
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 رئيس ملف إنجلترا الستضافة المونديال: يجب تغيير طريقة اختيار 

منظم المونديال.
  ـ وأين كنتم طوال السنوات الماضية؟!

 تقرير: تدخين ٣ رؤوس شيشة يعني تراكم ١٢٠ «مايكو غرام من اليورانيوم».
  ـ يعني مو بعيدة وكالة الطاقة النووية تدز فريقها للكويت قريبًا!

 أبواللطف  واحد

 محطات  كالم مباشر

 حوبة الكويت معقول أجندة «فرد» تحرك كل هذا المهرجان؟
 محـــرك مجموعة التحريض يعيـــش نفس احلالة 
النفسية التي يعيشها قطاع كبير من املجتمع الكويتي، 
ولكن في االجتاه املضاد لها، فاحملرض يردد نفس الكالم 
يوميـــا وبالتبعية يصدقه وال توقظـــه حتى االحكام 
القضائية، فهو على يقني من أن البلد «رايحة رايحة»، 
أو هكذا يصور االمر ملن حوله، في املقابل هناك قطاع 
كبير في الكويت يعيشـــون حالة اســـتياء – أسمعهم 

في املناســـبات العامة يتحدثون بغضب - من املمارسات العبثية النيابية 
التـــي أهدرت مـــوارد البلد وتفننت في محاولة ابطاء مســـيرة البناء بكل 
وسائل التشكيك ومن خالل تشتيت تركيز القيادة السياسية واالدارية في 
الدولة – عن قصد – ما أدى الى تفشـــي الشراء السياسي من قبل الطرفني 

بال استثناء.
  مجموعة التحريض هذه يتزعمها من يريد اخفاء االدلة عن تسببه في 
ضياع الوطن في ليلة ســـوداء، وليس من مصلحة هذا املتسبب في حدث 
مدمر أن تســـتقر االوضاع ويتفرغ املختصون حملاســـبته، فليبق اجلميع 
مشـــغولني بشيء ما طوال العام، أي شيء، املهم أال يتفرغوا له في حياته، 
علما بأن أحدا ما ســـيفتح هذا امللف طال الزمان أم قصر. املشـــكلة هي في 
من دخل على اخلط معه وهو ليس شريكا فيما فعل بالوطن قبل عشرين 
عامـــا، ومع ذلك ناله من هذا الدخول امتهان من وصفه بـ «يتلصق بالعمل 
الوطني» و«يعمل بأســـلوب التقية السياســـية رغم عدم قناعته باملعاني 
التي تعمل على أساسها هذه املاكينة»، وبالنسبة لي فهذه املعاني مرجتفة، 
ومنقولة بشـــكل محرف من املصنع، وهي تعمل جيدا في بلد املنشأ ولكن 
التحريف جعلها سببا للخراب عندنا بدال من حتقيق املنفعة التي صنعت 

من أجلها.
  املطلوب هو االنتباه الى املقصد احلقيقي من التحريض، وعدم االنغماس 
في هذه احلفالت، اليوم احلصانة وباالمس – قبل عشـــر سنوات - فصل 

والية العهد، وبكرة موضوع جديد، والهدف واحد، وال عزاء للغافلني.
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  كلمة أخيرة: س. يقولون االســـالم كافح الرق بينما هو مســـتمر على مر 
العصور االسالمية، كيف؟

  ج. كان املصدر االساسي الستمرار الرق في العصور التي تتحدث عنها 
هي احلروب التي ينتج عنها أسرى، ولهذا كان الرق من االوروبيني وشعوب 
آســـيا أكثر من االفارقة، وحتى قبل االسالم كانت العرب تأخذ السبي من 
القبائل العربية االخرى، وحتى في اوروبا كان الرومان يسترقون االسبان 

و..هكذا، ولكن الشهرة في الرق كانت لالفارقة دون غيرهم.
  س. واحلل؟

  ج. املعاملة باملثل كانت اخليار الوحيد جتاه هذه املشكلة، هذا عن منبع 
املشكلة، أما عن جتفيف آثار املشكلة فقد أكثر االسالم من فرص عتق الرقيق، 
كفارات ال حدود لها، وحث على االجر عند العتق، بل واعتبر عبارة املزاح 

سببا للعتق «ثالث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطالق والعتاق».
  س. في العصر احلديث متت محاصرة هذا االمر بجهود ابتدأت منذ قرن 

ونصف تقريبا، أليس هذا صحيحا؟
  ج. نعم، وهذا ما كان مفتقدا في املاضي القدمي، العمل على مستوى كل 
االمم، ومع حتقيق املعاملة باملثل مت اغالق املنبع، وكما تعلم تسبب ذلك في 
نشوب حرب أهلية في أميركا الشمالية عام ١٨٦١ -١٨٦٥، ولكن لم يسجل 
في أي بلد غربي أو شرقي أن املماليك قد وصلوا الى احلكم وهم اليزالون 

رقيقا اال في العالم االسالمي، في مصر، وفي االمر تفصيل واستزادة. 

