
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: 40% من »محادثات« اإلنترنت مجرد ثرثرة.

ـ و99.99% من محادثات العرب السياسية أقل من مستوى ثرثرة.
أشجار الخويسات والجديليات صار لها سنتين بال اهتمام وال رعاية.

ـ واهلل شكلهم صار چنه غابة أشباح.. يا معودين حنوا عليها بشوية ماي.
أبواللطفواحد

البداية مشاهدتي للقاء شائق على 
القناة الثاني���ة لتلفزيون الكويت مع 
السيدة مارغريت الساير زوجة وزير 
الصحة د.هالل الساير حتدثت خالله 
وباس���تفاضة عن أحد أكثر املشاريع 
إنسانية ورحمة بالكويت وتعني مشروع 
»كاش« الذي أنشئ قبل عشرين عاما 
لرعاية األطفال املصابني بأمراض خطيرة 
وجعلهم يستمتعون بأيامهم األخيرة.

> > >
بعد تلك املش���اهدة قرأن���ا للنائب 
اتهاما خطيرا  الوعالن  الفاضل مبارك 
ملتطوعي ذلك املشروع بأنهم يقومون 
بالتبشير وحتويل هؤالء األطفال إلى 
املسيحية )ما فائدة حتويل طفل ساذج 
في نهاية عم���ره لدين آخر؟ ال إجابة( 
لذا قررنا كمجموعة من كتاب الصحف 
املختلفة زيارة ذلك املركز الذي تتواجد 
فروع له في كل محافظات ومستشفيات 
الكويت كي نرى عن قرب مدى صحة 

ذلك االتهام من عدمه.
> > >

استقبلتنا السيدة ام قتيبة الربعي 
وشرحت لنا اهداف املشروع التي ستذكر 
في الفقرات الالحقة كما وردت في كتاب 
التعريف، ثم تركت لنا املجال لسؤال 
األطفال وأولياء األم���ور واملتطوعات 
واملربيات واملدربات ما نشاء من أسئلة، 
وكان أول م���ا حلظناه أن املس���ؤولة 
عن األطفال هي من النس���اء املسلمات 
احملجبات فه���ل يصح االتهام بأن تلك 
السيدة املسلمة هي من تقوم بالتبشير؟! 
كما أن من الظلم ومن غير االنصاف ان 
ترمى الته���م جزافا و»دون دليل« وان 
يحاول البعض استغالل ذلك املشروع 
اإلنساني الذي يدر الدمع من املآقي لدى 
زائريه في حروبه السياسية مع اآلخرين، 

والظلم ظلمات يوم القيامة.
> > >

ومما أتى ف���ي مطبوعات املركز ان 
بيت عبداهلل هو »تكية أطفال« ويهدف 
إلنشاء مركز للعمل »التطوعي« لتقدمي 
الدعم لألطفال الذين يتوقع وفاة البعض 
منهم في سن الطفولة، كما يقدم الدعم 
املعنوي والنفس���ي أيض���ا لعائالتهم 
ويرفقه بخدمات تشتمل على املساعدة 
على تخفيف األلم عن األطفال في أيامهم 
األخيرة وأن يصب���ح املركز أو »بيت 

عبداهلل« بيتا بديال 
للعائالت واألطفال 
املمتحنني باألمراض 
ملس������تعص��ية  ا

اخلطيرة.
 > > >

ويعود السبب 
في فكرة تأس���يس بي���ت عبداهلل في 
الكويت إل���ى الهام طفل يافع اس���مه 
عبداهلل ع���اد للكويت بعد فترة عالج 
طويلة قضاها في مستش���فيات لندن، 
ففي ع���ام 1989 أرجعت والدة عبداهلل 
الطفل للكويت بع���د ان يئس األطباء 
هناك من عالجه، ثم قررت ومن خالل 
من���وذج فريد ورائع التعاون مع جمع 
من املتطوع���ني واملختصني للتخفيف 
من آالمه وأعراض مرضه حتى توفاه 
اهلل وهو بني ايديه���ا قبل عيد ميالده 

