
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تعد لدراسة حول الزواج في الدول العربية.

ـ بعد أن فشلت في السياسة يبدو أن جامعتنا قررت أن تشتغل »خطابة«!
دراسة: بروتين في جسم اإلنسان مسؤول عن تعدد الزوجات.

ـ عندنا هالبروتين اسمه »الدينار« إذا الريال صار عنده فلوس تزوج ثانية 
أبواللطفواحدوثالثة وإذا ما عنده قعد عند أم عياله غصبن عنه.
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متذهب البعض من شيعة وسنة، 
البعض اآلخر، دليل صارخ  وقبلية 
على انهيار  املجتمع وتآكله من الداخل 
وسقوط مفهوم الدولة بشكل صريح 

وكامل.
الدولة ف���ي الكويت والتي عمرت 
ما يقرب من ثالثة قرون، استطاعت 

أن حتافظ على بقائها ككيان سياسي ومجتمعي طيلة 
هذه الق���رون الثالثة، رغم انعدام االمكانات، حتى جاء 
وقتنا الراهن هذا لنش���هد فيه تضعضع مفهوم الدولة 

لدى فئات كثيرة وكبيرة ومؤثرة في املجتمع.
وهذا مؤشر إلى فرز جديد في املجتمع يكون قوامه 
االنتماء إلى الفئة ال إلى الدولة! وتبعات ذلك أن تتهلهل 
الدولة وتتحول إلى مجرد حارس حلماية تلك الكيانات 

والفئات ومنفذ ملا يصدر عنها ومنها.
لي���س في مثل هذا الكالم من تهويل أو مبالغة وهو 
بعيد كل البعد عن الصيد في بحور  السياسة أو حتى 
اللعب على رمال جالها، إمنا هو اس���تيحاء من الواقع 
الذي تعيشه البالد وظهر جليا في الفترة االخيرة، ولذلك 
أمثلة قد ال يس���عف املقام إيرادها جميعا ولكن القليل 

منها كاف اليضاح الصورة املطلوب إيضاحها.
يترافق هذا مع غياب احلياء االنساني لدى املتمذهبني 
الذين حتولوا إلى أبواق تبرر كل فعل غير الئق يصدر 
عمن يوالونه، مثل تبرير املتمذهبني الشيعة لكل اجلرائم 
االيرانية حت���ى وصلت الوقاحة ببعضهم الى محاولة 
تبرئة إيران من الش���بكة االرهابية التي مت اكتش���افها 
في البالد مؤخرا، وكذلك الدف���اع عن مفاعلها النووي 
التدميري الذي يه���دد الكويت ودول اخلليج أكثر مما 

يهدد إيران ذاتها.
واحلقيقة تقال فان من ابتدأ الوالء اخلارجي هم مجموعة 
القوميني العرب واليساريون في حقبتي اخلمسينات 
والستينات وقبل ذلك، ممن كانوا يؤّمنون على كل ما 
يصدر من عواصم تلك البلدان التي يناصرونها، وكذلك 

االخوان املسلمون.
وفي امليزان القبلي أيضا اضطربت املقاييس فصرنا 
نرى قوافل حجيج تولي قلوبها ش���طر القبيلة، ولعل 
قضية »خالد املريخي« تغني عن التفصيل حيث طغت 
املناصرة القبلية على مناصرة الوطن الذي أس���اء له 
املذكور إس���اءة بالغة ورغم ذلك لم تهز شعرة في بدن 

أي من اولئك القبليني!
الضمير فيما عرضنا ال يدين املذهبيني من الطرفني 
وال القبليني أيضا، بل يلوم من أنيطت به حماية الدولة 
ففرط بها أو لعب لعبة س���اهمت في هذا التشرذم وفي 
تغييب مفه���وم الدولة، واملقص���ود باالدانة طبعا هو 
احلكومة التي والها الدس���تور سلطة حماية املجتمع 

والدولة، ففرطت فيهما وفرطت بنفسها أيضا!!

