
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ قلق روسي من تقليد الصين »ميغ 29« وبيعها إلى دول عربية.

ـ الخوف كل الخوف أن تقوم الصين بـ »تقليد« نفطنا وبعدها سيجلس العرب 
على »الحديدة«.

تقرير: الكويت تعتمد بنسبة 93.5% من معيشتها على اإلمدادات الغذائية من دول 
أخرى.

أبواللطفواحدـ ونسبة الـ 6.5% الباجية عبارة عن خيار وطماط مزارع الوفرة والعبدلي!

البقاء هلل
مسـتورة عجب سعد املعني ـ 80 عاما ـ الرجال: سلوى ـ ق12 
ـ ش9 ـ م185 ـ ت: 99222718 ـ 97878823، النساء: الظهر 

ـ ق2 ـ ش1 ـ م51 ـ ت: 99579571.
أحمد إبراهيم احلمدانـ  59 عاماـ  الرجال: بيانـ  ق13ـ  ش7ـ  
م68ـ  ت: 25377345ـ  99774566، النساء: صباح السالم 

ـ ق5 ـ الشارع األول ـ ج9 ـ م21 ـ ت: 25513793.
هدى محمد علي عبداهلل ـ 43 عاما ـ الرجال: ديوان العوضي 
ـ الدعيـــةـ  ت: 99056023، النســـاء: حطنيـ  ق1ـ  ش116 

ـ م11.
عيـده مريزيق صيـاف املطيري ـ أرملة غـــازي عبداهلل ناهي 
املطيـــريـ  75 عاماـ  الرجـــال: الصباحيةـ  ق3ـ  ش10ـ  
م150ـ  ت: 67060009ـ  65644870، النســـاء: الصباحية 

ـ ق3ـ  ش10ـ  م149ـ  ت: 99032342ـ  23613662ـ  الدفـــن 
بعد صالة العصر.

أفـراح زيد جمعان رزين العازميـ  22 عاماـ  الرجال: الفحيحيل 
ـ ق2 ـ ش2 ـ م107 ـ ت: 55552552 ـ النساء: الفحيحيل ـ 
ق2ـ  ش2ـ  م103ـ  ت: 99478897ـ  الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
طفلـة فالح نايف الهاجري ـ 56 عاما ـ الظهر ـ ق3 ـ ش1 ـ م1 ـ 

ت: 99520080 ـ 66566681 ـ 99226366.
غنام رجعان غنام مضحي الرشيديـ  عام واحدـ  الرجال: الفردوس 
ـ ق5ـ  ش1ـ  ج5ـ  م17ـ  ت: 66856438ـ  النساء: الفردوس 
ـ ق5ـ  ش1ـ  ج4ـ  م44ـ  ت: 65505577ـ  الدفن بعد صالة 

العصر.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

يعرف الناس اسماء العبي فرق املونديال، 
ويعرف البعض منهم اســـماء مدربيهم ولكن 
ال احد يعرف اســـماء رؤساء وأعضاء انديتهم 
واحتاداتهم، فالضلع االكبـــر في العالم اجمع 
ضمن مثلث الرياضة هـــو لالعب يليه املدرب 
ثـــم اخيرا االداري، في بلـــد االوضاع املختلفة 
الضلع االكبر ولرمبا االوحد هو لالداري حتى 

ان الالعبـــني ال يقبلون وال يهنئون بعضهم بعضا عند تســـجيل 
الهدف بل يتوجهون لالداري لتقبيله ورفعه على االكتاف وال حول 

وال قوة اال باهلل.
> > >

كتب احد الظرفاء على االنترنت يستغرب من اوضاعنا املختلفة 
ويتســـاءل كيف لبلد وصل فريقه لكأس العالم عام 82 ان ينتهي 
باملركز االخير لكأس اخلليج عام 2007؟! وكيف لدولة حازت كأس 
آسيا لكرة القدم عام 80 ان تخرج من التصفيات االولى لتلك البطولة 

