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كونا: أوضح الباحث الفلكي 
د.صالح العجيري ان الغبار كثر 
هذا العام بسبب عوامل كثيرة 
فككت التربة فجعلته يثار دون 
انقطاع إال ما ن����در، وأهم هذه 
العوامل اجلفاف وشح األمطار 
وقلة العشب والكأل الذي ميسك 
التربة وقلة احلصى الذي يغطي 
وجه الصحراء الستخدامه في 
إقامة البنايات الشاهقة وانخفاض 
مستوى األنهار في العراق مما 

أدى الى انحسارها.
 واضاف العجيري ان بعض 
األتربة محلية وقليل منها ما 
يأت����ي من غ����رب الكويت، أما 
اغلبها فيأتي من الشمال الغربي 
حيث الصحراء الواسعة اجلافة 
التي تقع بني العراق واالردن 
والسعودية، مؤكدا ان الكويت 

تقع »في مهب الريح«.
وأشار الى ان مصدر الغبار 
الهندي  احلالي هو املنخفض 
املوسمي أو املنخفض اآلسيوي، 
حيث ان ش����مال الهند يصدر 
منخفضا جويا يتعمق أحيانا 
فيمر على شمال الهند ثم يحاذي 
بحر قزوين ومير بعد ذلك على 
صحراء ملحية شمال ايران ثم 
يصطدم بالهضب����ة االيرانية 
)جب����ال زاج����روس( فيل����ف 
حولها لينفذ ال����ى جو البحر 
األبيض املتوسط فيصده هذا 
الينا من الشمال  اجلو ويرتد 

الغربي.
وقال ان اجلو املغبر سيستمر 
طيلة شهر يونيو ومعظم أيام 

يوليو املقبلني حيث تس����مى 
برياح البوارح.

ويبدو ان احل����ظ لن يكون 
حليف الراغبني في قضاء إجازة 
البالد هذا  الصيف داخل ربوع 
العام حيث ستستمر موجة الغبار 
طيلة أشهر الصيف على ان تهدأ 
مع حلول شهر رمضان املبارك في 

بداية شهر أغسطس املقبل.
ولعل موجات الغبار أصبحت 
الكويت  سمة من سمات مناخ 
الذي يعرف عنه أنه صحراوي 
جاف ترتفع فيه درجات احلرارة 
خالل فترة الصيف وتنخفض 
أحيانا الى حتت الصفر مع أمطار 
الشتاء وما  متفاوتة في فصل 
يساعد في إثارة الغبار من وقت 
الرملية  الترب����ة  آلخر طبيعة 
املفككة التي تستثار مع أي رياح 
تهب عليها فتتسبب في موجة 
غبار تتراوح شدتها حسب قوة 

وسرعة الرياح.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بلغاريا توقف استخدام خط مشؤوم توفي 3 من أصحابه على التوالي.

ـ أنصح العرب بشرائه لجامعتهم واالستفادة من الفرصة!
األرصاد: صيفنا مغبر.

ـ ومو بعيدة نسمع اقتراحات بمنح كل مواطن »بدل طوز«!
أبواللطفواحد

البقاء هلل
نوح صقر عايض العصيمي � 83 عاما � الرجال: الزهراء � ق6 � ش601 � م30 � ت: 66036885 � 

النساء: الزهراء � ق6 � ش605 � م30.
فاطمة علي راضي، أرملة أحمد شهاب الطليحي � 60 عاما � الرجال: القيروان � ق2 � ش215 

� م62 � ت: 66987774 � النساء: الفردوس � ق7 � ش1 � ج5 � م14 � ت: 97239100.
دالل راشد عبدالرزاق عبدالوهاب الوهيب، أرملة محمد مبارك العبدالكرمي اجلوهر � 82 عاما 
� الرجال: جنوب الس���رة � الشهداء � ق2 � ش205 � م31 � ت: 66317199 � النساء: جنوب 

السرة � الشهداء � ق2 � ش205 � م69 � ت: 25230145.
مال اهلل علي اسـماعيل اجلزاف � 90 عاما � الرجال: مس���جد الش���يرازي � بنيد القار � ت: 

