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تقرير: 38 % انخفاض سيولة البورصة
 في أكتوبر.

باحثون: السعادة مرتبطة باحلياة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية.

٭ إذا عرف السبب بطل العجب! ٭ إذن فالشعوب العربية هي األتعس 
بال جدال!
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لم متّر على احلياة فترات أو عصور مثالية، ولكن األكيد 
أن هناك تفاوتا بني عصر وعصر وزمن وزمن وسنة 

وسنة وهكذا، ومتر املجتمعات اإلنسانية بحاالت خاصة 
رمبا ال متر بها مجتمعات أخرى.

والكويتيون في سابق عهدهم كانوا متكاتفني متآخني، 
هذه الروح الكويتية القدمية كانت محور مقال نشره 
زميلنا صالح الساير األسبوع املاضي وكان من بني 

حروف ذلك املقال تنويه بكتاب رجل األعمال واالقتصاد 
عبدالعزيز الشايع الذي يروي فيه صورا عاش تفاصيلها 

وذكريات شخصية له وهو الرجل ذو الباع الطويلة 
املمتدة في الزمن الكويتي.

لم متّر تلك املقالة مرور الكرام على عبدالعزيز الشايع فلم 
يقرأها ويطو اجلريدة ويكتف بابتسامة على ثغره ورمبا 

في قلبه، بل بادر باالتصال بالزميل صالح شاكرا له ما 
كتب عنه وعن كتابه.

هذا بيت قصيدي وهنا مربط فرسي، وهو الشاهد من 
هذه املقالة وزبدتها وثمرتها الشهية، فاألستاذ »الشايع« 

رجل من رجال االقتصاد والتجارة واملال واألعمال 
على مستوى العالم وكان مبقدوره أن يكلف أحد أفراد 

سكرتاريته باالتصال بأخينا صالح شاكرا له ما كتب 
وناقال إليه حتياته، ولكنه تعامل مع األمر بنفسه، ولم 
متنعه انشغاالته املتعددة عن القيام باالتصال املباشر.
أقول ذلك مقارنا بني هذا السلوك احلضاري املتمدن 

والراقي وبني ما ينتهجه موظفو احلكومة سواء وزراء 
أو من هم دونهم، ممن جعلتهم مراكزهم الوظيفية 

يتعالون على الناس وال يؤدون واجباتهم الوظيفية مبا 
حتتمه عليهم وظائفهم، ويتعاملون باستخفاف مع قضايا 

جادة وخطيرة ويتجاهلونها ظانني أن مراكزهم العالية 
ستخدش وتهتز لو أنهــم أدوا واجبهــم الوظيفـي 

امللزمني به.
وأنا هنا أشير بذلك الى جتاهل إدارات العالقات العامة 

في الوزارات احلكومية »الرشيدة« ملا يطرح من قضايا 
وتساؤالت في الصحف تخص تلك الوزارة أو هذه ولكن 

ال جواب وال توضيح لشأن يهم العامة والكافة، وكأمنا 
باتت الوزارة من أمالك وزيرها أو وكيلها. 

لذلك أقترح حتويل احلكومة الى قطاع خاص لتتعلم 
األخالق وفن التواصل مع الناس!

ما الفارق احلقيقي بني قيام املتشددين االسرائيليني 
بإغالق املسجد االقصى ودعوة متشددينا، وعلى 
رأسهم د.القرضاوي، الى طلب عدم زيارته بحجة 
انه حتت االحتالل؟ ما ادى الى االضعاف الشديد 

للوجود االسالمي في القدس، ومعه شكوى مريرة 
استمعنا اليها من املقدسيني بعدم قدرتهم على 

الصمود في ظل املقاطعة العربية واالسالمية لهم 
واملجحفة في حقهم، خاصة في ظل غياب خطة 

لتحريرهم!

>>>

وقد زار رسول االمة ژ مكة وهي حتت يد الكفار، 
كما زار القدس في »االسراء واملعراج«، وكانت حتت 
حكم الرومان، كما اوصى الرسول ژ بشد الرحال 

الى مسجدها قبل فتحها، اي كانت كذلك حتت 
االحتالل، كما احتل املسجد االقصى ملدة 200 عام 
من قبل الصليبيني ولم يهجره العرب واملسلمون 

ولم تصدر »فتوى واحدة« من كبار علماء املسلمني 
طوال قرنني بتحرمي زيارته مادام حتت االحتالل.
واحلال كذلك مع الدول العربية واالسالمية التي 

احتلت واحتلت معها بالتبعية مساجدهــا التاريخية 
الشهيرة، فقــد احتل االجنليز مصر عام 1882 
بعــد ثورة عرابي، كمــا احتلت العراق وبالد 

الشام ودول املغرب العربي واصبح الدخول للدول 
واملساجد بالتبعية مير باإلذن من احملتل، ولم 
تصدر فتوى بتحرمي زيارة بسبب ذلك االمر، 

فلماذا استفرد بعض متشددينا املسجد االقصى 

بفتــاواهم الغريبة والشاذة التي تثير الريبــة في 
دوافعها خاصة مع احلقائق التي تتكشف تباعا؟!

