
متوسط عمر اإلنسان إلى 135 عامًا بحلول 2050

غبار.. ومطر.. وبرد في العبدلي

مواقيت الصالة والخدمات ص 19

القاهرة � أ.ش.أ: تش����ير أحدث الدراسات 
األميركية والياباني����ة إلى أنه من املتوقع أن 
يصل متوسط عمر اإلنسان عام 2050 إلى 135 

سنة مقابل 80 سنة في الوقت احلالي.
 أعلن ذلك د.عاصم فرج أس����تاذ األمراض 
اجللدية أمام املؤمتر السنوي السابع للجمعية 

املصرية الطبية لدراسة السمنة.  وقال فرج 
إن هناك ما يعرف باس����م املضادات السبعة 
للش����يخوخة التي باتباعها يعيش اإلنسان 
بصحة جيدة لعمر أطول.. وتشمل هذه املضادات 
البعد عن السكريات والدهون املشبعة، عدم 
التدخني وعدم مخالطة املدخنني، وشرب املياه 

مبعدل واحد ونصف ليتر يوميا، واستخدام 
ما يعرف مبضادات األكس����دة.  و النوم ملدة 
س����بع ساعات يوميا، كذلك اإلقالل من تناول 
الكوليسترول والدهون الثالثية، والبعد عن 
أشعة الشمس املباشرة واستخدام الصابون 

الطبي اخلالي من املواد الكيماوية.

هاني الظفيري
شهدت البالد مساء امس االول هطول امطار 
متفرقة مصحوبة بحباب البرد التي تساقطت على 
بعض مناطق العبدلي وحتديدا الكيلو 20، ولم 
تستمر موجة هطول حباب البرد طويال وجاء في 
خضم طقس متثل في هبوب رياح تعدت سرعتها 
ال� 60 كيلومترا في الس���اعة اثارت معها الغبار 

وهطول امطار متفرقة وتساقط البرد.
من جهته عزا العالم الفلكي د.صالح العجري 
عدم استقرار الطقس الى عودة سيطرة املنخفض 
الس���يبيري عن البالد وتداخل املواسم في مثل 
هذه الفترة، موضحا ان االيام القادمة ستش���هد 
هدوءا نسبيا في الطقس على ان تعود االمطار 

نهاية االسبوع.

شرط اتباع المضادات السبعة للشيخوخة   

عائلتا امل�سقطي والإبراهيم

بخــالـــ�ص ال�شــكــــر  وعظــيــم االمتــنــــان

لكل من تقدم مبوا�شاتهما يف وفاة فقيدتهما

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

بدرية علي الإبراهيم

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

اأرملة املرحوم/ اأحمد علي امل�سقطي

تتــقــدمــــان

حباب برد فوق بيت شعر أقامه أحد املواطنني في مخيمه بالعبدلي 

محمد حراث مواط����ن بريطاني من أصل 
تونسي يدير محطة »إس����الم تشانال« منذ 
عام 2004 ويدعو الى االعتدال ونبذ التطرف 
حسب رأي السلطات البريطانية التي تعتبر 
تلك احملطة منوذجا ملواجهة التطرف باألدوات 
املعرفية بدال من االكتف����اء باألمنية وحدها، 
وكثيرا ما تعاونت وس����ائل مكافحة اإلرهاب 

البريطانية مع هذه القناة، مع ذلك فقد أصدرت السلطات التونسية 
مذكرة باعتقال صاحب القناة ومتكنت من تنفيذها أثناء زيارة 
له الى جنوب أفريقيا، هذا األسلوب يحول جهود املكافحة لتكون 
»أداة فعال����ة« لصناعة اإلرهاب من خالل ش����عور املعتدلني أو 
اجلمهور املتابع لهم باليأس، ففي الواليات املتحدة شارك د.طه 
جابر علوان في توعية املسلمني هناك مبفهوم املواطنة وكيفية 
التوفيق بينه وب����ني اخلالف حول سياس����ة الدولة اخلارجية 
وبالتالي إبعاد الش����ارع اإلس����المي في أميركا عن العنف الذي 
يجتاح العالم ويجد مقاومة حتى من غير املسلمني في أميركا، 
مع ذلك فالوضع في األوس����اط اإلس����المية بشكل عام جيد، وال 
يغير من ذلك وقوع حادثة فردية مقارنة مع ما يجري في اوروبا 
وبالد الشرق األوسط، مع هذا كله اقتحمت الشرطة الفيدرالية 
األميركية منزل د.طه علوان عام 2005 في اجلزء األخير من الليل 
وكان خارج املدينة، دخلوا غرفة زوجته املسنة التي أرادت أن 
تأخذ نظارتها الطبية لتشاهد هؤالء اجلنود فهددوها بأال تأتي 
ب����أي حركة، بعد هذه احلادثة بش����هرين مت توجيه الدعوة من 
احدى املؤسس����ات احلكومية األميركية للدكتور طه للمشاركة 