50080056 � النساء : قرطبة � ق1 � ش1 � م17 � ت: 25345165.
فهـد خالـد عبداهلل الوزان � 64 عاما � الرجال: الفيحاء � ق4 � ش���ارع عبدالعزيز املزيني � 
ديوان الوزان � ت: 22523755 � النس���اء: الفيحاء � ق4 � شارع عبدالعزيز املزيني � م29 

� النساء: مشرف � ق5 � ش11 � م24 � الدفن التاسعة صباحا.
علي جواد مبارك حبيب � 49 عاما � الرجال: مسجد مقامس � الرميثية القدمية � ت: 99392650 

� النساء: خيطان القدمية � ق5 � ش49 � م12 � ت: 97752313.
سليمان عاصي حسن علي � 56 عاما � الرجال: صباح السالم � مسجد أبو الفضل العباسي � 

ق4 � ت: 66639226 � 25430352 � النساء: القرين � ق1 � ش11 � م34 � ت: 99662610.
فتحية جمعة عبد مشـعل، أرملة أحمد حمد الس���نان � 64 عاما � الرجال: اجلابرية � ق10 � 
ش13 � م39 � ت: 25324297 � النس���اء: خيطان � ق10 � ش11 � م1 � ت: 66110050 � الدفن 

بعد صالة العصر.
خالد عوض عبداملنعم العتيبي � 24 عاما � الرجال والنساء: صباح السالم � ق11 � ش2 � ج9 

� م7 � ت: 99804727 � 99882851 � 25510498.
غزيـل عصام بـداح احلريصي العجمي، أرملة عبداهلل علي العزب � 71 عاما � الرجال: املنقف � 
ق1 � ش116 � م5 � م مقاب���ل فندق الهيلتون � ت: 99555686 � النس���اء: أبوحليفة � ق2 � 

ش21 � م27 � الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أمضينا عطلة االس���بوع املاضي في زيارة استغرقت يوما واحد 
للعتبات املقدس���ة في كربالء والنجف، وقد ضم الوفد كال من سفير 
الكويت لدى العراق الفريق علي املؤمن والنائب الفاضل عدنان املطوع 
وزميلنا صاحب وصفة النجاح لكل حترك اعالمي وسياسي عدنان 
الراش���د ومدير التحرير الزميل محمد احلس���يني، والزمالء د.عايد 
املناع وحسني عبدالرحمن ود.بدراخلضري ود.عبدالواحد اخللفان 
والزميالت منى ششتر ومحمود املوسوي وحصة املال ونادية صقر 

وشقيقتها اميان وغيرهم من اكادمييني واعالميني.
> > >

بدأت الرحلة بالتوجه بالطائرة للبحرين ثم االنتظار لساعتني وبعدها رحلة استغرقت 
الساعة ونصف الساعة ملطار النجف، وواضح ان ذلك اجلهد ميكن اختصاره واختزاله 
لو بدأنا برحالت مباش���رة من الكويت للنجف ومثل ذلك تسهيل عمليات النقل البري 
بني البلدي���ن حتى تصبح الكويت بوابة ملثل تلك الزيارات وميكن العودة لفتح البالد 
ملواسم احلج للسعودية كذلك عبر اعادة انشاء مدينة احلجاج التي كانت تنشط احلركة 

التجارية في الكويت للحجاج العراقيني وااليرانيني إبان الستينيات والسبعينيات.
> > >

إن اس���تراتيجية كويت املركز املالي تفرض علينا فتح احل���دود وتغليب الثوابت 
االقتصادية على الهواجس االمنية املبالغ فيها، والتي س���ادت تفكيرنا أمدا طويال، ولم 
متنع شيئا، ان جيران الكويت في املنطقة كالسعودية والبحرين وقطر وابوظبي ودبي 
ال ميلك���ون تلك الهواجس بل يزورهم املاليني كل عام دون مش���اكل وعالج الصداع ال 

يتم عبر.. قطع الرأس!
> > >

بدأت الزيارة بالتوجه لكربالء التي تبعد ما يقارب 80 كيلومترا والتي ميتلئ طريقها 
املوصل للنجف باالستراحات املجانية للزائرين اضافة الى املقاهي واملطاعم واالسواق 
التي تبقى مفتوحة اغلب الليل مما يزيل اوهام فقدان االمن املرتبط بالعراق، تلك العتبات 
ومثلها عتبات النجف هي حتف اثرية اسالمية على اعلى طراز، والتنظيم داخلها يقارب 

