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 تشابه األسماء يجعل 
أردنيًا مطلوبًا

  على ذمة ٣١ قضية

 زلزال يضرب ضواحي 
فارياب اإليرانية

 عمانـ  يو.بي.آي: بات األردني 
احمد اخلطيب يخشى اخلروج 
من منزله ألنه كلما غادره القي 
القبض عليه بتهم نصب واحتيال 
ثم يطلق سراحه بسبب تشابه 
اسمه مع اسم احد املطلوبني في 
٣١ قضية نصب واحتيال وكتابة 

شيكات دون رصيد.
  وذكرت صحيفة «الغد» اليوم 
األحد ان اخلطيب الذي يعيش 
في مدينة الزرقاء (شرق) طرد 
مــــن عمله كبائــــع مالبس على 
اثر املالحقة األمنية له. ويؤكد 
اخلطيب انه لم ميتلك في حياته 
دفترا للشــــيكات فضال عن انه 
ليس الشخص املطلوب على ذمة 
القضايا فمشكلته الوحيدة هي 
تشابه اســــمه من أربعة مقاطع 
مع اسم شــــخص مطلوب على 
خلفية حكم قضائي بالسجن ملدة 
عام وحضور جلسات عشرات 
القضايا. وأشار إلى أن املطلوب 
األصلي من مواليد ١٩٦٧ بينما هو 
عمره ال يتجاوز ٢٠ سنة متسائال 
«اال تكفي هذه البينة البسيطة 
إلثبات أنني لست املتهم املطلوب 
للعدالة». وكان اخلطيب اعتقل 
في نظارة مديرية شرطة محافظة 
الزرقاء حيث بات ليلة وعرض 
في اليوم الثالث أمام جهة التي 
تطلب املتهم األصلي (مدعي عام 
جنوب عمان) حيث أمضى ليلة 
أخرى. وأضاف «أمضيت ساعات 
طويلة في نظارة االدعاء العام 
قبل أن يتبني للمدعي العام أنني 
لست الشخص املطلوب على ذمة 
القضايا وقام بإعطائي كف طلب 

لثالث قضايا ينظر بها». 

ـ أ.ش.أ: ضـــرب   طهـــران 
زلزال بقـــوة ٥٫١ درجات على 
مقياس ريختر ضواحي منطقة 
فارياب مبحافظة كرمان «جنوب 
شـــرقي إيران». ونقلت وكالة 
الرســـمية االيرانية عن  ارنا 
مصادر في مركز رصد الزالزل 
التابع ملؤسسة اجليوفيزياء 
بجامعة طهران أن الزلزال وقع 
فجر امس. ولم تورد الوكالة 
االيرانية اية تقارير عن حجم 
االضرار واخلســـائر احملتملة 

الناجمة عن الزلزال. 

 انتحار تلميذ جزائري شنقًا
  متأثرًا ببرنامج تلفزيوني

 فوجئ اجلمهــــور الذي جاء خصيصا ملشــــاهدة 
العرض املسرحي للممثل الكوميدي السويدي «السه 
اريكسون»، على مسرح «اوبسال» عندما وقع وهو

يصرخ من األلم، اذ لم يتوقع احد انه لفظ انفاســــه 
االخيرة.

  وبسبب املفاجأت التي شهدها العرض املسرحي لم 
يتوقع احد انه يلفظ انفاسه، ولكن احد املمثلني تدخل 
ليتأكد مما حصل وســــأل عن طبيب بني احلاضرين، 
فصعد الطبيب الى املســــرح ليعلن وفاة املمثل التي 
فاجأت اجلمهور بعد ان كان يضحك مستمتعا بالعرض 

الكوميدي. 

 اجلزائر ـ د.ب.أ: أقـــدم تلميذ جزائري ال يتعد 
عمره ١٢ عاما على االنتحار شنقا عندما حاول تقليد 
احد مشاهد برنامج «برج االبطال» الذي يعرضه 

التلفزيون احلكومي.
  ذكرت صحيفة «الشـــروق اليومي» في عددها 
الصـــادر امس ان التلميذ «ب.بالل» الذي يســـكن 
قرية الطليانة بأعالي جبال بلدة بني جبيبي بوالية 

جيجل الواقعة شرقي البالد، جلأ الى كوخ لتقليد 
احد مشاهد برنامج (برج االبطال) الذي يعرضه 
التلفزيـــون اجلزائري، فوضع رزمتني من العلف 
الذي يقدم للحيوانات وصعد فوقهما قبل ان يلف 
رقبته بحبل، وبعد سقوط رزمة العلف وجد نفسه 
معلقا بني السماء واالرض ليلفظ انفاسه االخيرة 

على الفور. 

