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 مونديال بني تميم الفرحة الكويتية واالستضافة القطرية هيئة سوق المال والشفافية في أخبار السوق
 مع بـــدء تطبيق قانون إنشـــاء هيئة 
ســـوق املال تكون الصحافة على أعتاب 
مرحلة جديدة تنتهي معه مرحلة «وقالت 
املصادر» التي حققت مصدر دخل للكثيرين 
من املتعاملني في الســـوق، وأعوانهم في 
بعض الصحف، على حســـاب األلوف من 
الناس، وتشتمل العقوبات التي نص عليها 

القانون على احلبس والغرامات مع مالحقة آثار اخلبر املدسوس 
واملنتفعني منه املرتبطني مبن تتم إدانته.

  لم يكـــن مفهوما كيف تخصص بعض الصحف مســـاحة 
ضخمة لتلميع شخص ونقل أفكاره النيرة عن السوق وعرض 
مشاريعه الواعدة في صورة مقابلة صحافية، وهي في الواقع 
إعالن مدفوع كان يجـــب التصريح بصفته احلقيقية حتى ال 
يؤخذ القارئ على حني غرة، ويبتلع الطعم فيشـــتري السهم 
الذي ميثله هذا الفطحل، ليكتشـــف بعـــد فوان األوان أن هذا 
الشخص قد ترك الشركة لتواجه مصيرها بعد أن بنى لنفسه 
ثـــروة من أموال الذين قرأوا تلك املقابالت املدفوعة، وهو أمر 
يجب أن ترصده هيئة ســـوق املال بحـــزم ورمبا بأثر رجعي 
كون آثار تلك التصرفات قد انعكست اآلن، وبشكل حاد، على 
ضحايـــا تلك التصرفات الذين حتولـــوا الى مدينني تالحقهم 

قضايا ال حصر لها.
  نعم، نحن نتهيأ ملرحلة جديدة نحتاج فيها الى سوق مالي 
مستقر تغلب عليه الشفافية وتطبق فيه عقوبات صارمة بحق 
املتالعبني، فليس هناك فرق بني من يســـرق بكســـر اخلزينة 
ومن يعبث باملعلومات للوصول الى نفس الهدف، واألمل كبير 
في قيام هيئة ســـوق املال بهذا الدور املكمل لدور إدارة سوق 

األوراق املالية.

  وفقكم اهللا.
< < <  

  كلمـة أخيرة: س. ما هي حكايـــة «النجوم النابضة» التي لها 
أصوات، هل سمعت بها؟

  ج. اكتشفت هذا النوع من النجوم عام ١٩٦٨ طالبة أميركية 
التقطت أصواتا عبر إشـــارات السلكية بواسطة جهاز يسمى 
«التلسكوب الالســـلكي» Radio Telescope واستمر الفلكيون 
في حتليل تلك األصوات في السبعينيات، فوجدوا أنها تصل 

من أعماق السماء.
  س. أصوات مثل بقية األصوات؟

  ج. هي تشبه اإلشارات املتقطعة، بني كل إشارة والتي تليها 
كســـور من الثانية، وصوتها أقرب الى الطرق.. بيب.. بيب، 
وتتسم بالدقة املتناهية في تردداتها، وقد اختار لها العلماء اسم 
«املطارق العمالقة»، وهي تخترق أي جسم يعترضها، ولذلك 

فهي تصل إلينا من مسافات تقدر مباليني السنني الضوئية.
  س. هـــل هذه هي التـــي وصفها القرآن الكرمي (والســـماء 

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب)؟
  ج. نعم، وقد أقســـم اهللا بها، آية من آياته اجلليلة التي لم 

يسمع بها البشر إال في العصر احلديث. 

