
 محطات

 مشروع تزوج ومهرجان أصيلة
 في البدء نتقدم بتعازينـــا احلارة لليابان قيادة 
وشعبا على ضحايا فاجعة التسونامي، مستذكرين 
لهم موقفهم التاريخي املشرف إبان الغزو الصدامي 
الغاشم وقيامهم في نوفمبر ٩٠ بدعوة سمو األمير 
الشيخ جابر األحمد حلضور حفل تنصيب االمبراطور 
ورفضهم دعوة ممثل عن النظام الصدامي، ويستقبل 
الســـفير الياباني املعزين اليوم من الساعة ١٠ ـ ١٢ 

صباحا و٤ ـ ٦ مساء في منزله الكائن في بيان قطعة ٥، شارع ٤، جادة 
١، منزل ٢١، والوفاء ورد اجلميل.. شيء جميل..!

< < <  
  حضرت ضمن جمع غفير من اإلعالميـــني واألدباء والفنانني، دعوة 
الصديق الشيخ علي جابر األحمد لتناول الغداء وقضاء وقت ممتع في 
مزرعة «عزايز»، تلك الدعوة السنوية أصبحت وسيلة جميلة للتواصل 
بني أهل الكويت تضاف الى لقاءات الفرح والعزاء السريعة، بودنا ان يقوم 
آخرون بتكرار مثل تلك الفعاليات التي تعزز من أواصر الوحدة وتخفف 

من حدة الشحن والتشنج التي زادت عن حدها بني الكويتيني.
 < < <  

  للمعلومة األمن االجتماعي ال يقل أهمية عن األمن السياسي، فإحدى 
الظواهر اخلطيرة التي تضر بأمننا االجتماعي هي ظاهرة عزوف الشباب 
والشـــابات عن الزواج ومعها تفشـــي ظاهرة الطالق ألتفه األسباب ملن 
تزوجوا حتى وصلنا الى نسب خطيرة تظهر ان زيجة من ثالث تنتهي 

بأبغض احلالل.
< < <  

  ان ترك الشـــباب والشـــابات دون حتفيز أو دفع لهم إلكمال نصف 
دينهم يعني بقاءهم دون زواج، كما ان الزواج دون دورات إعداد وتأهيل 
وتدريب وغياب جلان مختصة إلصالح ذات البني يعني تفشـــي حاالت 
الطالق الالحقة، اما بســـبب اجلهل وعدم القدرة على حتمل املسؤولية 
مـــن أحد الطرفني أو كليهما، أو لعـــدم أهلية األهل واألقارب واألصدقاء 

للتوسط عند اخلالف.
< < <  

  اننا بحاجة ملشروع وطني يحمل مسمى «تزوج» تشارك فيه وزارة 
الشؤون واجلمعيات النسائية واخليرية والبنوك والشركات واملساجد 
واحلســـينيات واملختصون الصحيـــون والنفســـيون، وتتعدد مهامه 
واختصاصاته من خلق عمليات تأهيل للشـــباب والشابات الى عمليات 
تخفيف الكلفة املادية للزواج وإنشـــاء مســـتودعات أسماء ملن يرغب 
في إكمال نصف دينـــه وخلق جلان إصالح ذات البني، وإصدار كتيبات 
مختصة تعمل مبثابة املرشـــد الصالح واخلبير للمتزوجني، فمشـــاكل 

الزواج متشابهة ومتكررة وحلولها سهلة متى ما استعددنا لها.
< < <  

  آخـر محطة: (١): يزور البالد صديـــق الكويت الوزير املثقف محمد بن 
عيسى راعي مهرجان أصيلة الدولي وقد مت اخذ املوافقة احلكومية جلعل 
الكويت ضيف شرف املهرجان لهذا العام، نرجو ان نظهر بلدنا بصورة 
مشـــرفة أمام أهلنا في املغرب الشـــقيق الذي سيصبح مزار السائحني 
اخلليجيني هذا الصيف بسبب األوضاع السياسية في مصايف املشرق 

العربي.
  (٢) حملبي الطرب والفن املغربي األصيل، تقام الســـاعة ٨ هذا املساء 

على مسرح الشامية عدة عروض فنية مغربية.. ال تفوتكم! 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 نظرة إلى األفق

