
خووش حچي يا ألطاف اهلل
»التربية«: مكافأة املعلم املجتهد

 8 آالف دينار سنويا.
موسى: نكسة 67 لن تتكرر أبدا وكلنا »معبأون« 

من أجل فلسطني.
٭ مو اللي مو مجتهد أصال يشتغل

 مدرس خصوصي ويطلع بالسنة أكثر 
من 8 آالف دينار وانتوا ناميني!

 ٭  »معب�أون« واحتلوا فلس�طني؟! ماذا
لو كنا غير »معبأين« هل كنا سنرى نتنياهو 

يتمشى اليوم في اخلرطوم مثال؟!
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ولكنه رضي 
بالتحريش بينكم!

قال: »كنت شابا صغيرا أقف 
إلى جانب صاحبي ننتظر خروج 
بقية التالميذ من مدرستنا، قال 

صاحبي: تعال نسوي هوشة، لم 
أفهم كيف، إال أن صاحبي نظر إلى 
شابني يسيران وأيديهما متشابكة 
كاألصدقاء، فقال كأنه موجه كالمه 
لي ولكنه يسمعهما: تصدق إن هذا 
أقوى من هذا؟ وأشار إلى أحدهما، 

يتابع صاحبي، فهمت مقصده، 
وشاركته قائال: ال، مو صحيح، هذاك 

قوي، شوف عضالته.. وفي دقائق 
نفض االثنان أيديهما من بعضهما 

البعض، ودخال في عراك، ومضيت 
مع صاحبي نضحك منهما !« انتهى.

نعم، ستنجح الضغوط اليومية 
على أشخاص محددين في السلطة 

ليتصادموا في ضوء ممارسة 
التحريش بينهم بالطريقة التي 
ميارسها بعض النواب، رغم أن 

هؤالء هم من فريق واحد متضامن 
في األساس ولكنه اإلعالم املكثف 

الذي تغذيه صحافة ليس أحب 
إليها من هذه األجواء. عندما طلب 

الشيخ أحمد الفهد وجهة نظر 
اللجنة التشريعية فهو بذلك يلتزم 

بالقنوات السليمة ملعاجلة تباين 
اآلراء في بعض بنود االستجواب 
املوجه له، ومثلما ميلك النائب حق 

تنقيح استجوابه، كما حدث في حالة 

الوفد الطبي، فإن من حق الوزير 
املستجوب حتصني مادة استجوابه 
من الشبهات وال معنى للغضب من 

هذا الطلب اال القفز فوق الطرق 
الصحيحة املتاحة وفق نظامنا 

الدستوري.
نعم، يجب توحيد معايير الصواب 

واخلطأ في املمارسة السياسية 
بعد أن رأينا الرأي وعكسه في 

الكتلة الواحدة، والكف عن أسلوب 
التحريش املذموم الذي قال عنه 
النبي ژ: »إن الشيطان أيس أن 

يعبد في جزيرة العرب، ولكنه 
رضي بالتحريش فيما بينكم«، نعوذ 

باهلل أن نكون عونا له على رسالته 
الشريرة.

كلمة أخيرة: نظر جحا من نافذة 
بيته فرأى شخصا يركض واملطر 
ينهمر، فقال له: ملاذا تركض؟ هذه 
نعمة كبيرة، ال يجوز أن تتضايق 

منها، فاستحيا الرجل ومشى ببطء 
حتى أغرقه املطر، وبعد أيام كان هذا 

الرجل جالسا في بيته، فرأى جحا 
يركض واملطر ينهمر عليه، فناداه 

مذكرا إياه: جحا.. هذه نعمة كبيرة، 
ملاذا تركض؟ فقال جحا: نعم، نعم، 

هذه نعمة، ولكنني ال أريد أن أدوس 
عليها.

 مع األسف وضعنا السياسي صار 
بالفعل نكتة، ومثارا للسخرية.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي

 إلى ربك راضية مرضية
 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

 راشد احلمود اجلابر الصباح ـ 69 عاما ـ 
الرجال: ديوان أسرة آل الصباح الكرام ـ قصر بيان ـ 

ت: 25398888 ـ النساء: النزهة ـ ق3 ـ شارع عكا ـ 
م16 ـ ت: 22525615 ـ الدفن التاسعة صباحا.