>>>

ان علينا ان نفرق في موضوع زيارة االقصى وغيره 
بني »الفتوى الدينية« التي يجتهد العلماء للوصول 
للرأي »الشرعي« فيها، و»الفتاوي السياسية« التي 

تقوم على معطيات خافية قد يقصد منها متاما عكس 
ما يقال، فواضح ان مقاطعة القدس ومسجديها 

االقصى والصخرة ملدة قاربت نصف القرن لم تكن 
على اسس شرعية كما تسببت في إضعاف شديد 
ملسلميها وحرق احد مسجديها )1968( ومصادرة 

اراضيها، وقد حان وقت صدور فتاوى شرعية 
حقيقية حتث املسلمني على زيارة القدس ودعم 

صمود اهلها وتفند فتاوى اجلالسني على االرائك ممن 
يضرون باالقصى ويدمرون القضية الفلسطينية 

ويسفكون دماء ابنائها مبواقفهم السياسية املخادعة 
وفتاواهم غير الشرعية.

آخر محطة:
)1( في الطريق الى القدس يستحق االمر زيارة الضفة 

الغربية لدعم صمود اهلها، فزيارة السجني ال تعني 
االعتراف بالسجان.

)2( في اخلالصــة كيف تصبــح اوامرهــم بإغـالق 
املسجدين حراما وفتــاوى متشددينا باملقاطعة التي 

تؤدي متاما إلى النتيجـة نفسها حــالال؟! فلــم نَُصل 
في املسجدين إبان زيارتنا لهما اال وبالكاد وجدنا صفا 

او صفني من املصلـني!

وكيل »التعاون« علي الرومي
 ضيف »ألو األنباء« اإلثنني

يحل الوكيل املس����اعد لقطاع التعاون في وزارة 
الش����ؤون علي الرومي ضيفا على »ألو األنباء« يوم 
االثنني 3 اجلاري، للرد على استفسارات القراء في كل ما 
يتعلق بالعمل التعاوني وتنظيمه والقرارات الصادرة 
عن الوزارة في شأن االفرع املستثمرة واالسعار وشراء 
اخلضار احمللي املباشر وغيرها من االمور التي تهم 

التعاونيني واملستهلكني.
وس����يتلقى الرومي اتصاالت الق����راء على مدى 
س����اعة كاملة اعتبارا من 6 الى 7 مساء على الرقم: 

.22272888

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.40
الشروق 6.01 
الظهر 11.32

العصر 2.39
املغرب 5.02
العشاء 6.20

معتدل والرياح شمالية غربية 
مثيرة للغبار سرعتها من 20 الى 

40 كلم/ ساعة.

العظمى: 30
الصغرى: 21

أعلى مد: 4.25 ص � 7.18 م
أدنى جزر: 12.14 ص
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

نورة عويض شويط الديحاني، زوجة سالم 
ناصر شويط الديحاني ـ 71 عاما ـ العارضية ـ ق1 

ـ ش4 ـ م27 ـ ت: 55588965.
نضال علي عباس أكبر ـ 46 عاما ـ الرجال: 
مسجد مقامس ـ الرميثية ـ ت: 66459753 ـ 

67040753 ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق2 ـ ش40 
ـ م8 ـ ت: 99553453.

رقية سعد محمد الطراروة، أرملة ابراهيم 
عبداهلل عيسى الطراروة ـ 79 عاما ـ الرجال: 
الرحاب ـ ق2 ـ ش20 ـ م37 ـ ت: 97343414 
ـ النساء: الزهراء ـ ق6 ـ ش44 ـ م15 ـ ت: 

.99069505
نايف خالد مهدي البراك ـ 20 عاما ـ الرجال: 

ضاحية صباح السالم ـ ق4 ـ ش1 ـ قسيمة 597 ـ 
ت: 99060734 ـ النساء: ضاحية صباح السالم ـ 

ق12 ـ ش1 ـ ج2 ـ م37 ـ ت: 60626648.
عبداحلميد عبداهلل سعد عبدالعزيز الصالح 
ـ 62 عاما ـ الرجال: حطني ـ ق2 ـ ش218 ـ م20 
ـ ت: 51383333 ـ النساء: النزهة ـ ق2 ـ شارع 

شمالن بن سيف ـ م36 ـ ت: 22575639 ـ الدفن 
بعد صالة العصر.