وترقبها بـ»الدربيل« عن بعد هذه االيام؟!
> > >

ميكن تســـمية بطولة كأس العالم احلالية لكرة القدم ببطولة 
العالم لكرة اليد لوفرة ما سجل بها من اهداف باليد واالكتاف، كما 
ميكن تســـميتها ببطولة العالم للتمثيل فأغلب الكروت الصفراء 
واحلمراء اعطيت على معطى متثيل األلم والتظاهر باملعاناة أكثر 
من كونها اخطاء حقيقية، يجب ان تعدل القوانني لطرد من يحترف 

التمثيل خلداع احلكام.
> > >

اسوأ فريقني بهذه الدورة هما ايطاليا وفرنسا، واسوأ مدربني هما 
بكل جدارة مدربا جنوب افريقيا وفرنسا، اما الالعبون فاالسوأ هم 
اصحاب االسماء الكبيرة واالثمان الباهظة امثال رونالدو وميسي 
وكاكا كونهم لم ينفعوا منتخبات بالدهم عبر تسجيل االهداف مما 

يثبت حقيقة ان حارس مرمى جيدا خير من عدة مهاجمني.
> > >

اسوأ ما ميكن ان يحدث لفريق هو اخلروج بعد 120 دقيقة لعب 
بسبب سوء التعامل مع ضربات اجلزاء، علم ضربات اجلزاء يقول 
ان احلراس الذين يرتدون مالبس حمراء لم يصدوا قط ضربة جزاء 
في تاريخ املونديال بعكس من يلبسون مالبس خضراء، كذلك يفشل 
عادة كبار السن من الالعبني كحال مهاجم غانا في التسجيل بعكس 
صغار الســـن من الالعبني، كما يســـجل من يسدد برجله اليسرى 

بنسبة 50% ومن يسدد برجله اليمنى بنسبة %69.
> > >

آخر محطة: 1 - ســـؤال لالعالم الرياضي املصري واجلزائري: هل 
يســـتحق وبحق الوصول لكأس العالم افساد العالقة االخوية بني 

اكبر بلدين عربيني؟!
2 - اكتب املقال صباح السبت وألن التنبؤ الكروي اصبح ميارس 
مـــن قبل اجلميع حتى االخطبـــوط االملاني »بول« الذي لم يخطئ 
وال مرة حتى اليوم في توقعاتـــه، اتوقع ان يفوز الفريق االملاني 
باملركز الثالث رغم االحباط واالنفلونزا التي اصابت مدربه والعبيه 
)يوافقنـــي الزميل بول على هذا التنبـــؤ(، كما اتوقع فوز هولندا 

بالبطولة بعكس بول الذي رجح كفة االسبان، واهلل اعلم.

ملاذا تنجح شـــركة البترول الوطنية بينما تفشـــل 
وزارة الكهرباء في ترشيد استخدام الكهرباء؟ لقد متكنت 

الشركة من:
ـ خفض املستخدم لإلضاءة بنسبة 50%، بينما تتألأل 
شـــوارعنا طوال الليل بغير داع مقارنة بدول أوروبية 
وأميركية تتم إضاءتها بشيء يسير جدا، والناس معتادون 
على هذا األسلوب، بينما نحن قد اعتبرنا كل شارع هو 

ملعب كرة، وبحسبان آالف الشوارع التي تضاء ملدة 12 ساعة، يقابلها قطع 
الكهرباء عن البيوت واملستشفيات في درجة حرارة تتجاوز اخلمسني، هذا 

هو الفشل بعينه.
ـ جنحت شـــركة البترول في توفير 35 ميغاوات يوميا، على مستوى 
مدينة األحمدي فقط، ماذا لو مت تعميم هذا األسلوب في كافة أنحاء البالد؟ 

هل ستكون بيوتنا بال كهرباء، مثل بيوت بغداد هذه األيام؟
ـ قال السيد فاروق الزنكي رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب: »تستخدم 
الشركة منظم احلرارة األوتوماتيكي ألجهزة التكييف لضبط احلرارة على 
25 درجة مئوية أثناء الدوام الرسمي و30 درجة بعد انتهاء ساعات الدوام، 
باإلضافة الى لصق شـــرائح رقيقة عازلة على زجاج نوافذ مباني الشركة 
ملنع نفاذ احلرارة اخلارجية الى الداخل ما يؤدي الى حتقيق وفر ملموس 

