
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
صندوق النقد العربي: البورصات العربية خسرت أكثر من 600 مليار دوالر.

ـ المفروض تغيرون اسمه إلى صندوق »الفقد« العربي.

الحكومة ترفض توصية المجلس بجعل دوام الدوائر الحكومية من 7 إلى 12.
ـ ألن الحكومة عارفة موظفينها أغلبهم ما يداوم إال 3 ساعات باليوم ومو بحاجة 

أبواللطفواحدلهالتوصية.

البقاء هلل
فهـد متعب نايف الشـمري ـ 42 عاما ـ الرجال: االندلس ـ ق8 ـ ش7 
ـ م38 ـ ت: 90004094، النســـاء: االندلس ـ ق10 ـ ش9 ـ م186 ـ 

ت: 99609705.
حليمة جابر جاسمـ  ارملة سالم حسني العيناتيـ  90 عاماـ  الرجال: 
النزهة ـ ق3 ـ ش30 ـ م16 ـ ت: 99327773، النساء: كيفان ـ ق2 

ـ ش25 ـ م9 ـ ت: 66167743.
محمد مساعد شويشان العازمي ـ 90 عاما ـ عبداهلل املبارك الصباح ـ 

ق7 ـ ش715 ـ م24 ـ ت: 99993461 ـ 65190094.
احمد عبدالرحمن احمد السلطان ـ 45 عاما ـ الرجال: ديوان القناعات 
ـ الشويخ ـ بجانب جمعية الشويخ التعاونية ـ ت: 24843681 

ـ 22515845، النســـاء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق4 ـ ش سيد 
علي سيد سليمان ـ م22 ـ ت: 22516785.

عبداهلل يوسف جاسم اليعقوبـ  77 عاماـ  الرجال: بنيد القارـ  ق1ـ  ش90 
ـ م1 )املرحوم سعدون جاسم اليعقوب( ـ مقابل شارع اخلليج 
العربي ـ ت: 99655445 ـ 99607841، النساء: ضاحية عبداهلل 

السالم ـ ق1 ـ ش راشد بورسلي ـ م14 ـ ت: 22527053.
إقبـال عبداهلل صالح الذويـخ، زوجة صالح حمد صالح الذويخ ـ 75 
عامـــا ـ الرجال: الســـرة ـ ق1 ـ ش.علي بن أبـــي طالب ـ م35 ـ 
ت: 66234766ـ  النســـاء: األندلـــسـ  ق5ـ  ش4ـ  م184ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

أسئلة التوحيد والمواالة!
اإلنسان عدو ما يجهل واجلهل 
هو آفـــة األمم وهو مرض يفتك 
باملجتمعات ويدمر الدول إذا ما 
أنواع  تفشى وانتشـــر، وأسوأ 
اجلهـــل هـــو الـــذي يتصف به 
القياديون وأصحاب القرار ألنهم 
بذلك يبنون األحكام والنظم على 

قاعدة اجلهـــل وبالتالي ال ينتج عن ذلك إال اخلراب 
والدمار.

إن زعم البعض بوجود أسئلة تكفيرية في اختبارات 
الصف التاسع لهو أكبر خطأ، وقبل ان أرد على هؤالء 

أود أن أذكر نص هذه األسئلة ثم أعلق عليها:
الســـؤال األول: مب تنصح رجال ذهب إلى القبور 

لدعاء أصحابها لرفع الضر وجلب النفع؟
السؤال الثاني: مب تنصح زميلك وهو يسب صحابة 

رسول اهلل ژ؟
بـــاهلل عليكـــم، أين الفكـــر التكفيـــري في هذه 

األسئلة؟!
هل يعتبر فكرا تكفيريا تعليم الطلبة التوحيد 
وإخالص العبــــادة هلل وتربية النشء على ان اهلل 
وحده هو النافع ويرفع الضــــر وان دعاء األموات 
ال يجدي وال ينفع مصداقا لقول اهلل تعالى: )إياك 
نعبد وإياك نستعني(، وقوله تعالى: )إنك ال ُتسمع 
املوتى..(؟! بل هو مذهب أهل بيت النبي ژ ورضي 
اهلل عنهم، وقــــد وردت آثار كثيرة عنهم تنهى عن 
تعظيم القبور ودعاء أصحابها ونذكر من هذه اآلثار 
ما جاء في »نهج البالغة« عن أمير املؤمنني علي بن 
أبي طالب ÿ حيث قال عن أهل القبور »فهم جيرة 
ال يجيبون داعيا، وال مينعــــون ضيما وال يبالون 
مندبة وال يخشــــى فجعهم وال يرجى دفعهم«، بل 
هذا هو ســــيد أهل البيت وســــيد البشر محمد ژ 
قد قال: »لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهــــم وصاحليهم مســــاجد«، فعندما يأتي من 
يجهل األحكام الشــــرعية وفقــــه أهل البيت ويزايد 
عليهم بجهله فهذه مصيبة املصائب وبلوى ابتلينا 

