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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ارتفاع شعبية أوباما من جديد باستطالعات الرأي.

  ـ لكن في الشرق األوسط اعتقد أن شعبيته في أحسن األحوال مازالت 
على حالها.

 اإلعالن عن أفضل ١٠٠ جامعة بالعالم وماكو بينها جامعات عربية.
  ـ خبر طبيعي! 

 أبواللطف  واحد

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 الغماز الهماز

 نهى القـــرآن الكرمي عن 
النميمة والغيبة، وشّبهها 
بأكل حلم األخ ميتا، فغيبة 
اآلخريـــن والتحدث عنهم 
بالباطـــل بهتـــان يعد من 
أبشع خصال البشر، ومكمن 
بشاعته أنه كاملوت الصامت 
يلحق األذى باألبرياء دون 
أن يشعروا به، فالناس تظن 
بهم السوء من غير أن يدرك 
األبرياء تلك الظنون، وكأنهم 
يتجولون في الطرقات عراة 

وما هم بالعراة.
  تعكـــس النميمة نقصا 
حادا في شـــخصية الغماز 
الهماز الذي يغتاب الناس، 
فمـــن ال ذمـــة لـــه يتعمد 
التشكيك في ذمم اآلخرين، 
ومن تورط في ماض ملطخ 
بالنجاســـة يتقصد الطعن 
في أخالق اآلخرين، وهكذا 
يتحدد موضع النقص لدى 
النمام حسب موضوع الغيبة 
أو «احلش» حسب لهجتنا 

احمللية.
  الغيبة أقرب الى املرض 
في شخصية القتات، فالذي 
يقت باآلخريـــن ويتحدث 
عنهم بســـوء في حضرتك 
سوف يقت بك أمام اآلخرين 
عند غيابك، وحسب القول 
املشهور «من ّمن لك ّمن بك» أما 
العاقل فال يفرح حني يهمس 
له القتات النمام بأمر يعيب 
اآلخرين بل يبادر بردعه كي 
ال يكون شـــريكه في اإلثم 

واجلور والبهتان.

 البقاء هللا 
 عيـدة حمـدان عيد احلصم الرشـيديـ  ٦٥ عاماـ  
الرجال: القيروانـ  ق٣ـ  ش٣٣٠ـ  م٣٨ـ  ت: 
٦٠٣٩٨٤٨٩ـ  ٢٤٦٦٣٦١٦ـ  النساء: القيروان 

ـ ق٣ ـ ش٣٣٠ ـ م١١ ـ ت: ٢٤٦٦١٧٨٠.
  خالد سالم عبدالرحمن الصانعـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: 
ضاحية عبداهللا السالمـ  ق١ـ  ش نصف 
اليوســـف ـ ج١٣ ـ م٧ ـ ت: ٦٦٦٢٢٤٤٠ ـ 
النساء: الســـرة ـ ق٢ ـ ش١١ ـ م٢٧ ـ ت: 

.٢٥٣١٢٦٥٧
  طيبة يوسف عبدالعزيز الياقوت، أرملة عبداحملسن 
أحمد الياقوتـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: الفيحاء 
ـ ق٢ـ  ج٢٧ـ  م١ـ  ديوان الياقوتـ  مقابل 
مركز شباب الفيحاء ـ ت: ٢٢٥٤٤٠٥٩ ـ 
النساء: العديلية ـ ق٢ ـ ش٢٩ ـ م٨ ـ ت: 

.٢٢٥٣٣١٩٨

  فهد محماس مهدي العدوانيـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: 
العمريةـ  ديوان العداوينـ  ت: ٦٥١١٧٠٢٦ 
ـ ٩٤٤٠٢٤٤٤ ـ النساء: الفردوس ـ ق٦ ـ 

ش األول ـ ج٢ ـ م١٦ ـ ت: ٢٤٨٨٦٨٢٦.
  محمد عبداهللا محمد الربيشـ  ٦٨ عاماـ  الرجال: 
السرةـ  ق٤ـ  ش٦ـ  م٤٠ـ  ت: ٦٦٩١٦٣٢٣ 
ـ النساء: الرابية ـ ق١ ـ ش٣٥ ـ م٨ ـ ت: 

.٢٤٧٣٢١١١
  فاطمة مصطفى محمد، أرملة حمدي سيد إبراهيم 
محمد القطانـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: الزهراء 
ـ ق٤ ـ ش٤١٩ ـ م٣٤ ـ ت: ٦٦٢٤٧٥٣٩ ـ 
٦٦٦٢٧٦٧٢ـ  النساء: مبارك الكبيرـ  ق٥ 

ـ ش٢٢ ـ م١٩ ـ ت: ٩٧٩٢٨٣٢٣.
  ميثة مرزوق محمد فجري الفجـري، زوجة ثنيان 
جاسم محمد العثمانـ  ٥٧ عاماـ  الرجال: 

جنوب الســـرة (السالم) ـ ق٣ ـ ش٣١٥ 
ـ م٥ (ديوان العثمان) ـ ت: ٦٦٦٣٣٢٠٧ 
ـ النســـاء: القادسية ـ ق٢ ـ ش٢٣ ـ م٣ ـ 

