
أمير زكي
أدخ���ل وافد بنغالي مس���اء امس االول الى 
مستش���فى مبارك مصابا بطلق ناري أس���فل 
الصدر. وقال مصدر أمني ان محقق املستشفى 
أبلغ عمليات الداخلي���ة ليحضر رجال األمن، 
حيث سمحت حالة البنغالي بأخذ إفادته والتي 
ج���اء فيها أنه كان بالقرب من فرع جمعية ق5 
في منطقة صباح الس���الم عندما اقتربت منه 
سيارة أميركية وبداخلها 3 شبان، وقام أحدهم 

بإطالق النار عليه ليصاب في أس���فل صدره 
ويس���قط أرضا، وأفاد البنغالي بأنه ال يعرف 
سوى وصف الس���يارة، ولكنه لم يتمكن من 

التقاط أرقام لوحتها.
 موضحا ان مواطنا شاهد احلادثة قام بنقله 
الى املستشفى بعد أن شاهده ينزف، هذا وسجلت 
قضية شروع في القتل في مخفر صباح السالم، 
وأحيلت القضية الى رجال املباحث الستكمال 

التحريات.

دبي � العربية.نت: أكدت مصادر ديبلوماسية 
مصرية مقربة من الرئاسة أن الرئيس حسني 
مبارك بخير وميارس نشاطه العادي وسيلتقي 
الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
كل على حدة يومي السبت واألحد القادمني.

جاء ذلك في سياق نفي ما نشرته الثالثاء 
صحيفة »السفير« اللبنانية عن توجه الرئيس 
مبارك خالل اليومني املقبلني إلى مدينة ميونيخ 

األملانية في رحلة عالجية تستمر 10 أيام.
وقالت املصادر نفسها جلريدة »املصري 
اليوم« أمس األربعاء »ما نش���رته الصحيفة 
اللبنانية مجرد كالم فارغ، يضاف إلى سلسلة 
األكاذيب التي بدأتها إحدى الصحف اإلسرائيلية 
التي زعمت أن زي���ارة الرئيس األخيرة إلى 

فرنسا كانت بغرض العالج أيضا«، معتبرة 
أن هدف هذه الشائعات هو »النيل من املوقف 

املصري املساند لقضايا املنطقة«.
وأضافت أن الرئيس سيواصل خالل األيام 
املقبلة حضور حفالت التخرج لعدد من الكليات 
العسكرية، كما تتضمن أجندته حضور عدد 

من القمم اإلقليمية واإلفريقية.
من جهتها، فسرت دوائر سياسية تأجيل 
زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى مصر، 
أم���س الثالثاء إلى األحد املقبل، بأن ذلك كان 
لتجنب الربط ب���ني الزيارة وأي عمل عدائي 
قد تتعرض له س���فينة املس���اعدات الليبية 
املتجهة إلى غزة من جانب البحرية اإلسرائيلية، 
مشيرة إلى وجود سوابق كثيرة مماثلة أبرزها 

الهجوم اإلس���رائيلي على قطاع غزة أواخر 
2008 بعد لقاء وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية 
السابقة تس���يبي ليڤني ونظيرها املصري 

أحمد أبوالغيط.
وقالت صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية، 
أمس، إن احلاخام عوفاديا يوس���ف، الزعيم 
الروحي حلزب ش���اس الديني اإلسرائيلي، 
كتب رسالة خطية إلى الرئيس مبارك، يتمنى 
له فيها »الش���فاء، والتمتع مبوفور الصحة 
والس���عادة، والعمر املديد واحلياة الهانئة«، 
وذكرت الصحيفة أنه من املنتظر أن يس���لم 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي رسالة احلاخام 
إل���ى الرئيس مبارك خ���الل زيارته املرتقبة 

إلى مصر.

