
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: دعوة لالستعانة بـ »االخطبوط بول« ليتنبأ باسم رئيس وزراء العراق.

ـ ولو استعنا به للتنبؤ بمستقبل الشرق األوسط النتحر مع أول محاولة.
إيران تعطل يومين بعد بلوغ درجة الحرارة 42 مئوية.

ـ على جذيه المفروض إحنا نعطل من أول 6 لي أول أكتوبر.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
مبارك ادغيمان مبارك اخلشـاب ـ 76 عاما ـ الرجال: االندلس – ق4 
– ش106 – م263، النســـاء: العارضية – ق2 – ش2 – م34 

– ت: 90089966.
فهد سعود عبداهلل العرجـ  87 عاماـ  الرجال: السرة – ق3 – ش10 – 
م12 – ت: 25319075، النساء: اليرموك – ق2 – ش واحد – ج 

واحد – م14 – ت: 25345075 – الدفن التاسعة صباحا.
احمد محمد عباس باقرـ  39 عاماـ  الرجال: الصليبخات – حسينية 
الهاشمية – ق4 – ت: 66365557، النساء: القيروان – ق3 – 

ش314 – م1 – ت: 24664546 – الدفن التاسعة صباحا.
هيـا محمد ابراهيم اجلالل ارملة احمد مجرن الشـــالـ  92 عاماـ  
الرجال: الشامية – ق10 – ش وهران – م9 – ت: 24816484، 
النســـاء: اليرموك – ق1 – ش2 – ج6 – م11 – ت: 25320720 

– الدفن التاسعة صباحا.
حمراء محمد خلف ارملة ملوح ونيان العازميـ  82 عاماـ  الظهر 
– ق6 – ش4 – م68 – ت: 99869931 – الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.

مواقيت الصالة 
والخدمات ص32

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
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نشرت »السياسة« مقاال قبل أمس للزميل 
أحمد اجلاراهلل أظهر فيه ان قيمة ســــوق 
الكويت لألوراق املالية انخفضت خال الفترة 
القصيرة املاضية مــــن 65 مليار دينار )ال 
دوالر( إلى 29 مليارا، ما أصاب بالضرر الفادح 
بنوكا وشركات كبرى و160 ألف متداول )لو 
أضفنا لهم عائاتهم لقارب الرقم عدد سكان 
الكويت(، يتزامن هــــذا مع تصريح لوزير 
االقتصاد اإلماراتي ذكر فيه ان األرقام تثبت 
تعافي اإلمارات من تداعيات األزمة االقتصادية 
وآخر لوزيرة التجارة اخلارجية الشيخة لبنى 
القاسمي يظهر عودة االستثمارات األجنبية 
بقوة لبلدهم املشغول ـ عكسنا ـ باالقتصاد 

عن هواء السياسة الساخن.
> > >

كما نشــــرت الزميلة »القبس« في نفس 
اليوم وعلى صدر صفحتها األولى ان أرقام 
األمم املتحدة تضــــع الكويت الثالثة عامليا 
اكتظاظا بالســــكان، أي قبل الهند والصني 
وبنغاديش، بســــبب محدودية املساحات 
املستغلة للبناء والسكن والزراعة وتربية 
املاشية، كما بينت الصحيفة ان الكويت تعتمد 
بنسبة 93.5% من غذائها على اخلارج في حني 
ان املعدل العاملي هو 30%، وان الكويت هي 
األعلى حسب بيانات معهد التمويل الدولي 
في حجم القــــروض املتعثرة عربيا توازيا 
مع تراجع الوضع االقتصادي املســــتقبلي 

بعني املستهلكني.
> > >

ونشــــرت »األنباء« في عدد أمس تقرير 
املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات وما عكسه من أرقام محزنة جدا 
فيما يتعلق بالوضع االقتصادي احمللي، حيث 
تصدرت السعودية الدول العربية املستقطبة 
لاســــتثمار األجنبي املباشر بـ 35.5 مليار 
دوالر تلتها قطر بـ 8.9 مليارات تدرجا الى 
اليمن بـ 660 مليون دوالر، وأخيرا الكويت 
بـــــ 146 مليون دوالر فقط، أي ما يعادل 42 

مليون دينار كويتي.
> > >

وقد تصدرت الكويت املركز األول )أخيرا( 
في حجم االستثمارات »املصدرة« منها للدول 
األخرى بإجمالي قدره 6.1 مليارات دوالر أو ما 
نسبته 33% من حجم األموال الكلية املصدرة، 
توجه منها 4 مليارات لاستثمار املباشر في 
السعودية، و1.5 مليار في اإلمارات ثم بقية 

الدول اخلليجية والعربية واألجنبية.

