
 50  االثنين  ١٣  ديسمبر  ٢٠١٠   

 (محمود الطويل)  .. وعاصفة غير مسبوقة في لبنان 

 عمانـ  أ.ش.أ: اتفق األردن ممثال بوزارة الســــياحة واآلثار ودائرة 
اآلثار العامة مع وفد تلفزيوني روسي متخصص على التعاون لبدء 
البحث عن املدن الضائعة «سادوم» و«عموره» واملعروفة مبدن قوم 
النبي لوط عليه الســــالم في قاع البحر امليت على بعد ٥٥ كيلومترا 
غرب عمان. وقال املدير العام لهيئة موقع املغطس ضياء مدني، إن وفدا 
تلفزيونيا من فريق روسي قام مؤخرا بزيارة موقع املغطس والبحر 
امليت، وقاموا بإجراء تقرير تلفزيوني خاص عن املوقع، حيث قدموا 
اقتراحا إلى اجلانب األردني حول إمكانية البدء بإجراء عملية البحث 
عن املــــدن الضائعة أو ما يعرف مبدن النبي لوط عليه الســــالم في 
أسفل قاع البحر امليت. وأضاف أنه بناء على االتفاق فقد تبرع الوفد 
الروســــي بتحمل كل التكاليف املالية الكبيرة املتوقعة لهذا املشروع 
وبإحضار كل املعدات من أجهزة متطورة خاصة تلك املتخصصة في 
إجراء عملية املسح والتصوير الطبقي الذي يسمح بالتصوير أسفل 
مياه البحر امليت شديدة امللوحة. وأوضح أنه بناء على تقرير وكالة 
ناســــا الفضائية األميركية قبل عدة ســــنوات، والتي قامت بتصوير 
البحر امليت على سبيل الصدفة من الفضاء، فإن التضاريس اجلغرافية 
املوجودة أسفل مياه البحر امليت تختلف عما هو موجود في البحار 
األخرى األمر الذي يشير إلى وجود آثار في أسفله وهو ما دفع الكيان 
الصهيوني إسرائيل قبل شهر بالتوجه مباشرة للبدء بالبحث في قاع 
مياه البحر امليت للبحث عن هذه اآلثار التي تعود إلى املدن الضائعة 

«سادوم» و«عموره» واملعروفة بقوم النبي لوط عليه السالم. 

 لندن ـ رويترز: صرح مسؤولون صحيون بريطانيون بأن ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير الذي اجتاح العالـــم العام املاضي عاد الى بريطانيا 

مسببا وفاة عشرة اشخاص خالل االسابيع الستة املاضية.
  وذكرت وكالة حماية الصحة البريطانية ان حاالت الوفاة العشر تلك 
حدثت بني بالغني كلهم حتت ســـن اخلامسة والستني ومعظمهم كانوا 
يعانون من مشكالت صحية اساسية. وقال البروفيسور جون واطسون 
رئيس ادارة امراض اجلهاز التنفسي في وكالة حماية الصحة البريطانية 
في بيان شـــهدنا خالل االســـابيع القليلة املاضية زيادة في عدد حاالت 

االنفلونزا املوسمية في املجتمع.
  «وتلقينا ايضا تقارير عن مرضى مصابني بحاالت خطيرة ويحتاجون 
لنقلهم الى املستشفى وتفشـــيا لالنفلونزا في املدارس في شتى انحاء 
البلد». وتفشت انفلونزا اتش ١ ان ١ في مارس ٢٠٠٩ وسرعان ما انتشرت 
في شتى انحاء العالم. وقالت منظمة الصحة العاملية ان ١٨٤٥٠ شخصا 
توفوا بسبب هذا الڤيروس من بينهم حوامل وشبان كثيرون. واعلنت 
املنظمة انتهاء الوباء في اغسطس، وابلغ واطسون صحيفة اندبندنت 
البريطانية ان بريطانيا تقف في «مقدمة» احدث تفش مع بدء دول اوروبية 
اخرى في مواجهة بعض حاالت انفلونزا اخلنازير. وقالت وكالة حماية 
الصحة البريطانية ان حتول ساللة وبائية الى الساللة املوسمية االكثر 
شيوعا خالل موســـم االنفلونزا التالي غالبا ما يحدث في حقيقة االمر 

ومن ثم فإن عودة ڤيروس اتش ١ ان ١ (٢٠٠٩) ليس امرا مفاجئا. 