النـــاس بأوصاف   قذف 
حتط من كراماتهم ســـلوك 
غير مقبـــول على مختلف 
الصعد، ومتـــى ما بدر هذا 
السلوك ممن ميثل الشعب 
في البرملـــان الذي يفترض 
به املساهمة في حل قضية 
أهلنا البـــدون، فإنه موقف 
التعجـــب واحلزن  يثيـــر 
معا، ذلك أن ادارة مشكالت 
الدولة وقضايا الناس تتطلب 
الفطنة واختيار الكلمات التي 
تصب فـــي صالح احلل، ال 
األوصاف التي تعمق املشكلة 

وتزيد الطني بلة.
البدون  أهلنـــا    قضيـــة 
قضية وطنية تخص جميع 
الكويتيـــني، وقـــد أضحت 
تباشـــير حلولهـــا تلـــوح 
في األفق بعد أن اتســـعت 
الشـــرائح املؤيدة حلقوق 
البدون والتي تنادي بتسريع 
احللول الوطنية والقانونية 
واالنسانية، خاصة بعد ثورة 
املعرفة وتوافر املعلومات 
وسهولة االتصال بني البشر 
وانتشـــار مفاهيـــم حقوق 

اإلنسان.
  هذه البشائر بحاجة الى 
مزيد من اجلهـــود اخليرة 
التـــي ميكن أن تســـهم في 
النهائية  إنضاج احللـــول 
فتكون خامتة ملعاناة أهلنا 
البدون، وذلك أمر لن يتحقق 
في ظالل املظاهرات البدونية 
أو التشنجات البرملانية أو 
الترهات االعالمية الرخيصة 
التي تصب الزيت على النار 
فتعوق اجلهود الطيبة عن 

بلوغ مراميها.

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 المعارضة الليبية: ٦٠ مليون دينار مقابل رأس القذافي حيًا أو ميتًا.

  ـ ونتمنى من القذافي «على فيوزاته الضاربة»  أن يطمع في الجائزة ويسلم 
نفسه للمعارضة او ينتحر!

 جراح برازيلي: أجريت عملية تجميلية لوجه القذافي.
  ـ حرام عليك جان سويت بالمرة عملية حق دماغه اللي ضاربه فيوزاته!
 أبواللطف  واحد

 «اإلفتاء» المصرية على اليوتيوب وتويتر والفيس بوك

 السعودية: ال نية لدينا على اإلطالق لشراء الفيس بوك

 القاهـــرة ـ وكاالت: أعلن د.علـــي جمعة مفتي 
جمهوريـــة مصر العربية تنفيـــذ برنامج متطور 
للتواصـــل الفعال مع جمهـــور املتعاملني مع دار 
اإلفتاء من مصر والعالم وبعدد من اللغات ومت خالل 
االجتماع اعتماد توفير املوارد املالية والبشـــرية 
والكوادر املؤهلة وجميع السبل التي تضمن لدار 
اإلفتاء حضورا قويا وفعاال على مواقعها الرسمية 
بشـــبكة اليوتيوب، وصفحاتها الرسمية بالفيس 
بوك، وشـــبكة التويتر من خالل موقعها الرسمي 

.www.dar-alifta.org
  وأكد مفتي اجلمهورية خالل االجتماع املوسع 
الذي ضم رؤساء اللجان الشرعية والفقهية والبحثية 
والتقنية ان دار اإلفتاء حددت من خالل دراسة عميقة 
لشـــبكات التواصل االجتماعي عددا من األهداف 
الواضحة الستكمال دور الدار احليوي بني جموع 
املجتمعات اإلســـالمية خاصة الشـــباب وستقوم 
من خالل تلك املبـــادرة بفتح قناة جديدة للحوار 

والتوعية، بشكل أكثر فاعلية. 

 قال وزير الثقافة واالعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة انه 
ال يوجد أي أساس لفكرة شراء موقع التواصل االجتماعي الشهير 
«فيس بوك»، ولكن الناس حتب أن تتناقل مثل هذه االخبار غير 
الصحيحة جملة وتفصيال، وأعرب عن دهشته ازاء ما ذكره أحد 
املواقع االخبارية الغربية، حول عزم اململكة العربية السعودية 

شراء هذا املوقع.
  وكان موقع Dawn Wires االلكتروني قد ذكر ٢٧ فبراير املاضي 
أن مؤســـس موقع «فيس بوك» مارك زوكربيـــرج تلقى عرضا 
ســـعوديا لشـــراء املوقع مببلغ ١٥٠ مليار ريال سعودي، وأشار 
الى انه حتى اآلن لم يرد أي تقرير يوضح موقف مؤسس موقع 
«فيـــس بوك» جتاه هذا العرض، الـــذي وصفه املوقع االخباري 
باملغري، وهو األمر الذي نفاه الوزير السعودي في حديثه لقناة 

أم.بي.سي أمس االول. 