بها مبثل هؤالء، ولألسف. 
أما الســـؤال الثاني فهو عن حكم سب الصحابة، 
وهل سب الصحابة جائز ومشروع؟! إذا كانت عنده 
الشجاعة والقدرة والعلم فليقل بجواز سب الصحابة، 
وحسبنا قول رسولنا الكرمي ژ: »من سب أصحابي 

فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أجمعني«.
أفال نتوقف عند هذا احلد ونتمســـك بالدليل من 
كتاب اهلل وســـنة نبينا وأقوال أهل بيته وســـلفنا 
الصالـــح، وال نلتفت للباحثني عن بطولة ومواقف، 
ونرسخ مبادئ التوحيد اخلالص واملواالة لصحابة 

رسولنا محمد ژ.

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

فريســـة  العـــرب  يقـــع 
عنصريتهم وعصبيتهم القبلية، 
ويتمادون كثيرا في ذلك غير 
مدركني مساوئ تلك العنصرية 
ووقوفها حائال دونهم ودون 
الرأي السليم ودون وصولهم 

الى حقائق الواقع.
هم يسيرون في الغي غير آسفني وال نادمني، ثم 
يندبون حظهم ويبحثون عن مبرر وهميـ  غالبا 
ما يكون عدوا وهميا خارجيا ـ لتبرير عجزهم 

وتخلفهم وجهلهم وتكرار هزائمهم.
تلك مقدمة، رمبا هي أعلى قيمة وارفع شأنا، 
من مادة املوضوع التي قوامها وعصبها، تعليق 
املعلق العربي اخلليجـــي، على مباراة اجلزائر 
واجنلترا في نهائيات كأس العالم والتي جرت 

يوم اجلمعة املاضي.
لقد كانت عنصريـــة املعلق فّجة ومترخصة 
وشـــائنة، وجاءت على شكل عبارات ومتنيات 
مشحونة بالعنصرية، انتصارا لفريق اجلزائر 
على الفريق االجنليزي، وشموله العرب جميعا 
مبشاركته هذه االمنيات، غير واع وال مدرك ان 
كرة القدم لعبة لها قواعد وقوانني منظمة، وان 
الفوز بها يتم وفق مهارة الالعبني وفنونهم وما 
يقدمونه في امللعب، بغض النظر عن جنسياتهم 
وانتماءاتهم العرقية، وان املؤازرة في مثل هذه 
االمور تكون لفن اللعـــب وملهارة الالعبني، وال 

تتم على اساس عنصري.
أالحظ ـ ورمبا يالحظ غيري ـ ان االعالميني 
اخلليجيني واملثقفني ايضا يبالغون في التزلف 
للعنصر العربي وتسيطر عليهم فكرة القومية 
العربية، الى درجة االنبطاح والدونية واستصغار 
الذات امام »االخ العربي الشقيق«! وهذا ما ال جنده 
في االخوة العرب من غير اخلليجيني سواء في 
بالد الشام او شمال افريقيا او في اي دولة عربية 
اخرى، فأولئك االشقاء واقعيون في تصنيفاتهم 
ومواقفهم، ولن يقفوا مـــع اخلليجي ملجرد انه 
عربي، بل رمبا تكون مواقفهم عكسية متاما، فلو 
تخيلنـــا ـ مثال ـ ان فريقا خليجيا هو الذي كان 
يلعب ضد االجنليز او غيرهم، وان املعلق على 
تلك املباراة كان عربيا من غير دول اخلليج، فهل 
سيكون حماسه لهذا الفريق اخلليجي مبثل هذا 
احلماس الذي ابداه املعلق اخلليجي في مباراة 

»اجلزائر واجنلترا«؟!
البد للعرب ان يدخلوا نادي االنسانية، ويتخلوا 
عن عنصريتهم البغيضة التي لن تزيدهم اال عزلة 

وتراجعا فوق ما هم عليه من تخلف ودونية.