المتمذهبون والدولة

أوباما: »شبكة تضليل« إعالمية 
وراء إشاعة انتمائي لإلسالم

صرف 30 مليون دوالر
 لورثة شهداء سيول جدة

واش����نطن � أ.ف.پ: اتهم 
الرئيس االميركي باراك أوباما 
األحد املاضي »شبكة تضليل« 
باالستمرار في ترويج شائعة 
انتمائه للدين اإلسالمي، لكنه 
قلل م����ن أهميتها مؤكدا عدم 
امتالكه أي قدرة للس����يطرة 
على املوضوع. وقال الرئيس 
االميركي في حديث لشبكة ان 
بي س����ي التلفزيونية »هناك 
جهاز، شبكة تضليل،  ميكنها 
في عصر اإلعالم اجلديد، بث 

الفرقة بال حدود«.
اال ان����ه أش����ار ال����ى عدم 

استطاعته السماح لنفسه بتخصيص الكثير من الوقت لهذا اجلدل 
الدائر حاليا. واضاف »لن اشغل نفسي كثيرا بالشائعات التي ميكن 
ان تس����ري )...(، اذا ما خصصت كامل وقت����ي للجري وراء )هذه 
الش����ائعات(، فلن أمتكن من القيام بشيء يذكر«. وبحسب حتقيق 
ملجلة تامي نشر في منتصف شهر اغسطس، فإن 24% من االميركيني 
يعتقدون أن أوباما مسلم، مع ان الرئيس االميركي يتردد باستمرار 
على الكنيسة وجاهر في مناسبات عدة بإميانه املسيحي. وانتشرت 
هذه الشائعة، املتداولة في األساس على شبكة االنترنت، بشكل اكبر 
منذ تدخل أوباما في اجلدل الدائر في الواليات املتحدة بشأن مشروع 
بناء مسجد قرب املوقع السابق ملركز التجارة العاملي في نيويورك، 

وهو ما يعارضه أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

الرياض � يو.بي.آي: تس���لمت احملكمة العامة 
في جدة الش���يك اخلاص بالتعويضات التي أمر 
بها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مببلغ 116 مليون 
ريال )نحو 30 مليون دوالر أميركي( لورثة ضحايا 
كارثة الس���يول التي ضربت املدينة والذين بلغ 

عددهم 116 شهيدا.
وكان���ت قد صدرت حزمة قرارات مفصلية من 
امللك عبداهلل بعد الكارثة ضمدت مصاب الضحايا 
ومنها األمر امللكي بتعويض أسر الضحايا مبليون 

ريال )266 ألف دوالر( لكل شهيد.
وقال رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة املساعد 
الشيخ إبراهيم بن صالح القني في تصريح له ان 
احملكمة تلقت شيكا بكامل املبلغ ومت االنتهاء من 

إجراءات التسليم لذوي الشهداء.
وأهاب رئيس احملكمة بذوي الضحايا ملراجعة 
احملكمة العامة بجدة لتسلم الشيكات وصرفها من 
مؤسسة النقد ورفع ملقام خادم احلرمني الشريفني 
شكر وتقدير كل أبناء الوطن لهذه املبادرة اإلنسانية 

التي خففت من مصاب املكلومني بذويهم.
إلى ذلك تضمنت قائمة ضحايا السيول الذين 
صدر األمر امللكي بتعويضهم من الذكور واإلناث 58 
سعوديا الضحايا الذكور منهم 31 شهيدا واإلناث 27 
شهيدة كما بلغ عدد الضحايا من غير السعوديني 

58 مقيما.

عيسى رمضان

عادل السعدون

)أ.ف.پ( العقيد معمر القذافي محاطا بحرسه النسائي حلظة وصوله مطار روما االحد  

فالدميير بوتني

باراك أوباما

رمضان: الرطوبة تخّف نهاية األسبوع الجاري
والغبار سيعود مع بداية الشهر المقبل

السعدون: عيد الفطر يوم الجمعة 10 سبتمبر  بالرؤية الشرعية

إيطاليات يشهرن إسالمهن بعد محاضرة للقذافي
والزعيم الليبي يطالب بأن يكون اإلسالم دين أوروبا

