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كالم مباشر محطاتطوفة عروق

التدخل الدولي في كوسوڤو والكويت والبوسنة 
ال يقارن بتجربة العراق

ال تستهدفوا الخّيرين!اهلل.. يكافينا شّركم!

ناشد محمد املقريف سفير ليبيا في الهند 
الذين يتزعم���ون املعارضة احلالية هناك 
عدم االكتفاء مبجرد قبول التدخل الدولي، 
بل مطالبة املجتمع الدولي بالتدخل إليقاف 
القصف املجنون للمواطنني العزل من قبل 
حاكم قرر أن يبيد ش���عبه، وهنا البد من 
وقفة مع حكاية التدخل الدولي الذي تسرع 

البعض في رفضه رغم أنه هو الذي ساعد مسلمي البوسنة 
على التخلص من بطش الصرب، كما س���اعد الكويتيني على 
التخلص م���ن جيش صدام، وال يجوز القياس على التجربة 
العراقية كونها فش���لت بسبب االنقس���ام الداخلي، وهو أمر 
ينطبق على أي بلد ينقسم أهله حيث لن ينفعه تدخل املجتمع 

الدولي ملساعدته.
يقول لي أحد الذين ش���اركوا في وفد زار الرئيس التركي 
تورغوت اوزال إبان االحتالل العراقي للكويت، سألوه: »هل 
تعتق���د أن الواليات املتحدة جادة في قي���ادة جهود حترير 
الكوي���ت؟«. حت���رك الرئيس من مقع���ده، وجلس في طرف 
املقعد ويداه عل���ى ركبتيه وهو يقول: »انهم خائفون منكم، 
أن تنقسموا حول دخولهم بالدكم ملساعدتكم، اذا اتفقتم أنتم 

فاجلانب العسكري أسهل من اجلانب السياسي بكثير«.
اليوم تواجه ليبيا مفترق طريق، إما اإلسراع في القضاء 
عل���ى القذافي، أو التأخر حتى تتغير مواقف قبائل كانت في 
حيرة من أمرها، فتنضم اليه، ومع الوقت تتعقد األمور كثيرا، 
وتفوت الفرصة التي كانت في متناول اليد، بسبب تصوير األمر 
بشكل مغاير للحقيقة، فالدخول الدولي مبرر متاما بسبب عدم 
تكافؤ القوى، وحلقن الدماء التي سالت وستسيل أكثر فأكثر، 
وهو تدخل حصل على غطاء من األمم املتحدة، فلمصلحة من 
يتم تشويهه وخلطه بظروف العراق الذي حتيط به دول لها 

حسابات ثالثية ورباعية وتواجد من كل نوع؟! 
ال توجد جتربتان متش���ابهتان بشكل متطابق، فلكل بلد 
ظروف���ه، والتقليد ليس خيارا، احلكمة اليوم تقتضي اتخاذ 
القرار املستحق في التوقيت املناسب، وأذكر أن صديقا ليبيا 
يعيش مع وال���ده في الواليات املتح���دة، التقيته هناك بعد 
حترير الكوي���ت، كان احلديث عن التدخل األميركي لتحرير 
الكويت، قال لي: »والدي يقول، لو ساعدتنا أميركا في حترير 
بلدنا، واهلل ألحمل علمها في شوارع طرابلس، وأفرح أكثر من 
الكويتيني«.. توفي والده عن عمر 88 عاما في غربته بعد أن 

بنى مسجدا كبيرا في لوس اجنيليس، ودفن بقربه.
كلم�ة أخيرة: التفتت الطفلة نح���و والدها اجلالس بجانبها 
أثناء حفل مدرس���ي في الكويت بعد التحرير وهي تش���اهد 
طفلة أخرى تصعد الى املنصة لتتس���لم جائزة تكرمي كونها 
ابنة ش���هيد، قالت الطفلة ألبيها: »يبه، ليش إنت مو شهيد، 

علشان أطلع فوق مثلها؟!«.
حال بع���ض املقلدين ال يختلف عن ه���ذه الطفلة، عندما 
يس���مع بحالة سخط ش���عبي في بلد يعاني، فإنه يتمنى أن 
ينتشر الس���خط في بلده )...( وهذا احلال ليس جديدا منذ 
عقود، والبعض عندنا يتقمص شخصية تشي غيفارا، وميشي 
مخت���اال وكأنه بني أحراش بوليڤيا، بعد خروجه من جمعية 

تعاونية، يدفع أمامه عربة تفيض باملشتريات!

