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آثار زلزال هاييتي التزال باقية

دراسة: تقنيات التعذيب األميركية
بعد 11 سبتمبر غير أخالقية وليست فعالة

وفاة 5 أشخاص في حريق بمبنى بموسكو
روسيا ـ د.ب.أ: اعلنت الشرطة الروسية وفاة خمسة اشخاص 
في حريق اندلع مببنى كان آيال للسقوط وسط العاصمة الروسية 

موسكو صباح امس.
وذكرت وكالة أنباء »ريا نوفوســـتي« الروســـية عن متحدث 
باسم الشـــرطة »اكتشف رجال مكافحة احلرائق جثث االشخاص 
اخلمسة الذين يعتقد انهم توفوا جراء استنشاقهم الدخان الناجم 

عن احلريق«.
واضافت الوكالة انه من املرجح ان يكون الضحايا من املشردين. 

وفتحت اجلهات املعنية حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادث.

تشاجرت مع زوجها فقتلت طفليها وانتحرت 
روما ـ يو.بي.آي: قتلت أم إيطالية ولديها بســـبب شـــجار مع 

زوجها قبل أن تعود وتطلق النار على نفسها وتنتحر.
ونقلت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية أمس عن الشـــرطة أن األم 
وهي من بلدة فيدنســـا قرب بارما بشـــمال البالد انتحرت بعدما 

قتلت ولديها.
وقال الزوج الذي يعمل بشـــركة للحراسات اخلاصة ان سبب 
قيامها بذلك هو »نوبة من اجلنون بعد مشاجرة بينهما عقب عودته 

من عمله في الساعات األولى من صباح امس«.
وأضـــاف الزوج في روايته للشـــرطة ان زوجته )34 عاما( 
»استولت على مسدس العمل وصوبت طلقة نحو صدرها قبل 
ان تطلق النار على االبن )12 عاما( واالبنة )9 أشهر( ثم تطلق 
رصاصة ثانية على نفسها، وفارق الثالثة احلياة بعيد وصول 

الشرطة واإلسعاف. 

سيارات تمنع الثملين من قيادتها
واشنطنـ  يو.بي.آي: يعمل علماء أميركيون على تطوير أجهزة 
ســـتزود بها كل السيارات اجلديدة لتمنعها من االنطالق في حال 

كان السائق ثمال.
ونقلت صحيفة »واشنطن بوســـت« عن نائب رئيس حتالف 
مصنعي الســـيارات وهي مجموعة جتارية ضمن أكبر الشركات 
العاملية للسيارات روبرت ستراسبورغ قوله إنه مازال أمامنا بني 
5 و7 سنوات لنرى هذه السيارات املجهزة بهذه األجهزة املتحسسة 

للثملني.
وقد تتضمن هذه التقنية شيئا ما يجعل األجهزة تتحسس إن 
كان الســـائق ثمال عند ملس املفتاح على ســـبيل املثال أو محاولة 

تشغيل السيارة.
ومازال من غير الواضح كم ستبلغ تكلفة هذه األجهزة.

وقال مدير إدارة ســـالمة املرور على الطرق الســـريعة ديڤيد 
ســـتريكالند إن قيادة الثملني »تبقى السبب األكبر للوفيات على 
الطـــرق األميركية فقد أودت بحياة أكثر من 10 آالف شـــخصا في 
العام 2009« مضيفا أن هذه التكنولوجيا املعمول عليها تشـــكل 
فرصة لألميركيني للتخفيف الدراماتيكي للوفيات بسبب الثمالة 

وإلنقاذ حياة آالف األشخاص سنويا.
وأشار ستراســـبورغ إلى أن منوذجا تشغيليا سيجهز خالل 
سنتني الفتا إلى أن الهدف هو إنتاج جهاز يعمل في أقل من ثانية 

ويدوم استخدامه 10 سنوات.