 املنحة السخية من سمو األمير املفدى 
ألبنائه الالعبني، والتبرعات التي تنهال من 
رجال األعمال األفاضل والشركات التجارية 
لفريقنا الفائز بدورة اخلليج، واالستقبال 
الشعبي الرائع ال يقصد منها فقط املكافأة 
علـــى تلك البطولة بـــل أن تصبح دافعا 
قويا للفوز بالبطوالت القارية والدولية 

القادمة.
< < <  

  وإن كان من نصيحـــة أخوية نقدمها 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم فهي استغالل 
املناسبة السعيدة للبدء في القيام مببادرات 
ودية جتاه مخالفيهم في الرأي، فاملرحلة 
القادمة حتتاج إلى تضافر اجلهود ال تشتتها 
والتركيز على اخلارج لرفع احلظر وحصد 
البطوالت ال االنشغال بالداخل في صراع 
ال ينتهي مع األشـــقاء، فالفوز لنا جميعا 
واخلسارة علينا جميعا، ال فرق بني هذا 

الطرف أو ذاك.
< < <  

  وبودنـــا من العبينا أن يحافظوا على 
لياقة بدنية عالية وروح قتالية متحفزة 
طوال املباراة كحال الالعبني احملترفني في 
الدول املتقدمة الذين تشعر مع نهاية الـ ٩٠ 
أو الـ ١٢٠ دقيقة وكأنهم يسخنون للبدء 
فـــي املباراة ال في نهايتها، فال تخاذل وال 
تكاسل وال تساقط على أرض املباراة أمام 

اجلمهور ما يدل على ضعف اللياقة.
< < <  

  ومع تقديرنـــا الكبير ملا عمله املدرب 
الصربي الشاب للفريق، بودنا أن يستعني 
االحتاد مبدرب أوروبي عاملي يعمل معه 
مدربنا ويتعلم منه، حيث ســـنالقي في 
املرحلة القادمة فرقا آسيوية ودولية متتلك 
أفضل املدربـــني العامليني، واملباريات في 
نهاية األمر ليست العبني فقط بل يضاف 
إليهم خطط وتكتيكات وعمليات تغيير 

ماهرة ومدروسة تؤدي إلى الفوز.
< < <  

  وبودنا كذلك أن يتعلم فريقنا الوطني 
لكرة القدم أن يستمتع كحال الفرق احملترفة 
باللعب، وأن ميتـــع اجلماهير احلاضرة 
وأن يتوقف عن النهـــج الكويتي املعتاد 
الذي خسرنا بســـببه عشرات البطوالت 
ومئات املباريات، ونعني بذلك التحول بعد 
الدقيقة األولى إلحراز الهدف الى التساقط 

الـــكاذب وإضاعـــة 
الوقت وتشتيت الكرة 
مما يؤدي إلى إفساد 
املباراة واالنتهاء عادة 
بالهزمية التي تسعد 
اجلمهـــور احملبـــط 

احلاضر.
< < <  

  وبودنا من إدارة االحتاد – أي إدارة.. 
حالية أو مستقبلية – أن تبتعد كليا عن 
التدخل في األمور الفنية للفريق، فاملدربون 
العامليون احملترفون ال يقبلون مبثل هذا 
التدخل ولن نحصل على أحد منهم إذا ما 
اســـتمر ذلك احلال، كما بودنا أن نقلل أو 
نوقف التصرفات اإلعالمية التي تســـبق 
البطوالت وأن نحصرهـــا «فيما بعدها» 
الفوز بهـــا، فالتصريحات  وخاصة بعد 
الفرق  الســـابقة للبطوالت قد تســـتفز 
األخرى فيما لو زكينا فريقنا، وقد حتبط 
الروح املعنوية لفريقنا فيما لو زكينا أحد 
الفرق األخرى، ومـــا أجمل التصريحات 
التي تبدأ بعد حصـــد البطوالت ومثلها 

الصمت قبلها.
< < <  

  آخر محطـة: أمران سيوفران الكثير من 
اجلهد واملال على الشقيقة قطر إبان إقامتها 
مونديال ٢٠٢٢، وهما: (١) اإلصرار على مبدأ 
إقامة البطوالت في أشهر الطقس املالئمة 
للدول املستضيفة، فكثير من دول العالم 
إما حارة أو ممطرة أو شـــديدة البرودة 
صيفا (جنوب الكرة األرضية) وال إشكال 
هذه األيام في قلة احلضور كحال بدايات 
املونديال في الثالثينيات بل بكثرتهم والنقل 