ال أدري وأنا أكتب مقالي هذا الى أي مدى وصل 
تعاون احلكوم���ة مع املجلس ام���س في موضوع 
»البدون«، وأمتنى أن يتم اإلنصات لصوت احلكمة 
والعقل والضمير ألننا جميعا نعلم انه ال يتساوى 
»كل« البدون بدرجة واحدة، فمن كانوا موجودين 
وعاشوا هنا قبل العام 65، ومن يحملون إحصاء 65 
ومن ال يحملون، من ميكن التأكد أنهم كويتيون أصال 

وتاريخا وميالدا وامتزاجا بهذه األرض وبأبناء هذا الشعب، ومن كانوا 
مزورين، مدلسني، يدعون أنهم أبناء هذه األرض، مع أنهم ال ميلكون أي 
أدلة على ذلك، بل وأكثر من هذا هم يعرفون جناسيهم األصلية، ويخفون 
أوراقه���م الثبوتية احلقيقية، ومن هؤالء أعداد غفيرة دخلت بعد الغزو 

ولم تخرج بعد التحرير، وتدعي أنها كويتية مع انها ليست كذلك!
نحن نريد حال لهذه املش���كلة على ان يكون حال س���ريعا وإنسانيا، 
شريطة أن يكون مبنيا على أسس ومعايير موضوعية، ويتيح للدولة 
ف���ي كل األوقات ان تعدل أوضاعها وتصحح مس���ارها متى توافرت لها 
معلوم���ات وحقائق جدي���دة عن هوية املتقدمني بطلب التش���رف بنيل 
اجلنس���ية الكويتية! ألنني أعتقد جازمة ان معظم مشاكلنا ناجمة عن 
التأجيل والتسويف وبطء اتخاذ القرار، فنحن في أمس احلاجة في هذا 
الس���ياق الى تعديل استراتيجية عمل حكومتنا وتغيير إيقاعها، بحيث 
تتخذ قرارات مدروسة وحتسم املشاكل العالقة وفي توقيتات مناسبة، 
ذلك انه لم يكن من اجلائز ان يبقى مثل هذا امللف )البدون( عالقا حتى 
يس���تفحل.. فترى الكويت وقد باتت أس���يرة أهواء وجتاذبات مصالح، 

واستقواءات بظروف اقليمية أو نحو ذلك!
ال أظن أن أحدا يقبل ذلك، ومبادرة احلكومة مبنح هذه الفئة احلقوق 
اإلنسانية واالجتماعية التي لطاملا تطلعوا إليها، قرارات واجبة النفاذ، 
بل إنهم كانوا يتطلعون لتلبية 10 مطالب فقط لكن احلكومة جعلتها 11 
مطلب���ا مما يؤكد جديتها في حل امللف الذي أوكلت أمره الى جلنة كفؤة 
قديرة برئاسة العم صالح الفضالة الذي نثق فيه وفي قدرته على اجناز 
املهمة، خاصة ان احلكومة تعهدت بإنهاء جميع متعلقات هذا امللف خالل 
5 س���نوات، ونتمنى بدال من ص���دام قد ينتج عن رفض حكومي متوقع 
ملش���روع قانون »البدون« الذي نظره املجلس باألمس، ان يتم االكتفاء 
بالق���رارات احلكومية في هذا املوضوع وأال يعي���دوا حقوق هؤالء الى 

نقطة الصفر!
حط حيلهم بينهم..