 مواقيت الصالة 

 4.41  الفجر 
 6.00  الشروق 

 11.57  الظهر 
 3.22  العصر 

 5.55  المغرب 
 7.12  العشاء 

 البقاء هللا 
 سعيدة سـند حمد احلديد ـ ارملة خليفة سلطان احلديد 
آل بن علـــي ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق٦ ـ ش١٢ ـ 
م١٨٩ ـ ت: ٩٩١٧٤٥٩٣ ـ ٩٩٧١٧٨٦٦، النساء: االندلس 

ـ ق١٢ ـ ش٢ ـ م٢٤ ـ ت: ٢٤٨٠٣١٠٩.
  بداح سـعد محمد بن علي العجميـ  ٤٢ عاماـ  الرجال: الرقة 
ـ ق٧ ـ ش١٣ ـ م١٠١ ـ ت: ٦٦٦٨٨٧٧١، النســـاء: مبارك 

الكبير ـ ق٨ ـ ش١٥ ـ م٤٠.
  محمد مشعان الشاطري املطيريـ  ٨٧ عاماـ  الفردوسـ  ق٤ 

ـ ش١ ـ ج٣ ـ م٤٣ ـ ت: ٩٩٤٠٤٨٤٦.
  سعد سلطان ناصر عبيد فهد الدوسريـ  ٢٠ عاماـ  جابر العلي 

ـ ق٤ ـ ش٢٦ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٠٢٥٨٠٤ ـ ٦٦٩٨٩٩٧٧.
  عبداهللا خالد سريع الهاجريـ  ١٥ عاماـ  الرجال: الفحيحيل 
ـ ق٩ ـ ش ابن تيمية ـ م١٨ ـ ديوان سريع الهاجري ـ 
ت: ٩٩٨٧٣٥١٨، النساء: الفحيحيل ـ ق٩ ـ ش٢٦ ـ م١٨ 

ـ ت: ٩٩٧٥٨١٥٠.
  محمد حسني منصور حسني املنصورـ  ٣٣ عاماـ  اخلالديةـ  ق٢ 
ـ ش٢٢ ـ م١٥ ـ مقابل جمعية اخلالدية ـ ت: ٩٩١١٣٣٩١ 

ـ ٩٤٤٠٠٦٦٣ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  حمد صالح عبداهللا ابومرزوقـ  ٤٣ عاماـ  الرجال: القادسيةـ  
ق٩ـ  ش عبدالعزيز الدعيجـ  م٦٨ـ  ديوان بومرزوق 
ـ ت: ٩٧٨٥٠٠٦٤، النســـاء: الســـرةـ  ق٦ـ  ش علـــي 
بـــن ابي طالـــب ـ ج٦ ـ م٢٠ ـ ت: ٦٦٥٨٧٨٧٠ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  راضي حسـني املزيد ـ ١٠٠ عام ـ الرجال: العديلية ـ ق٤ ـ 
ش القرطبي ـ م١٤ ـ ت: ٩٩٠٨٦٤٩٠، النساء: كيفان ـ 
ش عبدالعزيز الصرعاويـ  ق٤ـ  م٢٧ـ  ت: ٢٤٨١٣٦٩٠ 

ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 «األنف اإللكتروني» يكشف االنتحاريين

 ١٫٥ مليون دوالر تعويضات 
  عن عضات كالب الشرطة في بريطانيا

 هاني النصار: كنت أتوقع الفوز بجائزة 
  مهرجان الخرافي الكبرى وهذا ليس غرورًا وإنما ثقة ص٢٤ و٢٥

 فرقة «تياترو» حلت ضيفة على «األنباء» بعد اكتساحها جوائز مهرجان الخرافي 

 والية أميركية تقر قانونًا ضد العالج الروحاني
 موسكوـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة «كوميرسانت» 
الروســـية ان العمليات االرهابية التي وقعت في 
روسيا أعطت دفعة قوية لزيادة التعاون املشترك 
بني روسيا وحلف شـــمال االطلسي (الناتو) في 

محاربة االرهاب.
  وأوضحت «كوميرسانت» أن روسيا وحلف شمال 
االطلسي بصدد االنتهاء من صنع التقنية املسماة 
بســـتاندكس «األنف االلكتروني» والتي ستتيح 

اكتشاف أي قنبلة على جسم االنتحاري.
  وسيتم جتريب ما أسماه املسؤولون األمنيون 
بـ «األنف االلكتروني» أوال في مترو باريس، وقال 

مصدر مطلع ان «االنف االلكتروني» يعمل في اخلفاء 
حتى انه ال احد يستطيع أن يعرف أين يعمل.