> > >
ونشــــرت صحف 
امــــس تقرير الشــــال 
الذي حذر  األسبوعي 
من خطورة التضخم 
انهيار  او  »الســــالب« 
أســــعار األصول على 

االقتصاد الكويتي جراء األوضاع القائمة، 
كما أشــــار الى قضية خطيــــرة هي حقيقة 
ان ضمان الدولة لودائع البنوك املقدر مبا 
يقارب الـــــ 90 مليار دوالر قد يفّعل، حيث 
ان التضخم السالب باالقتصاد هو اخلطر 

األكبر على هذا الضمان املالي.
> > >

ونختم مبا ذكرته مؤخرا جلنة الكويت 
للتنافسية من ان الهدر الشديد في الكهرباء 
واملاء توازيا مع إنشاء عدة مدن جديدة ضمن 
خطة التنمية، قد يجعلنا نحول شــــريان 
احلياة الوحيد في الكويت، أي تصدير النفط، 
الى اســــتهاك الداخل بقصد توفير الطاقة 
واملياه للمدن اجلديدة فتنجح العملية بعد 
موت املريض، كما حذرت اللجنة من التوجه 
املتعجل للخيار النووي الذي تصدره لنا دول 
توقفت منذ عقود عن بناء املفاعات النووية 
على أرضها بسبب الكلفة الضخمة إلنشاء 
املفاعات وتشغيلها وصيانتها والتخلص 

من نفاياتها السامة.
> > >

آخـر محطة: )1( نشــــرت »األهــــرام« على 
صفحتها األولى قبل أمــــس مقاال للدكتور 
عبداملنعم سعيد أسماه »البعض يفضلونها 
بائرة« اســــتكماال ملقاله الســــابق »رسالة 
العمــــران« حذر فيه مما ســــبق ان حذرنا 
بلدنا منه وهو استماع الدولة للغوغائيني 
واملدغدغني ممن يودون بقاء األراضي العامة 
بــــورًا وخرائب ينعق فيهــــا البوم على ان 
يطورها املطورون، واستشــــهد بحقيقة ان 
منح الدولة املصرية لألراضي في السابق نتج 
عنه إنشاء 33 مدينة من قبل القطاع اخلاص 
تسكنها أعداد تزيد على أعداد القاطنني في 

الكويت واإلمارات معا، حسب قوله.
)2( هل ستجعلنا احلقائق واألرقام الدامغة 
السابقة نغير املسار أم سنبقى على انشغالنا 
باملنازعات واخلافات البيزنطية واحلفاظ 
على املصالح الذاتية الى ان يقع ما يحذرنا 
املختصون منه؟! اإلجابة واضحة وانظروا 

ملانشيتات وسائط اإلعام املقبلة..!

حتدث محامي هشام طلعت ملجلة »صباح اخلير« عدد 
2010/7/6 عن أسلوبه في العمل فقال: »دائما أقول لتاميذي 
في املهنة، لو استطاع احملامي أن يخلق تصورا للجرمية 
مختلفا عما هو مكتوب في الورق فانه يكون بذلك قد جنح 
كمحام جنائي«.. هذه الطريقة يستخدمها بعض احملامني 
عندنا وبالـــذات عندما ميتهن احدهم الكتابة في القضايا 
السياسية، ومع مرور الوقت وكثرة كتابته يصلـ  أو هكذا 

يعتقد ـ إلى خلق تصور لألوضاع في الكويت مناسب للحال الذي يشتهيه.
بعبارة أوضح، لســــت متفقا مع ســــمو رئيس مجلس الوزراء في بعض 
املســــائل، ولكن نقل البعض النقاش الى شــــخصه، وصوال الى أقوال توجب 
املســــاءلة القضائية، والعمل الدؤوب على »خلق تصور كارثي للباد« سعيا 
وراء نشــــر القنوط، هو مسلك يائس، ولســــنا ـ باملطلق ـ مع اليائسني، مهما 
ضايقتنــــا األخطاء وآذانا التراجع في األداء والبطء فــــي التنفيذ، وهي أمور 
يتحمل أكثر من طرف مســــؤوليتها، األمر الذي يجعل عبارة »اذا طبع دوس 
تريجه« حمقاء، ألنها تعني أنك إذا رأيت بيتا يحترق فاسكب عليه مزيدا من 