واشنطنـ  يو.بي.آي: قال أطباء من املدافعني عن حقوق اإلنسان إن 
تقنيات التعذيب التي تستخدمها الواليات املتحدة أثناء االستجواب 
املعروفة بـ »تقنيات االســـتجواب املعـــززة« والتي صدقت عليها 
احلكومة بعد هجمات 11 ســـبتمبر 2001 ليست غير أخالقية فقط 

بل غير فعالة أيضا واعتمدت على أساس علمي خاطئ.
ونقل موقع »اليف ساينس« األميركي عن ثالثة أطباء نشروا 
انتقادهم لهذه الوسائل بعد مراجعة وثائق وسجالت للكونغرس 

من وزارة العدل ووكالة االستخبارات األميركية )سي أي ايه(.
وقال األطباء ان بعض األدلة التي اســـتخدمت لتبرير فعالية 
هذه التقنيات جاءت من دراســـات جلنود خضعوا لهذه الوسائل 

إلعدادهم لتحمل االعتقال ومقاومة التعذيب.
وقال سكوت الني البروفيسور في الطب في جامعة »برارون« 
وهو احد املســـؤولني عن هذه الدراســـة ان خبراء الصحة الذين 
اجروا هذه األبحاث على اجلنود قبل 11 سبتمبر 2011 استنتجوا أن 
»تقنيات االستجواب املعززة« هذه »آمنة وشرعية وفعالة« لكنه 
لفت إلى أن هذه التدريبات تسببت في زيادة دراماتيكية ملعدالت 
هرمون اإلجهاد في أجسام اجلنود وأعراض مرتبطة باضطرابات 

ما بعد الصدمة.
وقال إنه رغم الســـماح للجنود بوقف التدريبات في أي وقت 
أرادوا إال ان معدالت هرمون اإلجهاد التي ارتفعت خالل التدريبات 
كانت مســـاوية ملعدالت شخص يقفز من طائرة أو يجري جراحة 

كبيرة. 

سيارة اإلسعاف التي نقلت جثمان كينيدي تعرض للبيع
فينكسـ  يو.بي.آي: تعرض سيارة 
اإلســـعاف التي نقل فيهـــا الرئيس 
األميركـــي الراحل جون كينيدي إثر 
اغتياله فـــي مزاد علنـــي ينظم في 
وقت الحق من الشـــهر اجلاري في 

أريزونا.
وذكرت صحيفـــة »فينكس نيو 
تاميز« األميركية ان شـــركة »باريت 
جاكســـون« املتخصصـــة في جمع 
السيارات ســـتنظم مزادا علنيا في 
سكوتسدايل تعرض فيه السيارة التي 
نقلت كينيـــدي في 22 نوفمبر 1963 
من داالس إلى واشنطن إثر تعرضه 

لالغتيال.
وأشارت إلى ان السيارة نقلت أيضا 
تابوت كينيدي وزوجته جاكي وشقيقه 
روبرت إلى مبنى الكابيتول هيل حيث 

سجي جثمانه.
ولفتت إلى انه من غير الواضح بكم 
سيفتتح املزاد لكنه أوضحت ان املزاد 

ميتد من 17 الى23 يناير اجلاري. 

تتناول جوانب خفية للهجرة غير الشرعية

»أكين البحر« مسرحية ترصد معاناة المهاجرين الجزائريين

تبرئة المتهم بالتسبب في موت آنا نيكول سميث
نيويورك: برأ أحد قضاة مدينة لوس اجنيليس 
األميركية احملامي، هوارد شتيرن، احلبيب السابق 
للممثلة األميركية وجنمة بالي بوي، آنا نيكول 
ســــميث، من تهمة دفعها إلدمان العقاقير التي 

أدت إلى مقتلها.
وجاء قرار القاضي، روبرت بيري، من احملكمة 
العليا في لوس اجنيليس بعد شهرين من إدانة 
هيئة احملكمة لشتيرن بانتهاكه القانون، والطبيب 
سميث النفسي، كريستني إريشوفيتش، بدفعها 

لإلدمان.
وعلى الرغم مــــن احلكم، اعتبر بيري خالل 
الشــــهور املاضي أنــــه لم يتم إثبــــات ارتكاب 
شــــتيرن جلرمية جلب املخدرات إلى ســــميث، 

ليفرج عنه.
بينما اعتبر أن إريشوفيتش تصرف بطريقة 
غير مسؤولة إزاء صحة سميث، إال أنه برأه من 

جميع التهم التي وجهت إليه.
وأوضحت اجللسات السابقة أن سميث قضت 

أيامها األخيرة شــــبه فاقــــدة للوعي، ولم تكن 
تستطيع السير، وكانت تتناول الطعام بصعوبة، 
قبل أن يتم نقلها إلى احد مستشفيات فلوريدا، 
التي أعلنت رســــميا خبر وفاتها نتيجة جرعة 

دوائية زائدة.