هاني الظفيري
يجري رجال املباح���ث اجلنائية البحث 
عن نصاب متخصص في خداع الس���يدات 
والفتيات حتت ذريعة الزواج بهن، وتشير 
التحريات األولية الى ان النصاب ومن خالل 
األوراق املتوافرة في ملف التحريات هو مواطن 
عش���ريني، غير ان مص���در امني يعتقد انه 
ليس كويتيا ويحتمل ان يكون قام بتزوير 
البطاقات املدنية التي كان يقدمها لضحاياه 
كنوع من إثبات شخصيته، ويحتمل ان يكون 
قد حصل من 3 ضحاي���ا على مبلغ 60 ألف 

دينار على االقل.
وأوضح املصدر ان مواطنة في العقد الثالث 
وتعمل في إحدى املؤسسات املصرفية تقدمت 
ببالغ الى رجال املباحث اجلنائية قبل أسبوع، 
مش���يرة فيه الى انها تعرضت للنصب على 
يد ش���اب عشريني وصفته بأنه على درجة 
عالية من الوسامة، وأنها تعرفت عليه بعد ان 
زارها في مقر عملها عدة مرات طالبا التعرف 
عليها، وقالت في بالغها: »تكررت زياراته لي 

وبدا محترما جدا، خاصة انه كان يشير الى 
ان غرضه شريف وانه ال يسعى إلقامة عالقة 
عابرة، وسرعان ما تطورت العالقة بعد عرضه 
احلضور الى منزل أس���رتي لطلبي للزواج 
ولكنه طلب التأني لزيادة التعرف بش���كل 

أكبر قبل اإلقدام على تلك اخلطوة.
ومضت املواطنة بالق���ول: »كان يحضر 
الى مقر عملي على الدوام بس���يارات فارهة 
والتقيت به 6 مرات في احد املقاهي الشهيرة 
وكان خالل ش���هرين يتصل بي على الدوام، 
حتى جاءني في مرة يبلغني انه لن يستطيع 
اإلكمال في مشروع زواجه بي لكونه تعرض 
لضائقة مالية تستدعي تأخير املشروع حلني 
حلها وأوهمني ان خالفا كبيرا نش���ب بينه 
وبني أشقائه وانه سيضطر للسفر، وتضيف 
املواطنة قائلة: عرض���ت عليه ان أحل معه 
املشكلة غير انه أبلغني ان املبلغ كبير جدا 

ويتجاوز ال� 20 ألف دينار«.
وأضافت: »كنت قد رأيت بطاقته املدنية 
واسمه )ع.م.م( كويتي ورأيت كذلك بطاقة 

أعماله التي تدل على انه مؤسس شركة لها 
نشاط معروف، وتعاطفت معه وعرضت عليه 
أن أقدم له جزءا من املبلغ غير انه رفض بشدة، 
لكنني أصررت وبالفعل قمت بتدبير املبلغ 
له، ومع هذا كان يرفض متاما تسلمه أو حتى 
مناقشتي في األمر حتى أقنعته أو اعتقدت انني 
أقنعته بذلك، وسلمته املبلغ بعد ان اقترضت 
املبلغ بضمان راتبي، كوني مسؤولة وبعدها 
اختف���ى متاما، وحتى هاتف���ه النقال أصبح 
خارج اخلدمة وعندما حاولت التوصل إليه 
فشلت، وبعدها علمت انني تعرضت لعملية 
نصب بأنني حتى عندما سألت عن اسمه في 
الش���ركة التي رأيت اسمها في بطاقة أعماله 
أبلغوني انه ال وجود لشخص بهذا االسم من 

عائلة )م( التي متلك الشركة«.
وقال املصدر: اآلن بدأنا بإجراء حترياتنا 
عن أرقام هاتف اجلاني والتي ستوصلنا إليه 
حتما ونعتقد انه قام بهذه العملية 3 مرات 
مبعن���ى انه حصل على 60 ألف دينار من 3 

ضحايا ورمبا أكثر.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الترسانة النووية الروسية تضم أكثر من 10 آالف عبوة نووية.

