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اذا حدثت الكارثة اجلوي���ة التي حذر منها رئيس 
مجلس ادارة اخلطوط اجلوية الكويتية بكتاب رسمي 
وجهه الى السيد وزير املواصالت، وبحث املختصون 
عن الصندوق األس���ود فهل سيجدون فيه اسم النائب 
الذي قال لوزير املواصالت عن صفقة شراء الطائرات 
اجلديدة، التي مرت بجميع اجراءات املنافس���ة بني 12 
شركة دولية، وفازت عليها جميعا شركة وطنية متلك 

الدولة نصفها، قال النائب »مساكني، قصوا عليكم، السعر غالي«، وبسرعة 
الب���رق انهار النظام الرقاب���ي ممثال بلجنة املناقصات واهتزت الس���لطة 
التنفيذية ممثلة باحلكومة التي كافح وزيرها الش���جاع لزيادتها شجاعة 
فوق شجاعتها )...( ومت إلغاء الصفقة الرضاء نائب لن يكشف الصندوق 
األسود اسمه في ذلك اليوم األسود وال سبب كلمته تلك التي يقول البعض 
»ألن الصفقة لم تسمح بدخول وسطاء، عادوها«، نعم لن يكشف الصندوق 
األس���ود أسماء املتسببني، بل ستجد هذا املتس���بب أول من يرفع عقيرته 
بالصراخ ويطالب مبحاسبة وزير املواصالت اجلديد على شيء هو اجلاني 
الرئيس���ي فيه، ويطبق حرفيا »يقتل القتيل وميشي في جنازته«، طبعا 
هناك من س���يقول »ال تخوفون الناس« وكأن التحذير قد جاء من شخص 
مغمور وليس رئيس املؤسسة الذي يعرف حقيقة الوضع متاما وقال لنا 

ما معناه »املسألة مسألة وقت«.
أما مسألة »أصول املؤسس���ة مغرية للشراء« وكيف نوفق بينها وبني 
ذلك التحذير فهذه قضية مالية يعرفها املختصون، كثيرا ما مت شراء شركة 
تظهر ميزانياتها خسائر ضخمة ولكن عند البيع يتسابق املشترون على 
الشراء بس���بب حيازتها قطعة أرض ضخمة أو حقوق ملكية لوكاالت أو 
براءة اختراع ..الخ، ف�»الكويتية« سيئة من الناحية التشغيلية وليس من 
جهة األصول التي متتلكها والتي تشكل الطائرات القليلة أسوأ جزء فيها، 
وقد بدأت بوادر الكارثة � كما س���يخبرنا الصندوق األسود � بصدور قرار 
يؤجل جميع خطط التطوير، »ما أدى الى عجزها عن تأدية واجباتها على 
الوجه األكمل« وبالطبع مت منح األولوية للعمالة الفائضة على حساب بنود 
تش���غيلية خطيرة، حيث يؤدي انهاء خدمات شخص واحد الى »حتريك 
القواعد الش���عبية« وأما نقل قطع الغيار من طائرة ألخرى بدال من الشراء 
فلن يثير اهتمام أحد، الى أن يفتح الصندوق األس���ود، حينها ستس���جل 

القضية ضد مجهول، والوقت كفيل بدفن أكبر مأساة!
لقد جنحت مؤسس���ات النقل اجلوي الوطني���ة � دعك من اخلليجيات 
املدعومة من دول � وثبت أن صناعة النقل مربحة وآمنة، وتفوقت ش���ركة 
تأجير أيضا وطنية، ما يجعل جناح »الكويتية« أمرا ممكنا لوال »السياسة« 
التي أتلفت كل ش���يء في هذا البلد، والت���ي ال تفرق بني إلغاء »الداو« وما 
تسببت فيه من خس���ائر مادية واس���تراتيجية، وايقاف تطوير اسطول 
»الكويتية« وما يعنيه من تفريط يتعلق بأرواح اس���ر كثيرة، وفضيحة 