اخلامس.
> > >

آخر محطة: )1( نذكر بأن املركز مازال 
يستقبل التطوع بالعمل أو التبرع باملال 
إلنشاء األجنحة في املبنى اجلديد فال 
جتعلوا الفرص���ة تفوتكم يا أصحاب 
القلوب الرحيمة ونحن في بداية الشهر 

الفضيل.
)2( نرجو من النائب الفاضل مبارك 
الوعالن أن يزور املركز ويلتقي متطوعيه 
واطفاله وعائالتهم فإن صحت دعواه 
بالتبشير وقفنا معه وان شعر بخطئه 
وجب عليه االعتذار »العلني« ومن ثم 

دعم املشروع.
)3( شهدنا أثناء الزيارة طفال صغيرا 
يخرج من جرعة عالج كيماوي استمرت 
س���اعات ويرفض الذهاب للمنزل مع 
والده مفضال االستمتاع بوسائل ترفيه 
املركز حيث لم يعد املستشفى والعالج 

»بعبعا« له.
)4( أخيرا زرت يوم اجلمعة صاالت 5 
و6  و7 في أرض املعارض وكانت تغص 
بآالف الزائرين ووج���دت ان 90% من 
األبواب مغلقة ولو شب حريق كما حدث 
هناك قبل أشهر لتعدى عدد الضحايا 
املئ���ات أو اآلالف، إذا كانت احلجة هي 
احلّر والرطوبة فاحلل يكمن في وضع 
امل���راوح بالص���االت ال إغ���الق ابواب 
اخلروج، وحادث���ة اجلهراء لم متر إال 

أيام قليلة عليها.

القاسم املش����ترك بني املشرك باهلل 
وامللحد هو الرغب����ة في احلصول على 
دليل ملموس باليد على وجود اهلل � عز 
وجل � بفارق بسيط أن األول يؤمن باهلل 
ويس����تخدم الصنم »امللموس« رمزا له، 
وهو الشرك باهلل بينما اليزال امللحد في 
مشكلة مع الدليل امللموس باليد وال تكفيه 
»الدالئل« سواء ما ورد في القرآن الكرمي 
من إخبار باملستقبل أو كشوفات علمية 
س����بق بها العصر احلديث مما وصلت 
إليه أجهزة الس����ونار مث����ال عن مراحل 
خلق اجلنني )يا أيها الناس إن كنتم في 
ري����ب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة...( ثم شرح مفصل 
لنظرية بدء اخللق، يتحدث العلم اليوم 
بنفس مبادئها )أو لم ير الذين كفروا أن 
السموات واألرض كانتا رتقا ففتقناهما(
مع حث للناس على التفكر )قل سيروا 
في األرض فانظروا كيف بدأ اخللق، ثم 
اهلل ينشئ النشأة اآلخرة( انظر موقع 

.www.bayan7.com
»الريبة« هي طبيعة بشرية جعلت 
موسى گ يقول )رب أرني أنظر إليك، 
قال لن تران���ي ولكن انظر إلى اجلبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما 
جتلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى 

صعقا(.
 سؤال، لوال التصديق واإلميان، فبأي 
حق يفّضل إنسان على آخر فيفوز باجلنة 
ويفش����ل آخر ويكون مأواه النار؟ نعم، 
إمنا ينال املؤمن مكافأت����ه يوم القيامة 
بسبب تصديقه، وتلقيه الدالئل العقلية 
بالقبول، فقد فشلت الدالئل امللموسة في 
حفظ إميان طائفة من أتباع املسيح عليه 
السالم حينما طلبوا مائدة طعام كدليل 
ملموس، ومن قبلهم اليهود مع معجزات 
موسى مثل ش����ق البحر وغيرها، وبني 
القرآن الكرمي أنه لو استجاب اهلل � عز 
وجل � لطلب البشر بشيء ملموس )ولو 
أنزلنا ملكا لقضي األمر( قال ابن عباس 
»ل����و رأوا امللك على صورته ملاتوا إذ ال 
يطيقون رؤيته«، الالفت للنظر هو منهج 
اإلسالم املترفق مع النفس البشرية سواء 
املؤمنة أو غير املؤمنة، فبالنسبة لألولى 

