
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
سياسي نيجيري يهرب الكوكايين لتمويل حملته في انتخابات 2011.

ـ الساسة العرب ليسوا بحاجة إلى مخدرات لتمويل حمالتهم 
فالشعوب العربية »مخدرة« خلقة.

مستشفى أسكتلندي يستعين برجال آليين لتحسين خدماته للمرضى.
ـ في مستشفياتنا لو يستعينون بـ »غراندايزر« و»جونغر« و»الرجل الحديدي« 

أبواللطفواحدهم ما يترقعون.

البقاء هلل
الشيخ باسل سالم صباح السالم الصباحـ  52 عاماـ  
العزاء نساء ورجال قصر املسيلةـ  ت: 

25522299 ـ الدفن التاسعة صباحا.
حمده خلف ارثيع، أرملة عابر مجبل خالد 
الظفيري ـ 65 عاما ـ الرجال: الواحة 
ـ اخليمة بجانب خزانات الواحة ـ ت: 
66540001ـ  66664779ـ  النساء: الواحة 
ـ ق 4 ـ ش األول ـ م1511 ـ أزرق 25 ـ 

ت: 24565420.
فاطمة غلوم عبداهلل، أرملة شعبان باقرـ  72 
عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق3 ـ شارع 
ســـاطع احلصريـ  مقابل مدرسة أبو 
متامـ  حسينية القائمـ  ت: 94465540 
ـ النساء: الرميثية ـ ق5 ـ ش55 ـ م3 ـ 

ت: 66499957.
عبداهلل حسن محمد الكندريـ  79 عاماـ  الرجال: 
جابر العلـــي ـ ق2 ـ ش29 ـ م16 ـ ت: 
66216160 ـ النساء: الصباحية ـ ق3 ـ 

ش2 ـ م507 ـ ت: 99661503.
شفيقة عبدالرحمن عباس كمال، زوجة ياسني 
عبدالنبي عبداهلل كمـــال ـ 63 عاما ـ 

الرجال: سلوى ـ حسينية سيد محمد 
ـ ت: 99107080 ـ النســـاء: الرميثية ـ 

حسينية أم صادق.
أحمد محمد علي املطوع ـ 77 عاما ـ الرجال: 
املنصوريةـ  احلسينية العباسيةـ  ت: 
99039291 ـ النســـاء: املنصورية ـ ق 

واحد ـ ش 13 ـ م2 ـ ت: 22572724.
سـريع أحمـد عبدالرحمـن السـريع ـ 21 عاما ـ 
الرجال: اليرمـــوك ـ ق2 ـ ش3 ـ م4 ـ 
ت: 25337997 ـ النساء: الفيحاء ـ ق9 
ـ ش93 ـ م19 ـ ت: 22548266 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
عبيـد جعيثن عبيد فرحان املطيـري ـ 71 عاما ـ 
الرجال: الرحاب ـ ق2 ـ ش8 ـ م31 ـ ت: 
99449846 ـ النســـاء ـ الرابية ـ ق3 ـ 

ش27 ـ م4 ـ ت: 99708037.
عالية إسماعيل محمد احلمر، زوجة علي حسني 
أحمد الشماليـ  49 عاماـ  الرجال: الدعية 
ـ حســـينية الشـــمالي ـ 66662207 ـ 
النساء: اجلابرية ـ ق5 ـ ش104 ـ م7 ـ 

ت: 99866161.

مواقيت الصالة والخدمات   ص32 الصفحة األمنية   ص6 

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

في البدء العزاء احلار آلل الصباح الكرام في وفاة 
املرحوم الشـــيخ باسل سالم الصباح، للفقيد الرحمة 
واملغفرة والهله وذويه الصبر والســـلوان، وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
> > >                          

سجلت في قطر حلقة جديدة من برنامج »االجتاه 
املعاكس« كان طرفها الثاني الدكتور املهندس سفيان 