 ـ وترسانة العرب الكالمية تضم أكثر من 100 ألف عبوة استنكار 
و200 ألف صاروخ إدانة.

دراسة: األسهم ستعود إلى مستويات العام 2004.
ـ يا معودين قابلين تعود حتى لمستويات السبعينات وال مستوياتها 

أبواللطفواحدهاأليام اللي من حفرة هبوط ولدحديرة تراجع.

كان يا م���ا كان في قدمي 
الزمان وسالف العصر واألوان، 
بالد تدعى »هذرستان« تزرع 
الكآب���ة وحتص���د األحزان، 
ويوجد فيه���ا برملان، يضع 
الضوابط لكل شخص يسمع 
الع���ود والكم���ان، ويرقص 
السامري و»الزفان« أو يغني 
»يا ليلة دان���ة ال دان« وفي 
هذه البالد ال تعرف الغاضب 
من أهلها ومن الفرحان، ومن 

الرابح ومن اخلسران.
 ب���الد صغيرة فلوس���ها 
كثيرة، طقسها حار كمثل النار 
والشرار، ويكثر فيها الغبار. 
ب���الد كانت موط���ن اللؤلؤ 
واحملار فصارت موطن األوهام 
واألسرار. تقع بالقرب من بالد 
الواق واق ويكثر فيها النفاق 
واحلسد والشقاق واملعارك 
واخلناق والهجران والفراق، 
ويكثر بني أهلها الكالم واملالم، 
وتروج فيها بضائع األحالم 
واألوهام وسرقات املال العام. 
كما يكثر فيها الشجار واألوكار 
ومتوت فيها األزهار واالفكار 

وتصمت األطيار.
 ب���الد تدعم علف االغنام 
واجلمال وتسمع فيها األهوال 
ويكث���ر فيها القي���ل والقال 

ومشاكل البنغال.
بالد ميزق أبناؤها نسيجها 
املؤتل���ف، وكل واحد فيهم 
يعتقد ان���ه مختلف، وتعلو 
فيها راية حزب أعداء النجاح، 
فكلما الح في س���مائها جنم 
الع���ني مثخن  ط���اح، دامع 
الناجح فيها  اجلراح، فيفقد 
األمل ويسب اليوم الذي قرر 

فيه العمل.
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مصادر مقربة من الرئاسة المصرية: مبارك بخير ولن يسافر إلى ألمانيامجهولون يطلقون النار على بنغالي في صباح السالم

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

كحل الخدود
كنت قد كتبت في هذه الزاوية األسبوع 
الفائت وحتت عنوان »سهام النساء« منتقدا 
برفق موقف الفاضلتني »ابتهال اخلطيب« 
و»ملى العثمان«، املتعلق ب� »خالد الفضالة« 
وما أبدتاه كتابة حول قضيته التي سجن 
بس����ببها، قبل أن يرأف به قلب القاضي، 
فيخرجه من الس����جن ويعي����ده إلى بيت 

ذويه.
أما سبب اختياري الكتابة عن تينك الفاضلتني دون سواهما 
ممن خاضوا وخضن ف����ي القضية ذاتها، فمرجعه إلى كوني 
أراهما فيما متلكان من موقف فكري وفلس����في وثقافي، أكبر 
من أن متسكا بالطبول في زفاتنا السياسية الكاذبة، أو تشعال 
البخور ف����ي حفالت الزار الكثي����رة واملتوالية واملتتالية في 
بالدنا التي مافتئت تبحث عن بطل تنحني له املتون ليعتليها، 
واحلناج����ر تصهل ببطوالته، واألك����ف يتقاطر دمها تصدية 
وتصفيق����ا، وهذا أمر بدهي، فكل جماعة وكل أمة تواقة دوما 
إلى اخلالص من محنه����ا ومآزقها، ويعلم اهلل أي مأزق نحن 
طوع مخالبه، ينهش فينا نهش الضواري اجلائعة، وأي محنة 

