
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 القذافي أكثر رئيس دولة يرعى القوانين الدولية.

  ـ والدليل أنه قال «سنستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين ولن 
نستخدم الرصاص المطاطي ألنه مخالف للقوانين الدولية».

 على كثر ألقاب القذافي شنوا اللقب اللي لي الحين ما حصل عليه؟
  ـ زعيم سالحف النينجا وأكيد أكيد راح يسمي نفسه «قذافيللو» على وزن 

 أبواللطف  واحد«دوناتيلو».

 محطات كالم مباشر 

 ليبيا بلد غني وشعب فقير ثالثة مشاهد... مع تحية للنطق السامي
 (املشهد األول).. قال صاحبي: «كنت خارج 
الكويت عندما وقع االحتالل، اجتهت الى مدينة 
الدمـــام للتعرف على أحوال أســـرتي داخل 
الكويت، لم يكن معي مال ســـوى الشيكات 
السياحية التي رفضت ثالثة محالت صرافة 
قبولهـــا، وعندما عرضتها على احملل الرابع 
صرفها بهدوء، ووضع عشرين ألفا من فئة 

خمسمائة ريال على الطاولة لكي أتسلمها، فبدرت مني عبارة في 
التوقيت اخلطأ «إذن ملاذا ترفض بقية احملالت الصرف؟»، عندئذ 
سحب املوظف األموال وأنزلها حتت الطاولة من جهته وأعاد إلّي 
شـــيكاتي، خرجت وقد ضاقت بـــي الدنيا، ليس في جيبي أكثر 
من عشرين رياال، حاولت إقناع صاحب سيارة األجرة نقلي الى 
فندق أوبروي ـ مقر اإلدارة الكويتية ـ بالعشـــرين رياال فرفض 
مع عبارة قاســـية، طالبا ثالثني رغم تكرار طلبي، فأصابني من 
الهم ما ال يوصف، مشـــيت مبتعـــدا والدموع تتحدر على خدي 
من الشعور بالضعف، سمعت صوتا يخاطبني من خلفي بلهجة 
ســـورية، ويعرض علي أن يوصلني الى الفندق، فقلت له بغير 
أن ألتفت حتى ال يرى وجهي ودموعي «بعشـــرين رياال بس».. 
فقال لي: ال عشرين وال عشرة، أنا طريقي الى هناك تفضل معي 
لو ســـمحت. وفي الطريق أخبرني بأنـــه كان موجودا في محل 

الصرافة وشاهد كل شيء» انتهى.
  هذا احلال أصاب الكثيرين من الكويتيني، وإمنا نستذكره اليوم 
عرفانا هللا عز وجل وشـــكرا له سبحانه أن نقلنا من ذلك احلال 
الى ما تعيشه الكويت اليوم من حال العزة والشعور بالكرامة، 
هذا فضل عظيم جدا ويحتاج الى شـــكر للباري عز وجل وعمل 

دؤوب للمحافظة عليه.
  (املشهد الثاني) في مدينة بعقوبة، ديسمبر ١٩٩٠، وقفت مع 
جمهور كويتي ننظر األسرى، فلما وصلت الباصات ودخلت الى 
املعتقل املقرر لزيارة أقاربهم، نزلوا واحدا تلو اآلخر، فلما شاهد 
أحد األطفال أباه ينزل من الباص انفلت من بني احلراس وهرول 
باجتاه والده الذي اجتـــه نحوه غير مبال باحلراس واحتضنه 
واختلطت دموعهمـــا، ومعها دموع الكويتيـــني الواقفني خلف 

األسوار، كان مشهدا ال ينسى.
  (املشهد الثالث) في مطار بغداد، استقبلت والدي يرحمه اهللا 
ووالدتي واألخوات، دخلوا في ديسمبر، قال لهم ضابط اجلوازات 
«جوازتكم ملغية»، فقال له الوالد «هذي هي الوثائق اللي سافرنا 
بها، وهي التي انتقلنا بها من عمان الى هنا، وال توجد عندنا وال 
عندكم غيرها، إذا دخلنا نشوف شيصير» ودخلوا، وانتقلنا إلى 