في تشغيل أجهزة التكييف«..ما الذي مينع تعميم التجربة؟
ـ لم ال تتنافـــس اجلمعيات التعاونية على متييـــز مناطقها من خالل 
توزيع الشـــرائح الالصقة لزيادة كفاءة أجهزة التكييف، كما يفعل الناس 
لسياراتهم؟ أليس هذا أفضل من قطع الكهرباء بالكامل عن املنزل، وبالذات 

في شهر رمضان املبارك؟
ـ نتمنى أن تتحرك وزارة الكهرباء في تشـــغيل توربينات بخارية بدال 
من الكهربائية ـ كما فعلت شـــركة البترول ـ وأال نسمع األعذار التقليدية 

»ال احنا غييييير«.. وكأن األحمدي معزولة في كوكب آخر!
ـ يقول أحد املقيمني: »في بلدي نشتري بطاقة الكهرباء مثلما تشترون 
بطاقات شحن الهاتف النقال، ونركبها في العداد وإذا انتهت تطفأ الكهرباء، 
لهذا تسمع في البيت كلمات من نوع »يا أحمد أطفئ أنوار السور البطاقة 
راح منها النص، يا سارة ملا تنامي طفي املصابيح البطاقة بقي فيها الربع، 

لو كان عندكم هذا النظام لتغير سلوك الناس مع الكهرباء«.
حسنا، لنتوقف عند مسألة سلوك الناس مع جهاز التكييف فقط كونه 

ميثل أكبر مستهلك للكهرباء في الكويت:
1 - إســـدال الســـتائر عندما تخرج من البيت يقلل من تسرب احلرارة 

إليه، وبالتالي خفض ساعات عمل املكيف.
2 - تنظيـــف »الفالتر« يقلل من الضغط علـــى جهاز التكييف مقارنة 
بفالتر مســـدودة بالتراب، ما يزيد من ساعات عمل اجلهاز، ويلوث البيت 

باألتربة.
3 - ضبـــط درجة احلرارة على 25 مئوية يريـــح اجلهاز، وهي درجة 
مالئمة للسكن املريح، وتقلل من التيارات الهوائية التي تتسبب في مشاكل 

للجهاز التنفسي.
بشكل عام، نحن جميعا شركاء في مواجهة هذا التحدي املتمثل في انقطاع 
الكهرباء، حتى إن كان نصيب وزارة الكهرباء هو األكبر في املسؤولية، غير 

أن املتضرر لن تكون الوزارة وحدها، ما لم نتعاون معها.
كلمة أخيرة: نهى النبي ژ عن اإلســـراف في املاء أثناء الوضوء »... وإن 
كنت تتوضأ من نهر جار« لتعويد النفس على حســـن اســـتخدام املوارد، 

قليلها وكثيرها.

بيوت بال كهرباء وشوارع تتألأل لياًل ليتسابق فيها المراهقون!في ختام مونديال رائع

العجيري: الرطوبة »غير طبيعية« وتنتهي اليوم

فترة الليل، مشيرا الى ان درجة احلرارة ستعود 
الى معدالتها الطبيعيــــة بدءا من صباح اليوم 

وتالمس حاجز الـ 50 درجة مئوية.

هاني الظفيري
سجلت نسبة الرطوبة أمس األول رقما قياسيا 
بلغ 82% بحسب ما سجله مؤشر ساعة العاصمة، 
واستمرت موجة الرطوبة التي ضربت البالد حتى 
صباح امس فيما توقع العالم الفلكي د.صالح 
العجيري ان تنتهي اليوم واصفا إياها بـ »غير 

الطبيعية«.
وقال العجيري في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
ان الرطوبة جتاوزت الـ 80% بشكل غير معهود 
في مثل هذا الوقت من العام مسجلة بذلك رقما 
قياســــيا، وعزا أســــباب الرطوبة التي شهدتها 
البالد طوال الـ 24 ســــاعة املاضية الى هبوب 
رياح شرقية مرت على مسطحات اخلليج املائية 
فجاءت محملة بالرطوبة، وهي التي تســــببت 
فجر امس في موجة ضباب انقشعت مع سطوع 