سوداء تركن في سويداء قلوبنا.
ولكن، ال املأزق سياسي وال ربيبته احملنة، بل إننا ضحايا 
استالب فكري وثقافي ومعرفي أيضا، هو الذي قادنا إلى حالة 
الدمار التي نعيشها بغصة مميتة، وهي التي أنتجت واقعنا 
السياسي وس����يادة الغوغاء وغوغائيتهم التي أجلمت ألسن 

الناصحني وأبطلت حكمة العقالء.
لذلك ونح����ن رهناء هذا الواقع فإن عيوننا يجب أن ترنو 
إلى »بطل« فكري يغير ما اس����تقر ف����ي العقول وما وقر في 
النفوس، ال أن تش����خص فيمن لم يقرأ الواقع قراءة س����ليمة 
فاجتهد مشكورا فإن أصاب أو أخطأ فيكفيه شرف االجتهاد، 

دون أن ننساق نحن أمام عصاه.
ونظرا لعدم معرفتي - وهذا محل افتخاري - بالتراكيب 
السياسية الهالمية املتكاثرة في البالد، من تكتالت وحتالفات 
»إشي وطني وإشي دميوقراطي وإشي شعبي« فقد خلطت الشامي 
باملغربي، وجعلت »عباس على دباس« وكحلت اخلدود وبودرت 

العيون، ووضعت »اجلاسم والفضالة في سلة واحدة«.
 وكنت فيما كتبت قد أشرت خطأ - ال عمدا - إلى أن »ابتهال« 
و»ملى« قد حركتهما دوافع سياسية في قضية الفضالة، لكنهما 
أوضحتا لي ثباتهما على مبدئهما بالوقوف مع أي ش����خص 

بغض النظر عن انتمائه.
وإذ أشكر لهما هذا التوضيح وأثني على ثباتهما املبدئي، 
فإنني في الوقت ذاته أمتنى عليهما ومعهما زميلتهما »إميان 
البداح« أن يستمررن بالتحليق في فضاء التنوير، وأن يتسامني 
عن صغائر وقائعنا السياسية التافهة، ألن ما ميلكن ويقدرن 
على توصيله، هو أهم بكثير ودون مقارنة من معارك صغيرة 

يشق غبار وقائعها صدور مثيريها ومتتبعيها.
فلمثل تلك التوافه أهلها وفرسانها، ولست أراكن إال فارسات 
متتطني صهوة احلقيق����ة التي جفلت جحافل من الرجال عن 

إتيان حياضها.

صفحة آراء
ص29

المرزوق: غرة رمضان ستصادف 11 أغسطس
 والشهر الفضيل سيكمل 30 يومًا هذا العام

عامة الناس وهذه الكلمات تعني شدة الصيف 
وأقصى ارتفاع لدرجات احلرارة يكون في هذه 

الفترة.
ويالحظ في هذه الفترة ان الرياح تقل حدتها 
وتكون متقلبة االجتاه كما تظهر بعض الغيوم 
التي تس���بب بعض الرطوبة في اجلو، كما ان 
موسم السفر والغوص يبدأ في هذه األيام، أما 
معدل درجات احلرارة ف���ي احلد األعلى فيبلغ 

)45( مئوية واحلد األدنى )30( مئوية.
)إذا طلعت اجلوزاء توقدت املعزاء وكنست 

الضباء وعرقت العلباء وطاب اخلباء(.
ب � الذراع )املرزم(: يبدأ هذا النوء يوم 7/29 
وينتهي يوم 8/10 ويس���مى هذا النوء »املرزم« 
ايضا وهو من الفترات ش���ديدة احلرارة حيث 
به جمرة القيظ والتي تكون في اليوم اخلامس 
من هذا النوء وهو اليوم الذي يصادف 8/2 وهو 
اليوم املشؤوم في تاريخ الكويت، ففي هذا النوء 
هناك ما يعرف ب� »جمرة القيض« والتي هي أشد 
أيام السنة حرارة وهذا يعود الى هبوب رياح 
الكوس والتي تكون مصحوبة برطوبة قليلة في 
اجلو حيث تصل احلرارة في بعض األحيان الى 
50 مئوية في النهار، أما معدل درجات احلرارة 
في حدها األعلى فيبلغ 46 درجة مئوية واحلد 