حليمة: حزنت لعدم تأهل أجدادي الپولنديين!عنصريون حتى في الكرة

رمضان: درجة الحرارة لم تصل في الكويت إلى 80 درجة كما ُيشاع

براءة مواطنة وصفت طليقها عبر الـ SMS بـ »الزهيوي«

السعدون: ال صحة لظاهرة »الشمسين«

تمنت الفوز للمنتخب الجزائري على المنتخب األميركي

مفرح الشمري
متنت ملكة جمــــال اإلعالميات العرب اإلعالمية حليمة بولند فوز 
املنتخب اجلزائري الشقيق في مباراته املقبلة املصيرية مع املنتخب 

األميركي ليتمكن من الصعود للدور الثاني في مونديال 2010.
جاء هذا التمني بعد ظهورها على مدى يومني متتاليني للجمهور 
العربي عبر البرنامج الرياضي »أصداء العالم« الذي يقدمه اإلعالمي 
مصطفى األغا ويبث يوميا عبر شاشة الـ »MBC« بعد منتصف الليل 
وارتدت حليمــــة فانيلة املنتخب البرازيلي التي قالت انها تعشــــقه 
لدرجة اجلنون، وعبرت عن سعادتها بفوزه على ساحل العاج 1-3، 
رافضة التشــــكيك بالهدف الثاني الذي سجله لويس فابيانو بعد ان 

ملست الكرة يده بشكل واضح.
كما انتقدت حكم مباراة البرازيل وساحل العاج عندما طرد الالعب 

املفضل لديها كاكا، موضحة ان قراره كان مخطئا للغاية.
وناشدت حليمة الـ »فيفا« عدم حتويل هذا احلكم الى جلنة حتقيق 
بعد احتســــابه للهدف الثاني للبرازيل الذي كان من ملسة يد واضحة 
قائلة: »أنا أرفض بشــــدة أي قرار بتحويل احلكم الى جلنة حتقيق« 
رغم معارضة محلل الـ »MBC« لها ومقدم البرنامج خاصة بعد ان ذكر 

مراسل البرنامج ان الـ »فيفا« سيحول احلكم الى جلنة حتقيق.
وعبرت اإلعالمية حليمة بولند عن ندمها بعدم تأهل فريق أجدادها 
»الپولنديني« الى املونديال األمر الذي استغربه مقدم البرنامج اإلعالمي 
مصطفى األغا وقال لها: »انتي كويتية ليش ندمانة على الپولنديني؟«، 
فقالت وهي تضحك: »أنا كويتية صح بس پولندا متماشــــية مع اسم 
جدي وكنت في املدرســــة أقول للطالبات عندما يســــألونني عن اسم 
جــــدي اقول لهم انه پولنــــدي لذلك ندمانه على عــــدم تأهل أجدادي 

الپولنديني«.
وطالبت املنتخب اجلزائري في مباراته املقبلة بأن يلعب بتركيز حتى 
يتمكن من الفوز على املنتخب األميركي ويصعد للدور الثاني خاصة 

وان زيدان العب املنتخب الفرنسي السابق يشجع اآلن اجلزائر.
وهاجمت بشدة مدرب فرنسا دومينيك الذي لم يقدم شيئا للمنتخب 
الفرنســــي في هذا املونديال، منتقدة االحتاد الفرنسي على استبعاد 

الالعب أنيلكا.
كما عبــــرت عن اعجابها باحلــــارس االيطالي بوفــــون، وقال لها 
االعالمــــي مصطفى األغا: »طيب مني حارس املنتخب الكويتي؟«، فلم 

ترد حليمة!

قال خبير ادارة االرصاد اجلوية عيسى رمضان ان 
طقس البالد بدأ في التأثر بالرياح الشمالية الغربية 
النشطة )رياح البارح الكبير( املثيرة للغبار بعد 
انتهاء موجة الرطوبة العالية التي اســــتمرت اياما 
عدة. وابلغ رمضان انه مع عودة نشاط هذه الرياح 
التي تتراوح ســــرعتها من 20 الى 45 كيلومترا في 
الساعة يبدأ اجلفاف والغبار مرة اخرى وقد يستمر 

هذا الوضع حتى نهاية األسبوع اجلاري.
واشــــار الى ان هطول بعــــض االمطار اخلفيفة 
واملتفرقــــة اول من امس في بعــــض مناطق البالد 
كاجلهراء واجلنوب وكذلك في املنطقة الشرقية من 
الســــعودية جاء نتيجة للسحب التي تشكلت من 
ارتفاع الرطوبة النســــبية في طبقات اجلو العليا. 
وتوقع ان تكون درجات احلــــرارة حول معدالتها 

الطبيعية في مثل هذا الوقت من الســــنة بسبب الغبار والغبار العالق 
واملرتفع اجلوي املتمركز على البحر االبيض املتوسط الذي يحاول أن 
يتحرك شرقا فيتصادم باملنخفض املوسمي الهندي مسببا انحدارا قويا 
في خطوط الضغط اجلوي ونشاطا كبيرا في سرعة الرياح الشمالية 
الغربية. واضــــاف ان درجات احلرارة ســــتتراوح بني 43 و48 درجة 
مئوية وهي ليســــت كموجة احلر غير الطبيعية التي سادت االجواء 
في االســــبوع املاضي. وقال رمضان ان امس صادف اول ايام »املنقلب 
الصيفي« واليوم الثالثاء غاية طــــول النهار وقصر الليل حيث تزيد 
ســــاعات النهار عن 14 ساعة بينما ساعات الليل ال تتعدى 10 ساعات. 