مدوية لسمعة الكويت.
وبالنظر الى أن السلطتني تتجاهالن نداءات التحذير املتكررة فليس أمام 
الشعب الكويتي اال خطوة واحدة وهي مقاطعة ركوب طائرات »الكويتية« 
اذا أتيح لك البديل، اتركوها تخ���دم خط نيويورك � بومباي الذي يحظى 
بأفضل األس���عار، انتقلوا الى اخلطوط الوطنية واخلليجية، فقد سمعت 
من موظفني في »الكويتية« أنهم ال يس���محون ألفراد أسرهم بركوبها، وال 
ميلك أحد رد القضاء اذا وقع، كل ما نس���عى اليه هو ايصال صوت الناس 
وخوفه���م الى داخل قاعات املجالس العلي���ا والبحث عن موقع بني ملفات 

وأوراق باألطنان، عن وقفة عملية تنقلنا من األقوال الى األفعال.
كلمة أخيرة: يق���ول أحدهم »ازدادت انتاجية الصف القيادي في احلكومة 
نسبيا هذه األيام بسبب انشغال النواب باالجازة، ولو امتدت هذه االجازة 
الى خمس س���نوات، ورجع النواب فلن يعرفوا أنهم في الكويت، والعكس 

صحيح، اذا رجعوا«، والعهدة على القائل.

خطأ اإلعالم اللبناني في التعامل 
مع حادثة الطائرة اإلثيوبية 401 التي 
سقطت بعد إقالعها من مطار بيروت 
فجر يوم 1/25 يشابه حلد ما تعامل 
اإلعالم الرياضي املصري واجلزائري 
مع مباراتي فريقيهم���ا في القاهرة 
واخلرطوم حيث مت التعامل بطريقة 
غير مهنية أو محترفة مما سبب األذى 

لكثيرين.
> > >

في وقت ال ميكن استبعاد العطل 
الفني املفاجئ أو العمل التخريبي من 
حادثة الطائ���رة اإلثيوبية وهو امر 
سينفيه أو يثبته الصندوق األسود 
الذي مت إرساله لتحليله في باريس، 
إال أن من اخلطأ اجلسيم االعتماد على 
شهادة عامل محطة الوقود الذي ادعى 
ان الطائرة انفجرت واحترقت قبل 
سقوطها، بينما قد تكون احلقيقة أنها 
سقطت بس���بب تعطل احملركات أو 
عامل اجلو أو خطأ الطيار ثم انفجرت 
واحترقت فاخليار األول أكثر منطقية 
للشاهد من اخليار الثاني وهو خطأ 
شائع لدى ش���هود حوادث الطيران 

والتي تتم خالل ثوان.
> > >

حادث »اإلثيوبية« يقارب حلد كبير 
حادث »الكينية« 507 الذي وقع في 
2007/5/5 لنفس نوع الطائرة البوينغ 
800-737 بعد اإلقالع مباش���رة من 
مطار دوال الدولي في الكاميرون في 
جو عاصف بعد ان رفضت طائرتان 
أخريان اإلقالع )مغربية وكاميرونية( 
في ذلك اجل���و، إال أن تأخر الطائرة 
الكينية باملطار السابق في ساحل العاج 
واستعجال الطاقم للوصول لبلدهم 
)ظاهرة Fantasy of Destination(، أي 
رغبة الطيار املؤثرة في العودة ألهله 
وبلده جعلته���م يقلعون رغم اجلو 
في الساعة الواحدة صباحا وبعد 30 
ثانية حتطمت الطائرة الكينية التي 
لم ميض على صنعها عام واحد، ومت 
ارسال الصندوق االسود لكندا بدال من 
اميركا وفرنسا منعا لتدخل اي من 
شركتي صناعة الطائرات العمالقتني 

بوينغ وايرباص.
> > >

لم يصدر حتى اآلن التقرير الرسمي 
حلادث الكينية إمنا يشاع أن سبب 
احلادث هو توقف احملركني في الوقت 
ذاته بسبب األمطار الغزيرة واملطبات 

الهوائية العنيفة 
ويوج���د هناك 
تشابه شديد بني 
حادثتي الكينية 
بي���ة  ثيو إل ا و
م���ن حيث نوع 
الطائرة واجلو 