هذا مثل كويتي يلخص بدقة أوضاع وأحوال القوى )مجازا( السياسية، 
وأقول مجازا ألنهم مجرد »نفر« يعدون على أصابع اليد، وليسوا قوى 
حقيقية، لكنهم مع األس���ف الشديد نفر مؤذون، فاليوم نرى »الشعبي« 
منقسما بني السعدون الذي ينفي ان يكون دعا للخروج يوم أمس 8 مارس 
وبني البراك الذي ش���ارك في االعتص���ام! ومن جهة اخرى بني النيباري 
»ع���راب« املنبر الدميوقراطي الذي لم يبق غيره فيه، فهو الرئيس وهو 
نائبه وهو ايضا ممثل املكت���ب التنفيذي له الذي ينادي اليوم بتنقيح 
الدستور من دون ان يخجل من رفضه السابق ألي تعديل للدستور! وبني 
صالح املال املمثل الوحيد عن املنبر الذي يرى ان الوقت غير مناسب لهذه 
العملية! وانقسام آخر بني السلف الذين يطالبون بتغيير الشيخ ناصر 

احملمد وبني ممثلهم املتزن د.علي العمير الذي ال يؤيد هذا املطلب!
انقسامات باجلملة ال ادري ما أقول فيها سوى ان جتمعاتكم وتوحداتكم 
ليست مبنية على رؤية سياس���ية أو مصلحة مجتمعية.. ليست وفقا 
خلطة مدروس���ة او برنامج عمل او مشروع نهضوي وإمنا مبنية على 
أس���س انتهازية شخصانية غير وطنية ال يكفي معها سوى الدعاء الى 

اهلل، بأن »يكافينا شركم« فال يرد البالء إال الدعاء.
.. والعبرة ملن يتعظ!

التقين���ا كمجموعة اعالمية كويتية 
مس���اء أمس فيما هو خت���ام جلولتنا 
اخلليجية والعربية بالنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك لشكره على جهده ودعمه 
املميز لتلك اجلولة، وأبوصباح كما هو 
معروف عنه ودود ف���ي ملقاه ومتزن 
في طرحه وآرائه، ومما ذكره في اللقاء 
حقيقة ان التعاون العسكري اخلليجي 
كفيل بخلق مظلة جوية حتمي س���ماء 
اخلليج من األخطار املتوقعة.. وما أكثرها 

هذه األيام!
> > >

االستجواب حق مطلق كفله الدستور 
للنواب، واحلكمة واحلصافة وجتارب 
املاضي تقتضي ان يرّشد استخدام سالح 
االستجواب حاله حال اي »سالح« آخر، 
والتأك���د من عدالة ما يطرح ضمنه من 
قضايا، وعليه نرجو مخلصني أال يكون 
العمل اخليري واالنساني والوطني الذي 
يقوم ب���ه رجل اخلير والبر عبدالعزيز 
البابطني محورا الستجواب قادم كما أتى 

في إحدى الصحف.
> > >

فعبدالعزيز البابطني ومنذ عام 1974 
حتى يومنا هذا وهو »يصرف« من حر 
ماله ومن جهده ووقته وصحته دون ان 
يتسلم فلسا أحمر واحدا كمردود على 
ما يدفعه، فمبتغاه دائما وأبدا هو وجه 
اهلل ثم رفع اسم الكويت عاليا، في وقت 
يخزن فيه بعض منتقديه أموالهم وال 
يخرجون منها شيئا، ان اجلهد الذي يقوم 
به »السفراء« عبدالعزيز البابطني تعجز 
عنه دول بأكملها وال يجمعني شخصيا 
بذل���ك الفارس اال االعجاب مبا يقوم به 

ملصلحة هذا الوطن.
> > >

ولم يك���ن غريبا عل���ى االطالق ان 
»تؤجر« الدولة أرضا للبابطني لينشئ 
عليها من حر ماله مكتبة »عامة« يقصدها 
زوار الدولة واملواطنون واملقيمون وطالب 
العل���م واملختصون في وقت تقوم فيه 
الدول األخرى بإنشاء املكتبات وتسميتها 
بأسماء الشخصيات الثقافية واالجتماعية 
البارزة كحال البابطني دون ان يدفع من 
تسمى بأس���مائهم املكتبات او املدارس 
او الش���وارع.. الخ، فلسا واحدا، بينما 
دفع بوسعود املاليني على بناء املكتبة 
ويدفع عشرات اآلالف شهريا على رواتب 
العاملني بها ومصروفات الكهرباء واملاء 
واحلراس���ة واالنترنت وشراء الكتب.. 