الشمس.
وذكر العجيري ان شدة الرطوبة غير معهودة 
في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدا انها ستنتهي 
متاما صباح اليوم، وأوضح ان الرطوبة تسببت 
في انخفاض درجة احلرارة بشكل كبير خالل 

مواقيت الصالة والخدمات ص 12 الصفحة األمنية ص4   

د.صالح العجيري

الفوفوزيال أزعجت اجلميع

فتوى إماراتية بتحريم استخدام أبواق الفوفوزيال

حتدثه هذه اآللة املوســـيقية 
التي يستخدمها املشجعون في 
املدرجات. وتسبب الضجيج 
الصاخب لهذه األبواق الشعبية، 
في اثارة حالة من اجلدل، عند 

انطالق املونديال.
وأكد جوزيف بالتر، رئيس 
الفيفا، أن احتاد الكرة الدولي 
لن يحرم اســـتخدام األبواق 
التي تعد، الى جانب الطبول 
والغناء، جـــزءا مهما من ارث 
جنوب افريقيا ومن تقاليد كرة 

القدم.

يجوز اســـتخدام األبواق في 
أنه  اال  املالعب والتجارة بها، 
أو  يجب على من ســـيجلبها 
يتاجر بها أن يتأكد من مقدار 
طاقتها حتى ال يكون الضجيج 
الصـــادر منها ســـببا لألذى 

وإحلاق الضرر بالناس.
أبواق  وأصبح اســـتخدام 
التشـــجيع )فوفوزيال( عادة 
جنونية في جنوب افريقيا، دفع 
املنتخبات املشاركة  بعدد من 
فـــي كأس العالم، للشـــكوى 
من الضجيـــج الصاخب الذي 

فليقتصر ذلـــك على صغيرة 
احلجم ذات الضجيج املنخفض 

نسبيا«.
وتابعـــت الفتوى: »وعليه 
فرغم أن مالعب كرة القدم ليست 
اال أن تعبير  للهـــدوء،  مكانا 
املشاهدين عن دعمهم لفريق 
معني ينبغي أن يكون بطريقة 
ال تؤذي احلاضرين، علما بأن 
الترخيص في استخدامها يرجع 
الى اجلهات املختصة في هذا 

الشأن«.
وخلصـــت الفتوى الى أنه 

دبيـ  وكاالت: أصدرت الهيئة 
العامة للشـــؤون االســـالمية 
واألوقاف فـــي دولة االمارات 
العربية املتحدة فتوى بتحرمي 
استخدام أبواق »الفوفوزيال« 
أبرز  التـــي أصبحت احـــدى 
ســـمات بطولـــة كأس العالم 
التي تستضيفها جنوب أفريقيا 
حاليا، نظرا للضرر الذي تسببه 

للسمع.
وأكدت الهيئة أن الضجيج 
الصاخب الناجم عن استخدام 
»الفوفوزيال« قد يسبب ضررا 
بالغا على ســـمع االنسان، ما 
دعاها الى حترمي استخدامها.

وتأتي فتوى الهيئة بعد أن 
ثبت علميا أنها تصدر أصواتا 
تصل الى 127 ديسيبل، بينما 
الدراسات أن ما يفوق  أثبتت 
الـ 100 ديســـيبل يضر بسمع 

االنسان.
الفتـــوى: »ومن  وجاء في 
املعروف اليوم أن تعرض األذن 
البشرية لضجيج أكثر من 100 
دســـيبل ملدة معينة ميكن أن 
يسبب الصمم، أو يلحق أضرارا 
باخلاليا السمعية، )الدسيبل 
وحدة لقياس شدة الصوت(، 
وآالت الفوفوزيال املوجودة اآلن 
متفاوتـــة األحجام وقد تصل 
الى  قوة الضجيج في أكبرها 
127 دسيبل، وبناء على القاعدة 
الشرعية: )ال ضرر وال ضرار(، 
فال يجوز تعريض الناس ملثل 
هذا اخلطر، واذا كان البد من 
استخدام هذه اآللة في املالعب 