الكويت بالطائرة التي حطت في قاعدة علي السالم.
  لقد أراد احملتل جتريد شـــعب شـــقيق من هويته بشكل لم 
يفعلـــه عربي مع عربي من قبل، إال أن إرادة اهللا عز وجل كانت 

هي السابقة، وهي األمضى.
  كلمة أخيرة: كلمة صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يحفظـــه اهللا يوم أمس األول امتداد لنهج التواصل الذي حافظ 
عليه حتى قبل أسبوعني حينما أملت به وعكة صحية تطلبت منه 
الراحة غير أنـــه حرص على القيام ببرنامجه املعتاد، ومعظمه 
يقوم على التواصل مع الناس في أفراحهم وأتراحهم، وسأتوقف 

هنا عند بعض عباراته السديدة، حيث قال:
  ـ ال تستقووا بغير القانون وحتصنوا بسلطان القضاء.

  ـ  متسكوا بتعاليم الدين احلنيف.
  ـ علينا أن نستوعب الدروس وأن ننبذ الفرقة والتباعد.
  جزاك اهللا خيرا بوناصر، وحفظك ذخرا لشعبك وأمتك. 

 هناك من يخشــــى ان تتكــــرر في ليبيا 
التي  الرعب والقمع والقتل  سيناريوهات 
تعرض لها الشــــعب العراقي في انتفاضة 
٩١ والتي تســــببت في بقاء النظام لعشرة 
اعــــوام، فالرعب هو من ابقى ســــتالني في 
احلكم ما يقارب االربعني عاما وما ان اعلنت 
وفاته حتى اصطف املاليني لزيارة جثمانه 

ال ترحما عليه بل للتأكد من موته.
< < <  

  ليبيا بلد نفط وغاز ومســــاحتها تفوق مســــاحة العراق ٤ 
مــــرات وتركيا ٣ مرات ومصر مبا يقــــارب الضعف وال يزيد 
عدد ســــكانها على ٦ ماليني ومتلك اطول ســــاحل على البحر 
االبيض املتوسط مقارنة بالدول االخرى حيث يزيد طوله على 
٢٠٠٠كم٢، كما متلك اكبر كمية اثار رومانية خارج ايطاليا ولها 
علــــم فريد ال مثيل له في العالــــم عبارة عن لون واحد ودون 
كالم او رموز، كل تلك اخليرات ومع ذلك ال يجد الشعب الليبي 

املظلوم قوت يومه.
< < <  

  قامت «الكويتية» بنقل مدير محطتها الكويتي من القاهرة 
الى طرابلس الغرب فأعلن بعد اســــبوع تقدمي استقالته، وملا 
سألناه عن الســــبب اجاب: ذهبت من بلد اخليرات مصر الى 
بلد يضطر اهلي فيه الرسال متطلبات احلياة من زيت وخبز 
وبصل وطماط ورز من الكويت وهو امر تقبلته على مضض 
اال ان االمر الذي لم أتقبله هو انني عندما اتوجه ملقر عملي في 
الصباح اجد دائما شباب اللجان الثورية يتظاهرون ويبدأون 
بالضرب على سيارتي، عند عودتي في املساء اجد نفس الشباب 
مستمرين في تظاهرهم اليومي مدفوع الثمن ويضربون كذلك 
على مقدمة ســــيارتي، اصل الى البيت وأفتح التلفزيون على 
القناة احلكومية الوحيدة املســــموح برؤيتها فأجد مظاهرات 
النهار قد سجلت وبثت في املساء الشاهد نفس الوجوه الكاحلة 

