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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: غالبية األطفال دون سن الثانية لهم حضور على اإلنترنت.

ـ حلو وهذا معناه أن كل طفل عربي دون الثانية لديه اآلن ملف لدى الجهات 
األمنية العربية.

مزارعون: الغالء سيطال البصل بعد الطماط.
ـ وهذي حالتنا.. نصوم على التصريحات.. ونفطر على »بصلة«.

أبواللطفواحد

كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

لم تتوقف الصحافة اللبنانية عن مناقلة االتهامات 
ـ التصريحاتـ  بني السياسيني يوما واحدا منذ انتهاء 
احلرب األهلية في عام 1982 وهاهم اللبنانيون يعيدون 

تاريخا أسود لم جتف دماؤه بعد.
قالت فاطمة رضا في جريدة احلياة »من األفضل 
اتباع اإلرشادات التالية، مع سماعك الرشقات األولى 
حدد مكانك، فقد يكون االشتباك بني أفراد في نفس 

الطائفة من خطني سياسيني مختلفني، ثم اجته بطريق بعيد عنهما إلى 
منزلك مباشرة، حتاَش املرور مبناطق نفس الطائفة فقد ينتقم ابن عم 
أحدهما من ابن خال املشتبك مع ابن عمه في مكان بعيد عن منطقة القتال 
بعد تلقيه اتصاال هاتفيا، احرص على السرعة، حاليا ال توجد حواجز 

تفتيش فاالشتباكات التزال في أولها!« انتهى.
كانت العرب تسمي بعض األشخاص »مسعر حرب« وهي فئة ماهرة 
في شحن املشاعر، هذه النوعية صارت اليوم مؤسسة تضم أفرادا يسمون 
احملررين ـ احملرضني ـ وفي العالم املتقدم تنقل الصحافة األخبار، بينما 
هي عندنا تضع األقوال في أفواه السياســـيني، ثم تطلب من خصومهم 
الرد، هـــذه وظيفة إبليس الذي »... رضـــي بالتحريش بينكم« بعد أن 

يئس من أن تعبدوه.
أدوات التحريش هي ابتكار العبارات املثيرة وتلقيمها أفواه املساكني 
ثم يتم حتديد تواريخ للمصادمات: ذكرى 14 آذار، ذكرى 8 آذار، ذكرى 14 
شباط..الخ، مع اختيار أماكن لتلك املصادمات، كاخلط األخضر، ومثلها 
تســـمية ســـاحة اإلرادة عندنا كموقع للمنازالت، وهناك يتم استدراج 
من نســـيتهم كاميرات الصحافة، هؤالء ما ان يسمعوا مبوعد للتصوير 
حتى يتواجدوا، إلشباع نفسية حتمل ڤيروس »أنا« ويأبون إال أن يدفع 

اآلخرون ثمن مرضهم.
لقد انتشـــر السالح في لبنان من جديد، وهو الذي مت جمعه بنجاح 
بعـــد انتهاء احلرب األهلية عام 1982، بينما اليوم ارتفعت أثمان القطع 
الصغيرة والكبيرة بسبب شـــدة الطلب عليه، واجلميع ينتظر اندالع 
احلرب الشـــاملة بغير بذل مجهود حقيقي ملنع االنفجار الذي لن يكون 
فيه غالب ومغلوب، اجلميع سيكون مغلوبا، والرابح هم جتار السالح 

ووسطاؤه اآلثمون.
لقد اجتهدت ســـائر األطراف إلضعاف هيبة الدولة، واالستخفاف 
بقدراتها في كل مناســـبة وإحراجها على خلفية محاولتها حتاشـــي 
االجنراف وراء الصدامات، إال إذا ســـمحت لها القوى املســـيطرة كما 
حدث بعد أحداث برج أبي حيدر، حينما قام اجليش باالنتشار ووضع 

حدا للصدامات.
لقد جنح احملرضون في إنشـــاء قاموس من عبارات الشـــحن »دولة 
االرتهان ـ ســـالح املقاومة ـ نحن في حالة حرب غير معلنة ـ الســـماح 
بالســـالح الفردي/كبداية -.. الخ«، هذا القاموس ينشـــر ثقافة املوت، 
ويجهز ويدرب أعضاء اجلسد على استعمال أدواته املادية بعد االنتهاء 
من برمجته النفسية على حالة االنتحار اجلماعي، وال حول وال قوة إال 