بسبب أضرارها البالغة على السمع

)هاني الشمري(الرطوبة غطت زجاج أحد املطاعم واخفت الزبائن وفي االطار معدل الرطوبة وقد وصل الى 82٪ أمس األول
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 ≈∏Y π°üëj ájQƒØdGÉjGó¡dG ºFÉ°ùb ¬ª∏°ùJ óæ°S ≈∏Y ∑Î°ûŸG ™«bƒJ ó©Hh ,kÓ°ù∏°ùàe kÉªbQ πªëjh zAÉÑfC’G{ ”ÉîH Éeƒàfl ≈∏°UCG π«°ü– óæ°S ¢Vô©dG Gòg IÎa ∫ÓN ¬cGÎ°TG Oóéj øe hCG ójóL ∑Î°ûe πc º«∏°ùJ ºàj ˚   .ôHƒc »æ«e IQÉ«°S ≈∏Y Öë°ùdG ∫ƒNód ¬∏gDƒJ äÉfƒHƒc

 ¬cGÎ°TG ±É≤jEG hCG AÉ¨dEG ¢Vô©dG Gòg ‘ ∑Î°ûª∏d ≥ëj ’ ˚  .ïjƒ``°ûdÉH zAÉ``ÑfC’G{ Ió`jô``L ≈æ``Ñe ‘ OƒLƒŸGh )∂∏¡à°ùŸG ájÉªM IQGOEG( áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ±Gô°TEG â– πØ≤ŸG ∂dòd ¢ü°üîŸG Öë°ùdG ¥hóæ°U ‘ ™°VƒJh ∑Î°ûŸG øe É¡JÉfÉ«H áÄÑ©J ºàj »àdG Öë°ùdG äÉfƒHƒc

 IójôL ‘ Ú∏eÉ©dGh ¢UÉÿG hCG ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªLh á«ª°SôdG äÉÄ«¡dGh äÉcô°ûdGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG hCG äGQGRƒ∏d ≥ëj ’h OGôaC’G ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y ¢Vô©dG Gòg ô°üà≤j ˚  .kGó≤f Öë°ùdG IõFÉL hCG ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb áª«b ∫GóÑà°SG ¬d ≥ëj ’ Éªc ±hô¶dGh ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡e

 2010/7/15 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj IQÉ«°ùdG ≈∏Y Öë°ùdG iôéj ˚    kAÉ°ùe 6:30 áYÉ°ùdG ≈àM ÉMÉÑ°U 8:30 áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈àM óMC’G Ωƒj øe »ª°SôdG ΩGhódG ∫ÓN ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb º«∏°ùJ ºàj ˚   .¢Vô©dG Gòg ‘ ∑GÎ°T’G á«fÉãdG áLQódG ≈àM º¡FÉHôbCGh zAÉÑfC’G{

   .2010/7/14 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj AÉ°ùe 10:00 áYÉ°ùdG Öë°ùdG ¥hóæ°üH äÉfƒHƒµdG ™°Vƒd óYƒe ôNBG  ̊ .2010/7/22 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb º∏°ùàd óYƒe ôNBG  ̊  .Iójô÷G ô``≤Ã kÉMÉÑ°U á©``°SÉàdG áYÉ°ùdG  ∂dPh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh Ühóæe ±Gô°TEG â–

.á«°üî°ûdG  äÉÑKGh  ΩƒàîŸG  »∏°UC’G  π«°üëàdG  óæ°S  QÉ°†MEG  Öë°ùdG  IõFÉéH  õFÉØdG  ≈∏Y   ˚    .É¡H  õFÉØdG  É¡∏ªëàj  IQÉ«°ù∏d  ÚeCÉàdGh  π«é°ùàdG  Ωƒ°SQ  ˚    .IQÉéàdG  ¢ü«NÎH  á∏é°ùŸG  äÉfÉ«Ñ∏d  kÉ≤ah  É‰EGh  π°UC’Éc  â°ù«d  ¿ÓYE’G  ‘  IOƒLƒŸG  IQÉ«°ùdG  äÉØ°UGƒeh  ¿ƒd   ˚
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