التل الذي يحمل صفة اول مهندس اردني، كما كان زميل دراسة في منتصف 
اخلمسينيات للرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد دافعنا عن االجناز اخلليجي 
امام دعاوى انه اجناز حجر ال بشـــر، حيث رأيت انه اجناز بشـــر وحجر 
يقابله تدمير »الثورجية« للبشر وهدمهم للحجر ضمن حروبهم العبثية، 

واترك تفاصيل احللقة حلني بثها.
> > >

وتعيش الشـــقيقة قطر هـــذه االيام نهضة حضاريـــة وعمرانية غير 
مســـبوقة يســـعد بها كل قطري وخليجي، فهناك ما يقـــارب 200 فعالية 
رئيسية تستضيفها الدوحة ـ عاصمة الثقافة العربية ـ هذا العام، وميكن 
متابعتها عبر الدخول ملوقـــع   www.dohaevents.org ثم حضور ما يثير 

اهتمامك منها.
> > >

وتقوم قطر بحملة عاملية تستحق الدعم الستضافة كأس العالم 2022 
وجنزم بعد جتربة آسياد 2006 املذهلة، والتي شارك فيها للمرة االولى 45 
بلدا آسيويا، بأنهم قادرون وحدهم على مثل تلك االستضافة وابهار العالم 
بها، وهو امر ان مت فســـيطيل رقاب اخلليجيني بني االمم األخرى، وان كان 

لنا في هذا السياق مقترح صغير نرجو النظر فيه.
> > >

فرغم االمكانيات البشرية واملادية الضخمة لليابان اال انها أشركت معها 
كوريا في اســـتضافة بطولة كأس العالم لعام 2002 التي اقيمت في شرق 
القارة اآلسيوية، وميكن لقطر باملثل وحسب املقترح ان تشرك معها دولة 
االمارات في مشـــروعها الواعد الســـتضافة كأس العالم، ولتلك املشاركة 

االماراتية مزايا عدة منها:
1( انها ستســـد دعاوى قلة عدد الســـكان واملشـــاهدين، حيث ستقام 
نصف املباريات في ابوظبي ودبي ومن ثم ســـتمتلئ املالعب طوال الوقت 

باجلمهور.
2( االســـتفادة من القدرات املالية لدولة االمارات والسمعة السياحية 

الطيبة المارة دبي جللب املشاهدين والسائحني.
3( االســـتفادة كذلك من قدرات شـــركتي االحتاد واالماراتية للطيران 
فـــي احضار اجلماهير الغفيرة من مختلف أصقاع العالم للبلدين بدال من 

االكتفاء بجهود وخطوط شركة الطيران القطرية وحدها.
4( غني عن القول ان القدرات املالية والفنية واملعمارية لدولة االمارات 
ستمكنهم من بناء مالعب ومنشآت رياضية حديثة مطابقة للرؤية القطرية، 
كما ان السعة الفندقية البوظبي ودبي وباقي االمارات ستمكنهم من استيعاب 
اي اعداد جماهيرية قادمة، كما ميكن التحرك اجلماهيري بسهولة ويسر بني 

البلدين بالطائرات او السيارات او حتى القطارات التي ميكن انشاؤها.
5( حتويل جهد قطر الطيب الستضافة املونديال الى جهد خليجي جماعي 

سيساعد قطعا على حتويل احللم القطري الى حقيقة واقعة.
> > >

آخر محطة: كتبت اواخر التسعينيات أطلب ان نوقف الصراعات الرياضية 
لنحصد ما نحصد من البطوالت اآلسيوية ومتثيل آسيا في كأس العالم، حيث 
تنبأت بأن املارد االصفر ممثال في دول شرق آسيا قد استيقظ وسيحتكر 
متثيل القارة في البطوالت املستقبلية، وهو ما يحدث هذه االيام مع متثيل 

اليابان وكوريا ج، وكوريا ش آلسيا في املونديال و..راحت علينا!