عذال عوض الكشتي العنزي ـ 81 عاما ـ 
الرجال: النسيم ـ خيمة بجانب مشاة النسيم ـ 

مقابل بنزين النسيم ـ ت: 55118181 ـ 60708050 
ـ النساء: النسيم ـ ق1 ـ ش5 ـ م34 ـ ت: 

65500001 ـ الدفن بعد صالة العصر.

ملفيل: متنيت لو 
كانت اليد اآللية 
التي صنعت لي 
بالطباعة ثالثية 

األبعاد متاحة حني 

كنت صغيراً

اليد الصناعيةصاحب اليد الصناعية يصافح طبيبه

تصنيع أول يد آلية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد

لن����دن � إيالف: متكن 
عالم بريطاني من تركيب 
يد آلية على ذراع ش����اب 
ولد م����ن دون يد مينى، 
باستخدام ماسح ضوئي 
اليس����رى ثم  صور يده 
صن����ع اليمن����ى بطابعة 

ثالثية األبعاد. 
وكان العالم البريطاني 
جويل غيبارد وجه نداء 
يطلب فيه متويل مشروع 
آلية  أياد  أطلقه لتطوير 
زهيدة الكلفة. واتصل به 
الشاب دانيل ملفيل )23 
عاما( الذي ولد بيد واحدة 
مبديا استعداده الختبار 
يد غيب����ارد اآللية على 
نفسه. وفي غضون يومني 
صنعت له يد آلية بكلفة 
300 جنيه استرليني فقط، 
وهي أول يد آلية تصنع 
باستخدام ماسح ضوئي 
ثالثي األبع����اد وطابعة 

ثالثي����ة األبع����اد.  وقال 
الش����اب ملفيل عن يده 
اآللية اجلديدة إن عملية 
تركيبها على ذراعه كانت 
سهلة الى حد ال يصدق، 
وكان سينتظر أسابيع أو 
أشهرا ألخذ قالب ذراعه من 
أجل تركيب يد اصطناعية 

بالطريقة التقليدية. 
ومتنى ملفيل لو كانت 
اليد اآللية التي صنعت له 
بالطباعة ثالثية األبعاد 
متاحة حني كان صغيرا. 
ونقل����ت صحيفة الديلي 
تلغراف عن ملفيل قوله 
»إن هن����اك أي����ادي آلية 
متوافرة ولكن س����عرها 
أغلى من سعر سيارتي. 
فمن يس����تطيع أن يدفع 

ثمنها؟«
وأمضى العالم غيبارد 
20 دقيقة فقط في استخدام 
املاسح الضوئي لتصوير 

يد ملفيل اليسرى بحساس 
ثالث����ي األبع����اد مربوط 
بكمبيوتر آيباد قبل انتاج 
نسخة منها بطابعة ثالثية 
األبعاد خالل 40 دقيقة. 

 وأع���رب غيبارد عن 
األمل بأن تكون اليد اآللية 
متوافرة في األسواق في 
نهاية العام املقبل، وقال 
إنه سعيد بأن يرى اليد 
اآللية متنح الشاب ملفيل 
ق���درات إضافية بعد ان 
العمل  ف���ي  أمضى عاما 
على تطويرها، واضاف 
أن جميع احلاضرين خالل 
تركيب اليد اغتبطوا حني 
رأوا ملفيل يكتب ويلتقط 
أش���ياء بي���ده اجلديدة، 
واعترف العالم البريطاني 
بأنه عندم���ا صافح اليد 
الت���ي صنعها للش���اب 
ش���عر بأنه في »موقف 

سوريالي«.
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�ســـــورة يون�س
املقامة كل يوم اأحد باإذن اهلل تعاىل

• العنوان:
مبنى الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية 

قاعة الفوز رقم )7( - جنوب ال�سرة

الدائري ال�ساد�ص - بجانب وزارة الكهرباء واملاء.

• اأوقات الدر�ص:
   ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء.

• الدر�ص جمانًا.

لنحــيــا بالقــر�آن

تكرمي جودي وإميا واتسون في البافتا

لندن - وكاالت: حضرت النجمة إميا واتسون حفل توزيع 
جوائ���ز البافتا 2014 في لوس أجنيلي���س اول من أمس، ومت 

تكرمي إميا بجائزة فنانة العام البريطانية.
كما كرمت املمثلة البريطانية املخضرمة جودي دنش بجائزة 
املنتج ألبرت بروكلي عن املساهمة في عالم الترفيه في جميع 

أنحاء العالم.

جودي دنش

إميا واتسون