البنزين حتى تسرع في عملية االحتراق. 
وفي هذا اإلطار ال منلك إال تأييد بيان جمعية احملامني الكويتية التي نددت 
مبحاولة التشكيك في القضاء، في بيان جاء فيه: »... وان حق التقاضي مكفول 
جلميع الناس وهو حق مقدس كفله الدستور، ويتساوى فيه رئيس الوزراء 
مــــع أصغر مواطن، ومــــن حق رئيس الوزراء كما هو من حق أي انســــان أن 
يلجأ الى القضاء اذا ما شــــعر بأن ظلما وقع عليه، أو ان حقا سلب منه، وان 
االحــــكام التي يصدرها هي عنوان احلقيقة، وطرق االعتراض والطعن عليها 
محــــددة بالقانون، والعبارات واالدبيات التي تســــتخدم في الطعن على هذه 
االحكام معروفة ومحددة جيدا، فضا عن ان جميع االحكام القضائية تصدر 
باســــم صاحب السمو األمير حفظه اهلل، وعليه فإنه ال ميكن القبول بتوجيه 
ألفاظ مثل القمع والتنكيل واملاحقة السياسية مبناسبة صدور احد االحكام 
القضائيــــة الذي ال يوافق هوى بعض الناس، وال ميكن القبول باتهام القضاء 
بأنه خاضع للضغوط السياســــية، وانه يجامل رئيس الوزراء في أحكامه ال 
لشــــيء اال ألنــــه اصدر حكما ال يتفق مع ما تريده فئــــة اخرى من الناس، فا 
ســــلطان على القاضي في حكمه، والقاضي ال ميدح أو يذم على حكم أصدره، 
وهو اثناء ممارســــته لرسالة ارساء العدالة ال يضع امام عينيه سوى غايتني 

هما ارساء قواعد العدالة وإرضاء ضميره«. انتهى.
هذا املوقف ـ من مختلف أطياف املجتمع ـ يســــتهدف ترســــيخ املرجعية 
القانونيــــة في الباد، ومن ثم تعزيز االســــتقرار فيها، وال يتحقق ذلك اال مع 
زيــــادة اطمئنان النــــاس بوجود هذه املرجعية حية، يقظــــة، مؤمتنة على ما 

كلفها به املجتمع.
وفي نفس الوقت فإننا بحاجة الى وقفة مراجعة ألســـباب بطء االجنازات، 
فا ميكن أن نحاســـب املسؤول التنفيذي بينما نتغاضى عن نائب يهينه علنا 

ثم تتم مراضاته، بدال من االعتذار العلني منه ملن أهانه.
نتمنى أن تتابع الدولة مســـيرتها بثقة كبيرة، ومثلما تضافرت اآلراء على 
حـــق رئيس احلكومة في التقاضي، فإن من حق الوطن أن تتاحق اإلجنازات، 

فـ »لسان احلال أبلغ من لسان املقال«.
كلمة أخيرة: »التريج« هي حافة البوم، أو الشـــوعي، أو أي محمل كبير، وهي 
اجلزء الذي يبقى فوق سطح املاء اذا ما بدأ احململ بالغرق )يطبع(، وبعيدا عن 
اجلانب البحري، فإن العبارة املذكورة أعاه كانت تســـتخدم بطريقة سلبية، 
مثل عبارة »خاربة.. خاربة« وهذه العبارات ســـيئة ومرفوضة، وفي احلديث 

الشريف »من قال هلك الناس، فهو أهلكهم«.

»إذا طبع دوس تريجه«.. قول أحمق!وبينما نحن مشغولون بخالفاتنا الكبرى

أشـــد صابة مـــن احلديد 
الفوالذ، وأقـــوى من جبروت 
القدم،  اجلبارين، وأقـــدم من 
وأكثر حكمة من كونفوشيوس. 
هوايته النقش في صفحة املكان 

ثم محو ما نقش.
تتبدل في حضرته املمالك، 
تنهض حتت ســـقفه األعمدة 
لتهـــوي بعـــد ارتفـــاع، وفي 
مرمى بصره شمخت األهرامات 
ليطمســـها الرمل، شـــهد بناء 
املعابد والقصور والقاع قبل 

أن تطويها األيام.
هو الدهر سابر أغوار احلياة. 
الصامت الصامد. متوت احليوات 
أجمعها والدهر باق ال أفق له 

وال حدود، إال بأمر اهلل.
يتقلـــب الليـــل والنهـــار، 
تتسابق عقارب الساعة، تتقاطر 
األحايـــني، والقمر والشـــمس 
يتبـــادالن األدوار، تتســـاقط 
أوراق التقـــومي، والدهر ثابت 

ال يبرح املكان.
مييط لثامه مبقدار ليكشف 
للناس عن بعض مامحه في 
»الزمن« فيحار اخللق ويتسابق 
نيوتن واينشتاين واحمد زويل 
الزمن  وآخرون على دراســـة 
وســـرعته وحركتـــه وقوته. 
وكلما اطمأنوا الحت لهم ضفاف 

أخرى.
يقول الشاعر: »نعيب زماننا 
والعيب فينا..« وينشد املغنون 
ويكتب األدباء عن األيام، وتتعدد 
الســـاعات كحاسبات  أشكال 
التقاومي،  للزمـــن، وتتعـــدد 
وتختلف لغات البشر، وترتفع 
األصوات والصرخات واآلهات، 
ووحده الدهر في صمت مطبق 

منذ دهور.