الكمال، وهي مفتوحة للشيعة والسنة وغيرهم من الطوائف.
> > >

ان على م���ن ال يؤمن بزيارة االضرحة واملقامات اال يزوره���ا، وهذا حق مطلق له، 
عل���ى ان يعطي احلق بالكامل ملن يرى غير ذلك حتى ال يصطدم ليس بالش���يعة فقط 
بل بكثير من منضوي املذهب الس���ني كالصوفية وغيرهم ممن ينتشرون في املنطقة 
االسالمية املمتدة من املغرب حتى اندونيسيا مرورا مبصر، ان في االنتقادات املتبادلة 
إضعافا كبيرا للدين االس���المي حيث سينشغل املس���لمون بعضهم ببعض، فاحلكمة 

احلكمة، والعقل العقل.
> > >

آخر محطة: )1( ما كان لتلك الزيارة الشعبية التي غطتها وسائل االعالم في البلدين 
والتي عززت العالقات الكويتية � العراقية ان تتم لوال الدعم الالمحدود من نائب جهاز 
االمن الوطني الش����يخ ثامر علي الس����الم ومن وزارة اخلارجية ممثلة بالسفير خالد 
مغامس والنائب د.يوس����ف الزلزلة والقنصل سالم الشنفا واجلندي املجهول الزميل 
احمد يوسف بهبهاني، والزميل يوس����ف خالد املرزوق، ومن وزارة االعالم الكويتية 
ممثلة في االخوة خالد العنزي وعبداحلكيم السبتي ومن اجلانب العراقي االستضافة 
الرائعة، واحلفاوة البالغة من قبل السادة عمار واحمد وحسني احلكيم والسيد محمد 
حسني بحر العلوم والسفير العراقي في الكويت السيد محمد بحر العلوم فلهم الشكر 

جميعا.
 )2( مأل الزميل حسني عبدالرحمن الطائرة بالقيمر العراقي املمتاز حتى ثقلت وكادت 
ان تتزحلق بدال من االقالع، وقد وعد بو علي ان يرس����ل كمية مجانية من القيمر لكل 

من يتصل به.. والدعوة عامة!

انطباعات من عند العتبات

الكويت بقدرتها  تتمتع 
عل����ى اجل����ذب الس����ياحي 
وبإمكانها منافس����ة أشهر 
العالم  الدول السياحية في 
لو أنها عق����دت العزم على 
الدخول في شراكة حقيقية 
مع مركز صناعة الس����ينما 
في هولي����وود الذي يحتاج 
على الدوام لكّتاب سيناريو 
الناجحة،  األف����الم  يكتبون 
الى  البالد  ورمبا حتول����ت 
قبلة للحامل����ني بكتابة هذه 

االفالم.
ان قان����ون اخلصخصة، 
املثال، يشبه  على س����بيل 
ال����ى حد كبي����ر املخلوقات 
االس����طورية التي لها رأس 
ذئب وجناح نس����ر وحافر 
حصان وذنب أفعى، وقد تدفع 
قراءة هذا القانون االسطوري 
أي سيناريست مبتدئ لكتابة 
أفالم  فيلم يفوق سلس����لة 
هاري بوتر أو سيد اخلوامت. 
كما تصل����ح احلكايات التي 
تروى ع����ن البلدية لكتابة 

أفالم الرعب.
أما املتابع ملا يجري على 
الساحة الرياضية والساعي 
الى فهم األسرار التي تكتنف 
هذه الساحة الغامضة فيمكنه 
كتابة فيلم على غرار »شيفرة 
دافنشي« أو االفالم املعقدة 
التي تنتهي دون أن يعرف 
املشاهد حقيقة القصة، وتبقى 
حوادث العنف بني املراهقني 
مصدر الهام لكل من يرغب 
في كتابة أفالم االكشن، وأما 
الراغبون في كتابة  الكّتاب 
أفالم تنافس أفالم »اللمبي« 
فعليهم مبتابعة جلس����ات 

البرملان.