باهلل العلي العظيم.
كلمة أخيرة: زيارة الرئيس اإليراني أحمدي جناد املرتقبة الى لبنان، 
هل ميكن أن تنزع فتيل احلرب؟ استخدام مناسبة »استعراض اآلليات 
العسكرية التي غنمها حزب اهلل من إسرائيل« أثناء الزيارة ال يعدو 
أن يكون استعراضا للقوة مبباركة إيران، الوضع خطير وهو يحتاج 
الى شـــيء أفضل من ذلك، شيء مبستوى فتوى اإلمام خامنئي التي 
ســـكبت املاء بكثافة على فتنة رفضها اجلميع، فانطفأت، هل ميكن 

تكرار تلك املبادرة حلقن دماء اللبنانيني وغيرهم؟ نأمل ذلك.

كان الصحافـــي الكبير مصطفى 
امني يشترط لرئاســـته حترير اي 
صحيفة ان يصبح املشرف الوحيد 
على صفحة بريد القراء، وقد اكتشف 
الصحافي حسنني كروم الحقا وباالدلة 
ان ســـبب ذلك الطلب هو »فبركة« 
الرسائل خلداع الرأي العام واقناعه 
بأن الناس مييلون لهذا الرأي او ذاك 
عبر تلك الرسائل وهو اسلوب متبع 
كذلك في كبريات الصحف الغربية.

> > >

هذه االيـــام اصبح ذلك التزييف 
بقصد اشاعة االفكار الثورية واحلنق 
واليأس والقنوط اسهل بكثير، فما 
عليـــك اال ان تزور اكبـــر املنتديات 
واملواقع العربية التي تتشـــكل من 
خالل متابعتها عقول الشباب حتى 
ترى اخلداع في اجل صورة، فما يريد 
اصحاب املوقع تســـويقه »تفبرك« 
الجله مئات الردود املادحة، وما يراد 
محاربته ـ وهو على االرجح االفكار 
احلكيمة العاقلةـ  »تفبرك« ضده مئات 

الردود القادحة.

> > >

وقد اعترف ذات مرة إمام مسجد 
متشدد في الرياض يدعى حسني مفتي 
زاده في لقاء مـــع جريدة »احلياة« 
بأن احد اكبر املواقع العربية ويدعى 
»املساحات« كان يسمح له بالكتابة 
بعشرات املعرفات املختلفة واشهرها 
معرفة »اخلفاش االسود« كي يدفع 
الشباب للتطرف والعنف عن طريق 
مهاجمـــة افكار العقـــالء واملعتدلني 
ثم قيامـــه بالثناء على ما يقوله في 
معرفاته االخرى املختلفة القناعهم 
بصدق افكاره، وقد كشـــف د.حمزة 
املزيني انـــه كان يصلي خلف ذلك 
االمام الذي كان يسلم عليه وميدحه 
نهارا ثم يتحول ليال الى خفاش مضلل 
طائر يهاجمه بأقبح الكلمات ويكفره 

امام طالبه.

> > >

وهناك صحافي نكرة يدعى وائل 
قنديل يكتب في صحيفة »الشروق« 
الى جانب صحافيني كبار  املصرية 
وكان يحـــاول اطالة قامته بالهجوم 

على اآلخرين ثم 
»فبركة« تعقيبات 
تؤيـــد  عديـــدة 
وتدعم ما يقوله 
حتى كشفه احد 
املتابعـــني عبـــر 
مالحظة ان جميع 

التعقيبات تســـتخدم نفس اسلوب 
الكتابة وتقطيع اجلمل بالنقط، فسأله 
ساخرا: ما حكاية النقط في التعقيبات 
يا قنديل؟! ولم يرد بالطبع قنديل.

> > >

البصري  ومن اســـاليب اخلداع 
والعقلي القائمة في صحافتنا احمللية 
والعربية حقيقة ان كثيرًا ممن يّدعون 
البطوالت عبر املقاالت النارية ضد 
املســـؤولني هم في االغلب يكتبون 
بأقالم مأجورة حبرها االموال الضخمة 
املدفوعة من خصوم هؤالء املسؤولني، 
لذا فليس هناك بطولة وال غير ذلك، 
بـــل ابطال زائفون، ومن يرد معرفة 
ابطـــال الكويت احلقيقيني فما عليه 
اال زيارة مكتب الشهيد في اليرموك 

وسيجد اآلالف منهم.