بوتين: سأشتري األخطبوط »بول« 
إذا عرف اسم الرئيس الروسي القادم

مراس���ل  بينه���م  م���ن  وكان 
»كومسومولسكايا برافدا« الذي طلب 
حتديد الفائز في انتخابات الرئاسة 

الروسية عام 2012.
ومت ذل���ك بعد أن ألصق مراس���ل 
الصحيفة ورقتني كتب على إحداهما 
اس���م مدڤيديڤ وعلى ثانيتهما اسم 
بوتني بزجاج احل���وض املائي الذي 

يعيش األخطبوط بول فيه.
وس���رعان ما مد األخطبوط أحد 
أطرافه إلى إحدى الورقتني محددا الفائز 

في االنتخابات الروسية القادمة.
الورقة  ووضعت الصحيفة هذه 
في مظ���روف مختوم ولن تفتحه إال 
بعد أن تختتم االنتخابات عام 2012 
لتعرف ما إذا متكن »بول« من حتديد 

الفائز.
وأش���ار بوتني إلى أنه ال يريد أن 
يرى الورقة التي اختارها األخطبوط 
ألنه يتصرف من منطلق ما يراه من 
»وقائع حياة ماليني الناس في روسيا« 

وال أحب الرجم بالغيب.

وكان���ت الصحيفة ق���د ذكرت أن 
إخطبوطا يعيش في متحف األحياء 
املائية مبدينة أوبيرهاوزن األملانية 
يسميه العاملون في املتحف ب� »بول« 
متكن من حتديد الفائز بكأس العالم 

بكرة القدم.
وتدف���ق س���يل من ال���زوار على 
»بول« ليعرفوا بختهم من األخطبوط 

»العراف«.

موس���كو � أ.ش.أ: تعه���د رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني بشراء 
األخطبوط العراف املسمى »بول« حتى 
ال يأكله أحد، باإلضافة الى تخصيص 
معاش تقاعدي له له بشرط أن يعرف 

اسم الرئيس الروسي القادم.
وكانت صحيفة »كومسومولسكايا 
برافدا« الروس���ية قد وجهت سؤاال 
لبوتني ح���ول ما إذا جنح »بول« في 
حتديد الفائز في االنتخابات الرئاسية 

الروسية القادمة؟
وردا على س���ؤال الصحيفة عن 
األخطبوط العراف قال بوتني ضاحكا: 
من املمكن عندئذ أن نش���تريه لكيال 
يأكله أحد، ونخصص معاشا تقاعديا 

له.
وس���ألت الصحيف���ة بوتني عن 
االنتخابات الرئاسية الروسية املقبلة 
في عام 2012، فقال انه ال ميكنه إال أن 
يكرر ما قاله الرئيس دميتري مدڤيديڤ 
أخيرا: من املمكن أن يفوز مدڤيديڤ 

أو بوتني أو شخص آخر.

كونا: قال الباح����ث الفلكي واملؤرخ عادل 
السعدون ان عيد الفطر السعيد سيكون يوم 
اجلمعة املوافق 10 س����بتمبر املقبل بالرؤية 

الشرعية.
وقال السعدون ان هالل شهر شوال سيولد 
في الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم 
األربعاء 29 رمضان املوافق 8 سبتمبر ويغيب 
القمر مساء ذلك اليوم قبل غروب الشمس بربع 

ساعة وبذلك تكون رؤيته مستحيلة.
واضاف ان الهالل ميكث في اليوم التالي 
)اخلميس 9 س����بتمبر( 25 دقيقة بعد مغيب 
الش����مس ومن املمكن رؤيته بصعوبة بالغة 
بالكويت وبهذا يكون اول ش����هر شوال وعيد 

الفطر السعيد يوم اجلمعة.
وحول ظروف رؤية الهالل يوم اخلميس قال 
السعدون ان غروب الشمس سيكون الساعة 
السادسة والدقيقة االولى والقمر في السادسة 