لهود سويد حمدان، زوجة هزاع مهيزع اخلالدي ـ 
47 عاما ـ القصر ـ ق4أ ـ ش2 ـ ج2 ـ ت: 94900010 

ـ 97602220.
محسن حمدان خضير التركماني ـ 15 عاما ـ الرجال: 
مسجد اإلمام احلسن ـ بيان ـ ت: 99401910 ـ النساء: 

مبارك الكبير ـ ق4 ـ ش21 ـ م3 ـ ت: 25411221.
فاطمة علي سليم، زوجة ياسني عيسى حجي سليم ـ 
78 عاما ـ الرجال: حسينية سيد علي املوسوي ـ بنيد 
القار ـ ت: 66116556 ـ النساء: السالم ـ ق5 ـ ش520 

ـ م12 ـ ت: 66811185.
سالم مزيد السمران العازمي ـ 74 عاما ـ سلوى 

ـ ق3 ـ ش6 ـ م21 ـ ت: 97998444 ـ 99763220 ـ 
.25625857

زهرة علي مكي علي ـ 81 عاما ـ الرجال: حسينية 
بوعليان ـ الدعية ـ ق2 ـ مقابل الدسمة ـ ت: 22519100 

ـ النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش50 ـ م26 ـ ت: 99451172.
عبدالعزيز بدر حمود الردعان ـ 27 عاما ـ الرجال: 
مبارك العبداهلل ـ ق2 ـ ش1 ـ م65 ـ ت: 99723113 ـ 
النساء: السرة ـ ش10 ـ ق6 ـ م14 ـ ت: 25333320.

عماد يوسف عبداهلل بوعركي ـ 49 عاما ـ الرجال: 
كيفان ـ ق3 ـ ش35 ـ م31 ـ ت: 66766563 ـ النساء: 

الفيحاء ـ ق6 ـ ش69 ـ م8 ـ الدفن التاسعة صباحا.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة
الفجر 3:14

الشروق 4:48
الظهر 11:47

العصر 3:21
املغرب 6:45
العشاء 8:16

حالة الطقس: شديد 
احلرارة والرياح شمالية 

شرقية سرعتها 
من 8 إلى 30 كم/ساعة.

العظمى: 48
الصغرى: 33

أعلى مد: 
3.46  ص ـ 1.48 ظهرا

ادنى جزر: 
8.40ص ـ 9.27 م

احملتالون يستهدفون »هومتيل« و»ياهو«
كاليفورنيـــا ـ أ.ش.أ: أشـــار تقرير أمني حديث 
إلى أن خدمتي البريد اإللكتروني »مايكروســـوفت 
هومتيل« »ياهو ميل« أصبحتا أحدث خدمات البريد 
اإللكترونية املستهدفة من قبل سلسلة من هجمات 
التصيد االحتيالي املصممة لسرقة معلومات تسجيل 
دخول املستخدمني. ورصد التقرير، الذي صدر عن 
شـــركة »تريند مايكرو« األميركية املتخصصة في 
حلول أمن اإلنترنت، موجة جديدة من هجمات التصيد 

االحتيالي التي تستهدف بشكل خاص خدمتي بريد 
»مايكروسوفت هومتيل« و»ياهو ميل«.

وتعتقد الشركة األمنية أن تلك الهجمات كانت جزءا 
من حملة أكبر تستهدف سرقة بيانات املستخدمني 

واختراق أنظمتهم احلاسوبية.
كما كشفت »تريند مايكرو« عن أن الهجمات كانت 
مماثلة لتلك التي استهدفت خدمة بريد »غوغل جي 

ميل« لكنها لم تستطع حتديد أي روابط بينهما.

لص يترك طفلته الرضيعة 
بسبب 15 يورو!

أملانيا ـ د.ب.أ: ســــيطر اخلوف على لص شاب في 
أملانيا بعد دخول الشــــرطة إلى سوبر ماركت مبدينة 
تانهاوزن جنوبي أملانيا حيث ضبط متلبسا بالسرقة 
فــــاذ بالفرار تاركا طفلته الصغيرة في املتجر. وقالت 
الشرطة األملانية إن العاملني في السوبر ماركت الحظوا 
أن اللص )28 عاما( ســــرق من الفناء اخللفي للسوبر 
ماركت العديد من صناديق مشروبات فارغة وذهب إلى 
داخل السوبر ماركت للحصول على قيمة رهنها. واتصل 
العاملون بالشرطة الستدعائها األمر الذي أصاب اللص 
بالذعر فهرب تــــاركا طفلته الصغيرة )عامان( وحدها 

في املتجر في عربة أطفال.
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نادال
يحتفظ بلقب 

»روالن غاروس«

)رويترز( اإلسباني رافاييل نادال يرفع كأس »روالن غاروس«  

فاز االسباني رافاييل نادال املصنف 
اول على السويسري روجيه فيدرر 

7-5 و7-6 )7-3( و5-7 و6-1 في 
املباراة النهائية أمــس واحتفظ 

بلقب بطل روالن غاروس الفرنسية، 
ثانية البطوالت االربع الكبرى 

للتنس. واللقب هو السادس لنادال 
في السنوات السبع االخيرة في 

روالن غاروس باستثناء 2009 حني 
خرج من الدور ثمن النهائي على يد 

السويدي روبن سودرلينغ وتوج 
فيدرر، فعادل االسباني بذلك الرقم 

القياسي للسويدي بيورن بورغ.