دعم القطاع النفطي، وقطاع االستثمار 
في الدولة مسؤولية وطنية، فهما الرافدان 
األساسيان ملوارد هذا البلد، لهذا نعتز بأن 
القطاع النفطي حقق في السنوات القالئل 

املاضية ما يلي:
- افتتح سمو أمير البالد في 24 فبراير 
العطريات واألولفينات  املاضي مشــــروع 

)ايكويــــت-2( الذي ينفذ املقاولون احملليــــون 30% من أعماله، 
وقيمة االستثمار في املشروع 2.2 مليار دوالر.

- توقيع العقود النهائية إلقامة مصفاة في الصنيـ  كواجنو، 
بعد جهود ضخمة مت معها جتاوز العقبات احمللية، وهي خطوة 
إستراتيجية تقرب املنتج الكويتي من األسواق الرئيسية، تبلغ 
قيمة االستثمار 9 مليارات دوالر، وليس أنفع ألي نشاط من أن 
يستثمر في نفس مجاله )املشتقات النفطية( بدال من »املشتقات 

املالية« في أسواق نيويورك!
- استثمار مماثل ضخم ملصفاة في ڤيتنام بقيمة 9 مليارات 
دوالر، وقد تطلــــب الوصول إلى هذين االجنازين جهودا جبارة 
من الفريق املكلف، بلغ بهم أن ينقل أحد أعضاء الفريق من مطار 

الكويت ـ بعد العودة ـ إلى املستشفى مباشرة بسبب اإلرهاق.
- بلغ حجم استثمارات القطاع النفطي داخل الكويت 27 مليار 
دينار، وهي ستفتح مجاالت واسعة لرأس املال احمللي ولتوفير 

وظائف للمواطنني.
مطلوب أن يتابع املواطن اجنازات بلده، وأن يدعمها ملا فيها 
من املنفعة حلاضره ومستقبله، ولن ألوم األخت مي مأمون التي 
نقلت ما كتب لها األسبوع املاضي من مادة موجهة بشكل مغرض 
جتاه شخص السيد سعد الشويب، فاملنافسة بني املقاولني تخلق 
أجواء غير صحية، لهذا يتم اللجوء إلى هذه الصحيفة مرة، ثم 
صحيفة أخرى أبعد قليال عن األولــــى، ملضايقة قيادات وطنية 

حترس املال العام بكل كفاءة وأمانة.
 األخت الكرمية مي مأمون، 

أهال بك كاتبة جديدة في الصحافة الكويتية، وشكرا للزميلة 
»القبس« اســــتضافتها للكتاب الطموحني من اإلخوة واألخوات 
العرب، ومبا أنك جديدة في الكويت، أرجو أن تســــاعدي الرأي 
العام احمللي على نشر الوعي باملصلحة العامة أكثر من غيرها، 
وللعلم فقد طلب مني أشــــخاص أن أتوسط لهم عند األخ سعد 
الشويب بحكم جيرة السكن، ففعلت مرتني، وفي كل منهما كان 
األخ ســــعد يرفض طلبي لعدم مطابقة احلالة للشروط، فازداد 
احترامي لــــه، وليس هذا هو النهج الــــدارج في معظم احلاالت 
املماثلة حيث يتســــبب ذلك إما في جتاهل أو معاداة ال سبب لها 

إال النظرة احملدودة.
نعم، األخ سعد الشويب، والفريق املتفاني في القطاع النفطي، 
شركة نفط الكويت، املصافي الوطنية، احلفر، النقل، ايكويت.. 
الخ، كلكم تستحقون التقدير واالحترام، ولهذا ستساندكم األقالم 

احلريصة على الصالح العام.
وفقكم اهلل.

كلمة أخيرة: بحثت بني أوراقي فوجدت كتيبات حصلت عليها منذ 
عامني، تتحدث عن أداء القطاع النفطي باألرقام واإلحصاءات التي 
وزعت على االخوة الصحافيني في مؤمتر صحافي وقبلهم على 
السادة النواب، هذه الشفافية هي ما يحتاج إليه الرأي العام، ولهذا 
ننقل هنا بعض تلك املعلومات، في سباق مع املقاولني املتنافسني 

الذين ينقلون معلومات غير دقيقة، حتت وطأة املنافسة!