الفضائي يتكفل بالباقي.
  (٢) إقامة الفنادق والشـــقق الفندقية 
الســـتضافة املاليني من املشاهدين تعني 
بقاءها خالية بعد انتهاء البطولة، وقد يكون 
مناسبا إشراك دولة اإلمارات ونعني دبي 
بالتحديد وأبوظبي في استضافة جزء من 
تصفيات البطولة لوفرة الفنادق والشقق 
الفندقية بها واحلياة االجتماعية املفتوحة، 
وهو أحد مطالب الفيفا، ولقدرة شركات 
طيران اإلماراتية واالحتاد والعربية على 
املساهمة في نقل املاليني، إضافة إلى سهولة 
التنقل من اإلمارات إلى قطر باجلو والبر 

والبحر والسكك احلديدية املنتظرة. 

 وصف صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفــــة آل ثاني أمير 
دولة قطر فوز بالده باستضافة 
املونديال عــــام ٢٠٢٢ بأنه يوم 
من أيام العرب. والوصف بليغ 
وينطــــوي على مغزى نابع من 
فطنة ليست مستغربة على سمو 
أمير قطر. فقد كان العرب قدميا 
يسمون احلروب أياما، وقت كان 
القتال يجري في النهار، ال الليل. 
ومن أشهر هذه األيام أو احلروب 

«يوم ذي قار».
إلى مصاف    بصعود قطــــر 
الــــدول القــــادرة علــــى تنظيم 
وإدارة الفعاليات العاملية حتتل 
املجتمعات اخلليجية والعربية 
منزلة رفيعة بني األمم األخرى، 
فهذا احلضور الدولي على صعيد 
اإلدارة والتنظيم واالستضافة 
ينزع عن العرب، إجماال السمعة 
الرديئــــة (اإلرهاب،  التقليدية 
اجلهل، الفوضى) ويخلع عليهم 
وشــــاحات حضارية تتناسب 

وروح العصر.
  ان الوصف الذي أطلقه صاحب 
الســــمو أمير قطر ينطوي على 
دعوة نبيلة وذكية للعرب بأن 
يربطوا حضورهم على املسرح 
اإلنساني باإلجنازات احلضارية 
واإلسهامات اإليجابية، والسعي 
إلى تخليــــص الذاكرة الثقافية 
العربيــــة مــــن بقايــــا احلروب 

والنزاعات.
  ذلك أن استضافة قطر لهذه 
العاملية  الرياضيــــة  املســــابقة 
والعمالقة حدث يفوق في أهميته 
العــــرب وحروبهم  أيام  جميع 

وصراعاتهم.
  مبروك لقطر.. دوحة احملبة 

والتسامح والوعد اجلميل. 

 مفتي السعودية يفتي 
  بعدم جواز طبع القرآن على «التورتة»

 األمن الفلسطيني: استمرار اعتقال
   «مدعي األلوهية» لضمان أمنه!

الشــــيخ   أفتــــى 
عبدالعزيز آل الشيخ، 
مفتــــي عــــام اململكة 
العربية الســــعودية، 
بعدم جــــواز طباعة 
شكل القرآن أو بعض 
آيات منه على التورتة 
أو املأكوالت، في بعض 
املناسبات، معتبرا ذلك 

استهانة بالقرآن.
  وأضاف املفتي، في 
مــــع صحيفة  حديث 
االقتصادية السعودية، 

امس أن طباعة شكل القرآن الكرمي أو بعض آياته على شيء 
مخصص لألكل تعد اســــتهانة وغير جائز. وأضاف املفتي 
«تكرمي القرآن ال يكون بطباعته وأكله بل بحفظ آياته وقراءته 
واالستماع إليه والقيام مبا جاء به وليس بتزيني الكيك ثم 
أكله. يذكر أنه انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة طلب بعض 
املدارس أو حلقات حتفيظ القرآن أو األفراد من محال حلويات 
طباعة شكل املصحف أو آيات منه ملناسبات مختلفة كإمتام 
الطالب حفظ القرآن أو النجاح على «التورتة»، وقال باعة في 
محال حلويات إن «طلبات عدة تأتي إلى محالهم لطباعة شكل 

القرآن في ختام حفالت التحفيظ في بعض املدارس». 