األدنى 30 درجة مئوية.
)إذا طلع الذراع حس���رت الش���مس القناع 
وأشعلت في األفق الشعاع وترقرق السراب في 

كل قاع وكنست الظباء والسباع(.
ج � النث���رة »الكليبني«: يبدأ هذا النوء يوم 
8/11 وه���و اليوم الذي تبدأ فيه س���نة النيروز 
الفارس���ية ومدته 13 يوما حيث ينتهي في يوم 
8/23 مع دلوك جنم السهيل ويسمى هذا النوء 
»النثرة« وهو من األنواء احلارة حيث ان الرياح 
اجلنوبية أو الكوس هي الرياح السائدة والتي 
تسبب ارتفاعا في درجة احلرارة وتزداد نسبة 

الرطوبة فيه.
كما تهب رياح محلية متوس���طة الس���رعة 
نظرا لوجود بعض املنخفضات اجلوية احمللية 
الصغيرة والتي تتكون بفعل تسخني الشمس 
لسطح األرض والتي تسمى العافور أو دوالب 
الهواء، كما يشتهر هذا النوء بتوافر رطب البرحي 
املشهور بجودته وبهذا النوء كما ذكرنا سابقا يبدأ 
حساب النيروز عند أهل البحر، أما معدل درجات 
احلرارة في حدها األعلى فيكون 45 درجة مئوية 

واحلد األدنى يكون 29 درجة مئوية.
)إذا طلعت النثرة قنأت البسرة وجنى النخل 
بكره وأوت املواشي احلجرة ولم تترك في ذات 

در قطرة(.

فترة كلة القيض املعروفة ونود ان ندرج بعض 
املعلومات املناخية املتعلقة بفترة شهر رمضان 
املبارك وفترة عيد رمضان املبارك، ويبدأ القيض 
يوم 7/16 مع دخول اجلوزاء الثانية وتستمر كّلة 
القيض مدة 40 يوما حتى يوم 8/23 وفيها أشد 
أيام الس���نة حرارة وفيها فترة الباحورة التي 
تستمر 8 أيام ابتداء من يوم 7/23 الى يوم 7/31 
وهي الفترة التي يكون فيها اجلو عادة ش���ديد 
الرطوبة، خصوصا على املناطق الساحلية حيث 
يظهر الضباب أو كما تسمى بالشابورة أو »املرّيخ« 
كما يالحظ ان الرياح تقل شدتها وتصبح أكثر 
هدوءا من ذي قبل حيث تبدأ السفن في العودة 
الى مزاولة نش���اطها في البح���ر )في املاضي( 
وهذا املوس���م هو ايضا موس���م انتاج النخيل 
ونضوج ثمره حيث تتوافر األنواع اجليدة من 
الرطب والتي يتم جلبها من العراق والسعودية، 
وهناك مقولة تعرف عند أهل املنطقة حتدد فيها 
أنواع الفاكهة الت���ي جتنى في الصيف وحتدد 
هذه املدة بفترة مدتها 4 أش���هر: »قمره مشمش 
وقمره ما مش، قمره عنب وقمره رطب والقمره 
هنا معناها الش���هر وهي الفترة التي تبدأ من 
ش���هر 5 وهي قمرة املشمش وتنتهي بشهر 8«، 
وهي قمرة الرطب وفي آخر كلة القيض أي في 
نهاية شهر 8 ينتهي موسم اجلفاف ويبدأ اجلو 
في االعتدال التدريجي وتنتهي كلة القيض مع 