الخ، فهل من يقوم 
بهذا األمر ُيش���كر 
وُيق���ّدر على عمله 

أم يحاسب؟!
> > >

أما عمارة الوقف 
التي بناه���ا كذلك 

من ماله اخلاص فال يدخل من مواردها 
ش���يء في جيبه بل يذه���ب جل الدخل 
ألعمال اخلير الكثي���رة التي تعّلي من 
سمعة الكويت وطننا جميعا، ولو كانت 
مقاصده جتارية او شخصية الشترى 
باملاليني التي صرفها على املكتبة ومبنى 
الوقف، سلسلة عمارات جتارية تدر عليه 
ش���خصيا املاليني كغيره، ان استقصاد 
البابطني وأعماله اخلّيرة يضر بالكويت، 
فه���ل هذا هو املقص���ود؟! كما انه ينّفر 
األغنياء واألثرياء من مساعدة احملتاجني 
والفقراء مادام الشكر يستبدل باألذى، 

فهل هذا هو املطلوب كذلك؟!
> > >

ان أراضي الدولة العامة التي يحاول 
البعض ان يحرم العمل اخليري والثقافي 
منها واملقّسمة في حال البابطني الى مكتبة 
ال تدر ماال ومبنى وقف تذهب مداخيله 
ألعمال اخلير، هي »نفس« األراضي العامة 
للدولة التي تقدم مجانا او شبه مجان 
ومباليني األمتار للقس���ائم الصناعية 
والزراعي���ة واجلواخير واالس���طبالت 
واملناحل والشاليهات، وجميعها ملكيات 
»خاصة« دون اي مردود مالي او ادبي 
على الدولة، ودون ان يستجوب احد أحدا 
على مثل تلك العطايا والتخصيصات التي 
طارت بتجاوزاتها الركبان، مرة أخرى 
نرجو عدم صح���ة ما أتى في الصحف 
كي ال تنقلب املوازين، فمن يعمل اخلير 
يحاسب وينتقد ومن يكنز املال ويشّوه 

سمعة بلده يقّدر ويبّجل.
> > >

آخر محطة: ضمن املفاهيم املعكوس���ة 
السائدة هذه األيام ان يوجه القائمون 
عل���ى بعض جلان مجل���س األمة التي 
تهدر وبش���دة أموال أجيالنا احلاضرة 
واملس���تقبلية وتعتب���ر الكويت بلدا ال 
غد له، سهام نقدهم الى وزراء احلكمة 
والتعقل من احلريصني على مس���تقبل 
البلد وثرواته أمثال األخوين مصطفى 
الشمالي ود.هالل الساير وغيرهما من 
املخلصني، التغيير الذي يريده الناس 
ويتواءم م���ع متطلبات املرحلة املقبلة 

هو.. التغيير إلى األحسن!

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

حلم الخرفان

»سبارتاكوس«  من 
الى »البوعزيزي« يؤكد 
تاريخ البشرية ان الناس 
جميعهم يتمتعون بنزعة 
فطرية للحرية واالستقرار 
وبناء احلضارات وتطوير 
الذات وتنمية املجتمعات، 
وكل ما يقف في وجه هذه 
النزعة االصيلة في النفس 
البشرية وال يستقيم معها 
او يستجيب لها يتحول 
الى عائق غير طبيعي، 
ويكون مهددا بالتغيير 