والدقيقة 26 مساء اي ان مدة املكث 25 دقيقة. 
وذك����ر ان البعد الزاوي بني القمر والش����مس 
)االستطالة( س����يكون 17 درجة و40 دقيقة 
وارتفاع القمر عن االفق وقت غروب الشمس 
خمس درجات و16 دقيقة وسمت القمر االفقي 
)م����ن بداية الش����مال( 259 درجة و56 دقيقة 
وموقع الشمس على االفق )من بداية الشمال( 
276 درجة و29 دقيقة ويكون الفرق مع القمر 
16 درج����ة و33 دقيقة. واضاف ان عمر القمر 
سيكون 28 س����اعة و32 دقيقة وشكل الهالل 

منتصب بانحراف يسير.
ويتوافق ما اعلنه السعدون مع ما اعلنه 
د. صالح محمد محمود رئيس املعهد القومي 
للبحوث الفلكية املصري من ان أول ايام عيد 
الفطر املبارك غرة شهر شوال ستوافق اجلمعة 
10 سبتمبر القادم فلكيا في مصر ومعظم الدول 

العربية واالسالمية.

روما � وكاالت: ألقى العقيد معمر القذافي قائد 
الثورة الليبية، الذي يزور روما حاليا، محاضرة 
عن اإلس����الم، وسلم نسخا من القرآن الكرمي إلى 
مئات من الش����ابات اإليطاليات، في زيارته ال� 4 
خالل عام. وتعد تلك ه����ي ثاني مرة يقوم فيها 
الزعيم الليبي بإقامة هذا اللقاء لنساء إيطاليات، 
وذلك خالل زيارته هذه التي بدأت األحد إليطاليا 
إلحياء الذكرى السنوية الثانية ملعاهدة الصداقة، 
حي����ث وافقت إيطاليا على دفع 5 مليارات دوالر 
لليبيا، كتعويض عن احتاللها ملدة 30 عاما، والذي 
انتهى في 1943، وذلك بحسب ما ذكره موقع »ليبيا 

24« اإللكتروني.
ويع����د هذا اللقاء الذي عق����د مبقر إقامة أمني 
مكتب االخوة الليبي في العاصمة اإليطالية والذي 
حضره بني 200 و500 شابة، الثاني الذي يجتمع 
فيه القائد مع نس����اء ايطاليات للتعريف بالدين 
اإلسالمي وفضائله، وذكرت إحدى احلاضرات ان 
اللقاء كان »جميال وسار بشكل جيد، وقد حتولت 
ثالث فتيات لإلس����الم أثناء اللقاء، لقد كان حدثا 
جميال«. وقالت مشاركات أخريات إن القائد حث 

بقية احلاضرات على التحول لإلسالم.
ونقلت وسائل إعالم إيطالية ان إحدى املشاركات 
قالت ان القذافي ذكر ان اإلسالم يجب أن يصبح 

دين أوروبا بأسرها.
وأضافت مشاركة اخرى )25 عاما( لصحيفة 

الريبوبليكا »لقد كان األمر ممال لنا. والقذافي لم 
يك����ن يعرف انه دفعت لنا أموال وإال ما كان قبل 

بأن يستقبلنا«.
وكانت وكالة تولت توظيف الفتيات وطلبت 
منهن ارتداء لباس محتشم وقالت لهن ان كل من 
تتحدث الى الصحافي����ني لن حتصل على مقابل 

مشاركتها.
وكان القذافي وصل األحد الى روما في زيارة 
ملناس����بة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية صداقة 
ليبية � ايطالية، في 30 أغسطس 2008 في بنغازي 
شرق ليبيا، أنهت خالفا حول احلقبة االستعمارية 
وأتاحت باخلصوص طرد الس����اعني للهجرة الى 

اوروبا الى ليبيا.
وتثير زي����ارة الزعيم الليبي الذي اس����تقدم 
باملناسبة معه 30 جوادا أصيال وفرسانهم لتقدمي 
عرض يحضره أيضا رئي����س الوزراء االيطالي 
سيلفيو برلسكوني، جدال في ايطاليا وحتى داخل 

األغلبية احلاكمة.
وأعرب النائب األوروبي ماريو بورغيزيو عضو 
رابطة الش����مال حليفة برلسكوني عن قلقه »من 
تصريحات القذافي التي تظهر مشروعه اخلطر 
ألسلمة اوروبا«. وتطورت العالقات بني إيطاليا 
وليبيا، مستعمرتها السابقة، منذ توقيع معاهدة 
الصداقة ما رفع إيطاليا الى مرتبة ثالث ش����ريك 

أوروبي لطرابلس.