جتد مقايسات ملموسة، مثل:
� أس����لوب األرقام »من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر 

كله«... بحس����اب 
األرقام فإن صيام 
30 يوم����ا ومعه����ا 
ستة من شوال فإنها 
تس����اوي 36 يوما، 
واحلس����نة بعشر 
أمثاله����ا ف����ي دين 

اهلل، فاملجموع يس����اوي 360 يوما، أي 
عاما كامال، ومع توالي السنوات، فأنت 

صائم للدهر كله.
� مترة، ومهر احلصان »إن اهلل يقبل 
الصدقة ويأخذها بيمينه، ويربيها كما 
يربي أحدكم فل����وه أو مهره أو فصيله، 
وإن التمرة لتكون عند اهلل يوم القيامة 

مثل جبل أحد«.
� بيوت����ا لك تبنيها ف����ي اجلنة »من 
صلى هلل في اليوم والليلة اثنتي عشرة 
ركعة س����وى الفريضة بنى اهلل له بيتا 

في اجلنة«.
هذه امللموسات تشبع احلاجة البشرية 
للتصور ثالثي األبعاد، وتطمئن النفس 
على ما ينتظر املجهود الذي تبذله، وأما 
بالنسبة للنفس غير املؤمنة فإن املطلوب 
هو دحض ما يطرحه القرآن الكرمي الذي 
ال يش����تمل على أي تناقض بني دفتيه 
)ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه 
اختالفا كثيرا( ويس����ايرهم في وصفه 
بالكالم املفترى )أم يقولون افتراه، قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات( ويؤكد 
)قل لئن اجتمعت األنس واجلن على أن 
يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو 

كان بعضهم لبعض ظهيرا(.
وقد قال بعض الصحابة: )يا رسول 
اهلل إنا جند في أنفس����نا ما ال يس����رنا 
أن نتكل����م به وإن لنا م����ا طلعت عليه 
الش����مس، قال أوجدمت ذلك؟ قالوا نعم. 
ق����ال: ذاك صريح االميان( أي كراهيتكم 
لذلك الوسواس وردكم له على أعقابه مبا 
لديكم من يقني، يكش����ف عن قوة بنيان 

صرح االميان في النفوس.
كلمة أخيرة:  استمع عمر رضي اهلل عنه 
حلديث النبي ژ عم����ا يكون في القبر 
وسؤال امللكني منكر ونكير للمرء، فقال 
»يا رس����ول اهلل، إذا جاءاني، أو يكون 
معي مثل عقل����ي اآلن؟« أي إميانه الذي 
بني ضلوعه وهو ح����ي، هل يكون معه 
إذا سأاله؟ قال النبي ژ »نعم« قال عمر 

»إذن أكفيكهما«.

للفوز ثمن.. وال يكون فوزًا بغير إيمان»كاش« وحكاية عبداهلل
كالم مباشرمحطات السايرزم

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

صالح الساير
www.salahsayer.com

أطل���ق الكويتيون، قدميا، 
كلمة »عك���س« على الصورة 
الشمسية، واملصور »عكاس« 
ألن���ه يعكس ص���ورة الوجه 
على ال���ورق، وقد مر تصوير 
األش���خاص بتطورات كثيرة، 
بداية من نقش صور الوجوه 
اآلدمية على جدران املغارات 
واملعاب���د، مرورا برس���ومات 
لوحات »البورتريه« وانتهاء 

بتصوير كاميرات الديجتال.
شغف اإلنس���ان بالصور 
الشخصية وعلق صور األجداد 
واألحفاد وسائر األحبة على 
جدران املنزل أو عاّلقات املفاتيح. 
وطبع امللوك والقادة صورهم 
على العمالت النقدية وطوابع 
البريد، واعتقد البعض برؤية 
صور الشخصيات الدينية على 
الرس���مية  الدوائر  أما  القمر، 
فتطلب صورا شخصية إلصدار 