سعد الشويبقطر 2022

رجال آليون يعملون في مستشفى أسكتلندي
لتقديم الطعام وتنظيف الغرف

غدًا وبعد غد للحديث عن البرازيل وإيطاليا بالمونديال

الكابتن حليمة بولند ضيفة »أصداء العالم«
مفرح الشمري

تطل ملكة جمال اإلعالميات العرب اإلعالمية حليمة 
بولند غدا وبعــــد غد ضيفة علــــى البرنامج الرياضي 
اجلماهيري »اصداء العالم« الذي يقدمه االعالمي املتميز 

.mbc مصطفى اآلغا يوميا عبر شاشة محطة
وستتحدث الكابنت حليمة بولند كما وصفها اآلغا خالل 
البرنامج عن املباراتني السابقتني للبرازيل وإيطاليا التي 
خاضاها ضد كوريا الشمالية وبارغواي باإلضافة الى 
مباراتيهما مع ساحل العاج ونيوزيلندا، وذلك في حوار 
رياضي عن مونديال كأس العالم املقام حاليا في جنوب 
افريقيا، والذي تتابعه بشــــغف كبير اإلعالمية حليمة 
بولند خاصة انها تشــــجع منتخبي البرازيل وايطاليا 
وهمــــا املنتخبان اللذان يشــــجعهما اإلعالمي مصطفى 

اآلغا ايضا.
يذكر ان برنامج »اصداء العالم« اســــتضاف العديد 
من جنوم الفن واإلعالم مثل منى امرشــــا ومي حريري 
وجلني عمران باإلضافة الى محللني رياضيني للحديث 

عن مباريات كأس العالم.

املوظفني ومن بينها الروبوتات التي ستتولى العديد من 
املهام«. واضاف مولني أن الروبوتات »ستتحرك بنفسها 
في املصاعـــد للقيام مبا هو مطلوب منهـــا والعودة إلى 

املصاعد تلقائيا«.

لندنـ  يو.بي.آي: أصبحت 
مستشـــفى في اســـكتلندا 
األولى من نوعها في اململكة 
املتحدة تستخدم أسطوال من 
الروبوتات )الرجال اآلليني( 

للقيام مبهامها اليومية.
وقالـــت هيئـــة اإلذاعـــة 
البريطانية )بي بي ســـي( 
امس إن املوظفني الروبوتات 
سيجري استخدامهم حلمل 
النفايات الطبية وتقدمي الطعام 

وتنظيف غرف العمليات.
واضافـــت أن الروبوتات 
تخضـــع اآلن الختبـــارات 
نهائية قبل اســـتخدامها في 
مستشفى )فورث فالي رويال( 
اجلديدة التي سيتم افتتاحها 
في أغسطس املقبل وستكون 
لها شبكة خاصة من املمرات 
حتت املستشفى. وستتمتع 
الروبوتات بالقدرة على فتح 
أبواب املستشـــفى والتوقف 

عندما يعترض شيء ما طريقها بفضل أجهزة الكمبيوتر 
املزودة بها. ونســـبت »بي بي سي« إلى إيان مولني مدير 
املستشفى اجلديدة قوله »إن فورث فالي رويال ستكون 
مليئة باملعدات احلديثة لتحســـني رعاية املرضى وحياة 

جانب من الرجال اآلليني املنتظر استخدامهم في املستشفى األسكتلندي

اإلعالمية حليمة بولند 

)أ.ف.پ( سالم وعبداهلل دهمان في االستديو اخلاص بهما  

تقرير يكشف عن وجود 500 من العبيد والجواري في اليمن
صنعاءـ  يو.بي.آي: كشف تقرير على موقع 
الكتروني ميني مستقل امس عن وجود نحو 
500 من العبيد واجلواري في محافظتي حجة 

واحلديدة شمال وغرب اليمن.
وأشـــار تقرير موقع »املصدر اون الين« 
املستقل إلى أن ضحايا الرق الزالوا يعانون من 
تبعاته ويناضلون من اجل التحرر ويناشدون 
الســـلطات اليمنية وضع حد لتلك القضية 