في اللحظة املناسبة.
هذه النزعة اآلدمية ال 
تعرف الشبع وليس لها 
سقف وال حتدها حدود، 
وذلك بسبب قدرة البشر 
التط���ور والتقدم  على 
خاصة وهم يعيشون في 
العوملة، فالشارع  ظالل 
اجلديد البد ان يتحول 
مبرور الوقت الى شارع 
قدمي، واملطالبة بحرية 
التعبي���ر تتح���ول مع 
االيام الى املطالبة بحرية 
التغيير، فاأليام تتعاقب 

وال تتشابه.
ادارة  ف���ان  وهك���ذا 
البشر تختلف عن ادارة 
االنع���ام، فاخل���راف ال 
حتلم، واالبقار ال جتيد 
اس���تعمال الفيس���بوك 
والطيور ليست معنية 
بالصع���ود ال���ى القمر، 
بعكس البش���ر الذين ال 
التطور  يتوقفون ع���ن 
والتغير والتبدل والسعي 
التنمي���ة، فمتى ما  الى 
الش���باب  رأينا جموع 
تطال���ب بالتغيير فذلك 
يعني ان ثمة ما يوجب 

التغيير.

إسطنبول تستضيف المؤتمر العالمي 
العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن 

.. وجمعية أميركية تطالب بالسماح 
بعرض إعالنات معادية إلسرائيل

خبراء يوصون »ناسا« بالتركيز على إرسال 
بعثة الستكشاف المريخ

اس���طنبول � كونا: تستضيف مدينة اسطنبول التركية بعد 
غد على مدار ثالثة أيام املؤمتر العاملي العاشر لالعجاز العلمي 
في القرآن والسنة حتت عنوان »أثر اإلعجاز العلمي على العقل 
البشري« مبشاركة باحثني وعلماء مسلمني وغير مسلمني من شتى 

أنحاء العالم وبالتعاون مع مركز البحوث اإلسالمية )ايسام(.
 وقال األمني العام للهيئة العاملية لالعجاز العلمي في القرآن 
والسنة د.عبداهلل املصلح في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( ان املؤمتر الذي ينطلق من رؤية اسالمية دعوية يهدف 
للوصول بالعالم إلى فهم صحيح وواضح ملا في القرآن والسنة 
من إعجاز علمي يثبت صحة رسالة االسالم وصدق نبيها محمد 

ژ.
وأوضح ان املؤمتر يهدف أيضا الى وضع األس���س والقواعد 
التي تضبط االجتهاد في بيان االعجاز العلمي في القرآن والسنة 
اضافة للكشف عن دقائق معاني اآليات في كتاب اهلل واألحاديث 
النبوية الشريفة املتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء أصول التفسير 

ووجوه الداللة اللغوية ومقاصد الشريعة االسالمية.

هامدن � يو.بي.آي: تصدرت السيدة 
األميركية األولى ميشيل أوباما ترتيب 
الناخبون  الذين يحمل  السياس����يني 
األميركيون حرارة خاصة في قلوبهم 
جتاههم وبلغت حرارة السيدة أوباما 
في قلوب الناخب����ني 60.1 درجة فيما 
حل زوجه����ا الرئيس باراك أوباما في 
املرتب����ة الرابعة. وأظهر االس����تطالع 
الذي أجرت����ه جامعة »كونيبياك« في 
كونتيكيت على ش����كل ميزان حرارة 
يطلب من املستطلعني ترتيب حرارة 
السياسيني من صفر إلى مائة أن ميشيل 
أوباما احتلت الصدارة مع 60.1 درجة 
يليها الرئيس األسبق بيل كلينتون مع 
59.2 درجة ثم حاكم والية نيوجرسي 
اجلمهوري كريستوفر كريستي مع 57 
درجة. وحل الرئيس أوباما في املرتبة 
الرابعة م����ع 56.5 درجة، وجاءت في 
املرات����ب الثالث األخيرة حاكمة والية 
أالس����كا السابقة واملرش����حة السابقة 
ملنصب نائب الرئيس األميركي سارا 
بايل����ن مع ح����رارة 38.2 درجة يليها 
رئي����س الغالبي����ة الدميوقراطية في 
مجلس الش����يوخ هاري ريد مع 34.8 
درجة ونانسي بيلوس����ي مع حرارة 

32.9 درجة.