 رام اهللا ـ وكاالت: افادت مصادر امنية فلسطينية االثنني 
املاضي بأن صاحب مدونة فلسطينيا كان قد ادعى االلوهية 
ومت اعتقاله في نهاية اكتوبر املاضي لتعليقات مسيئة لالسالم، 
اليزال موقوفا لضمان أمنه. وصرح مصدر امني في مدينة 
قلقيلية (الضفة الغربية) الفلسطينية حيث اعتقل صاحب 
املدونة البالغ من العمر ٢٦ سنة ويوقع باسم وليد احلسيني، 
لـ «فرانس برس» بأنه «من املســــتحيل اطالق سراحه ألننا 
نخشــــى من ان يتعرض للقتل على ايدي افراد من اسرته». 
وقال جو ستورك نائب مدير دائرة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان «تأكيدات 
السلطة الفلسطينية ان احلسيني اهان املسلمني ليست سببا 
الحتجازه بشــــكل تعســــفي». واعتقل صاحب املدونة بعد 
«االســــاءة الى النبي محمدژ والقرآن» وجراء كتاباته على 
مدونته وموقع فيس بوك بحســــب هيومن رايتس ووتش. 
وقالت املنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق االنســــان «اذا 
كان تعبير شخص عن آراء غير شعبية يعرضه لردود فعل 
عنيفة فمن واجب الســــلطات حمايتــــه وليس تقييد حرية 
تعبيره». وكانت مذكرة نشــــرت في ٢٩ نوفمبر على مدونة 
وليد احلسيني قدمت «اعتذارات للمسلمني وكل الذين يؤمنون 
بإله واحد في العالم». وجاء في النص «اقدم اعتذاراتي عن 

االهانة التي سببتها لكل االديان وخصوصا االسالم».

 الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٥  الفجر 
 ٦٫٢٩ الشروق 

 ١١٫٣٩ الظهر 
 ٢٫٣١ العصر 

 ٤٫٥٠ المغرب 
 ٦٫١٢ العشاء 

 البقاء هللا 
 حور عبداهللا محمد عبداهللا دشتيـ  سنةـ  قرطبة 
ـ ق٢ ـ ش الرابــــع ـ ج٥ ـ م١٦ ب ـ ت: 

.٩٠٠٠٨٥٨٨
  غزوة عجيل ملحم العازمي، أرملة مرزوق فالح 
خضيــــر العازمي ـ ٦٨ عامــــا ـ الرجال: 
القرينـ  ق٢ـ  ش٤ـ  م٥١ـ  ت: ٥٠٥٣٠٢٠٠ 
ـ ٩٩٠٤٠٢٥٠ ـ النســــاء: بيان ـ ق٨ ـ ش 

األول ـ ج٤ ـ م٦ ـ ت: ٩٩٧٨٠٨٨٣.
  سالم بالل صالح اخلرافي ـ ٧٧ عاما ـ الرجال: 
السالمـ  ق٧ـ  ش٧٠٥ـ  م٢٤ـ  ت: ٦٥٩٠٠٩٠٨ 

ـ النساء: القادسية ـ ق٦ ـ ش٦٢ ـ م٧.
  قماشـة جابر احبيش، ارملــــة علي عبداهللا 
العجمي ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: هدية ـ ق٣ 
ـ ش٦ـ  م٢٤ـ  ت: ٦٦٨١٠٤٠٥ـ  النساء: هدية 

ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٢٢ ـ ت: ٦٦٠١٦٩٩٥.
  إميـان عبدالعزيز عبدالكـرمي املاضي ـ ٣٥ عاما 
ـ الرجال: اليرمــــوك ـ ق٤ ـ ش١ ـ م٣٦ ـ 
مقابل الطابوق الرملي ـ ت: ٩٩٨٨٤٤٥٣ 
ـ النساء: اليرموك ـ ق٣ ـ ش١ ـ م٩ ـ ت: 

.٦٦٧٧٣٨٨٠
  حصة ناصر مبارك العمر، ارملة فهد ســــليمان 
جاســــم الســــهلي ـ ٨٠ عامــــا ـ الرجال: 
اخلالديةـ  ق٣ـ  ش٣٠ـ  م٨ـ  ت: ٩٩١١٧٧١١ 
ـ النســــاء: قرطبة ـ ق٤ ـ ش األول ـ ت: 

.٩٩٦٠١٣١٥

  مباركة علي معيض العجمي، ارملة ساري سعد 
العجمي ـ ٨٣ عاما ـ صباح السالم ـ ق١٣ 
ـ  ـ ش١ ـ ج١١ ـ م٤٢ ـ ت: ٥٥٢٣٣٣٣٤ 

.٦٦٦٧٨٨٨٩
  حصة داود سـليمان الشـعيل، أرملة سليمان 
عبداهللا الرجيبــــة ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: 
العمريةـ  ق٣ـ  ش٣ـ  م٢ـ  ت: ٩٩٦٤٠٥٠١ 
ـ ٢٤٧١٩١٩٠ـ  النساء: العدانـ  ق٦ـ  ش١٣ 
ـ م٢١ ـ ت: ٢٥٤١٩٩٩٣ ـ الدفن التاســــعة 

صباحا.
  عبداهللا صقر عبداهللا الفهدـ  ٢٠ عاماـ  الرجال: 
ديوان الفهدـ  العديليةـ  ق٣ـ  مقابل نادي 
كاظمة ـ ٢٢٥٥٢١٥٦ ـ النســــاء: العديلية 
ـ ق٢ـ  ش ســــلطان الكليــــبـ  م٥٥ـ  ت: 

٢٢٥٦٢٢٨٨ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  محمـد عباس حسـن أبل منصـوريـ  ٥٧ عاماـ  
الرجال: مسجد اإلمام احلسن بيان ـ ت: 
٩٤٩٩١٧٧٧ـ  ٩٩٠٣١٣٣١ـ  النساء: الدعيةـ  
ق٣ ـ ش٣٣ ـ م١١ ـ ت: ٦٦٠٠١٩٨٢ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  كاظميـة صالح محمـد السـالم، زوجة محمد 
سالم السالمـ  ٧١ عاماـ  الرجال: حسينية 
العباسية ـ املنصورية ـ ت: ٢٢٥١٤٦٥١ ـ 
٦٦٤٣٤٠٠٣ـ  النساء: مشرفـ  ق٢ـ  ش٥ 

ـ م٢٤ ـ ت: ٢٥٣٨١٤٦١. 

 أبطال «خليجي ٢٠» اليوم وياكم
 تستضيف «األنباء» اليوم مدرب «األزرق» غوران توڤاريتش 
ومساعده عبدالعزيز حمادة واملشرف علي محمود ونخبة من 
جنوم منتخبنا الوطني لكرة القدم بطل «خليجي ٢٠» بينهم 
فهد العنزي أفضل العب في الـــدورة ونواف اخلالدي أفضل 
حارس مرمى والنجوم وليد علي وفهد األنصاري ومحمد راشد 

الفضلي وصالح الشـــيخ ما بني الســـاعتني ٤ و٦ مساء وذلك 
للحديث حول اسرار الفوز بكأس اخلليج للمرة العاشرة في 
تاريـــخ «األزرق» وحظوظ منتخبنا في املنافســـة على الفوز 
بكأس آســـيا ٢٠١١، باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك 

على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 