والصيحات املنفرة.
< < <  

  حضرت ذات مرة حفل عشــــاء في اجلزائــــر الحتاد النقل 
العربي على شرف شركات الطيران العربية، بدأ احلفل الذي 
اقيم مبطعم في اجلبل وضمنه اغاني ملطربني عرب فبدأ شباب 
اللجان الثورية الليبية ممن ال تزيد اعمارهم على العشــــرين 
بـ«التنقيط» ورمي آالف الدوالرات بجنون على املطربني، دمعت 
عني مدير عمليات «الليبية» اجلالس بجانبي وهمس في اذني انه 
وزوجته وابناءه ووالديه يسكنون شقة صغيرة بسبب العوز 
وقلة الدخل وال يجدون اخلبز في كثير من االحيان رغم منصبه 
الرفيع في وقت تستباح فيه ثروة البالد على اجلالد القذافي 

واوالده وجلانه الشعبية، وال حول وال قوة اال باهللا.
< < <  

  آخـر محطة: ١ - مقابل آالف الضحايا من الشعب الليبي هذه 
االيام، لم يحكــــم باالعدام خالل حكم امللك االنســــان ادريس 
السنوسي على مواطن ليبي قط، وحكم االعدام الوحيد الذي 
صدر ونفذ كان بحق احد افراد االسرة املالكة لقتله احد افراد 

الشعب.
  ٢ - علــــم ليبيــــا امللكية الذي يرفع هــــذه االيام له دالالت 

عديدة.
  ٣ - اململكــــة الليبيــــة هــــي اول دولــــة فيدراليــــة عربية 

دميوقراطية.

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 مكوك الفضاء «ديسكفري» ينطلق في آخر رحلة فضائية

 منتظر الزيدي سعيد بوصول رسالته إلى العالم

 إيالف: حتول التلويح باألحذية الذي هو شكل 
من أشكال اإلهانة الى نوع من االحتجاج منذ رمى 
منتظر الزيـــدي بفردتي حذائه الرئيس االميركي 

السابق جورج بوش.
  فحني وجه الرئيس املصري املخلوع حســـني 
مبارك حتديه مؤكدا باإلصرار على البقاء في احلكم، 
استقبل آالف املصريني حتديه الذي اتضح انه كان 

فارغا، بالتلويح بأحذيتهم في الهواء توعدا.
  ويرى مراقبون غربيون ان هذا الشكل من أشكال 
االهانة في غالبية انحاء العالم العربي حتول إلى 
أداة نضاليـــة منذ رمى الصحافي العراقي منتظر 
الزيدي بفردتي حذائه على الرئيس االميركي السابق 

جورج بوش.
   وقال الزيـــدي ملجلة «تامي» انه اراد ان يوجه 
رسالة الى العالم «وأنا سعيد ألن الرسالة وصلت». 

وتضيـــف املجلة ان «يوم الغضـــب» الذي نظمه 
الزيدي وقتذاك مبفرده أكسبه معجبني في أنحاء 
العالم وأثار موجة من رمي االحذية على طريقته 
امتدت من كندا إلى الســـويد، ومن بريطانيا الى 
الهند. وبعد ان امضى الزيدي تسعة اشهر من حكم 
صدر عليه بالســـجن مدة عام بتهمة اهانة رئيس 
دولة كان ضيفا على احلكومة العراقية، أفرج عنه 
حلسن ســـلوكه واختار االقامة خارج العراق منذ 

ذلك الوقت.
  ولكن انتفاضات تونس ومصر شجعت ناشطني 
عراقيني على تنظيم حملة شعبية عراقية للمطالبة 
باالصالح السياسي. وكان الزيدي يخطط للمشاركة 
فـــي يوم الغضب العراقي فـــي ٢٥ فبراير قبل ان 
تنقل وكالة «فرانس برس» عن مصدر امني عراقي 

اعتقاله بتهمة التحريض على العنف. 