العاص���ف والتحليق ليال فوق بحر 
دامس وعامل ارهاق الطيارين )اقلعت 
االثيوبية من اديس ابابا الساعة 9.30 
ليال ومن بيروت 2.30 فجرا(، وظاهرة 
إغراء محط���ة الوصول وحقيقة أن 
تأخير االقالع في كلتا احلالتني كان 
سيتسبب في إلغاء الرحلة ومبيت 
الطياري���ن في بلد غريب بس���بب 
القوانني الصارمة في حتديد ساعات 

عمل الطيارين.
> > >

ومعروف أن اإلق���الع فوق بحر 
دام���س ال أضواء فيه وضمن أجواء 
عاصفة ومطبات ميكن أن يس���اعد 
عل���ى ح���دوث ارتب���اك مفاجئ في 
 Subtile أحاسيس الطيار أو ما يسمى
Disorintation يجعله يفقد اإلحساس 
باالجتاه���ات الصحيحة من ارتفاع 
ون���زول ودوران وغيره ما لم يركز 
على الطيران باألجهزة كما حدث مع 
طياري اخلليجية التي س���قطت في 
اخلليج عام 2000 وفالش اير املصرية 
2004 التي سقطت في البحر االحمر 
واليمنية 2009 في احمليط الهندي )لم 
يصدر التقرير بعد( وفي جميع تلك 
احلاالت كان الس���قوط ليال في بحر 
حالك الظالم وبسبب ربكة أحاسيس 

الطيار على األرجح.
آخ�ر محط�ة: )1( ش���ركة الطيران 
اإلثيوبية هي إحدى شركات الطيران 
أفريقي���ا بعكس بعض  الرائدة في 
الش���ركات األفريقي���ة األخرى التي 
متنع عادة م���ن الهبوط في أوروبا 
وأميركا، وقد تعرضت حلادث مثير 
في عام 96 عندما خطفت وسقطت 
على س���واحل جزر القمر امام اعني 
السائحني، وميكن رؤية الفاجعة التي 
قتل بها 125 شخصا على اليوتيوب لو 
ادخلت FLT961 والغريب أن القنبلة 
التي خطفت بها الطائرة لم تكن إال 

قنينة شراب مغطاة بقماش.
)2( املقال السابق مت نشره على 
عدة مواقع خليجية وعربية من قبل 

احد االصدقاء فالشكر اجلزيل له.

ال تسافر على »الكويتية« إذا توافر لك البديل.. احتجاجًا.. ال فرارًا من القدر ما الذي جرى للطائرة اإلثيوبية؟!

كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الن���اس  ب���ني  راج 
أن االب���داع ولي���د األلم 
واجلوع والتشرد واملرض 
والعذاب، وذلك وهم كبير 
وخطأ شائع، اما الصواب 
الذي يس���تقيم واملنطق 
السليم فان االبداع وليد 
املوهبة وحدها بصرف 
النظر عن حال صاحبها، 
فقير معدم او موسر واسع 
او  الثراء، مريض سقيم 
انه موفور الصحة، جبان 
رعديد او شجاع جسور، 
صعلوك طريد او مستقر 

يعيش في أمان.
لو انن���ا صدقنا ربط 
ملكة االب���داع بالفقر او 
املرض لكان جميع املرضى 
والفقراء واملشردين في 
العالم فنان���ني مبدعني، 
وبذلك نكون قد جتاهلنا 
االبداعية  امللكات  حقيقة 
العديد  التي جتلت لدى 
م���ن االثرياء وس���اكني 
القصور، ونذكر من العرب 
على سبيل املثال، وعبر 
العصور، ابا الطيب املتنبي 
واحمد شوقي ونزار قباني 
الفيصل  واالمير خال���د 
وغيره���م م���ن املبدعني 

املنعمني بالرفاه.
ان ربط االبداع باملعاناة 
شكل مصدر رزق لبعض 
ضع���اف النفوس الذين 
جمعوا امل���ال او روجوا 
ألعمالهم االدبية او الفنية 
بادعاء املرض او العوز او 
التشرد، كما ان هذا الربط 
السقيم ادى الى التشكيك 
الغاش���م في املوهوبني 
انهم  احلقيقي���ني بحجة 
ميس���ورو احلال، وكأن 
نعم���ة املوهب���ة ونعمة 

الرفاه ال جتتمعان.

