجح في زراعة بطارية في نخاع شوكي
ألصغر مريض بالكويت يعاني شلاًل دماغيًا

جنح طبيــــب كويتي في اجراء عملية جراحية 
زرع خاللها بطارية من اجليل احلديث في النخاع 
الشــــوكي ألصغر مريض في الكويت يعاني شلال 

دماغيا.
وأوضح استشــــاري جراحة املــــخ واألعصاب 
واجلراحة االشعاعية في مستشفى ابن سينا د.حسن 
خاجة ان العملية أجريت لطفل عمره 5 ســــنوات 
يعاني تشوها في املفاصل والعمود الفقري بسبب 
الشد العضلي املزمن الناجت عن نقص األكسجني في 
الدماغ والذي يؤدي بدوره الى تشنجات عضلية ال 

ارادية بسبب فقدان التحكم.
وأضاف ان تلك العملية تهدف الى تخفيف حدة 
األلم املصاحب للشد العضلي املزمن فضال عن جتنب 
املضاعفات املستقبلية كصعوبة التنفس ومشاكل 

قد حتدث في القلب.
وبني خاجة ان هناك عددا من املرضى يستفيدون 
من هذا النوع من العالج كاملصابني بشد عضلي مزمن 
ســــواء بسبب اصابة النخاع الشوكي او اجللطات 
الكبيرة او نقص األكسجني في املخ عند الوالدة او 
بسبب احلوادث املرورية التي تنتج عنها اصابة املخ 
او النخاع الشوكي او األمراض املزمنة األخرى مثل 

مرض التصلب العصبي املنتشر )ام اس(.
وقــــال ان هذه العمليات ال جترى اال في املراكز 

العاملية بتكلفة تصــــل الى اكثر من 30 الف دينار 
للعملية الواحدة لــــو مت اجراؤها خارج الكويت، 
مشــــيدا باهتمام وزارة الصحــــة وحرص القيادة 
السياســــية في البالد على االســــتمرار في تطوير 

اخلدمات الطبية.
وذكر ان مثل هذه احلاالت تلقى اهتماما كبيرا في 
البالد حيث تتم معاجلتهم بشكل دقيق وذلك بتوفير 
العالج الطبيعي لهم والطواقم الطبية املتخصصة 
للتعامل مع هذه احلاالت فضال عن توفير األدوية 

واألجهزة الباهظة الثمن.
وأضاف ان هناك تعاونا مع باقي التخصصات 
الطبية مثل األطفــــال والعظام وباطنية األعصاب 
والعــــالج الطبيعي حيث ميكــــن معاجلة املريض 
وحتسني وضعه الصحي واآلثار النفسية املترتبة 
على ذلك. وأشاد د.خاجة وهو املتخصص الوحيد في 
منطقة اخلليج في اجلراحة االشعاعية بتطور زراعة 
البطاريات في الكويت والتعامل معها وفق أحدث 
األجهزة الطبية في العالم خلدمة املرضى والتخفيف 
عنهم. يذكر ان نسبة جناح العمليات الكبيرة في 
املخ بالكويت تضاهي النسب العاملية ويعتبر قسم 
جراحة املخ واألعصاب واملركز الكويتي للجراحة 
االشعاعية من أفضل األقسام الطبية حيث أجرى 

صورة للبطارية بعد زراعتها وفي اإلطار د. حسن خاجةعدة عمليات نادرة ومعقدة ومسجلة عامليا.

سر العجوز التي لمست وجه ميركل
برلني ـ د.ب.أ: جذبـــت صورة تظهر فيها امرأة 
عجوز وهي متلس بحنو على وجه املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل، انتبـــاه املواطنني األملان وتصدرت 
الصحف ووسائل اإلعالم في أملانيا. ومت التقاط هذه 
الصورة على هامش اجتماع مغلق لرئاسة احلزب 
املســـيحي الدميوقراطي الذي تتزعمه املستشارة. 
وتســـاءل اجلميع بعد نشر هذه الصورة عن سر 
هذه املرأة املســـنة ودافعها وراء تدليل املستشارة 
بهذا الشـــكل كما لو كانت ابنتها. وعثرت صحيفة 
»بيلد« األملانية واسعة االنتشار على املرأة واسمها 
اريكا تيليه )92 عاما( في إحدى دور املسنني. وقالت 
تيليه للصحيفة ان ابنهـــا )66 عاما( هو صاحب 

الفضل في هذا اللقاء مع ميركل ألنه يعرف أن أمه 
من أكبر املعجبني باملستشـــارة األملانية. وذهبت 
تيليه برفقة ابنها لقصر دييرسدورف الذي شهد 
االجتماع يوم األحد املاضي واقتربت من املستشارة. 
وعندما حاول رجال األمن منعها قالت لهم تيليه: »أنا 
أنحدر من منطقة أوكرمارك مثل املستشارة ميركل 
وأرغب في حتيتها«. ووافق رجال األمن على عمل 
استثناء للمرأة املسنة التي ألقت التحية على ميركل 
ثم فاجأت اجلميع وهي متلس بحنو على وجهها. 
وقالت تيليه وهي أم ألربعة أبناء ولديها 9 أحفاد 
و5 من أبناء األحفاد: »كنت أرغب في ملسها بشدة، 

بشرتها ذات ملمس ناعم مثل األطفال«.