 األعمام واالخوة عبدالعزيز العدساني وصالح 
الفضالة وبرجس حمود البرجس وأحمد باقر هم 
شـــخصيات وطنية ال جتامل فـــي قول احلق وقد 
وفقت الدولة بوضعهم في األماكن املناســـبة لهم، 
ونرجوا استكمال مثل تلك اخليارات املوفقة طبقا 

ملبدأ «الرجل املناسب في املكان املناسب».
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  الوزير هالل الساير ومدير العالج باخلارج د.محمد املشعان وكبار 
رجال وزارة الصحة يستحقون التهنئة حملافظتهم على أموال الكويت 
العامة املهدورة ســـابقا على الرحالت الســـياحية املسماة بالعالج في 
اخلارج، كما يســـتحق الوزير فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح تهنئة مماثلة حلفاظهم على صحة املواطنني التي اســـتبيحت 
لدهر من الزمن، ولتصبغ حمرة اخلجل وجنات من ينتقدون من يواصل 

الليل بالنهار للحفاظ على صحة وأموال املواطنني.
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  حتســـرنا في مقال ســـابق على عدم جتنيس الكويت لشخصيات 
مبدعة أمثال الشاعر الكبير خلف هذال العتيبي وسليمان الفليح ومحمد 
الرطيان وفهد عافت وغيرهم وذكرنا ان من غير اإلنصاف أال جننس أحدا 
أوجننس اجلميع اي من يستحق ومن ال يستحق، هذه األيام يستحق 
الالعب املبدع فهد العنزي الذي خدم والده في اجليش ٤٠ عاما اجلنسية 
الكويتية، كما يســـتحق لفتة كرمية تبقيهم في منزلهم ملدة طويلة كي 

يحظوا باألمان الدافع لإلبداع.
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  ال تهدف الدميوقراطية ألن يســـود لـــون او لونان فقط على احلياة 
السياســـية في الدول بســـبب الكثرة العددية لهذا اللـــون او اللونني، 
الدميوقراطية في صلبها هي رفع الظلم والقهر عن جميع شرائح املجتمع 
عبر إيجاد متثيل عادل لها في البرملانات التي متثل الشـــعب ومن ذلك 
وجدنا في االنتخابات املصرية االخيرة نظام الكوتة وإغالق بعض الدوائر 
على النساء، كذلك وجدنا تباينا في عدد أصوات الناخبني املسجلني في 
احملافظـــة الواحدة او بني احملافظـــات دون ان يدعو احد لنظام الدائرة 

الواحدة غير املعمول به في العالم.
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  فعلى ســـبيل املثـــال وضمن محافظة القاهرة جنـــد ان عدد ناخبي 
الدائرة االولى قســـم شرطة الساحل هم ١٥٨٠٠ ناخب وأحد فائزيها هو 
املستقل سعيد بكر بـ ١٤٩٠ صوتا بينما بلغ عدد ناخبي الدائرة األولى 
قسم شرطة مدينة نصر ١٩١٠٥٤١ وأحد فائزيها زينب رضوان بـ ١٠٨٠٣٢، 
ويبلغ عدد ناخبي احدى دوائر محافظة سوهاج ٤٩١٥٦٣ مقابل ٢٢ ألفا 
حملافظة البحر األحمر و٣٠ ألفا حملافظة جنوب ســـيناء وهو امر قائم 
فـــي اغلب الدول اذا لـــم نقل جميعها مثل اميـــركا وبريطانييا ولبنان 
واألردن دون ان يروج احد من نوابهم األشـــاوس لشعور كاذب بالظلم 
كما يحدث لدينا، ما يؤدي إلى تفتيت الشعب وضرب وحدته الوطنية 