 لندنـ  أ.ش.أ: رفضت شرطة العاصمة البريطانية 
لندن مزاعـــم بانهيار االتصاالت بني رجالها خالل 
مظاهرة للطالب اخلميس املاضي عندما تعرضت 
سيارة تقل االمير تشـــالز ولي العهد البريطاني 

وقرينته كاميال باركر لهجوم.
  وذكر راديـــو هيئة االذاعة البريطانية (بي بي 
سي) انه وردت انباء عن ان رجال الشرطة الذين 
كانوا يوفرون احلماية لالمير تشالز وكاميال كانوا 

يستخدمون تردد راديو مختلفا عن اولئك الذين 
يتابعون مجريات املظاهرة.

  وكانت السيارة التي تقل االمير تشالز وكاميال 
تعرضت في لندن ملهاجمة طالب متظاهرين وسط 
تصاعد عنف االحتجاجات العنيفة قبيل تصويت 
البرملـــان البريطاني لصالح رفع قيمة الرســـوم 
الدراسية في اجنلترا من ٣ آالف جنيه استرليني 

الى ٩٠٠٠ جنيه استرليني سنويا. 

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: كشـــفت صحيفة «صنداي 
اكســـبريس» امس أن خلية نائمة تضم عشرين 
جاسوسة روسية حسناء تنشط في اململكة املتحدة 

وتعمل بأوامر من الكرملني.
  وقالت الصحيفة إن اجلاسوســـات الروسيات 
«يعملن على جذب الديبلوماســـيني والسياسيني 
البريطانيني لكشف أسرار حول الروابط التجارية 
لبالدهم ومسائل تتعلق بأمنها القومي من خالل 

استخدام سالح اجلنس».
  ويأتي هـــذا الكشـــف بعد اعتقال الســـلطات 
البريطانية امرأة روسية تدعى كاترينا زاتوليفيتر 
كانت تعمل مساعدة لنائب من حزب الدميوقراطيني 
األحرار املشارك في احلكومة االئتالفية بتهمة مترير 

معلومات إلى موسكو.

  وأضافـــت الصحيفة ان جهـــاز األمن الداخلي 
البريطانـــي (أم آي ٥) يعتقـــد أن اخللية النائمة 
«أسستها اجلاسوسة الروسية احلسناء آنا تشامبان 
التـــي رحلتها الواليات املتحدة مـــن أراضيها في 
يوليو املاضي بتهمة التجسس حني كانت تعيش 
في بريطانيا عام ٢٠٠٦ وتضم ٢٠ طالبة جامعية 

من روسيا وأرمينيا وبالروسيا وأوكرانيا».
  ونســـبت الصحيفة إلى مصـــدر في جهاز «أم 
آي ٥» قولـــه «آنا تشـــامبان اعتمدت على جمالها 
الساحر إلقامة عالقات وثيقة مع كبار رجال األعمال 
والديبلوماسيني في بريطانيا وطلب منها قبل أن 
تغـــادر لندن إلى نيويورك بنـــاء خلية نائمة من 
الفتيات الروسيات اجلميالت الستخدام جاذبيتهن 

اجلنسية كسالح». 