االجتماعية امللحة.
وأفاد التقرير بأن أنني املستضعفني يتعالى 
من قمم جبال منطقة كعيدنة، فيما تضمخت 

رمال منطقة الزهرة »بدموع الرقيق املهانني« 
في شمال غرب اليمن، ووصف ظاهرة وجود 
عبيد وجوار بأنه »كارثة إنسانية تنبئ بفداحة 
صمت األجهزة احلكومية في محافظتي حجة 
واحلديدة اللتني التزال أقدام العبيد واجلواري 

متضي على سطحهما غدوا وعشيا«.
وأورد التقرير مقابالت مع عدد من العبيد 
في مناطق تواجدهم في محافظتي احلديدة 
وحجة وكيف يتم تقسيمهم عند توزيع تركات 

مالكيهم على الورثة في تلك املناطق.
وأشار إلى »أن تقاسم التركة بني الورثة في 

تلك املناطق شمل العبيد واجلواري بالقرعة 
عبر السهم وان على كل واحد من الورثة أن 
يرتضـــي مبا جاء في ســـهمه ذكرا أم أنثى، 

صغيرا أم كبيرا«.
وأكد التقرير ان فئة العبيد ليس من حقهم 
التعلم وال االلتحاق باملدارس، فذلك حكر على 
ما يسميه السكان بـ »أبناء العرب«، ويقصد 
بهم األحرار، فالعرب في نظر ســـكان شمال 
غرب اليمن هم السكان احملليون وساللتهم 
من الذين لم تسلب حرياتهم أو وقعوا ذات 

زمن في شراك العبودية.

بطاريات من البطاطس 
المسلوقة لتوفير الطاقة

رويترز: قالت شركة نقل التقنية 
التابعة للجامعة العبرية في القدس 
ان بطاريــــة كهربائية مبنية على 
البطاطس )البطاطا( املسلوقة ميكن 
ان تكون مصدرا رخيصا للكهرباء 
في العالم النامي. وقالت شــــركة 
يسوم للتطوير البحثي اخلميس 
ان بطارية البطاطا املعاجلة تولد 
طاقة أرخص ما بني 5 مرات و50 
مرة من البطاريات املتوافرة جتاريا. 
والضوء الناجت عن طاقة البطارية 
أكثر اقتصادا ست مرات من مصابيح 
الكيروسني التي عادة ما تستخدم 
في العالــــم النامي. وقال يعقوب 
ميتشلن الرئيس التنفيذي ليسوم 
في بيان »القدرة على توفير طاقة 
كهربائية بطرق بسيطة وطبيعية 
مثل هذه ميكن ان تفيد ماليني الناس 
في العالم النامي، وهذا يعني توفير 
الضوء واالتصاالت حلياتهم في 
مناطق تفتقر حاليا الى بنية حتتية 
كهربائية«. ونشــــرت النتائج في 
نســــخة يونيو من دورية الطاقة 
املتجددة واملســــتدامة. واكتشف 
حامي رابينوفيتش والطالب الباحث 
الكس جولبرج في اجلامعة العبرية 
بإسرائيل باالشتراك مع بوريس 
روبنسكي في جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي طريقة جديدة لتركيب 
بطارية تتسم بالكفاءة باستخدام 
أقطاب كهربائية من الزنك والنحاس 
العادية.  البطاطا  وشــــريحة من 
ووجــــدوا ان غلــــي البطاطا قبل 
استخدامها في التحليل الكهربائي 
أدى الى زيادة الطاقة الكهربية الى 
عشرة اضعاف أكثر من البطاطس 
غير املعاجلة ومكن البطارية من 

العمل أليام وحتى ألسابيع.