أيام »سهيل« وعادة ما يكون الطقس في أيامها 
حار خالل النهار بينما تبدأ درجات احلرارة 
باالنخفاض الس����ريع واالعتدال في املناطق 
الصحراوية ليال عندما تكون الرياح شمالية 
غربية بينما تكون مرهقة اذا ما كانت جنوبية 
شرقية. وقال رمضان ان في تلك االيام تبدأ 
الفترة التي تسمى محليا ب� »االصفري« والتي 
تبدأ فيها زيادة انتش����ار نوبات احلساسية 
الرمد  والربو وحساس����ية العني وانتش����ار 
والنزالت املعوية وكل هذا بس����بب التفاوت 
في درجات احلرارة بني النهار والليل وزيادة 

االنعكاسات احلرارية في شهر سبتمبر.
وذكر ان سبتمبر يعتبر من االشهر اخلريفية 
في الكويت وخالله تهاجر وتعبر الطيور من 
نصف الكرة الشمالي في شمال آسيا هربا من 
قدوم الشتاء القارس الى خطوط العرض في 
افريقيا والهند وباكستان بحثا عن املاء واملأكل 
فيها. واضاف انه قد يشهد الطقس في سبتمبر 
اياما تنش����ط فيها الرياح ويث����ار الغبار مع 
بداية تغيرات مناخية وتشكالت من السحب 
الركامية الرعدية في العراق مسببة رياحها 
الهابطة والقوية الغبار وانتشاره الى مناطق 

شاسعة تشمل الكويت والسعودية.

جافة ازالت بخار املاء الكثيف اال ان املناطق 
الساحلية باتت رطبة بعض الشيء.

وافاد بأن هذه االي����ام تعتبر أيام »طالع 
الطرفة« وتنتهي في اخلامس من س����بتمبر 
املقبل وتبدأ بعدها فترة »طالع اجلبهة« في 
7 من س����بتمبر وتنتهي في 19 منه وكلها من 

كونا: توقع خبير التنبؤات اجلوية والبيئة 
عيسى رمضان ان تنخفض الرطوبة النسبية 
العالية نهاية األس����بوع اجل����اري في معظم 
املناطق الصحراوية وضواحي مدينة الكويت 
وتبقى على بعض املناطق الساحلية في فترة 
املساء بسبب تأثير نسيم البحر، كما ستبدأ 

درجات احلرارة الصغرى باالنخفاض ليال.
وقال رمض����ان ان الرطوبة على املناطق 
الس����احلية س����رعان ما تخف صباحا بفعل 
نس����يم البر الغربي اجلاف والذي سيلطف 
الطقس ويجعل اجللوس باخلارج مقبوال في 
األيام املقبلة ليال. واشار الى استمرار درجات 
احلرارة العالية مع الطقس املش����مس نهارا 
حيث س����تتراوح احلرارة العظمى ما بني 43 
و48 درجة مئوية مع رطوبة نس����بية ادناها 
10% وأعالها 60% فقط أي أنها مريحة وليست 

باملرهقة وذلك حتى يوم اجلمعة املقبل.
وقال رمضان ان الرطوبة النس����بية التي 
اس����تمرت عدة ايام جعلت الطقس في شهر 
رمض����ان مرهقا ومتعبا للكثي����ر بالرغم من 
انخفاض درجات احلرارة العظمى الى 41 درجة 
مئوية وقد انخفضت الرطوبة النسبية من امس 
األحد بعد حتول الرياح الى شمالية غربية برية 

وان هناك جلانا مختصة تشرف 
على توافر تل���ك املواصفات في 

الطلبة املقبولني.