القاهرةـ  ام.بي.سي: أكد املخرج 
اجلزائري عبدالعزيز يوسفي أن 
مسرحية »أكني البحر« ستسعى 
الى تسليط الضوء على ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية الى أوروبا 
الشــــباب اجلزائري  من جانب 
بسبب ضيق احلال في بلدهم. 
ومن املقرر أن تستضيف قاعة 
»املوقار« في اجلزائر العاصمة 
عرض مسرحية »أكني البحر«، 
ومدتها ساعة وعشرون دقيقة، 
فــــي العاشــــر من شــــهر يناير 

اجلاري.
وقال يوسفي - في تصريح 
لصحيفة »اخلبـــر« اجلزائرية 
ان مســـرحية »أكـــني البحـــر« 
-الناطقة بالعربية واالمازيغية 
وأيضا الفرنسية - »ترمي الى 
رصد جوانب خفية من يوميات 
املهاجريـــن اجلزائريـــني الذين 
اتخذوا من الضفة االخرى مصدرا 

جترعوا مرارة الغربة«.
ولفت املخرج الى أن »أحداث 
املســـرحية تتبع ســـلما زمنيا 
متسلسال، يترجم مسار ظاهرة 
الهجرة منذ بداياتها االولى الى 
يومنا هذا، أي ابتداء من ســـنة 
1949، تاريخ أول هجرة جماعية 
سجلتها اجلزائر باجتاه أوروبا، 
وصوال الى ظاهرة الهجرة غير 
التي اتخذت منحى  الشـــرعية 

خطيرا في الفترة االخيرة«.
وأكد يوســـفي أن الهدف من 
عرض املسرحية يكمن في توجيه 
دعوة الى اجلهات الوصية، مفادها 
ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة 

للحد من هذه الظاهرة.
ويشارك في مسرحية »أكني 
البحر« كل من مونيا آيت مدور، 
ونســـرين عيطوط، وســـميرة 
شاللي، ووردة خيمة، وبلقاسم 

كعوان وغيرهم من الفنانني.

لالسترزاق، بعد أن ضاقت بهم 
احلال في اجلزائر«.

وأضاف يوســـفي أن »حبكة 
املســـرحية مبنية على حوارات 
ممزوجة مبقاطع غنائية، منتقاة 

من بعض روائع فناني املهجر، 
مثـــل: ســـليمان عـــازم، وآكلي 
يحياتن، وعالوة زروقي، والشيخ 
احلسناوي، ودحمان احلراشي، 
الذين  الفنانـــني  وغيرهم مـــن 

سيارة اإلسعاف وفي االطار كينيدي

جانب من مسرحية »أكني البحر«

آنا نيكول سميث

هوارد شتيرن

الطبيب موراي أمضى ساعة ونصف الساعة
على الهاتف فيما كان جاكسون يحتضر

د. موراي

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: أكد 
احد الشهود في قضية وفاة مايكل 
جاكسون امام القضاء اجلمعة ان 
الطبيب كونـــراد موراي امضى 
حوالي ســـاعة ونصف الساعة 
على الهاتـــف صبيحة اخلامس 
والعشـــرين من يونيو 2009، 
فيمـــا كان جاكســـون يحتضر 
جراء تناوله جرعـــة زائدة من 
عقار مخدر.  ففي اليوم الرابع من 
جلسات االستماع التمهيدية، اكد 
الشرطي دان مايرز امام احملكمة 
العليا في لـــوس اجنيليس ان 
الطبيب اجرى عددا من االتصاالت 
الهاتفية وتلقى عددا آخر بحيث 
بلغ عدد هذه االتصاالت مجتمعة 
11 اتصـــاال، وتتهم جهة االدعاء 

في هذه القضية موراي باعطاء 
جاكسون جرعة قاتلة من مادة 
بروبوفول املخدرة ملساعدته على 

النوم، ما تســـبب في وفاته بني 
الساعة 10.40 و11.00.