 شرطة لندن ترفض مزاعم غياب التنسيق
   بين رجالها أثناء مهاجمة سيارة األمير تشالز

 خلية نائمة تضم عشرين جاسوسة 
  روسية حسناء تنشط في بريطانيا

 كالم مباشر

 تحاشي المحاسبة عما سبق ٨/٢ لم يحقق الهدف! 
التكرار احلالي  الرئيسي في   السبب 
لسيناريو األوضاع التي مهدت لـ ١٩٩٠/٨/٢ 
هو عـــدم قيامنا بالتحقيق ومحاســـبة 
املتسبب األول في تلك األحداث، واعتقادنا 
أن الظـــروف االيجابية التي حدثت بعد 
يوم اخلميس األسود والتي ساعدتنا على 
إيواء املشردين في دول اجلوار وغيرها، 

وظروف الدعم الدولي غير املسبوق لقضيتنا، هذه الظروف 
ستتكرر وانها بانتظارنا على الدوام، هذا الوهم قاتل، ويجب 
أن نستيقظ منه فورا بأن نضع النقاط على احلروف بالنظر 
إلى أن احملرض في السيناريو احلالي قد تشجع وأعاد الكرة 
من جديد بكل ثقة واعتماد كامل على ضعف ذاكرة البعض 
منا، وباإلفادة من رغبة بعضنا في حتاشي الدخول في صراع، 
وقد أثبتت األيام أن ذلك لم ينفع وأن الصراع مســـتمر منذ 
التحريـــر وحتى اآلن، وأن الفائدة التي كانوا يرجتونها لم 
تتحقق، فهاهي «حليمة تعود الى عادتها القدمية» والهدف 

هو تأخير احملاسبة املستحقة، إلى أجل غير مسمى.
  إننـــا لو نظرنا في جتارب الغيـــر لوجدناهم قد فتحوا 
التحقيق املوسع وحاســـبوا «املتسبب» بكل جرأة أيا كان 
موقعه، ولهذا استفادوا فيما بعد من تلك التجارب وحتاشوا 
تكرارها، في حني أننا نسير بخطوات مجنونة لتكرار املأساة 
والدفع نحو احتراب داخلي ال يبقي وال يذر، وبنفس األيدي 
التي لم يطلها العقاب، هذه األيدي تركز على إفشال إجنازات 
الدولة، ومن ثم اســـتخدام أي فشـــل إلثبات ضعف القدرة 
اإلدارية لهذه الدولة بشبابها وكافة أهلها اعتمادا على عدم 
محاســـبة سائر األطراف املتســـببة في الفشل من اجلانب 
«التنفيذي/التشـــريعي، معا» في دولة تدار بشكل مزدوج 

منذ سنوات طويلة.
  لقد عاشت الكويت في جتربة ما قبل ١٩٩٠/٨/٢ ممارسة 
معينة جعلت رئيس مجلس األمة األسبق عبدالعزيز الصقر 
بعد حل املجلس في عام ١٩٨٦ يوجه انتقادا الذعا للمحرض 
احلالي، قائال له «الكرسي اللي قعدت عليه كان عند غيرك، 
وحافظ عل استقرار البلد من هذا املوقع، كان الواجب تعمل 
مثل اللي سبقوك»، واليوم اليزال بيننا عدد كبير ممن عاشوا 
تلك الفترة ســـواء من موقع املسؤولية، أو من ضحايا تلك 
املمارسات األحياء الذين ميكنهم اإلدالء بشهاداتهم إبراء للذمة 
أمام اهللا سبحانه، ثم أمام شعب حتاك له فتنة عمياء، البد 

من أن يتنبه إليها اجلميع قبل فوات األوان.
  إنه ملن املؤسف أن يتولى كبرـ  بكسر الكافـ  هذه الفتنة 
من تســـبب في ذلك احلدث املدمر، وهـــذا احلدث ال يتعلق 
بتصادم سيارتني، بل بشـــباب باملئات استشهدوا وفتيات 
بالعشـــرات اغتصنب وعائالت باأللوف تشردت، هل يعقل 
أن يترك املتسبب يصول ويجول مرتديا رداء البطولة عن 

تلك الفعلة؟!
  كلمة أخيرة: شكرا سمو األمير، حفظك اهللا، وحفظ الكويت 

وشعبها واملقيمني على أرضها من كل سوء.