 دبيـ  إيالف: حذر املشاركون في ندوة «إعادة تدوير النفايات 
الصلبة» التي عقدت في مجمــــع الطاقة والبيئة في دبي من 
كارثة بيئية جراء تكدس النفايات اإللكترونية في دول اخلليج 

التي تعد أسواقها األسرع منوا واستهالكا للمنتجات 
اإللكترونية، حيث ينتهي املطاف بهذه النفايات 

اإللكترونية السامة في مكبات محلية في ظل 
غياب بنية حتتية قادرة على التعامل مع 

هذه النفايات، وتدني مستوى الوعي 
العام فيما يتعلق باملخاطر املتعددة 

لهذه الظاهرة.
  وتناول النقــــاش خالل الندوة 
املواد السامة التي حتتويها النفايات 
اإللكترونيــــة ومنهــــا الكادميــــوم 
والرصاص والزئبق وثنائي الفينيل 
متعدد البروم، وسواء عوجلت بالطمر 

أم باحلرق فإن آثارها على البيئة خطرة 
جدا حيث تتسرب محتوياتها القاتلة إلى 

املناطق احمليطة، مما يزيد من خطر عودة 
تلك العناصر إلى اإلنسان عن طريق الطعام 

أو املياه ويسبب انتشار أمراض رئوية وسرطانية 
لم تكن معروفة من قبل. كمــــا ان معظم مكبات النفايات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي قريبة بشكل كبير من الشاطئ، 

وهذا يزيد من احتمال تعرض األهوار واحلياة البحرية خلطر 
تسرب السموم الناجمة عن النفايات اإللكترونية.

  تطرقت الندوة إلى أن دول اخلليج لم تســــن حتى اليوم 
قوانني صارمة للتخلص من نفاياتها اإللكترونية، 
كما ال توجد فيها معامل خاصة إلعادة تدوير 
النفايات السامة. وفي االحتاد األوروبي الذي 
يعــــد األكثر صرامة في هذا املجال، فإن 
ما يقارب ٧٥٪ من نفاياته اإللكترونية 
يبقى مجهول املصير. ومقارنة مع ٨٫٧ 
ماليني طن من النفايات اإللكترونية 
املنتجة في االحتاد األوروبي سنويا، 
فإن ٦٫٦ ماليني طــــن منها ال يعاد 

تدويرها.
  أما فــــي الواليــــات املتحدة فإن 
التشــــريعات املتعلقــــة بالنفايات 
اإللكترونية قليلة جدا، ويعاد تدوير 
ما يقل عن ٢٠٪ فقط من تلك النفايات. 
وتتوزع هذه النسبة على ١٠٪ للحواسيب 
و١٤٪ لألجهزة التلفزيونية حيث ان االنتقال 
احلتمي نحو األجهزة الرقمية في العالم ســــيؤدي 
إلى ازدياد مريب ومخيف للنفايات املكونة من التلفزيونات 

القدمية بحسب منظمة غرينبيس. 

 فلوريدا ـ رويتـــرز: انطلق مكوك الفضاء 
«ديســـكفري» آلخر مرة اخلميس وعلى متنه 
ستة رواد فضاء وشحنة امدادات وقطع غيار 

وانسان آلي إلى احملطة الفضائية الدولية.
  وأقلع املكوك من منصة االطالق الســـاعة 
٤٫٥٣ بعد الظهر بتوقيت شرق الواليات املتحدة 
(٢١٫٥٣ بتوقيـــت غرينتش) من مركز كنيدي 
الفضائي مخلفا عمودا من الدخان فوق احمليط 

األطلسي حيث انطلق باجتاه الفضاء.
  وتأخر االطالق ثالث دقائـــق عندما أغلق 
كمبيوتر مجموعة السالمة قبيل موعد االقالع 
احملدد، ومت حل املشكلة في ثوان متهيدا الطالق 

«ديسكفري».
  وهذا هو االطالق رقم ١٣٣ لبرنامج املكوك 
الذي يبلغ عمره ٣٠ عاما، وتبقى رحلتان قبل 
احالة األسطول املكون من ثالث مركبات للتقاعد 

في وقت الحق العام احلالي. 