> > >

آخـر محطـة: )1( مت طـــرد »البطل 
ابراهيم عيسى من رئاسة  الزائف« 
حترير »الدستور« املصرية وكانت 
اسباب الطرد كما ذكرها رئيس مجلس 
ادارة الصحيفة ان ذلك »البطل« كان 
يتسلم شـــهريا راتبا قدره 75 الف 
جنيه في بلد ال يزيد راتب املهندس 
والطبيب فيـــه عن مئات اجلنيهات 
هذا عدا ما يتسلمه من الفضائيات، 
ارغام صحيفة  وقد حاول عيســـى 
»الدستور« التي ال توزع اال القليل 
من النســـخ وال ينشر بها اي اعالن 
لضعفها ان تتكفـــل بدفع الضرائب 
عن دخله الضخم بدال منه فتم طرده، 
وكم في البطوالت الزائفة من ارزاق 

وثروات وخداع وبريق..!
 )2( العزاء احلار للكويت ولعائلة 
القناعات الكرام في وفاة الكاتب الكبير 
محمد مساعد الصالح، للفقيد الرحمة 
واملغفرة، والهلـــه وذويه ومحبيه 
الصبر والسلوان، وانا هلل وانا اليه 

راجعون.

لبنان.. ».. وإن الحرب أولها الكالم« نمور من ورق

برلني ـ د.ب.أ: يخطط عشـــرات من الرجال 
والنساء في أملانيا لبدء مرحلة جديدة في حياتهم 
عن طريق إمتام مراسم زواجهم غدا األحد املوافق 
لتاريخ مميز هو اليوم العاشر من الشهر العاشر 
في العام العاشـــر بعد األلفني أو كما يكتب »10 
ـ 10 ـ 10« لتحمل خـــوامت الزواج رقما مميزا ال 
ميكن نســـيانه. ويعتبر سكان مدينة كولونيا 
احملبون للكرنڤاالت من أكثر األملان إقباال على 
الزواج في هذا اليوم الذي يحمل تاريخا مميزا 
حيث يعتزم نحو 60 من الرجال والنساء الزواج 

في هذا اليوم.
ولكن اإلقبال هذا العام على الزواج في يوم 
2010/10/10 أقل من سنوات سابقة وهو ما يرجع 
على األرجح إلى أن هذا التاريخ يحل يوم أحد وهو 
يوم العطلة األسبوعية الذي تغلق فيه مكاتب 

توثيق الزواج أبوابها في معظم األحيان.

وأرجع اخلبراء في أملانيا هذا التراجع إلى أن 
هذه التواريخ املميزة أصبحت حتل اآلن كل عام 
ولكن هذا األمر سيتوقف بعد عام 2012 كما أشار 
اخلبراء إلى أن معظم الرجال والنساء يفضلون 
إمتام مراسم الزفاف في يوم تعارفهم وليس في 

يوم يحمل تاريخا مميزا.
وقررت مكاتـــب توثيق الـــزواج في برلني 
ونورنبرج والعديد من املدن عدم فتح أبوابها 
بشـــكل إضافي غدا »األحد« نظرا لقلة طلبات 
عقد الزواج في هذا اليوم األمر الذي ال يستدعي 
تطبيق قاعدة استثنائية والعمل يوم عطلة نهاية 
األسبوع. ولكن في جنوب أملانيا وبالتحديد في 
مدينة ميونيخ سيتم فتح بعض مكاتب توثيق 
الزواج بشكل إضافي إلمتام مراسم زواج العديد 
من الرجال والنساء الذين فضلوا هذا اليوم لبدء 

حياتهم اجلديدة.