 وفاة الممثل السه اريكسون
  على المسرح 

 السه اريكسون 

 باحث إنجليزي يبحث في جذور الخالف السني ـ الشيعي

 أيمن زيدان: اصابة إبني بالسرطان امتحان إلهي 

وإلى اليمن وإلى احليرة واحتكوا 
بالناس هنــــاك، ومن ثم فهم أهل 
السياسة والقادرون على خوض 

غمارها.
  ويقــــول النمنــــم: يستشــــهد 
املؤلف بعبارة كريســــتيان هبل 
«ان التراجيديا احلقيقية في العالم 
ليست صراعا بني احلق والباطل او 
بني ما هو صحيح وما هو خطأ، امنا 
هي صراع بني فصيلتني»، ويعني 
ان الصراع الذي ظهر في التاريخ 
واملجتمع االسالمي بني أنصار علي 
وأنصار معاويــــة لم يكن صراعا 
بني حق وباطل بل هو صراع بني 
تيارين سياسيني، ومن هذه النقطة 
الكاتب أسس وأركان  يستعرض 
اإلسالم، ويخلص الى عدم وجود 
فارق بني املســــلم السني واملسلم 
الشــــيعي، على مستوى العقيدة 
والعبادات، وانه اذا كان للشيعة 
توقير خــــاص آلل البيت النبوي 
فلدى السنة حب خاص آلل البيت 
وقد ملس املؤلف ذلك بنفســــه في 
مصر خاصــــة وكذلك في تونس 

وشمال أفريقيا. 

 وكاالت: صــــدر كتــــاب عــــن 
العامة للكتاب  الهيئة املصريــــة 
عنوانــــه «ورثة محمــــد.. جذور 
اخلالف الســــني ـ الشــــيعي» من 
تأليف الكاتب االجنليزي برنابي 
روجرسون، وترجمه د.عبدالرحمن 
الشيخ، وقام بالتعليق عليه عضو 
مجمع البحوث االسالمية باألزهر 

د.عبداملعطي بيومي.
  وحســــبما كتب حلمي النمنم 
بصحيفة «االحتاد» االماراتية، قّدم 
املؤلف كتابا عميقا مكتوبا بروح 
من التعاطف مع التاريخ االسالمي 
واملسلمني، ساعده على اجناز هذا 
الكتاب عدة عوامل منها الترجمة 
االجنليزيــــة للمصــــادر العربية 
للتاريخ االسالمي مثل طبقات ابن 
سعد، والسيرة النبوية البن اسحق 
وتاريخ الطبري وتاريخ الواقدي 
في ٨٤ مجلــــدا، والتي رجع اليها 

قبل اصدار كتابه.
  كذلك قام املؤلف وهو متخصص 
في علــــم االنثروبولوجيا بزيارة 
املنطقة موقع األحداث األولى في 
اجلزيرة العربية، فزار كل من مكة 

املؤلف ان جناح مكة او املهاجرين 
والذي كان ميثله أبوبكر الصديق 
وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما 
كان البد له ان يتفوق على جناح 
األنصار بقيادة سعد بن عبادة، ألن 
األنصار كانوا من أهل املدينة، وهم 
أهل زراعــــة في املقام األول بينما 
القرشــــيون أو املكيون كانوا أهل 
جتارة وقوافل خرجوا الى الشام 

املكرمة واملدينة املنورة ثم العراق 
وســــورية ومناطق القبائل حيث 
تعرف على أمناط حياة سكان هذه 

البلدان.
  يســــتعرض الكاتب بحســــب 
املصدر نفســــه اخلالف الذي وقع 
بعد وفاة الرسول ژ بني املهاجرين 
واألنصار حول من يخلف النبي ژ 
فيما عرف بحادث السقيفة، ويرى 

  كما نفى وجود خالف مع الفنان 
جمال سليمان، وقال انهما درسا 
معــــا وتخرجا فــــي املعهد العالي 
الدفعة  فــــي  للفنون املســــرحية 
نفسها، معتبرا أنه السفير احلقيقي 
للدراما السورية في العالم العربي، 
خاصة بعد جناحه الكبير في الدراما 

املصرية.
  وأكــــد زيــــدان عــــدم وجــــود 
املمثلني السوريني  منافســــة بني 
الذيــــن يعملون فــــي مصر، امنا 
هناك تكامل بينهم، مشيرا الى أن 
أكثر من  املمثلني املصريني  أجور 
نظرائهم في سورية بسبب وجود 
سوق داخلي كبير في مصر يسمح 

بتعويضاالجور املرتفعة.
  ورفض الفنان السوري وصفه 
بالنرجســــية كما قال عنه الفنان 
ســــامر املصري، وقال انه أبعد ما 
يكون عن النرجسية، مشيرا الى 
أن املصري مــــن حقه أن يقول ما 
يعجبه لكنهما صديقان وجمعتهما 

أعمال جيدة منذ فترة. 