الهويات الثبوتية.
ل���م يكت���ف املصري���ون 
الفوتوغرافية بل  بالكاميرات 
طلبوا من )الزمن( تصويرهم 
حني أنش���د عبداحلليم حافظ 
الس���تينيات يقول »كلنا  في 
ك���ده عايزين ص���ورة حتت 
الراية املنصورة«، وفي كويت 
السبعينيات اشتهرت أغنية 
»صورة حبيبي صورة« وحني 
نرغب في وصف امرأة حسناء 

نقول انها صورة.
الصورة قد تقتل صاحبها، 
ف� »نرس���يس« هام بصورته 
املنعكسة على سطح البحيرة 
حتى غرق في املاء وطلعت على 
ضفاف البحيرة زهرة النرجس 
وأصبحت هذه األسطورة رمزا 

للنرجسية وعشق الذات.

صورة

السعدون: »سهيل« يدخل اليوم ومعه يبرد الجو 

الحماد: موجة الرطوبة
تبشر بموسم أمطار جيد

أمير زكي ـ كونا
رغم موجة الرطوبة الشديدة التي تسيطر على البالد 
منذ يومني والتي تسبب الضيق للجميع إال أن مدير مرصد 
املرزم الفلكي م.مس����اعد احلماد يقول ان موسم الرطوبة 
يبشر مبوسم أمطار جيد، وقال احلماد ان دخول موسم 
الرطوبة جاء تزامنا مع ظهور جنمي الكليبني، يدل ظهورهما 
على بداية موس����م الرطوبة والتي من املتوقع ان تستمر 
بنسب متفاوتة حتى االسبوع االول من الشهر املقبل وهذه 
الفترة هي اشد فترات الرطوبة في السنة وتعتبر نسبها 

هذا العام اعلي من نسب العام السابق.
 وأشار احلماد الي ان استمرار الرطوبة مبعدالت عالية 
من شأنه أن يزيد من فرص االمطار خالل موسم االمطار 
)الوس����م( والذي تبلغ مدته 52 يوما، ويعتمد املزارعون 
في اجلزيرة العربية في حسابهم ملواسم ومواقيت الزراعة 
واحلصاد علي رؤية هذين النجم����ني )الكليبني(، حيث 

تنضج ثمار النخيل خالل هذا املوسم.
من جهته قال الفلكي عادل السعدون ان حقبة جديدة 
من فصول الس����نة س����تبدأ اليوم االثنني مع طلوع جنم 

سهيل في سماء شبه اجلزيرة العربية.
 واوضح السعدون انه في ال� 24 من أغسطس من كل 
عام يبدأ النجم س����هيل بالشروق فجرا حيث يشاهد في 
النصف اجلنوبى من اجلزي����رة العربية اما في الكويت 

فتبدأ مشاهدته في اخلامس من سبتمبر املقبل.
 وقال ان سكان اجلزيرة العربية ينتظرون طلوع النجم 
س����هيل بفارغ الصبر فمع طلوعه تبدأ حقبة جديدة من 
فصول السنة حيث يبدأ اجلو بالتحسن قليال ويبرد املاء 
ويزيد الظل طوال ويطول الليل ويقصر النهار ويقل عدد 
ساعات النهار املعرضة حلرارة الشمس وسيكون متوسط 

درجات احلرارة 43 درجة مئوية خالل االيام املقبلة.
وقال الس����عدون ان البعض يعتقد انه اذا ظهر سهيل 
وكان اجلو في حالة رطوبة فان الرطوبة تس����تمر طول 
الفترة واذا ظهر وكانت وقتها الرياح شمالية غربية فان 
اجلو يستمر على ذلك وقد اثبتت الدراسات التي قام بها 
مرص����د الفنطاس الفلكي لعدة س����نوات عدم صحة هذا 
االعتقاد وان حالة اجلو ليس لها عالقة بظهور سهيل فقد 
توجد رطوبة وبعده����ا يتحول اجلو الى جاف ثم يعود 

مرة اخرى رطبا.

درجة احلرارة تبدأ باالنخفاض مع دخول جنم سهيل