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 مصرع ١١ في مصر وسقوط أول ضحية في لبنان .. ودمشق تكتسي بالثلوج 

 مانيال قاطعت حفل تسليم جوائز نوبل إلنقاذ ٥ فلبينيين من اإلعدام في الصين

 عواصف شديدة تجتاح بعض العواصم العربية 

 عواصم ـ وكاالت: ضربت عواصف جوية عدة عواصم 
عربية اليومني املاضيني وخلفت خسائر كبيرة في كل من 
بيروت والقاهرة ودمشق، ففي لبنان لقيت مواطنة لبنانية 
مصرعها في مدينة طرابلس بسبب العاصفة الشديدة التي 
تضرب البالد حاليا مترافقة مع رياح عاتية وأمطار غزيرة 
وتســـاقط الثلوج على املرتفعـــات. وذكرت مصادر أمنية 
أن العاصفة اقتلعت شجرة نخيل على أوتوستراد مدينة 
طرابلس وسقطت مباشرة على سيارة مدنية مما أدى إلى 

مقتل املواطنة التي كانت في داخلها.
  وقـــد أحدثت العاصفة حتى اآلن أضرارا جســـيمة في 
املنازل القدمية والســـيارات فـــي العاصمة بيروت نتيجة 
اقتالع االعمدة املخصصة للدعايات وســـقوط برج ارسال 
اذاعة الشـــرق واقتحام أمواج البحر العاتية بيوت صفيح 
في منطقة اجلناح جنوب بيروت. وتسببت العاصفة في 
تدمير أربع طائرات تدريب صغيرة في مطار بيروت تابعة 
لنادي الطيران وشـــلت مرافق النقل البحري في اجلنوب 
والشمال واحدثت أضرارا كبيرة في مراكب الصيادين بعد 
ان وصلت ســـرعة الرياح الى ١٢٠ كلم وارتفاع املوج الى 

أكثر من خمسة أمتار.
  كذلك تأثرت حركة النقل البري على طول الطريق البحري 
الذي يربط بني شمال مدينة صيدا وجنوبها نتيجة حتوله 
الى برك مائية تعذر على الســـيارات عبورها. وشـــهدت 

العاصمة السورية دمشق تساقطا كثيفا للثلوج منذ صباح 
امس لم تشـــهد له مثيال منذ عام ٢٠٠٧، ما يبشر مبوسم 
زراعي ومائي جيد، فيما اكتســـت شوارع دمشق وأسطح 
املنازل وجبل قاسيون املطل على العاصمة باللون االبيض 
حتى اصبحت العاصمة كرة من الثلج االبيض، فيما اليزال 

تساقط الثلوج مستمرا حتى اآلن.
  كما انقطع البث التلفزيونـــي الفضائي لكثافة الثلوج 
وتباطأت حركة مرور املركبات واحلافالت داخل العاصمة 

اثر تساقط الثلوج الكثيف حتسبا لوقوع احلوادث.
  وفي القاهرة، أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي امس 
حالة الطوارئ ملواجهة تداعيات اجلو السيئ على مطارات 
املنطقة والتي أدت الى اغالق بعضها لعدة ساعات. وقالت 
مصادر مالحية باملطار «من بني املطارات التي تأثرت باالحوال 
اجلوية الســـيئة مطار االسكندرية حيث مت حتويل مسار 
رحلتني الى القاهرة وهي املغربية القادمة من الدار البيضاء 
حيث مت نقل ركابها وعددهم ٣٥ راكبا باالتوبيســـات الى 

االسكندرية والطائرة الكويتية القادمة من الكويت».
  مـــن جهة اخـــرى، لقي ١١ شـــخصا مصرعهم في مصر 
واصيب ٥٩ أمس في حوادث شـــهدتها احملافظات املختلفة 
بسبب الطقس السيئ، فيما اصيب ٥ آخرون والبحث جار 
عـــن ٣٠ آخرين جراء انهيار مصنـــع في منطقة محرم بك 

باالسكندرية نتيجة سوء األحوال اجلوية. 