يعد مبثابة رســــالة لكل مرضى 
السرطان ملواجهة هذا املرض اللعني 

وهزميته.
  ونفى زيــــدان أن يكون هناك 
خالف بينــــه وبني مواطنه املمثل 
باسم ياخور، مشيرا الى أن هناك 
اختالفا فقــــط في وجهات النظر، 
وأن ذلك ال مينعه من االعتراف بأن 

ياخور من املمثلني املجتهدين.

 أبوظبيـ  ام بي سي: أكد املمثل 
السوري أمين زيدان أن اصابة 
جنلـــه نوار مبرض الســـرطان 
هو امتحان من اهللا، وأنه مؤمن 

بقضائه.
  وفي حني اعتبــــر أن طموحه 
الفني كان ســــبب فشل زيجاته، 
فانه نفى وجود خالفات بينه وبني 
الفنانني جمال ســــليمان أو سامر 

املصري أو باسم ياخور. 
  وقال زيدان ـ فــــي مقابلة مع 
برنامــــج «هال وغــــال» على قناة 
«أبوظبي االمارات»ـ  ان اصابة ابني 
نوار مبرض السرطان هو امتحان 
صعب من اهللا سبحانه وتعالى، 
مشيرا الى أنه مؤمن بقضاء اهللا 
وقدره، وأنه صابر على هذه االزمة 
ولديه ثقة كبيرة في شفائه بقدرة 

اهللا عز وجل.
الســــوري عن  الفنان    وأعرب 
تفاؤلــــه مبواجهة ابنــــه للمرض 
وقدرته وعزميتــــه على تخطيه 
في الفترة املقبلــــة، الفتا الى أنه 

الرياح اجلنوبية الشــــرقية دافئة وتزدادا 
ســــرعة الرياح التي قــــد تصل إلى ٣٢كم/

ساعة واحلرارة مابني ٢٤ و٢٦ مئوية برياح 
معتدلة ليال وحرارة تتراوح مابني بني ١٢ 
و١٦ درجة مئوية أما عن حالة البحر فهو 
بصورة عامة خفيف املوج ويدخل البحر 
في فترة الفساد املناســــبة للصيد ومياه 
البحر تخف قــــوة التيارات البحرية فاملد 
األول في الســــاعة ٣ فجرا واملد الثاني في 
الســــاعة ٢٫١٥ بعد الظهر. وتوقع ان تظل 
املنطقة يوم اخلميس متأثرة كلها باملنخفض 
اجلوي لذلك ســــيكون اجلو غائما جزئيا 
مع تراجع كبير لفرص تســــاقط األمطار 
في ظل اســــتمرار وجود اجلبهة الهوائية 
املتمركزة في جنوب العراق وتأثر شمال 
الكويت بها ويحتمل تركز األمطار القليلة 
املتوقعة باملنطقة اجلنوبية، وتوقع املرزوق 
ان تكــــون هناك فرصة ضئيلة لتســــاقط 
األمطار في صبيحة يوم اجلمعة احلادي 
عشر من مارس بعد ان يتحرك املنخفض 
اجلوي باجتاه الشــــرق ويتركز في ايران 
ويسيطر على املنطقة نطاق من الضغط 
املرتفع. أما حالة الطقس يوم الســــبت ١١ 
مارس فستشهد متركزا لضغط مرتفع في 
وسط اجلزيرة العربية ميتد إلى غرب ايران 
مسببا سقوط أمطار في منطقة الرياض في 
اململكة العربية السعودية مساء االثنني أو 
صباح الثالثاء متوقعا ان يكون اجلو في 
الكويت صحوا خاليا من الغيوم والرياح 
شمالية غربية خفيفة السرعة ومعتدلة في 
برودتها وسرعة الرياح ٩كم/ ساعة واجلو 
مييل إلى البرودة بعض الشيء بدرجات 
حرارة مابني ٢١ و٢٣ مئوية والرياح خفيفة 
السرعة ليال واحلرارة احلرارة بني ١٣ و١٥ 

درجة مئوية. 