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: قال علماء حكوميون 
إن بركان كيلويا ف���ي هاواي واصل إطالق احلمم 
البركانية االثنني، في مشهد خالب للصخور املنصهرة 
احلمراء وهي تنهمر أس���فل اجلبل ولكنها ال تهدد 

أي مبان.
ووفقا آلخر تقرير من مرصد هاواي للبراكني، 
فإن حاالت الثوران بطول صدع في أرضية الفوهة 
كانت متقطعة، ولكن حاالت الثوران من حني آلخر 

مازالت تقذف احلمم إلى أعلى بارتفاع 25 مترا.

ويقع الصدع في منطقة بعيدة في حديقة البراكني 
الوطنية في هاواي التي مت إغالقها أمام اجلمهور 

بسبب النشاط البركاني احلالي.
وقال علماء إن أرضية فوهة البركان انخفضت 
إلى ما ال يقل عن 115 مترا خالل االنهيار الس���بت 
املاضي. ويعتبر كيلويا البركان األكثر نشاطا في 
العالم وقال العلماء إن النشاط احلالي هو استمرار 
لثوران بدأ في عام 1983. ويتردد أن البركان قد ثار 

34 مرة منذ عام 1952.

الطريق األس���رع وهذه اخلدمة 
أصبحت متوافرة فعال في أميركا 

الشمالية وأوروبا.

بالتأكيد االس���تقرار السياسى 
طويل األجل في التبت«.

وأضاف: »ال أجرؤ على قول 
إن التبت لن تشهد أية حوادث، 
كبيرة كانت أم صغيرة، لألبد. 
ولكن ميكنني أن أقول إن الوضع 
احلالي في التبت مستقر بشكل 
التبت يريدون  أهالى  عام، وإن 
االس���تقرار ويعارض���ون خلق 

االضطرابات«.

سيجري االرتكاز على معلوماتنا 
عن حركة السير والوقت الفعلي 
وطريقة سير السيارات، لنختار 

التبت بأن وفاة الداالى الما لن 
يكون له أى تأثير على »الوضع 

ككل في التبت«.
وقال تش���يانغبا بونتسوغ 
رئيس اللجن���ة الدائمة ملجلس 
نواب الشعب ملنطقة التبت: »من 
املؤكد أنه س���يكون لهذا )وفاة 
ال���داالي الما( تداعي���ات قليلة 
بسبب العوامل الدينية، ولكننا 
سنأخذ هذا في االعتبار وسنضمن 

دب���ي � أ.ف.پ: ب���ات بإمكان 
مس���تخدمي »غوغل مابس« أن 
يحصلوا على اقتراحات لسلوك 
طرقات محددة بناء على حركة 
الفعلية، جتنبهم زحمة  السير 
الس���ير، وذل���ك بع���د أن كانت 
خدمة »غوغل مابس نافيغيشن« 
املتوافرة بصيغة جتريبية، تقترح 
س���لوك طرقات عدة توصل إلى 
املكان احملدد، مع تقدير املسافة 
الزمني���ة الالزمة ل���كل من هذه 
االحتماالت. وقال روي ويليامز، 
أحد مهندس���ي فري���ق »غوغل 
مابس«: »حتى اآلن، كان يجري 
حتديد الطريق األقصر دون أخذ 

زحمة السير باالعتبار«.
وأضاف ويليامز على مدونته 
»كان يجري أيضا اقتراح مسارات 
بديلة، مثال املس���ار األسرع، أو 
املسار الذي يتيح سلوك الطريق 
الطرقات  ب���دال م���ن  الس���ريع 