شابان إماراتيان يشكالن فريق »راب« للدفاع
 عن صورة العرب والمسلمين بعد 11 سبتمبر

القتال في العراق بعد ان استمعوا لأللبوم 
الذي اشــــتروه اثناء زيــــارة الى االمارات 
العربية املتحدة. وتقول اغنية اخرى »لسنا 
ارهابيني، لسنا جهلة، وال نعامل النساء مثل 
الغنم«. وتدعو هذه االغنية الدول الغربية 

وحكوماتها الى مزيد من »العدل«.
لكن سالم وعبداهلل يقوالن انهما يدعمان 
فرنســــا في ســــعيهادبواآلخر في مصرف 
اســــالمي محلي، ان عائلتهما لم تعارض 
تشــــكيلهما فريق راب وامنا طلبت منهما 

احترام العادات والتقاليد.
وقال ســــالم »الوالد منفتح جدا وامنا 
طلــــب منا اال نخون قيمنــــا«، واكد ان كل 
اغاني الفريق ال حتتوي اي »كلمات بذيئة«. 
واكد املغني ان فريق »ديزيرت هيت« رفض 
تصوير افالم دعائية لشركات سجائر وكحول 
كان يفترض ان يظهر فيها املغنيان وسط 
6 نساء. ويعمل املغنيان حاليا على تأليف 
القســــري للقاصرات  الزواج  اغنية حول 
في اليمن، البلد االفقر في شــــبه اجلزيرة 

العربية.

االمر مبثابة حتد، ففي البداية كنا نتكلم عن 
القضية الفلسطينية قضية العرب وبعد ذلك 
قررنا ان نتناول 11 سبتمبر واالرهاب، اضافة 

الى االسالم والطريقة التي شوه بها«.
ويطلق عبداهلل على نفسه اسم »ارابليك«، 
وهو اختصار لكلمتي عربي وداكن. وفي 
اغنية »ديد يو نو« )هل كنتم تعلمون؟( التي 
متتزج فيه العربية باإلجنليزية، يتحدث 
املغنيان عن املاضي املجيد للعرب، ويقوالن 
ان »قبائلنا كانت تنظم مسابقات شعرية 
)..( هل كنتم تعلمون اننا حكمنا اسبانيا 
طوال ثمانية قرون«. ويقول سالم »الناس 
يستمعون الينا ويقولون لنا ان الكثير من 
العرب واملسلمني ال يعرفون تاريخهم بينما 
يقول آخرون انهم فخورون بهذا التاريخ«. 
وحتمل احدى اغنيات الفريق عنوان »انذار 
ارهابي« وهي اغنية تتحدث عما يدور في 
ذهن انتحاري، بينما تتناول اغنية اخرى 
الصعــــاب املالية االخيرة لدبي وكيف انها 
لن تؤثر على معنويات اهل االمارة. ويؤكد 
املغنيــــان ان جنــــودا اميركيني تخلوا عن 

دبيـ  أ.ف.پ: شكل شابان اماراتيان فريقا 
يؤدي موسيقى الراب بشكل مختلف عن 
النمط الرائج في الغرب والذي يعتبرانه 
بعيدا جدا عن قيمهما، وهما يسعيان من 
خالل فنهمــــا للدفاع عن صــــورة العرب 
 واملســــلمني التــــي تضررت بعــــد احداث

 11 ســــبتمبر 2001. وبالرغم من مقاربتهما 
احلذرة للدين والسياسة واملجتمع، منعت 
السعودية والكويت االلبوم الوحيد الذي 
انتجــــه فريق »ديــــزرت هيــــت« )حرارة 
الصحراء( حتت العنوان نفســــه. ويشبه 
عضوا الفريق، االخوان ســــالم وعبداهلل 
دهمان )29 و24 عاما(، اي فريق راب آخر في 
العالم مع سراويل اجلينز الفضفاضة التي 

يرتديانها واخلوامت والسالسل البارزة.
ويعتبــــر الفريــــق عن طريق شــــغفه 
مبوســــيقى الراب التي يحبها الشباب في 
العالم، والتي غالبا ما تتحدث عن املخدرات 
والعنف، ميكنه ان يوصل رسالة ايجابية 
خصوصــــا على ضوء النتائــــج الوخيمة 
العتداءات 11 ســــبتمبر. وقال سالم »كان 

الكويت والمملكة العربية السعودية منعتا ألبومهما