واضاف انه مع نهاية الشــــهر اجلاري يقصر النهار 
تدريجيا ويطول الليل ببــــطء وقد صادف اول من 
امــــس اول أيام التويبع )الدبران( والذي يبدأ في الـ 
20 من يونيو وينتهي في الثاني من يوليو ويتبعه 

اجلوزاء األولى و»طالع الهنعة«.
وحول ما مت تداوله في بعض وسائل االعالم أن 
درجات احلرارة قد وصلت الى 80 درجة مئوية خالل 
موجة احلر الشديد، اكد رمضان ان »هذا غير صحيح 
اذ ال ميكن التكهن بدرجات احلرارة عشوائيا للتهويل 
في مثل هذه املعلومــــات«، مبينا ان ادارات االرصاد 
اجلوية في جميع دول العالم وحتت مظلة املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية تضع معايير دولية جلميع 

أجهزة قياس درجات احلرارة.
وافاد بأن اعلى درجة حرارة ســــجلت في العالم 
كانــــت في منطقة العزيزية في ليبيا وبلغت 57.8 درجة مئوية في 13 
سبتمبر 1929 تليها منطقة وادي املوت في والية كاليفورنيا األميركية 
وســــجلت 56.7 درجة مئوية في 10 يوليو 1913. واشــــار الى ان اعلى 
درجة رســــميا سجلت في الكويت ســــابقا وحسب السجالت املناخية 
في ادارة األرصاد اجلوية كانت في 20 اغســــطس 1998 اذ بلغت يومها 
51.3 درجة مئوية. واضاف انه خالل الشــــهر اجلاري حطمت درجات 
احلرارة القياســــية في مدينة الكويــــت اذ بلغت 52 درجة مئوية وفي 
منطقة مطربة شمال غرب البالد كانت األعلى وبلغت 54 درجة مئوية 

بينما ظلت في مطار الكويت في حدود 51 درجة مئوية.

مؤمن المصري
أيدت محكمة اجلنح املســـتأنفة حكم أول درجة القاضي ببراءة 
مواطنة من تهمة التهديد وإزعاج ومضايقة زوجها الســـابق عبر 

رسائل SMS من هاتفها النقال.
وكان مواطن قد تقدم بشكوى ضد طليقته إلرسالها رسائل تهديد 
ومضايقته والتلفظ عليه بألفاظ نابية ومن ضمن تلك الرســـائل 
كلمة »زهيوي«، و»أبشر بحرب من القضايا«، وغيرها من الرسائل 

املشابهة، وقال الزوج ان طليقته دأبت على ارسال الرسائل القصيرة 
بشكل شبه يومي خصوصا بعد صدور ورقة الطالق، وادعى الشاكي 

مدنيا بتعويض مدني مؤقت مببلغ 1001 دينار.
وقد قضـــت محكمـــة أول درجــــة ببــــراءة املتهمــــة ورفض 
الدعوى املدنيـــــة فـــلم يرتض املجني عليـــــــه بالــحكم فطعن 
عليه باالســـتئناف أمام محكمة اجلنح املستأنفة التي أيدت حكم 

البراءة.

قال الباحث الفلكي عادل السعدون ان ما تردد أخيرا في بعض 
وسائل اإلعالم واحملركات املعلوماتية اإللكترونية عن ان العالم 
سيشـــهد ظاهرة فلكية فريدة اليوم بظهور شمسني في السماء 

»كذب وتلفيق لقصة وصور غير حقيقية«.
وأضاف السعدون ان هذه الظاهرة ال وجود لها ولن حتصل 

في املستقبل وخاصة في وضح النهار.
وأكد ان مثل هذه اإلشاعات يختلقها من يريد الشهرة، موضحا 
ان انتشـــار رســـالة إلكترونية من اي مكان في العالم ال يعني 
انهـــا صحيحة علميـــا، فالظواهر الفلكية علـــم ال يفتي فيه إال 

املتخصصون.

.. وتضحك خالل حوارها مع اإلعالمي مصطفى األغا حليمة بولند ترتدي فانلة البرازيل خالل برنامج »أصداء العالم«

عيسى رمضان
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