قليلة ومتفرقة من املطر بســــبب اجلبهة 
الهوائية التي ســــوف تتمركز في جنوب 
العراق وميتد تأثيرها إلى شمال الكويت. 
وقال ان الرياح ســــتكون وقتها جنوبية 
شرقية دافئة متقلبة االجتاه نشطة السرعة 
وسرعتها قد تتجاوز ٢٨كم/ ساعة. في حني 
ان معدل درجات احلرارة ســــيكون خالل 
النهار مابني ٢٤ و٢٦ مئوية والرياح معتدلة 
خالل الليل فيما تنحصر درجات احلرارة 
ما بني ١١ و١٤ درجة مئوية والبحر خفيف 
املــــوج بصورة عامة وهو في فترة احلمل 
ومياه البحر ســــتكون ذات تيارات قوية 
غير مناسبة للصيد فاملد األول في الساعة 
٢٫١٥ فجرا واملد الثاني في الساعة ٢٫٠٠ بعد 
الظهر. وأضاف ان بعد غد سيشهد سيطرة 
منخفض جوي يشمل اجلزيرة العربية كلها 
مسببا استمرار حالة اجلو الغائم جزئيا مع 
ازدياد فرصة تساقط األمطار مترافقا مع 
استمرار وجود اجلبهة الهوائية املتمركزة 
في جنوب العراق والتي تؤثر على شمال 
الكويت ويرجح ان تكون كمية األمطار فيها 
أكثر من املنطقة اجلنوبية في حني تستمر 

 توقــــع الباحث الفلكي عــــادل املرزوق 
تغييرا جديدا في حالة الطقس قد يتسبب 
في هطول أمطار رعدية متفرقة غدا وبعد 
غد األربعاء والسبت القادم كذلك، مبينا ان 
موسم البر مازال مشجعا ومغريا ودرجات 
احلرارة في الليل في املناطق املكشوفة وفي 
الشاليهات التزال مقبولة جدا وباردة الى 
حد ما في حني ان أنشــــطة احلداق مابني 
مناسبة وغير ذلك من جراء تفاوت مواعيد 

املد واختالف حركة التيارات.
  وأوضــــح املرزوق فــــي قراءته للحالة 
املناخية أليام األســــبوع اجلاري ان اجلو 
سيتلبد بالغيوم بدءا من أمس حيث تسيطر 
رياح شرقية متقلبة االجتاه معتدلة السرعة 
ال تزيد سرعتها على ١٤كم/ساعة واحلرارة 
٢٤- ٢٦ مئوية خــــالل النهار والرياح في 
الليل باردة بعض الشيء ودرجة احلرارة 
ما بني ٦ و٩ درجات مئوية والبحر خفيف 
املوج وهو في فترة احلمل بتيارات قوية 
غير مناسبة للصيد فاملد األول في منتصف 

الليل واملد الثاني في فترة بعد الظهر. 
  وعن حالة الطقــــس اليوم االثنني قال 
الباحث الفلكي ان يســــتمر غائما جزئيا 
والرياح جنوبية شــــرقية متقلبة االجتاه 
نشطة وسرعتها قد تتجاوز ٢٤كم/ ساعة 
فــــي حني ان درجة احلرارة تتراوح ما بني 
٢٤ و٢٦ مئوية وتكــــون الرياح في الليل 
معتدلــــة واحلرارة تتــــراوح ما بني ٩ و١٢ 
درجات مئوية، أما البحر فسيكون خفيف 
املوج وهو في فترة احلمل وتيارات مياه 
قوية وغير مناسبة للصيد فاملد األول سيبدأ 
في الســــاعة الواحدة والنصف فجرا واملد 

الثاني في فترة بعد الظهر.
الغيــــوم اجلزئية  املــــرزوق ان    وذكر 
ستسود غدا الثالثاء مولدة فرص زخات 

 المرزوق: أمطار رعدية متفرقة غداً وبعد غد 

 الجمعان: «العقارب» اليوم وغداً يبدأ موسم «الحميم» 
 أكــــد الفلكي فــــي مرصد املــــرزم خالد 
اجلمعان أن موسم العقارب سينتهي اليوم 
ليبدأ بعدها ٢٦ يوما من أيام موسم احلميم 
الذي سيستمر حتى الثاني من شهر ابريل 
املقبل، وكلمة احلميم تعني االحســــاس 
باحلرارة بعد برودة الشتاء ويقسم البعض 
موسم احلميم الى قسمني هما احلميم االول 
واحلميم الثانــــي، ويلقبونه باحلميمني، 
وهما فترتان تكثر فيهما التقلبات وعدم 
االستقرار، وكل هذه التغيرات حتدث نتيجة 
لتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على 

الكرة االرضية.

  وأضـــاف اجلمعان ان هذه االيام تعد من 
أيام فصل الربيع التي متيل في الكويت الى 
احلـــرارة خالل النهار والـــى البرودة خالل 
الفترات املتأخرة من املساء وخالل الصباح 
الباكر، تتخللها بعض االيام املمطرة وبعض 
االيام املغبرة وأيام ميتزج بها االثنان نتيجة 
للتمازج بني الفصلني وهما الربيع والشتاء، 
وأمطار الربيع متتد طيلة موســـم العقارب 
واحلميـــم االول واحلميم الثاني حتى بداية 
موســـم التويبع في ٦/٢٠ وبعد ذلك ينتهي 
املوسم الطبيعي لنزول االمطار وفق تقومي 

 خالد اجلمعان املواسم. 

 أمين زيدان 