  وأضافت الصحيفة انه إذا أثبت االختبار قدرة 
«االنف االلكتروني» على اكتشاف املتفجرات وسط 
حشـــد غفير من الناس وحتديد مكان وجود من 
يحملها، فســـيبدأ االنتاج الصناعي لهذه التقنية 

عما قريب.
  وكشف مندوب روسيا الدائم لدى الناتو دميتري 
روجوزين، ان الذين طرحوا مشـــروع ستاندكس 
قبل بضعة أعوام اختاروا روسيا التي يوجد فيها 

«معهد خلوبني» أن تقوم بتنفيذه.

 لندنـ  يو.بي.آي: أعلنت الشرطة البريطانية انها 
دفعت حوالي  ١٫٥مليون دوالر تعويضا ألشخاص 
تعرضوا لعضات كالب الشـــرطة خالل السنوات 
الثالث املاضية. وأفادت صحيفة «ديلي تليغراف» 
البريطانية بأن التعويضات عن عضات الكالب خالل 
السنوات الثالث املاضية قدرت بحوالي ١٫٥ مليون 
دوالر مضيفة ان أحد الضحايا قبض حوالي ١٠٠ 

ألف دوالر في حني ان شرطة مانشستر هي أكثر 
من دفع تعويضات بلغت قرابة ٣٥٠ ألف دوالر.

  وأشـــارت الى ان اإلحصـــاءات تفيد بأن ٢٧٢٥ 
مشـــتبها به تعرضوا للعـــض باإلضافة إلى ١٩٦ 
شرطيا و١٥٥ شخصا من الشعب. وأفادت ٨ مراكز 
شرطة خالل األشـــهر الـ ٣٦ املاضية عن أكثر من 

١٠٠ عضة كلب. 

أدين في نهاية املطاف والداه 
بالقتل نتيجة االهمال.

  وفي عام ٢٠٠٨ أيضا، توفيت 
الطفلة آفا رثينغتون، ١٥ شهرا، 
نتيجة االلتهاب الرئوي وكذلك 
االلتهاب في الدم، وفقا لتشريح 
اجلثة، بينما أفلت والداها من 
تهمة القتل غير العمد، اللذين 
قاال انهما لــــم يتصال بطبيب 
ألنهمــــا ال يعتقــــدان أن الطب 

مفيد. 

قد أصيبت بكتلة ضخمة تغطي 
عينها، وتعاني من خطر االصابة 
بالعمى، غير أنها شفيت بالعالج 

الطبي.
  أما حاالت اخرى، فقد انتهت 
باملوت، مثــــل نيل بيغلي (١٦ 
عامــــا) والذي قضى بســــبب 
مضاعفات املثانة في عام ٢٠٠٨، 
وبعد وفاته أثبت الفحص الطبي 
أنه كان بإمكانه أن يعيش لو أن 
عائلته أخذته الى الطبيب، حيث 

ـ ســــي.إن.إن:   أوريغيــــون 
النواب بوالية    مرر مجلس 
أوريغون االميركية باالجماع، 
مشروع قانون من شأنه ازالة 
احلماية القانونية لآلباء الذين 
يعتمدون على العالج الروحاني 
لرعاية أطفالهم املرضى. وتأتي 
هذه اخلطوة، فــــي أعقاب عدة 
قضايا بارزة أبطالها اتباع احدى 
الكنائس في مدينة اوريغون، 
الذي يعتمــــد االعضاء في هذه 
الكنيسة على الصالة واملسح 
على أجســــاد املرضــــى بنوع 
من الزيوت، بــــدال من الرعاية 

الطبية.
  ومشروع القانون الذي أقر 
اخلميس املاضي، كان مدعوما 
من النائب الدميوقراطي كارولني 
تومي، وسيسهم في منع اآلباء 
من استخدام العالج الروحاني 
كوســــيلة للدفاع فــــي قضايا 

القتل.
  وفي اآلونة االخيرة، تولت 
احلكومة حضانة مؤقتة لطفلة 
رضيعة تعاني من حالة خطيرة 
في العني، حيث قال مسؤولون 
ان ابنة تيموثي وايالند، ريبيكا، 