دلوك جنم السهيل.
وحول حالة األنواء لهذا العام ومواقعها قال 

املرزوق: 
1- الهنعة: يبدأ هذا النوء يوم 7/16 وينتهي 
يوم 7/28 ويس���مى هذا النوء اجلوزاء الثانية 
وكذلك يس���مى »الباحورة« أو كّلة القيض عند 

 كشف الباحث واخلبير الفلكي عادل يوسف
    املرزوق ان رمضان هذا العمل سيكمل عدته 
30 يوم���ا على أن يكون أول أيام رمضان فلكيا 

األربعاء املوافق 11 أغسطس املقبل.
وقال امل���رزوق في قراءت���ه الفلكية لوالدة 
شهر رمضان هذا العام ان شهر رمضان املبارك 
لهذا العام ستكون بدايته يوم األربعاء املوافق 
2010/8/11 الذي يتوافق مع بداية حساب النيروز 
أو ال���درور البحرية املعروفة قدميا في الكويت 
ومنطقة اخلليج العربي والتي تأخذ من س���نة 
النيروز الفارس���ية حسابا لها والتي تبدأ عادة 
في يوم 8/11 من العام والذي سيكون بداية نوء 
النثرة، أو عند العامة بالكليبني املعروف بشدة 
الرطوبة واحلرارة العالية، ونود ان نشير هنا 
الى ان هالل شهر رمضان املبارك لهذا العام 1431 
ه� س���يولد في يوم الثالثاء املوافق 2010/8/10 
في متام الساعة 06.08.26 صباحا حيث تغيب 
الشمس في هذا اليوم في متام الساعة 6.33.19 
مساء وسيكون عمر الهالل وقت مغيب الشمس 
في هذا اليوم 12.25.07 )اثنتي عش���رة س���اعة 
وخمسا وعشرين دقيقة وسبع ثوان( حيث ان 
القمر سيش���رق في هذا اليوم في متام الساعة 
5.19.06 صباحا ويغيب في متام الساعة 6.38.51 
مساء أي ان القمر سيغيب بعد مغيب الشمس 
بنح���و 6 دقائق وميكن رؤي���ة الهالل إذا كانت 

السماء صافية.
وأضاف املرزوق: »جتدر اإلشارة الى ان شهر 
رمضان سيكمل عدته في هذه السنة وستكون مدة 
الشهر الفضيل في هذه السنة 30 يوما، حيث ان 
هالل شهر شوال سيولد في يوم األربعاء املوافق 
2010/9/8 في متام الس���اعة 1.30.06 )الس���اعة 
الواحدة والنصف وست ثوان من بعد ظهر هذا 
اليوم( وسيغيب الهالل في هذا اليوم في متام 
الساعة 5.47.42 مساء اي ان عمر الهالل سيكون 
وقت مغيب الش���مس 4.32.08 )أربع س���اعات 
واثنتني وثالثني دقيقة وثماني ثوان( حيث ان 
مغيب الشمس سيكون في متام الساعة 6.02.14 
مساء ومغيب الهالل في متام الساعة 5.47.42 اي 
ان الهالل سيغيب قبل الشمس بنحو 15 دقيقة، 
لذا فإن من املتعذر ومن الصعوبة مبكان رؤية 
ه���الل العيد مما يعني ان العيد س���يكون يوم 
اجلمعة 2010/9/10 وصالة العيد ستقام في متام 

الساعة 5.45 صباحا.
وقال املرزوق معلقا: هذا يعني اننا لن نشاهد 
اله���الل اي اننا لن نرى في التلفزيون املرحوم 
محم���ود عبدالرزاق يغن���ي »العيد هل هالله«، 
وقال املرزوق ان رمضان والعيد سيكونان في 

عادل يوسف املرزوق

نّصاب محترف يحصل على 20 ألف دينار
من مواطنة بعد أن أقنعها بالزواج

رفض أخذ المبلغ في البداية.. والضحية أصّرت

مواقيت الصالة  
والخدمات 
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