ت: ٢٢٥٧١٣٠٨.
  عبيد بن مستور بن فهيد العازميـ  ٨٥ عاماـ  الرجال: 
الرقـــة ـ ق٧ ـ ش١١ ـ م٣٦١ ـ ديـــوان بن 
مستور مقابل ضاحية الشهيد فهد األحمد 
ـ ت: ٩٩٠٧٣٩٠٨ ـ النساء: جابر العلي ـ 
ق٦ـ  ش٣٠ـ  م٣٠ـ  ت: ٩٩٨٨٥٢٢٤ـ  الدفن 

بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
  محمد شيحان حميدان الشمريـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: 
خيمـــة مقابل مستشـــفى اجلهراءـ  ت: 
٩٩٩٢٢٣٨٣ ـ النساء: تيماء ـ ق٦ ـ ش٨ ـ 
م٥٣٧ـ  ت: ٩٩٣٨٦٥٤٦ـ  الدفن بعد صالة 

اجلمعة مبقبرة اجلهراء. 

 ٥٫٢٠ الفجر 
 ٦٫٤٤ الشروق 

 ١١٫٥٧ الظهر 
 ٢٫٥١ العصر 

 ٥٫١١  المغرب 
 ٦٫٣٢ العشاء 

صالة 
ت ال

مواقي
 

 شيخ األزهر يتدخل إلنهاء قضية طالق القرضاوي من الجزائرية أسماء

 القاهرة ـ وكاالت: نظر القضاء القطري امس في 
قضية الشيخ د.يوسف القرضاوي وزوجته اجلزائرية 
اسماء بن قادة، وهي القضية التي أثارت جدال إعالميا 

كبيرا في الفترة األخيرة.
  وبحســـب جريدة «اخلبر» اجلزائرية فان شيخ 
األزهر د.احمد الطيب تدخل لدى الشيخ د. يوسف 
القرضاوي إلنهاء قضية طالقه من زوجته اجلزائرية 
أسماء بن قادة، وقال املصدر نفسه ان شيخ األزهر 

الذي التقى قبل فترة قصيرة الشيخ القرضاوي في 
العاصمة املصرية القاهرة، في لقاء دام ساعة كاملة، 
طلب من الشيخ القرضاوي اعطاء الزوجة اجلزائرية 
حقها، وانهاء القضية بشـــكل سريع، كونها أساءت 
بصورة مباشـــرة الى د.القرضاوي، وســـتكون لها 

تداعيات كبيرة على صورة علماء املسلمني.
  وأضافت الصحيفة: ونقلت املصادر نفسها، على 
لسان شيخ األزهر قوله للشـــيخ القرضاوي: «لقد 

أكلتها حلما ورميتها عظما، وان هذه الســـيدة كانت 
أمانة في عنقك وحتدت أهلها املعارضني لالرتباط، 
وانتقلت معك في رحلة هذا الزواج من بلد الى بلد، 
وضحت بكل شيء في سبيل استمرار هذا الزواج»، 
وأضاف: «فما كان يليق بك ان تفعل بها ما فعلت»، 
مؤكدا انه التقـــى الدكتورة في مؤمترات في أوروبا 
وانها على مســـتوى من الفكر والثقافة واحلضور 

واألسلوب. 

 أكد أنها تتمتع بمستوى فكري عال

 أسماء بن قادة 

 هيالري تسقط عند مدخل الطائرة 

 عيسى رمضان 

 د.احمد الطيب  د. يوسف القرضاوي 

 كلينتون تتعثر وتسقط عند مدخل
   طائرة أقلتها من صنعاء

 سقطت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون عنـــد مدخل الطائرة 
األميركية أثناء مغادرتها العاصمة اليمنية 

صنعاء مساء أول من أمس.
  وفـــي التفاصيل حســـب «ســـبق» 
االكترونية أن وزيرة اخلارجية األميركية 
عند صعودها ساللم الطائرة ووصولها 
إلى باب الطائرة التفتت إلى مودعيها في 
املطار من املسؤولني اليمنيني، لتوديعهم، 
وحني همت بالدخول تعثرت وســـقطت 
داخل الطائرة، فقام أحد مساعديها بتقدمي 

العون لها، فيما قام كابنت الطائرة بإطفاء 
أنوار الطائرة إلـــى أن متكنت هيالري 
من الوقوف علـــى قدميها والتوجه إلى 
مقعدها. يشار إلى أن هيالري كانت قد 
قامت اليوم بزيـــارة خاطفة الى اليمن 
استمرت ساعات، التقت خاللها املسؤولني 
اليمنيني، ووصلت كلينتون مع مساعدها 
لشؤون الشرق األوسط جيفري فيلتمان 
في الواحدة والنصف ظهر امس في زيارة 
لم يعلن عنها قبل، وتعد األولى لوزير 

خارجية أميركي منذ عشرين عاما. 