تاريخ »10 ـ 10 ـ 2010« ال يغري األلمان

مواقيت الصالة

4.26الفجر
5.45الشروق

11.35الظهر
2.55العصر

5.25المغرب
6.42العشاء

الوزيرة الحالية »العارضة السابقة«
تعتذر عن السماح بتصويرها في البرلمان

مواطنة احتّجت 
على تأخير »الكويتية« 

بـ »السيجار«
هاني الظفيري

طائـــرة  طاقـــم  اضطـــر 
»الكويتية« التي كانت تستعد 
لالقـــالع مـــن مطـــار الكويت 
الى القاهـــرة الى إجبار راكبة 
»كويتية« على مغادرة الطائرة 
بعد ان بدأت في تدخني السيجار 
احتجاجـــا على تأخـــر اقالع 

الطائرة.
وقال مصدر أمني ان طائرة 
»الكويتية« التي كان من املقرر 
اقالعها في احلادية عشرة من 
صباح أمس مت تأخير اقالعها 
بعد اكتشاف عطل فني استلزم 
بقاءها لنحو 3 ساعات، موضحا 
ان الركاب كانوا قد بدأوا فعال 
في ركوب الطائرة منذ الساعة 
احلادية عشرة واضطروا للبقاء 
داخل الطائرة ملدة 3 ســـاعات 
بعد ما أبلغهـــم كابنت الطائرة 
بالعطل، ما أثار موجة احتجاج 
لدى الركاب ومن بينهم مواطنة 
لم جتد وسيلة لالحتجاج سوى 
البدء في تدخني سيجار، وهو 
ما دفع طاقم الطائرة الى إجبار 
الراكبة على النزول من الطائرة 
وتسليمها حقائبها دون تسجيل 
قضية ضدهـــا، لتقلع الطائرة 
نحو الســـاعة 3.30 من عصر 

أمس.

طوكيـــو ـ أ.ف.پ: اعتذرت عارضة يابانية ســـابقة أصبحت 
وزيرة، بعد اثارتها موجة من االســـتياء العارم لسماحها ملجلة 
فوغ اليابانية التي تعنى باملوضـــة بتصويرها داخل البرملان، 

حسبما أفاد تقرير امس.
رينو، وهي جنمة تلفزيونية سابقة تشغل اآلن منصب وزيرة 
النهوض اإلداري في احلكومة، قالت للمراسلني »ان كانت »جلسة 
التصوير« أثارت اســـتياء من ان اإلطار غير مناســـب، فهذه لم 
تكـــن نيتي. وأنا أعتذر بصدق«، وفقا لوكالـــة األنباء اليابانية 

كيودو.
وتعرض مجلة فوغ اليابانية صور الوزيرة البالغة من العمر 

42 عاما في عدد نوفمبر.
التصوير داخل املبنى مسموح فقط ان كان مرتبطا بنشاطات 
برملانية، وقد تعرضت رينو للتوبيخ ألنها خالفت القوانني، وفقا 

لوكالة كيودو.
وقالت رينو انها »تقبلت« التوبيخ »بصدق« لكنها أضافت انها 

اتبعت االجراءات الالزمة قبل السماح للمجلة بتصويرها.
رينو، وهي جنمة صاعدة في احلزب احلاكم معروفة بانتقاداتها 

الوزيرة رينوالشديدة للبيروقراطيني الذين تتهمهم مبفاقمة الهدر العام.

بيروت تستريح من 
صخب السياسة 
وتحتضن صوت 
فيروز في أمسية 
األحالم 
ص 38

جثة شاب بـ »شورت وحذاء« رياضيين 
من البحر إلى الطب الشرعي

أمير زكي
لقي شخص مجهول الهوية حتفه غرقا، حيث عثرت األجهزة 
األمــنية على جثة طافية على ســـطح املياه بالقرب من قصر 
الســـيف، وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
نحو الساعة اخلامســـة من مساء أمس يفيد بغرق شخص على 
مقربة من شاطئ الشويخ، وفور تلقي البالغ سارعت دوريات 
من اإلدارة العامة خلفر السواحل بتمشيط املنطقة احمليطة حتى 
عثرت على اجلثة طافية، وأضاف املصدر ان الشـــخص توفي 
غرقا وكان يرتدي »شورت وحذاء« رياضيني، مؤكدا ان أي بالغ 
لم يرد عن اختفاء أي شـــخص ألجــهزة وزارة الداخلية، الفتا 
الى ان »الداخلية« أحالت املـــــتوفى الى إدارة الطب الشـــرعي 
لتحديد هويته ومـــعرفة حقيقة الغرق ومراجعة تسجيل بيانات 

حاالت التغيب ملقارنتها مع هوية الشخص املتوفى.