باٍق

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

إيران تعطل يومين 
بعد بلوغ الحرارة 42 مئوية

إيــــران ـ يو.بــــي.آي: أعلنت احلكومة 
اإليرانية أمس األحد واليوم االثنني يومي 
عطلــــة في 19 محافظة في الباد بســــبب 
االرتفاع الشديد في درجة احلرارة. وذكرت 
وكالة أنباء »مهر« شبه الرسمية أمس ان 
االعان جاء بسبب تخطي درجات احلرارة 
األربعني درجة مئوية في 19 محافظة من 
محافظات الباد. وقال مسؤولون ايرانيون 
ان الهدف من وراء اإلعان هو احلفاظ على 
رفاهية املواطنني واالقتصاد في استخدام 

الطاقة في مؤسسات الدولة ومرافقها.

»اإلفتاء المصرية«: والدا الرسول ژ »ناجيان من النار«
العربية: حسمت دار اإلفتاء املصرية اجلدل حول 
مصير والدي الرســـول ژ، فأكدت أنهما »ناجيان 
وليســـا من أهل النار«، مستندة في ذلك إلى جمع 
من العلماء. وأعدت أمانـــة الفتوى في الدار بحثا، 
ردا على سؤال بصحة الكام القائل بكون »والدي 

الرسول من املشركني، وهما في النار«.
وجاء في الرد أنهما ناجيان وليسا من أهل النار. 
واستدل العلماء على ذلك بأنهما من أهل »الفترة«، 
ألنهما ماتا قبل البعثـــة وال تعذيب قبلها، ألن من 
مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، لتأخر زمانهما 
وبعده عن زمان آخر األنبياء، وهو ســـيدنا عيسى 
گ، وإلطباق اجلهل في عصرهما، فلم يبلغ أحدا 
دعوة نبي من أنبياء اهلل إال النفر اليسير من أحبار 
أهل الكتاب في أقطار األرض كالشام وغيرها، ولم 
يعهد لهما التقلب في األسفار وال عّمرا عمرا ميكن 
معه البحث عن أخبار األنبياء. وهما ليسا من ذرية 
عيسى گ وال من قومه، فبان أنهما من أهل »الفترة« 
با شـــك. ومن قال: إن أهل الفترة ميتحنون على 
الصراط فإن أطاعوا دخلوا اجلنة وإال كانت األخرى، 
فإن العلماء نصوا على أن الوالدين الشـــريفني لو 

قيل بامتحانهما فإنهما من أهل الطاعة.
قال احلافظ ابن حجر: »إن الظن بهما أن يطيعا 
عند االمتحان«، بحسب ما نشرته دار اإلفتاء، على 
موقعها اإللكتروني، امس االول، واستدلت الفتوى 
بإثبات جناتهما من النـــار »ألنهما لم يثبت عنهما 

شرك، بل كانا على احلنيفة دين جدهما إبراهيم گ، 
ولقد ذهب إلى هذا القـــول جمع من العلماء، منهم 

الفخر الرازى في كتابه »أسرار التنزيل«.
وشرحت: »استدل أهل هذا الطريق بقوله تعالى: 
)الذي يراك حـــني تقوم وتقلبك في الســـاجدين( 
)الشـــعراء: 218، 219(، أي أنـــه ژ كان يتقلب في 
أصاب الســـاجدين املؤمنني مما يدل على أن آباءه 
لم يكونوا مشـــركني. وقال الرازي: قال ژ: لم أزل 
أنقـــل من أصاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات«، 
وقال تعالى: )إمنا املشركون جنس( )التوبة: 28(، 

فوجب أال يكون أحد من أجداده ژ مشركا.
كمـــا رفضت أمانة الفتوى القول إنهما خير من 
املؤمنني مع كفرهما، ألن هذا يعني القول بتفضيل 
الكافرين على املؤمنني. وأضافت »ولكي نخرج من 

هذا احملظور وجب أن نقول انهما مؤمنان«.
أما الرواية الثالثة التي استندت إليها أمانة الفتوى 
في قولها بنجاة والدي الرسول، فهي ان اهلل تعالى 
أحياهما له حتى آمنا به، وأضافت أن هذا املسلك مال 
إليه طائفة كبيرة من حفاظ احملدثني وغيرهم، منهم: 
اخلطيب البغدادي وابن شاهني وابن املنير واحملب 
الطبري والقرطبي، واحتجوا ملســـلكهم بأحاديث 
ضعيفة، ولكنها ترقى إلى احلسن مبجموع طرقها. 
وأنهت أمانة الفتوى بحثها بتوجيه النصيحة لشباب 
الدعوة إلى اهلل بأن »يتقوا اهلل في األمة وال يبالغوا 

في إطاق األحكام قبل الفهم والبحث«.