 أحد مساعديها قدم لها العون والكابتن أطفأ األنوار

 رمضان: الحرارة المست درجة التجمد فجر أمس 
   وأمطار متوقعة خالل نهاية األسبوع 

 حراس سجن بيلمارش يعتدون على «أبو حمزة» بالضرب
 وكاالت: كشف بيان نشرته جريدة الشرق االوسط، عن اعتداء حراس 
سجن بيلمارش على «ابو حمزة املصري» القيادي االصولي واصابته 
بجروح، واحملتجز في السجن شديد احلراسة ضمن عنابر الفئة االولى. 
وتابعت: وقال بيان مركز «املقريزي» الذي يديره االســــالمي املصري 
د.هاني الســــباعي: افادتنا عائلة مصطفى كامل الشهير بـ «أبو حمزة 

املصري»، بأن عشــــرة من حراس سجن بيلمارش بلندن اعتدوا عليه 
بالضرب بعد ان طرحوه ارضا واصابوه بعدة اصابات في جسده ليلة 
اول من امس اثناء وجودهم في زنزانته للتفتيش، بعد ان طلب نقله 
مــــن تلك الزنزانة، وان «ابو حمزة» اعلن اضرابه املفتوح عن الطعام، 

بعد ان قاموا بتكسير محتويات زنزانته وحاجاته الشخصية. 

االحد املقبل حيــــث تبدأ درجات 
احلرارة باالنخفاض مجددا لتكون 
العظمى دون العشرين مئوية مرة 

أخرى.
  وعن فرصة ســــقوط االمطار 
فــــي الفترة املقبلة بــــّني رمضان 
انها ســــتكون أفضل من االشهر 
املاضيــــة وانه «مــــن املتوقع ان 
تشهد البالد أمطارا متفرقة خالل 
نهاية االســــبوع املقبــــل». وذكر 
ان فترة فصــــل اخلريف املاضي 
وبداية الشتاء احلالي كانت من أشد 
فترات اجلفاف على البالد منذ بدء 
الرصد املناخي الرسمي فيها في 

خمسينيات القرن املاضي.
  وأشار الى ان فترة ما يسمى بـ 
«برد املربعانية» تنتهي منتصف 
الشهر اجلاري وتأتي بعدها فترة 
«برد النعامي» وتســــتمر ١٣ يوما 

وهي من أبرد فترات السنة. 

رياح شمالية غربية.
  وتوقع ان تبدأ الرياح بالتغير 
فتتحــــول الى جنوبية شــــرقية 
(كوس) وترتفــــع معها الرطوبة 
النســــبية وتتشــــكل كميات من 
الســــحب مع ارتفاع نســــبي في 
اليوم  درجات احلــــرارة وذلــــك 

وغدا.
  كمــــا توقع ازديــــادا في كمية 
السحب اليوم مع فرصة لسقوط 
بعض االمطار املتفرقة، خصوصا 
في املناطق الشــــمالية من البالد 
مع زيادة فرصة االمطار السبت 
ونشاط في سرعة الرياح اجلنوبية 
الشــــرقية وارتفــــاع فــــي أمواج 

البحر.
  وقال رمضان ان درجة احلرارة 
العظمى سترتفع السبت لتصل الى 
نحو ٢٣ درجة مئوية قبل ان تعود 
الرياح الشمالية الغربية الباردة 

  وأوضح أن البالد تأثرت خالل 
االيام املاضيــــة باملرتفع اجلوي 
الذي كان مصحوبا  الســــيبيري 
بــــاردة انخفضت  بكتلة هوائية 
معها درجــــات احلرارة بشــــكل 
ملحوظ، فكانت مــــا بني الباردة 
نهارا وشــــديدة البرودة ليال مع 

 كونــــا: قال خبيــــر التنبؤات 
اجلوية والبيئة في إدارة االرصاد 
اجلوية عيسى رمضان ان احلرارة 
المست درجة التجمد فجر أمس في 
بعض مناطق البالد، والتي يتوقع 
ان تشهد بعض االمطار في عطلة 

نهاية االسبوع.
  وأضــــاف رمضان ان محطات 
ادارة االرصــــاد اجلوية باالدارة 
العامة للطيران املدني املنتشرة في 
مناطق متعددة من البالد سجلت 
أدنى درجات  اليوميني املاضيني 

حرارة خالل هذا الشتاء.
  وذكر ان أدنــــى درجة حرارة 
سجلت في البالد فجر أمس كانت 
في جزيرة بوبيان وبلغت درجة 
التجمد (الصفــــر املئوي) بينما 
بلغت درجة احلرارة املسجلة في 
احملطة الرئيسية أي مطار الكويت 

الدولي درجتني مئويتني.

 الصفحة األمنية ص ٨  صفحة آراء ص٣١ 

حة 
ترا
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 ص16 

 بقلم: يوسف عبدالرحمن

 أتعبت «األبوة»
  من بعدك  يا أبا الوليد 

ولة 
قيل

 

 ص26 

 بقلم: صالح الشايجي 

 60 عاما
  إلى الوراء 