Source: AMPAS

 فيلمان بيئيان يتصدران الئحة األفالم المرشحة لجوائز أوسكار

 باريس ـ أ.ف.پ يحتل فيلم «غازالند» الذي يندد 
بالتلوث الناجم عن اســـتخراج الغـــاز في الواليات 
املتحدة، وفيلم «وايست الند» الذي يلقي الضوء على 
أكبر مكبات النفايات فـــي العالم، مكانة متقدمة بني 
األفالم املرشحة جلائزة اوسكار عن األفالم الوثائقية 

األحد.
  فبعدما فاز الفيلم «انكونفينيانت تروث» لنائب 
الرئيس األميركي السابق آل غور بجائزة هوليوود 
الكبرى في العام ٢٠٠٧، تســـتعد نسخة العام ٢٠١١ 

الحتالل موقع متقدم هذا العام.
  وينطوي الفيلم على صور تثير الدهشـــة، مثل 
النيران التي تندلع من صنبـــور املياه لدى اقتراب 
عود ثقاب منها، وقد صورت هذه املشـــاهد في منزل 

قرب حقل غاز في بنسلڤانيا.
  ويقول مخرج الفيلم جوش فوكس ان الفكرة راودته 
بعدما تلقى عرضا من شركة غاز اميركية الستئجار 
أرضه مقابل ١٠٠ ألف دوالر من اجل استخراج الغاز 

الزيتي منها.

  ونظمت مجموعة «انيرجي ان ديبث»، التي تضم 
كبار منتجي الطاقة، حملة حملاولة إخراج هذا الفيلم 
من املنافســـة في هوليوود على اعتبار انه ينطوي 
على «عدم دقة وأخطاء». ويجري استخراج الغاز عن 
طريق التكسير املائي من خالل ضخ كميات من املاء 
واملواد الكيماوية بواسطة الضغط القوي حتت سطح 

األرض بغية حتطيم الصخور وإخراج الغاز.
  وفي اآلونة األخيرة منعت الســـلطات الفرنسية 
عمليات التنقيب بهذه الطريقة في جنوب البالد الى ان 
يثبت املستخرجون الفرنسيون ان بإمكانهم ان يقوموا 
باألمر بخالف الطريقة التي يعتمدها االميركيون، على ما 

قالت وزيرة البيئة ناتالي كوسيوسكو موريزيه.
  ويندد البيئيون منذ أشهر مبشاريع الغاز الزيتي 
وتؤيدهم في ذلك جمعية الصحة والبيئة الفرنسية 

التي تضم ٢٥٠٠ طبيب.
  أما الفيلم الوثائقي الثاني املرشح جلائزة اوسكار، 
فهو «وايســـت الند» من اخراج لوســـي ووكر، وهو 
يلقي الضوء على ماليني األطنان من النفايات الناجتة 

عن املجتمع االســـتهالكي، مع مقاربـــة فنية خاصة 
للموضوع. وقد وضع املصور البرازيلي فيك مونيز 
اجهزة التصوير ومشغله في وسط جاردمي غراماشو 
في ضاحية ريو دي جانيرو، وهي اكبر مكب مكشوف 

للنفايات في العالم.
  وعلـــى مدى عامني، عاش هـــذا املصور بني عمال 
فرز النفايات القابلة للتدوير، التي يصل سبعة االف 
طن منها يوميا. وهم يقيمون في اكواخ مؤقتة قرب 
اكوام النفايات، ويدفعون ايجار الواحد منها ثمانية 

دوالرات اسبوعيا.
  وقد حتولت بعض النفايات على يد اولئك العمال 
الى اعمال فنية عرضت في متحف الفن احلديث في 
ريو. وقد أبدى أولئك العمال، «فنانو جاردمي غراماشو»، 

أمام الكاميرات فخرهم مبا قاموا به.
  وقد درت مبيعات تلك األعمال أمواال وزعت على من 
شاركوا في الفيلم، ساهمت في تغيير حياتهم وحتقيق 
احالمهم. أما مكب النفايات هذا فسيغلق في العام ٢٠١٢. 