اللمبي والسياحة 
الكويتية

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

كيف ننصر الرسول؟!
املواقع  قام أح����د 
اإللكترونية املشهورة 
»فيس ب����وك« بعمل 
مسابقة لرسم النبي 
محمد ژ وقد القى هذا 
العمل رّدة فعل عنيفة 
من املسلمني ألن بهذا 

مساسا بخير البش����ر وسخرية بنبينا 
وحبيبنا محمد ژ واستفزازا واضحا 

ملشاعر مئات املاليني من املسلمني.
إن هذه اخلساس����ة التي يستخدمها 
الغرب للنيل من رسولنا لم تكن األولى 
ولن تكون األخيرة، فعداؤهم لإلس����الم 
وأهله واض����ح وهم كما قال اهلل تعالى 
عنهم )قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر( لذا كان من الواجب 
علينا نصرة رسولنا ورد االعتبار لديننا 
ولكن كيف ننصر الرسول؟ إن أبلغ رد على 
هؤالء السفلة هو العود إلى سنة رسولنا 
واقتف����اء أثره واالفتخار والعزة باتباع 
محمد خاصة بالس����ن الظاهرة كإطالق 
اللحى وتقصير الثياب إن أكثر ما يغيظ 
الغرب هو عودة املسلمني إلى دينهم وسّنة 
نبيهم، ولتكن القضية قضية اجلميع ال 
تنحصر في املتدينني أو امللتحني، فالنبي 
ژ هو رسولنا جميعا، فيجب أن يكون 
التفاعل من اجلميع سواء بالدخول إلى 
هذا املوقع وإنكار هذا الفعل أو بالكتابة 
في الصحافة أو بعمل الندوات أو البرامج 
التلفزيونية كذلك استغالل الفضائيات 
لهذه القضية للتعريف بالرسول محمد 
وأخالقه ومناقبه والذود عنه لنقلب عليهم 
مكرهم وحقدهم إل����ى املزيد من نصرة 

الرسول والعودة إلى سنته.
إن مقام النبوة مصون ومحفوظ عند 
اهلل ولكن يبتلينا اهلل لينظر ماذا نفعل 
قال اهلل تعالى )إال تنصروه فقد نصره 
اهلل(. وق����ال جل وعال )وما كان لكم أن 

تؤذوا رسول اهلل..(.
فنحن مطالب����ون جميع����ا بنصرة 
نبينا محمد ژ بكل الوس����ائل املتاحة 
واملشروعة وليعلم هؤالء األجناس أن 
حملمد أتباعا ومحبني لن يقبلوا باملساس 
ب����ه أو التعرض له وصدق اهلل العظيم 
القائل )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رس����ول اهلل وخامت النبيني وكان 

اهلل بكل شيء عليما(.
اللهم انص����ر من نصر الدين واخذل 

من خذل املسلمني.

العجيري: الجفاف وشح األمطار
سببًا غبار صيف هذا العام

د.صالح العجيري

صيف الكويت.. عواصف وغبار

علي المسعـــــودي: 
مـن  تنـازع  المجـالت 
أجل البقـاء..  والمواهب 
يعانـون والقيـادة فـي 
الساحة الشعبية مفقودة

ص 28

مختـار المسـيلة وأبـو 
الحصانية: ضرورة توجيه 
أمـوال العـالج  بالخـارج 
لالهتمـام بالقطاع الصحي 
المستشفيات وإنشـاء 

ص 19

واحة األنباء

مختارون ومناطق
مقــاالت كتـاب 
صفحـــــة آراء  

ص21

مواقيت الصــالة 
ــات    ــدم ــخ وال

ص40

هاني الظفيري
أحيل وافد مصري الى نيابة 
اجلهراء بتهمة إدخاله 40 كارت 
هاتف نقال الى داخل السجن 

املركزي.
وقال مصدر أمني ان رجال 
أمن السجن اشتبهوا في الوافد 
الذي يقوم بإدخال أطعمة الى 
كانتني الس���جن املركزي ليتم 
تفتيش���ه بعناية ويعثر بني 
األغراض على 40 كارت هاتف 

جوال.
من جهة اخرى، اتهم ضابط 
مخف���ر الصليبي���ة مواط��نة 
أثن���اء ترددها  بالتلفظ عليه 
على املخفر لتس���جيل قضية 
إهانة  تغيب، وسجلت قضية 

موظف عام.

أمن »المركزي« 
أحبط إدخال 40 كارتًا 

إلى النزالء