وجعله عرضة ألمراض السكر والضغط والقلب.
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  آخر محطة: سقط املرشح املخادع مصطفى بكري في االنتخابات االخيرة 
بعد ان فضحه بيان «جتمع الصحافيني الشرفاء من أهالي حلوان» الذي 
أظهر كيف ان ارتزاقه وبيع ذمته للخارج قد حوله من أصحاب املالليم 

الى صاحب ماليني.. حوبة الكويت وعقبال بعض من لدينا. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 إلغاء ٢٠٪ من الرحالت الجوية
  بمطار «شارل دي غول» بسبب الثلوج

 اإلضراب المفاجئ في المطارات اإلسبانية 
  يشل حركة السفر ويتسبب في أضرار كبيرة

 باريسـ  أ.ش.أ: أعلنت املصلحة 
العامة للطيران املدني في فرنسا 
أنها طلبت من شــــركات الطيران 
اجلوي إلغــــاء ٢٠٪ من رحالتها 
اجلوية في مطار «شارل دي غول» 
بسبب التقلبات اجلوية واستمرار 

تساقط الثلوج.
  وقالت مصلحة الطيران املدنيـ  
في بيان صحافي امسـ  إنه استنادا 
لتوقعات األرصاد اجلوية باستمرار 
تســــاقط الثلوج في باريس، فإن 
حركة الطيران املدني ستتأثر هي 

األخرى بطبيعة احلال.
  وطلبت مصلحة الطيران املدني 
من املسافرين عبر مطارات باريس 
مراجعة شركات الطيران من أجل 
تأكيد مواعيــــد الرحالت اجلوية 

اخلاصة بهم. 

 غزة ـ أ.ش.أ: أفادت التقارير الواردة من اســــرائيل امس باســــتمرار 
انــــدالع احلرائق في منطقة الكرمل االســــرائيلية وامتدادها إلى مناطق 
مجــــاورة في الوقت الذي تواصــــل فيه فرق االنقــــاذ الدولية املتعددة 
العمل على وقف انتشارها. وذكرت صحيفة «هآرتس» االسرائيلية ان 
احلرائق في منطقة الكرمل واصلت امتدادها واحرقت العديد من املنازل 
في قرية الفنانني «عني هود» وفي نير ايتشــــون في الوقت الذي مت فيه 

اخالء السكان من منازلهم.
  ونقلت الصحيفة، في تقرير أورده موقعها االلكتروني، عن الشرطة 
قولها «إن بعض االشخاص الذين رفضوا إخالء منازلهم حوصروا في 
عني هود بينما يســــعى رجال االطفاء إلى اقناعهم باخلروج من القرية 
احملترقة، فيما أفادت تقارير عسكرية بواقعة مت فيها انقاذ سبعة أشخاص 

من مبنى بالقرية صباح امس.
  وقالت الصحيفة ان رجال االطفاء كافحوا ايضا الســــنة اللهب التي 

تقترب من جامعة حيفا ومجاورة دنيا بحيفا.
  من جهة اخرى، قدم الرئيس األميركي باراك اوباما تعازيه في ضحايا 
احلرائق املســــتعرة الذين بلغ عددهم حتى الساعات االولى من صباح 

امس ٤٢ قتيال وتعهد بتقدمي مساعدات ملكافحة هذه احلرائق.
  وقال البيت االبيض ان أول فريق فني متخصص في مكافحة احلرائق 
وصل الى اســــرائيل امس مع الفرق األخــــرى املقرر وصولها بعد ذلك، 
موضحــــا ان االدارة األميركية تعمل أيضا مــــع القطاع اخلاص لتعبئة 

موارد خاصة للمساعدة في هذا اجلهد.
  وفي الســــياق نفسه، أرســــلت وزارة الطوارئ الروسية بإيعاز من 

الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ، طائرة أخرى من طراز «إيل ـ ٧٦» 
إلى إسرائيل لتساعد في إخماد احلرائق.

  من جهة اخرى اجرى رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو 
امس اتصاال هاتفيا بالرئيس الفلســــطيني محمود عباس لشكره على 
مشــــاركة الدفاع املدني الفلسطيني في اخماد احلرائق التي اندلعت في 

مدينة حيفا شمال اسرائيل.
  وفي السياق نفسه قال مصدر حكومي اردني ان بالده ارسلت ثالث 
سيارات اطفاء استجابة لطلب احلكومة االسرائيلية املساعدة في اخماد 
احلريق. وقد حذر مسؤول اسرائيلي من انهيار املصلى املرواني باحلرم 
القدســــي الشريف نتيجة هذا احلريق الهائل، واكد مصدر مسؤول اخر 

ان االهمال وراء هذه الكارثة. 