الفرعية«.
وتاب���ع قائال: إن���ه منذ اآلن 

� د.ب.أ: قال مس���ؤول  بكني 
صيني إن بالده تعتزم احلفاظ 
على فكرة »تناسخ روح« الداالي 
الم���ا بعد وفاته، حتى إذا حاول 
الزعيم البوذي للتبت الذي يعيش 
في املنفى القضاء على هذا التقليد. 
وكان الداالي الما الرابع عشر )76 
عاما( قد ق���ال العام املاضي إنه 
ليس من الض���روري أن يخلفه 
شخص بطريقة »تناسخ األرواح« 
بعد موته، ولكن ميكن بدال من 
ذلك أن يختار بنفس���ه شخصا 

مناسبا خلالفته.
وقال بادما تشوليج رئيس 
حكومة إقليم التبت التي تتمتع 
باحلكم الذاتي للصحافيني اليوم 
االثنني »إن ما قاله )الداالي الما( 

غير جدير باالهتمام«.
أنباء الصني  ونقلت وكال���ة 
اجلديدة ع���ن بادما القول خالل 
الدورة السنوية للبرملان الصيني: 
»علينا أن نحترم املؤسس���ات 
الدينية  التاريخية والش���عائر 
للبوذية التبتية، ليس من حق 
أحد إلغاء مؤسس���ة التناسخ«، 
مش���يرا إلى أن تقاليد تناس���خ 
روح ال���داالى الم���ا أو الزعماء 
إلى  السياسيني يرجع تاريخها 

مئات السنني.
وأفاد مسؤول آخر من منطقة 

س���ياتل � أ.ف.پ: اعلنت جمعية في سياتل بوالية واشنطن 
غرب الواليات املتح���دة االثنني نيتها التقدم بدعوى بعد رفض 
السلطات حق عرض ملصقات على حافالت املدينة تندد »بجرائم 

احلرب االسرائيلية« في غزة.
وتنوي حملة التوعية حول الشرق االوسط في سياتل االعتراض 
على قرار اصدره قاض برفض ارغام سلطات مقاطعة كينغ التي 
تتبعها شركات النقل على عرض ملصقات مدفوعة من اجلمعية 
على حافالت النقل كتب عليها »جرائم احلرب االسرائيلية: انظروا 

اين تذهب ضرائبكم؟«.
وكانت اجلمعية دفعت 1800 دوالر في ديسمبر لعرض هذه 
امللصقات على 12 حافلة »لالحتج���اج على الوعد الذي قطعته 
الواليات املتحدة بدفع 30 مليار دوالر كمساعدة عسكرية السرائيل 

في العقد املقبل«.

واش���نطن � أ.ف.پ: رأى عدد من اخلبراء في دراسة ان على 
وكالة الفضاء االميركية )ناس���ا( ان تركز جهودها في املستقبل 
على ارسال بعثة لدراسة املريخ مبساعدة مركبة تعمل على الطاقة 

الشمسية، وليس من خالل بعثات مأهولة الى الفضاء.
وظهرت هذه التوصية الى جانب توصيات اخرى في تقرير 
للمجل���س الوطني االميركي لالبحاث )ناش���ونال ريس���رتش 

كاونسيل(.
 ويدعو هذا التقرير وكالة الفضاء االميركية الى اطالق بعثات 
استكشاف الى كواكب عدة، وأن هذه البعثات »قد تنطوي على 
عدد كبير من االكتشافات الهامة واجلديدة عن النظام الشمسي« 

بني العامني 2013 و2022.
ويجري في الكونغرس االميركي نقاش مشروع موازنة »ناسا« 
للع���ام 2012، في الوقت الذي يطال���ب االميركيون فيه الوكالة 
بإيجاد وسائل العادة اطالق رحالت مأهولة الى الفضاء، عندما 
تسحب مكوكات الفضاء الثالثة من اخلدمة بعد عقود ثالثة من 

املهمات الفضائية.

ميشيل أوباما »األكثر حرارة« في قلوب األميركيين

استمرار تدفق الحمم البركانية من بركان هاواي

«غوغل مابس« يتيح لمستخدميه تجنب زحمة السير

الصين تعتزم الحفاظ على تقليد »تناسخ روح« 
الداالي الما بعد وفاته على عكس رغبته

ميشيل أوباما

الداالي الما