 مانيـــال ـ د.ب.أ: ذكر الرئيس الفلبيني بينينو 
أكينـــو الثالث في تصريح نشـــر امس ان بالده 
قاطعت حفل تســـليم جوائز نوبـــل التي منحت 
إحداها ملعارض صيني، تفاديا إلفســـاد اجلهود 
إلنقاذ حياة ٥ فلبينيني يواجهون أحكاما باإلعدام 

في الصني.
  وقال أكينو لصحيفة «ديلي انكوايرر» الفلبينية 
إن املصلحة الوطنية للبالد اقتضت عدم إرســـال 
مندوب إلى احلفل الذي اقيم مبدينة أوســـلو في 

النرويج.
  وقال في التعليقات األولية له حول هذه القضية 
املثيرة للجدل «مصلحتنا الوطنية هي أن نعطي 

األولوية حلاجات مواطنينـــا.. كان من مصلحة 
بالدنا أال نرســـل ممثال لنا في هذه املرة إلى حفل 

توزيع جوائز نوبل».
  وأضاف «ولكننا مازلنا ملتزمني متاما بحقوق 

اإلنسان».
  وانتقـــدت منظمات حقوق اإلنســـان الدولية 
واحمللية موقف أكينو مبقاطعة حفل منح جائزة 
نوبل للسالم الى املنشـــق الصيني ليو شياوبو 

رغم معارضة الصني.
  ونقلت «انكوايرر» عن أكينو القول إنه أرسل 
فقط خطابا للحكومة الصينية يطالب بالعفو عن 
٥ فلبينيني محكوم عليهـــم باإلعدام بعد إدانتهم 

بارتكاب جرائم مختلفة في الصني.
  وأضاف أنه أراد وضع «نهاية» لتوتر العالقات 
الثنائيـــة مع الصني بعد حـــادث خطف احلافلة 
السياحية في مانيال الذي أودى بحياة ٨ سائحني 

من هونغ كونغ في أغسطس املاضي.
  وكانت الفلبني بني أكثر من ١٠ دول امتنعت عن 

إرسال ممثلني لها في احلفل.
  وقالـــت منظمـــة «هيومان رايتـــس ووتش» 
احلقوقية ومقرها نيويورك إنها صدمت بتحول 
الفلبني، املدافعة بشدة عن الدميوقراطية وحقوق 
اإلنســـان، عن تأييد حملة شياوبو التي ال تتسم 

بالعنف من أجل حرية التعبير في الصني. 

(أ.ف.پ)   غيوم شديدة غطت العاصمة املصرية أمس 

 ليو شياوبو 

 صورة أرشيفية لألمير تشالز وزوجته أثناء الهجوم على السيارة 

 إنفلونزا الخنازير تطل من جديد
   وتقتل ١٠ في بريطانيا

 األردن يبحث عن مدن قوم لوط
   في قاع البحر الميت

 محطات 

 إال العبث بالدستور
 بدأ العبث بالدستور عندما أوشكنا 
على تأليه النائب وجعله مبنزلة من 

ال يسأل عن أعماله قط.
  وبدأ العبث بالدستور عبر الرفض 
املتكرر إلنشاء جلنة قيم، كحال جميع 
الدميوقراطيـــات األخرى، حتاســـب 
وتعاقب مخالفي القوانني من النواب، 
وهم من يفترض قســـمهم وأبجديات 

عملهم أن يكونوا على رأس حماته.
  وبدأ العبث بالدستور عندما استخدم 
كوسيلة للتأجيج والتحريض وترك 
العمل حتـــت قبة البرملـــان للتجمع 

خارجه.
  وبدأ العبث بالدستور عندما خالفنا 
نصوصه وتوصيات آبائه املؤسسني 
ورفضنا تعديلـــه وتطويره ليواكب 
متغيرات العصر فأوشكنا على قتله 