حسمًا للجدل الدائر منذ سنوات

سعودي يحاول خطف امرأة وغالم بمسدس »لعبة«
الرياضـ  د.ب.أ: أشهر رجل سعودي في الـ 30 من 
عمره مسدســــا من الباستيك )لعبة( وخنجرا حادا 
في وجه غام بقصد إرغامه على الصعود في سيارته 
قرب حي السويدي، وعندما فشلت محاولته حترك إلى 
موقع آخر محاوال اختطاف امرأة منتهجا ذات األسلوب. 
وذكرت صحيفة »عكاظ« في عددها الصادر أمس ان 
صرخات السيدة واستغاثتها باملارة والعابرين دفعت 
املتهم إلى الهرب بسيارته غير أن الدوريات األمنية 
حلقت به وضيقت عليه اخلناق واضطرت إلى استخدام 
القوة اجلبرية إلعطاب مركبته والسيطرة عليه ومنعه 

من الفرار. وقالت شرطة الرياض ان دوريات من غرب 
العاصمة استنفرت طاقاتها ملاحقة شاب يقود سيارة 
سوداء حاول اختطاف غام وامرأة من حي السويدي. 
وانتشرت عناصر أمنية في مداخل ومخارج احلي ومت 
رصد سيارة املتهم وعندما طلبت القوات األمنية منه 
التوقف رفض اإلذعان وواصل رحلته بسرعة فائقة 
فاضطر رجال األمن إلى إعطاب مركبته والقبض عليه. 
وأضافت الشــــرطة أنها عثرت في سيارة املتهم على 
خمسة هواتف نقالة وجهازي تسجيل مقاطع صوتية 

ومسدس باستيكي )لعبة( وخنجر.

الحداد اليوم وياكم

»األنباء«  تســـتضيف 
اليوم جنم النادي العربي 
لكرة القدم الواعد عبداهلل 
احلداد بني 4 و5 مساء وذلك 
للحديث عن اســـتعدادات 
األخضر للموسم اجلديد، 
وحظوظ الفريق في املنافسة 
علـــى البطـــوالت احمللية 
املقبلة، باالضافة الى الرد 
على أسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 
ـ 24830238 ـ 24830322 ـ 

داخلي: 131 ـ 318.
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العجيري: هالل شعبان يولد 
اليوم ويقترن بـ 4 كواكب

الفلكي د.صالح  العالـــم  أعلن 
العجيري أن أول شـــهر شـــعبان 
سيوافق يوم غد الثاثاء وأن والدة 
شهر شعبان لهذا العام ستصادف 
كســـوف الشـــمس غير املرئي في 
الكويت اليوم. وأوضح د.العجيري 
قائا: توطئة الستطاع هال شهر 
شعبان ثم إلكماله ثاثني يوما أو 
رؤية هال رمضان املبارك القادم، 
جتدر اإلشارة الى ان هال شعبان 
هذا العام يولد مساء األحد الساعة 10 
والدقيقة 42 )أثناء كسوف الشمس 

غير املرئي هنا(.
وأضاف: لذلك يتعني أن يكون 
أول شعبان يوم الثاثاء 2010/7/13، 
حيث سيمكث الهال 33 دقيقة مساء 
االثنني وسيشـــاهد بعسر وشكله 
منحرف مثل حرف الراء وأقل مكث 
للهال في البلدان اإلســـامية في 
طهـــران وفي أنقرة بقدر 29 دقيقة 
اما اكبر مكث فقدره 47 دقيقة كما 
في داكار والجوس، وفي يوم الثاثاء 
مستهل الشهر تغسل الكعبة املشرفة. 
واختتم د.العجيـــري بيانه قائا: 
جتدر االشارة الى ان هال شعبان 
هذا العام سيقترن بأربعة كواكب 
هي حسب البعد عن الهال عطارد 
فالزهـــرة فاملريخ فزحل في منظر 
بديع جدير باملشاهدة والتصوير.

د.صالح العجيري