ترويج الوهم

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مدير عام »كوندور« ناصر السعدون في مفاوضات مع فريق اإلزالة

إزالة شاليه الهدايا املخصصة لألطفال

»جرافات« اإلزالة داهمت »خيمة« هال فبراير

اجلمهور لزيارة خيمة هال فبراير. 
واختتم حديثه قائال ان موقف فريق 
االزالة من هذه اخليمة هي خسارة 
الكويت ان تكون واجهة سياحية، 
خاصة انها كانت حتتضن العديد 
من ابن����اء اخللي����ج الذين جاءوا 
من بلدانهم لالستمتاع بأجوائها 

الترفيهية.

االمور. واشار الصقعبي الى ان ازالة 
اخليمة كبدت اللجنة العليا ملهرجان 
هال فبراير خسائر فادحة، خاصة ان 
هناك فرقا اجنبية جاءت من لندن 
لتق����دمي عروضها الطفال الكويت 
باالضافة للخسائر الكثيرة لرعاة 
اخليمة، خاصة ان هناك اعالنات 
يومية تنش����ر بالصحف لتحفيز 

عربية رفض تسلمه ولذلك لدينا 
اوامر من جهات عليا بازالة اخليمة، 
وعند اصرار اعضاء اللجنة العليا 
املنظمة ملهرجان هال فبراير على 
رؤية »امر« االزالة رفض الفريق 
اطالعهم عليه، خاصة انه لم يتم 
لصق ملصق االزالة من قبل على 
اخليمة كما هو معمول في مثل هذه 

واضاف: فري����ق االزالة طلبوا 
ازالة خي����م املطاع����م والداخلية 
ومصلى النساء باالضافة الى مخزن 
الهدايا، ومتت ازالتها، لكن فوجئنا 
ظهر امس بوجود اجلرافات الزالة 
اخليمة التي حتتضن العاب االطفال، 
وعندما طلبنا منهم امر االزالة قالوا 
لنا ان احد العاملني من جنس����ية 

خيمة املطاعم والداخلية ومصلى 
خاص للنساء، باالضافة الى خيمة 
احلمامات واملخزن اخلاص للهدايا 
الفورية التي تقدمها ل� 500 طفل 
ملشاركتهم في العاب هذه اخليمة، 
اال ان هذا االمر لم يشفع لهم وسط 
اص����رار فريق االزال����ة على ازالة 
اخليمة وفق تعليمات عليا ألنها 

»مخالفة« ويجب ازالتها.
اللجنة االعالمية  واكد رئيس 
ملهرجان هال فبراي����ر 2010 وليد 
الصقعبي، في تصريح صحافي، 
ان اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
هال فبراير لديها الكتب الرسمية 
واملوافقات على اقامة هذه اخليمة 
طيلة فترة املهرجان، خاصة ان هذه 
اخليمة كانت موجودة في السنوات 
املاضية ولم يطالبهم احد بازالتها 
ألنها مخصصة لرسم االبتسامة 
على وجوه االطفال في املهرجان.

مفرح الشمري
بشكل مفاجئ، توجهت جرافات 
االزالة ظهر امس الى موقع خيمة 
هال فبراير املقامة مقابل سوق شرق 
وذلك الزالتها نهائيا ألنها »مخالفة«، 
حسب قول مسؤولي االزالة، رغم 
ان اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
هال فبراير متتلك الكتب الرسمية 
التي حتم����ل العديد من املوافقات 
من جهات عدة القامة هذه اخليمة 
التي حتتضن العديد من االلعاب 
الترفيهي����ة لالطف����ال باالضافة 
لع����دد من الف����رق االجنبية التي 
تقدم يومي����ا عروضها الترفيهية 
لالطفال مبناسبة انطالق مهرجان 