بحجة حمايته.
  وبدأ العبث بالدستور عندما جعلناه 
الوظيفية  الهيكلية  وســـيلة لتدمير 
العامة للدولة، عندما ترك النائب كرسي 
التشريع والرقابة واستبدل به كرسي 

الوساطة واحملسوبية.
  بدأ العبث بالدستور عندما دمرنا 
الواجبة عبر عقد  الوظيفية  األسرار 
يقوم بني النائب واملوظف على مبدأ 
«سرب لي وأرقيك»، فأصبحت الوزارات 
واملؤسسات والشركات احلكومية أقرب 
لبيوت الزجاج التي يرى املارون عورات 

أهلها مكشوفة.
  والعبث بالدستور بدأ عندما خلقت 
عالقـــة مصلحية بـــني بعض النواب 
وبعض العاملني في األجهزة الرقابية 
بالدولة، فيسلط النائب اجلهاز الرقابي 
على هذا الوزير الذي ال يحبه أو ذاك 
املســـؤول الذي ال يريده فـ «يطيره» 
ويحصد املوظف في املقابل املكاسب 

والترقيات.
  والعبث بالدستور بدأ عندما متت 
مخالفة مواده الصريحة التي تدعو لعدم 
التفريق بني الناس بسبب معتقدهم 
(املادة ٢٩) فتم حرمان املسيحي وغيره 
من أصحاب الديانات األخرى من حق 
احلصول على حق املواطنة حتى لو 

بقي هو وأحفاده ألف عام أو يزيد.
  والعبث بالدستور بدأ عندما سن 

البعض تشريعات 
ما أنزل اهللا بها من 
سلطان، ولم تشهد 
لها البشرية مثيال 
في تاريخها يقصد 
الدغدغـــة  منهـــا 
وإعـــادة انتخاب 

النائب على حســـاب إفـــالس الدولة 
وتدمير مستقبل أجيالها املقبلة.

  والعبث بالدستور بدأ عندما أصبح 
وسيلة لالثراء الفاحش غير املشروع 

«وعلى عينك يا تاجر».
  والعبث بالدستور بدأ عندما بدأت 
عمليات محاســـبة املســـؤولني على 
الهوية ال علـــى القضية، فمن نوده، 
وكما حدث، ال يحاسب حتى لو سرق 
ميزانية وزارته في شنط كبيرة، ومن 
نســـتقصده إن لم جنـــد مأخذا عليه 

نحاسبه على ثقب األوزون.
  والعبث بالدستور بدأ عندما قامت 
عالقة انتهازية غير صحية بني بعض 
رجال السلطة الثانية وبعض رجال 

السلطة الرابعة.
  والعبث بالدستور بدأ عندما مت القفز 
على مبدأ فصل السلطات الذي هو أحد 

أهم مواد وأعمدة الدستور.
  والعبث بالدستور الذي تنص مواده 
على احترام القوانني واملســـاواة بني 
املواطنني بدأ عندما قبل بعض النواب 
أن يكـــون وصولهم الى املجلس عبر 
انتخابات فرعية محرمة شرعا ومجّرمة 

قانونا.
  والعبث بالدستور بدأ عندما جعلناه، 
وبعد نصف قرن من مولده، هزيال خائفا 
وكأنه ال يزال في الصف األول حضانة 

دميوقراطية.
  آخـر محطة: (١) أحـــد مظاهر العبث 
بالدســـتور جعله وســـيلة لألزمات 

املتالحقة التي تعصف بالبلد.
  (٢) أحد مظاهر العبث بالدستور 
حتويله من التجربة القدوة في املنطقة 

الى القدوة السيئة.
  (٣) أحد مظاهر العبث بالدستور 
تخصيص ٢٠ سكرتيرا للنائب الكويتي، 
بهذا املقياس: كم سكرتيرا يحتاج النائب 

الصيني؟! 
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