وقد حاز هذا الفيلم نحو ١٥ جائزة دولية. 

 واشـــنطن ـ د.ب.أ: جنح علماء أميركيون في تطوير 
جهاز محمول يستطيع الكشف خالل ساعة عن اإلصابة 
بالســـرطان من خالل حتليل عينات من أنســـجة جسم 
الشخص املشتبه في إصابته بالسرطان من دون احلاجة 

للتحاليل املخبرية التي قد تستغرق ثالثة أيام.
  وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها 
االربعاء املاضي في مجلة «ســـاينس ترانسليشـــونال 
ميديسني» األميركية، أنه من املمكن أن يعمل هذا اجلهاز 
من خالل توصيله بهاتف «سمارت فون» وأن هذا اجلهاز 
ال يتميز بالسرعة فقط بل وبدقة أكثر من الطريقة احلالية 

لتشخيص السرطان.
  وغالبا ما يتم أخذ خاليا أو قطع صغيرة من أنسجة 
ما يشـــتبه بأنه ورم سرطاني من خالل جراحة بسيطة 
ثم حتليل هـــذه اخلاليا أو العينات في املعمل لكشـــف 
اإلصابة بالســـرطان من خالل التحليل الســـطحي لهذه 
اخلاليا واألنســـجة أو من خالل التحليل الكيميائي الذي 
يعتمد على الكشف على آثار خاليا اجلهاز املناعي كدليل 
على إصابة اجلسم بخاليا ســـرطانية ومحاولة اجلسم 

التصدي لها.
  قام جيرد هون وزمالؤه في كلية طب هارفارد بجامعة 
بوسطن باستخدام اجلهاز اجلديد في حتليل عينات ٥٠ 

شخصا من املشتبه بإصابتهم بسرطان األمعاء.
  ويكشـــف اجلهاز اجلديد عن بروتينات وغيرها من 
مكونات اخللية معتمدا على جزيئات نانونية مغناطيسية 
وذلك بعد أن بحثوا عن بروتينات جديدة مميزة للسرطان 

وبذلك عثروا على السرطان لدى ٤٤ مريضا.
  وأكدت التحاليل التقليدية هذه النتائج قبل أن يستخدم 
العلماء هذه الطريقة في الكشـــف عن السرطان لدى ٢٠ 

مريضا آخر.
  ثم ركز الباحثون على أربع بروتينات مميزة لإلصابة 
بالسرطان واستطاعوا من خالل ذلك الكشف عن السرطان 
بدقة ٩٦٪، وللمقارنة فإن التحاليل التقليدية تكشف عن 

السرطان بدقة ال تتجاوز ٨٤٪.
  وتبني للباحثني أن البروتينات السرطانية في العينات 
تتالشى بسرعة بعد أخذ هذه العينات، ما جعلهم يوصون 
بســـرعة حتليل هـــذه العينات عقب أخذها أو حتســـني 
طـــرق حفظ هذه العينات حتى ال تتالشـــى آثار اخلاليا 

السرطانية.
  كما كشف الباحثون أن العالمات املميزة إلصابة اخلاليا 
بالسرطان تختلف من شخص آلخر وقد تختلف من عينة 
ألخرى لدى املصاب نفسه، وأوصى الباحثون بأخذ ذلك 

في احلسبان ومراعاته عند اختيار العقاقير املناسبة. 

 علماء يطورون جهازًا محموًال
  لكشف اإلصابة بالسرطان خالل ساعة 

 تكدس النفايات اإللكترونية
   في دول الخليج ينذر بكارثة بيئية

 منتظر الزيدي حلظة قذف الرئيس األميركي السابق جورج بوش باحلذاء 