هال فبراير.
ورغم استجابة اللجنة العليا 
املنظمة ملهرجان هال فبراير على 
ازالة املخالفات التي طلبها فريق 
االزالة قبل يومني منهم واملتمثلة في 

رغم وجود ترخيص بإقامتها طوال فترة المهرجان

)محمد ماهر( خيمة هال فبراير وأمامها سيارات اإلزالة   جرافات »اإلزالة« حضرت ملداهمة اخليمة

مفتي دبي: سجود المالعب باطل شرعًا

»الرعاية« تحيل مواطنًا إلى »المكافحة«

دبي � د.ب.أ: أفتى 
كبير املفتني في دبي 
دولة اإلمارات الدكتور 
أحمد عبدالعزيز احلداد 
أن »سجود العبي كرة 
الق����دم ف����ي املالعب 
على صورته احلالية 
باطل« مجددا دعوته 
إل����ى »الالعبني بعدم 
السجود في املالعب إال 
إذا توافرت لهم شروط 
الطهارة وستر العورة 

واستقبال القبلة«.
وقال احل����داد إن 

»سجود الشكر هو عبادة تستوجب لصحتها التوجه نحو 
القبلة والوض����وء وطهارة البدن والثوب واملكان وس����تر 

العورة إلى الركبة وهو ما ال يحدث«.
وأضاف أن »السواد األعظم من العبي كرة القدم ال يسترون 
العورة بزيهم الرياضي وال يكونوا على طهارة وال يستقبلون 

القبلة عند سجودهم لذلك فسجدتهم باطلة«.
ويأتي هذا الرأي بعد أيام من فوز املنتخب املصري لكرة 
القدم بكأس األمم االفريقية وهو املنتخب الذي اشتهر بأنه 
»فريق الساجدين«، ويرى كثيرون أن »سجودهم كان سببا 

في توفيق اهلل سبحانه وتعالى لهم في املالعب«.
ويقول احلداد إن »تس����جيل هدف ف����ي مباراة كرة قدم 
ليس نعمة تستحق الش����كر إذ ال تعدو املباراة عن كونها 
لهوا مباحا«، مضيف����ا »إذا كانت تلك املباريات جتور على 

وقت الصالة وتكشف العورات فهي محرمة«.
ويس����تند كبير املفتني في بطالن سجود املالعب إلى أن 
الرس����ول ژ قال »صلوا كما رأيتموني أصلي« وس����جود 
الالعبني ال يتوافق مع صالة الرسول ژ لذلك فهو مردود 
عليهم. ويرى املفتي أن الطريقة املثلى لشكر اهلل في امللعب 
هي احلمد والثناء وهذا أوس����ع من صالة الشكر أو سجدة 

الشكر التي يشترط لها ما يشترط في الصالة.
في الوقت نفسه اعترض احلداد على مالبس العبي كرة 
القدم »ألنها ال تستر العورة، مطالبا بتغييرها حتى تصل 

إلى الركبة وال تكون قصيرة أو ضيقة تصف العورة«.

محمد الجالهمة � محمد الدشيش
احيل شاب كويتي خرج من السجن املركزي مؤخرا الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات وذلك بعد ضبطه من قبل 
»الرعاية الالحقة« )اجلهاز اخلاص مبتابعة السجناء(، وقال 
مصدر امني ان املواطن كان يفترض ان يراجع »الرعاية« 
للتأكد من تخليه عن تعاطي املخدرات ليتم االنتقال الى 
منزله وتبني انه لم يراجع الرعاية لكونه يتعاطى املخدرات. 
من جهة اخرى القى رج���ال جندة االحمدي القبض على 
مواطن عثر معه على حبة مخدرة وظرف به هيروين الى 
جانب مسدس واحيل املواطن الى املكافحة. وفي منطقة 
حولي تقدم مواطن وابلغ عمليات الداخلية عن ش���خص 
بدون يحرضه على شراء اخلمر وان لدى البدون زجاجتي 
خمر يعرضهما للبيع لتنتقل دوريات حولي ويتم ضبط 

البدون واحالته الى االختصاص.

د.أحمد احلداد