(رويترز)   رجال اطفاء اسرائيليون يستريحون قبل استئناف عملهم   اشتعال غير مسبوق حلريق الكرمل   

 محاوالت اخماد احلريق ما زالت مستمرة 

 الثلوج تغطي الطائرة  

 ركاب في مطار مدريد نائمون على األرض والساللم  (أ.ف.پ) 

 مدريد ـ كونــــا: أدى االضراب 
املفاجئ الذي نفذه ضباط الرقابة 
اجلوية في مطارات اسبانيا اول 
من أمس الى شل حركة السفر من 
اسبانيا واليها وتعطل اعمال ماليني 
األشخاص واالضرار بأجزاء كبيرة 
من القطاعات التجارية والصناعية 

واخلدمية في البالد.
  وبــــدأ ضباط حركــــة املراقبة 
اجلوية بتــــرك مراكز اعمالهم في 
الكناري  مطارات مدريد وجــــزر 
وجزر البليار االسبانيتني بشكل 
جماعي مطالبني بإجازات مرضية 
مدعني عدم مقدرتهم على متابعة 
العمل لتنتقل العدوى بسرعة الى 
جميع املطارات ما ادى الى اغالق 
املجال اجلوي االســــباني. ويأتي 
االضراب بعد نــــزاع طويل حول 
ظروف العمل واملرتبات الشهرية 
واحتجاجا على قرار مجلس الوزراء 
االسباني الذي صدر يوم أمس بشأن 
خصخصة ٤٩٪ من شركة املالحة 
واملطارات الرئيسية في اسبانيا.
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 ٥٫٠٣  الفجر  

 ٦٫٢٧ الشروق 
 ١١٫٣٨ الظهر 
 ٢٫٣١ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 البقاء هللا 
 بدر سـند الفي املطيري ـ ٢٣ عاما ـ الرحاب ـ ق٣ ـ ش٢١ 

ـ م٤١ ـ ت: ٦٦٢٥٤٠٦٦ ـ ٦٦٦٩٩٠٣٠.
  عواطـف إبراهيم سـلطان محمد اخللـف ـ ٥١ عاما ـ الرجال: 
السرة ـ شارع السرة ـ ق٣ ـ م٢١ ــ ت: ٩٩٠٢١٦٩٦، 
النســـاء: النزهة ـ ق١ ـ شـــارع قريش ـ م٢٦ ـ ت: 

.٩٩٦٩٦٤٦٤
  مفرح مفلح مفرح األصفر ـ ٧٤ عاما ـ الرجال: سلوى ـ ق٨ 
ـ ش٢ ـ م٣٦ ـ ت: ٩٩٤٢٥٨٠٦، النساء: سلوى ـ ق٢ 

ـ ش٨ ـ م١٥ ـ ت: ٢٥٦٥٦٨٤٨.
  عبداهللا قعود شحاذ الصليلي ـ ٨٥ عاما ـ الصليبخات ـ ق٤ 

ـ ش١١٧ ـ م٣٥ ـ ت: ٩٩٦١٧١٢١.
  عمشـان عبدالرحمن يعقوب الدوسري ـ ٨٠ عاما ـ العمرية ـ 

ق٢ ـ ش٦ ـ م٢٤ ـ ت: ٦٥٨٨٨٨٤٢ ـ ٩٩٧٣٦٦٧٧.
  صالـح محمد صالح الصومالي ـ ٦٠ عاما ـ الرجال: مشرف ـ 

ق٣ ـ ش٥ ـ م٢١ ـ ت: ٩٩٤٦١٠٨٩.
  عبدالرحمن سنان محمد السنانـ  ٦٧ عاماـ  الرجال: الروضة 
ـ ديوان العجيلـ  ق١ـ  ش دمشقـ  ت: ٢٢٥٦٠٧٣٣، 
النساء: عبداهللا السالمـ  ق١ـ  ش نصف اليوسفـ  

م١٥ ـ ت: ٢٢٥١٣٩٠٢ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  جود وليد خالد السلطانـ  سنتانـ  اخلالديةـ  ق٤ـ  ش٤٤ 

ـ م٣ ـ ليوم واحد فقط ـ ت: ٦٦١٧٩٩٤٤. 

 استمرار اندالع الحرائق في إسرائيل
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