 العجيري: نعيش تقلبات موسم «برد العجوز»
   و«بّياع الخبل عباته» يأتي آخر مارس

 هاني الظفيري
  نفـــى العالم الفلكي د.صالح العجيري أن يكون ما 
نشهده من تقلبات بالطقس خالل هذه األيام واالنخفاض 
امللحوظ في درجات احلرارة سببه موسم «بياع اخلبل 
عباتـــه» قائال: نحن نعيش تقلبات الطقس الطبيعية 
جراء تأثرنا مبنخفض جوي إذ النزال في موسم برد 

العجوز والذي يستمر حتى األسبوع القادم.
  موضحا: اما موسم «بياع اخلبل عباته» فهو ال يأتي 
إال نادرا، وحدوثه عادة يكون في األسبوع األخير من 
شهر مارس من كل عام، أما األيام احلالية فنحن نعيش 
تقلبات االنقالب املوسمي بني فصلي الربيع والشتاء 

ورياح موسم «برد العجوز».
  وفسر العجيري ســـبب تسمية الفترة املمتدة بني 
٩ و١٩ مارس من كل عام باســـم «برد العجوز» قائال: 

تقول األســـطورة الكويتية القدمية التي يعود إليها سبب التسمية ان 
عجوزا عندما احســـت بالدفء النسبي في اجلو في األسبوع األول من 
مـــارس قامت بجز الصوف عن أغنامها غير أن البرد عاد في ذات الفترة 
فماتت أغنامها فسميت الفترة باسم «برد العجوز». وذكر العجيري أن 
األربعاء املقبل سيشـــهد تســـاوي الليل والنهار ١٢ ساعة لكل منهما في 

ظاهرة حتدث يومي ١٦ مارس و٢٧ سبتمبر من كل عام.

  وأضاف انه في يوم االربعاء املقبل املوافق ١٦ مارس 
اجلاري ستشرق الشـــمس متام الساعة ٥٫٥٧ دقيقة 
صباحا وتغرب الســـاعة ٥٫٥٧ مساء وسيكون النهار 

االطول ابتداء من اآلن وحتى ٢٦ سبتمبر املقبل.
  وأوضح انه في االصل فإن موعد شـــروق الشمس 
وغروبها يوم االربعاء الســـاعة ٦ متاما اضافة الى ٩ 
دقائـــق هي فرق التوقيت املدنـــي ثم نطرح ١٢ دقيقة 
ملوقع الكويت شرقي خط الســـاعة وبالتالي نحصد 

الناجت النهائي وهو الساعة ٥٫٥٧ دقيقة.
  من جهته، قال الفلكي مبرصد املرزم خالد اجلمعان 
ان فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة األرضية 
سيحل مع اشراقة شـــمس يوم االثنني املوافق ٢١ من 
مارس، في ظاهرة يتســـاوى فيهـــا الليل والنهار بعد 
ان تكون الشـــمس عمودية على خط االستواء في رحلتها الظاهرية من 
اجلنوب الى الشـــمال معلنة بذلك ما يســـمى باالعتدال الربيعي، إال أن 
تســـاوي الليل والنهار يختلف من منطقة ألخرى وذلك بســـبب املوقع 
اجلغرافي، مؤكدا ان تساوي الليل والنهار يحدث فقط مرتني في العام: 
األولى في مارس (االعتدال الربيعي) واألخرى في ســـبتمبر (االعتدال 
اخلريفي) موضحا ان االعتـــدال  الربيعي في الكويت يصادف االربعاء 

القادم املوافق ١٦ من مارس.

 الجمعان: االعتدال الربيعي األربعاء القادم في الكويت

 (قاسم باشا)  االمطار استمرت في الهطول لليوم الرابع على التوالي وسط تقلبات جوية متثلت في رياح شديدة السرعة أمس 
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 لقطة من الفيلم األميركي الشهير «اخراج االرواح من اميلي روز» الذي اثار ضجة 
عند عرضه حيث يتناول مقتل فتاة اثناء اخراج االرواح الشريرة منها 

 أعضاء فرقة «تياترو» يقطعون «الكيكة» التي اهدوها لـ «األنباء» مبشاركة الزميل مدير  التحرير محمد احلسيني 
والزمالء مفرح الشمري وعبداحلميد اخلطيب وخالد السويدان 