هناك أي مجال للقبول بالواسطة، 
مشيرا إلى ان ضباط الشرطة البد 
ان تتوافر فيهم مواصفات بعينها 

أمير زكي
أكد مصدر أمني ان كشفا بأسماء 
أكادميية  ف���ي  املقبولني  الطلبة 
س���عد العبداهلل للعلوم األمنية 
وصل إلى مكتب وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد يوم أمس )االثنني( متهيدا 
العتماد األسماء النهائية وإبالغ 
املقبولني رسميا. وأشار املصدر 
إلى ان الكش���ف ضم 196 طالبا 
وان هذا الع���دد قابل للزيادة أو 
النقص بحدود بسيطة، مرجحا 
اعتماد األسماء النهائية األسبوع 
اجلاري، الفتا إلى ان هناك أسماء 
طالب م���ن دول خليجية ودول 
عربية وصلت إلى وزارة الداخلية 
للدراسة مع أشقائهم الكويتيني. 
وج���دد املصدر األمن���ي التأكيد 
على ان قب���ول الطلبة الضباط 
مر بسلسلة من اخلطوات ولم يكن 

أفتى مفتي  القاه���رة: 
العربية  جمهورية مصر 
د.علي جمعة بعدم جواز 
إلى  الزكاة  أموال  توجيه 
بناء املساجد وجاء في رده 
على م���دى جواز توجيه 
أموال الزكاة لبناء وتعمير 
املساجد: تقرر عند علماء 
املسلمني ان هناك حقا في 
الزكاة، فمنه  املال سوى 
الصدق���ة املطلقة، ومنه 
الصدق���ة اجلارية، ومنه 
الوق���ف، تصديقا لقوله 
تعال���ى: )وف���ي أموالهم 
حق للس���ائل واحملروم � 
الذاريات: 19(، وفي مقابلة 
قوله تعالى: )والذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل 

واحملروم � املع���ارج: 24 - 25( اخلاص بالزكاة 
املفروضة.

وأضاف جمعة، بحسب جريدة »املصري اليوم«: 
كل ذلك من باب فعل اخلير الذي ال يتم التزام املسلم 
بركوعه وسجوده وعبادة ربه إال به، قال تعالى: 
)يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا اخلير لعلكم تفلحون � احلج: 77(، وقال 
ژ: »الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار« 
والزكاة التي هي فرض وركن من أركان االسالم 
قد حددت مصارفها على سبيل احلصر في قوله 
تعالى: )إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني 
عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمني وفي 

س���بيل اهلل وابن السبيل 
فريضة من اهلل واهلل عليم 
حكيم � التوبة: 60( وليست 
املس���اجد م���ن مصارف 
الزكاة الثمانية، فمصارفها 
اإلنس���ان، فاإلنسان قبل 
البنيان، والس���اجد قبل 

املساجد.
وعلي���ه وف���ي واقعة 
الس���ؤال ال يج���وز بناء 
املساجد من الزكاة، ولكن 
ميكن ان تكون من الصدقة، 
وميكن االقتصار على اقل ما 
ميكن بناؤه إلقامة الصالة 
في املسجد، رعاية لكبار 
الس���ن وغيره���م ممن ال 
يستطيع الذهاب للمسجد 
البعيد إال مبشقة، وكلما 
جتمع مال من متبرعني زدمت في بناء املسجد مبا 
يناسب، حتقيقا للمصلحتني، والعبرة في املساجد 
ليس في بنيانها وأحجارها ولكن برجالها الذين 
قال اهلل تعالى فيهم: )في بيوت أذن اهلل أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال، 
رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام 
الص���الة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب واألبصار، ليجزيهم اهلل أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله واهلل يرزق من يشاء بغير 
حس���اب � النور: 36-38(، وقال ژ في روادها: 
»سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله:... 

ورجل قلبه معلق باملساجد...« متفق عليه.

كشف المقبولين بأكاديمية
سعد العبداهلل يتضمن 196 طالبًا

مفتي مصر: ال يجوز توجيه أموال الزكاة  لبناء وتعمير المساجد

د.علي جمعة
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