 واضاف مايرز ان اتصاال من 
بني تلك االتصاالت كان مع عيادة 
موراي الطبية في الس فيغاس، 
وقد اســـتغرق 32 دقيقة.  كما 
دعيت للشهادة سايد اندينغ وهي 
تعمل نادلة في حانة، وكانت على 
ما يبدو على اتصال مع موراي 
لدى تبينه حقيقة حالة جاكسون.  
وروت اندينغ انها التقت موراي 
في مطعم في تكســـاس وتبادال 
ارقام الهاتف، وان موراي اتصل 
بها صباح اخلامس والعشرين من 
يونيو 2009، وقالت انها بدأت في 
الكالم معه، ثم تبينت بعد دقائق 

انه لم يكن معها على اخلط.

محطات

الفارس الذي ترجل
بعد عام على الهزة األرضية 

هاييتي تبكى موتاها

بور او برنسـ  أ.ف.پ: انها مناســـبة للبدء من الصفر، لكن منكوبني 
يرونها «فرصة« لتجنب لعنة هاييتي، وبعد سنة على زلزال 12 يناير، 
مازالت إعادة االعمار تنتظر، اما الكوليرا فاغرقت البالد في ازمة جديدة 
بعد االنتخابات.  كانت عقارب الساعة تشير الى 4.53 والتالميذ يغادرون 
مدارسهم، والباعة يرفعون تدريجيا بضائعهم، عندما حلت الفوضى من 

دون سابق إنذار.
 فقد حصلت هزة أرضية طويلة ومرعبة بلغت قوتها سبع درجات، 
وهي اسوأ كارثة طبيعية في السنوات الثالثني األخيرة على وجه الكرة 

األرضية تضرب أفقر بلد في االميركتني.
 وأســـفرت الهزة عن أكثر من 220 ألف قتيل و300 ألف جريح منهم 
أالف املشـــوهني، وعن تشـــريد مليون ونصف مليون شخص، وباتت 
هاييتي دولة معدمة، فقد تبخر 120% من إجمالي الناجت القومي في الهواء، 
واختفى عن وجه األرض مقر بعثة األمم املتحدة، وقد أطلق الهاييتيون 
اسم »غودو غودو« في وقت الحق على الهزة، مشبهني اياها مبسخ الهي 

اتى ليسوى البالد باألرض.
 وخـــالل بضعة أيام، تدفق مئات املســـعفني مـــن كل أنحاء العالم، 
وتبعتهم أعداد غفيرة من الصحافيني، وقد أرســـلت الواليات املتحدة، 
اجلار األكبر، 20 ألفا من مشاة البحرية لتنسيق املساعدة للحؤول دون 
وقوع هاييتي البلد الفرنكفوني الذي يبعد ألف كلم عن شـــواطئها في 
خضم الفوضى.  ووعدت هاييتي باحلصول على مبالغ غير مســـبوقة، 
وفـــي مارس، جمع مؤمتر دولي في نيويورك 10 مليارات دوالر مع وعد 

ببناء بلد منوذجي.

فقـــدت الكويت باالمس فارســـا من 
فرســـانها الكبار، وابنا بارًا من ابنائها، 
ورجال وطنيا له مواقف تاريخية ال تنسى 
في دعم قضايا بلـــده، فرحم اهلل العم 
خالد يوســـف املرزوق واسكنه فسيح 
جناته وألهم اهله وذويه ومحبيه الصبر 
والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

> > >

وقد ُعرف عن العـــم ابو وليد كرمه 
االسطوري وشجاعته وشهامته وتبنيه 
الدائم العمال اخلير ومساعداته السخية 
للفقراء واملســـاكني واحملتاجني وكان – 
رحمـــه اهلل – ممن يقال فيهم »ال تعرف 
شماله ما أنفقت ميينه«، وكانت له بوصلة 
سياسية تدور حيث تدور مصلحة الكويت 
في حني شّرق آخرون وغربوا في مواقفهم 

السياسية بعيدا عن تلك املصلحة.

> > >

ابداعي ثاقب  الكبير فكـــر  وللراحل 
استخدمه لدعم اقتصاد بلده ومشاريعه 
التنموية حيث تبنى قضايا االســـكان 
العمودي وانشـــاء مجمعات األســـواق 
ومواقـــف الســـيارات، كمـــا تقـــدم في 
الثمانينيات مبشـــروع الآللئ الذي كان 
الكويت عبر  يستهدف زيادة مســـاحة 
استرداد االرض من البحر وتوفير آالف 
القسائم للشباب بأسعار معقولة دون 
كلفة على الدولة، وقد توقف ذلك املشروع 
الرائد والواعد آنذاك بسبب عوامل احلقد 
واحلسد واملناكفة السياسية، وقد رفض 
بوليد اقامة ذلك املشروع في الدول االخرى 
رغم العروض املغرية التي وصلت إليه، 
اميانا منه بأن فكره وعلمه وجهده مسخر 

خلدمة بلده قبل أي بلد آخر.

ســـاهـــم  كمـــا 
الكبيـــر  الراحـــل 
بتأسيس العديد من 
املؤسسات والشركات 
االقتصادية الضخمة 
التـــي توظف مئات 
الكويتيـــني كالبنك 

العقاري، وعقـــارات الكويت، واللؤلؤة 
العقارية، وشركة دار الكويت للصحافة 
التي تصدر جريدة »األنباء«، كما تبرع 
بتأســـيس مركز علمي مختص بالطب 
االسالمي سمي مبركز املرحومني يوسف 

املرزوق ولولوة النصار.

> > >

وقد عرفت شخصيا الراحل الكبير منذ 
اوائل الثمانينيات عندما دعانا وبعض 
االصدقاء إلى بيته العامر في اســـبانيا، 
وقد وجدناه، رحمه اهلل، قمة في التواضع 
يخجلك مبواقفه وكلماته التي تدخل القلب 
من أقصر الطرق، وجتعلك تســـتحضر 
ارواح فرســـان العرب التاريخيني ممن 

اشتهروا بالفروسية واحلزم والكرم.

> > >

آخ�ر محطة: )1( ستفتقد الكويت كثيرا 
رجال بعطـــاء وحكمة وذكاء ابو الوليد. 
وعـــزاء الكويت وعزاؤنا هـــو بالذرية 
الصاحلة من ابنائـــه الكرام ممن غرس 
فيهم منذ الصغر الوطنية احلقة وحب 

اخلير ونصرة املظلوم.
)2( وكم هو مؤلم الســـرة املرحوم 
يوسف املرزوق فقدان العم خالد وابنه 
وحفيـــده خالل فترة وجيـــزة، فلله ما 
أعطى وهلل ما أخـــذ، وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

في رثاء العم الكبير خالد يوسف المرزوق
فقيد الكويت

رحمه اهلل تعالى وأسكنه فسيح جناته

انحدر والدمع  االحسان  اخلبراطــرق  جاء  اذ  اخلير  عيون  من 

ورمــــى بــــأفــــق  دوى  ـــأ  ـــب انشطرن والقلب  للحزن  جمرة 

ــا وصـــورحلـــق الــــراحــــل امـــســـا اهــلــه ــاي ــق تـــركـــوا فــيــنــا ب

فضلهم حتــكــي  للخير  مــن حظرســيــرة  عنها  الــغــائــب  سمع 

بــقــلــوب حزنت نــبــكــي  مــثــلــه يــبــكــى بـــدمـــع كــاملــطــرســـوف 

ــر دومــــا منتظروكــــرمي كــــان يــأســو جــرحــنــا لــفــعــال اخلــي

ــه ــالق ـــن اخ الناس من حسن االثروســـــداد الـــــرأي م كم له في 

العسركـــم لـــه مـــن فــعــل بـــر مــرجتــى لــألمــر  ــــرزوق  امل خــالــد 

البشركــــل مــــا قـــــدم مــــن خـــيـــر لــه رب  من  االضعاف  مثله 

الـــبـــر له يــفــطــن  كيف ينسى من به اخلير انتشران نــســيــنــا 

مــغــفــرة لـــــه  اهلل  ــــســــأل  ــك مــقــتــدرن ــي ــل ـــن م ـــول م ـــب وق

ــت ــب ــح ــت ــــدو وحــضــرفـــقـــدتـــه ارضــــــا وان ـــاه الـــكـــل ب ـــك وب

العمروالـــكـــويـــت خــالــد فـــي قلبها طول  خالدا  يبقى  سوف 

ــرا انــه ــب ــوع االهــــل ص ــم بــالــرضــوان عبد مصطبريـــا ج ــاز  ف
سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

شعر خالد جمعة عثمان الخراز

اهتز كيانـــي وارجت جناني فجاءت هذه األبيات عما يدور 
في الصدر جتاه والد اجلميع