في برنامج توعوي جديد ملواجهة الفكر املتطرف! 
هناك اصرار من بعض املش����تغلني في قضية التطرف على 
أن يكونوا جزءا من املشكلة بدال من أن يكونوا جزءا من احلل، 
فالس����احة مليئة باحملبطني وهم وقود التطرف، واملطلوب من 
األجهزة املختصة ش����يء من الذكاء بعد أن مرت 9 سنوات منذ 
أحداث سبتمبر لم تسفر خاللها جهود مكافحة التطرف اال عن 

زيادة انتشاره ودمويته بسبب تلك األساليب العقيمة.
كلمة أخيرة: بالتنسيق بني السفارة البلجيكية ومركز »التواصل 
احلضاري/ الوعي« ألقت البروفيسورة بريجيت مارشال محاضرة 
عن »اإلسالم في أوروبا« في فندق موفينبيك � البدع، بحضور 
عدد من السفراء )أملانيا � اليابان � هولندا � البوسنة � بلجيكا(، 
متيز التنظيم باألناقة واتسمت احملاضرة باملعلومات واإلحصاءات 
احلديثة عن املتغيرات التي متر بها أوروبا وحاجتها الى التواصل 

احلضاري مع املسلمني في اوروبا والعالم.
عبر الس����فير البلجيكي نيابة عن بقية السفراء عن سروره 
للتع����اون مع »مركز الوعي« الذي أس����هم في تعريف الغربيني 
باملجتم����ع الكويتي والعادات احمللية، قالت س����يدة أجنبية من 
زوار املركز. »قبل زيارتي ملركز الوعي كنت خائفة من اإلرهاب 
واإلرهابي����ني، بعد تعرفي على العادات احمللية ال أعتقد بوجود 
إرهاب هنا، إال عندما يتصل بإرغامك على أن تتناول كمية أكبر 

من الطعام أثناء الوالئم التي يقيمونها!«.

الكويت بلد صغير له مصلحة مباشرة في أن يستضيف 
على أرضه بش���كل دائم الكم األكبر من املنظمات اخلليجية 
والعربية واآلسيوية واإلس���المية والدولية، وهو أمر قائم 
بالفع���ل عبر ما نراه من من���ح الدولة ألراض والقيام ببناء 
مقرات عربية للمدن والتخطيط والتنمية االقتصادية ورعاية 

الطفولة وغيرها من عمليات استضافة وتوطني ناجحة.
> > >

وعليه فما اخلطأ في منح الدولة أرضا إلقامة مقر للمجلس األوملبي اآلسيوي 
ال���ذي ميثل أكبر قارة في العالم تض���م 53 دولة )ربع دول العالم( و4 مليارات 
نس���مة )أكثر من نصف س���كان العالم(؟! وللمعلومة وجود مشاريع جتارية 
ومكاتب ضمن املش���روع لتمويل���ه بدال من ان ميوله امل���ال العام أمر يجب ان 

يقتدى به ال أن يحارب.
> > >

يفرح البعض بكل فشل يصيب مشاريعنا الكبرى ويحزن بشدة لكل جناح 
في تلك املش���اريع بينما تفرض املواطنة احلقة املتباكى عليها ان نفرح لنجاح 
مش���اريعنا ونحزن لفشلها، ومن ذلك فلقد سررنا باملؤمتر الصحافي الذي عقد 
باألمس وأظهر حقيقة ان س���تاد جابر األحمد قد أنشئ طبقا ألحدث املواصفات 
الدولية وانه ال يعاني، كما أشيع، من هبوط أرضية امللعب او تصدع مدرجاته، كما 
لم تزد كلفته اإلجمالية على كلفة »صيانة« ستاد آخر في احدى الدول الشقيقة، 
على شركاتنا اخلاصة ان تبتعد عن نهج وزاراتنا العتيد املؤمنة بأن »الصمت 
حكمة« و»السكوت من ذهب« وان تفّعل إدارات اإلعالم والعالقات العامة فيها.

> > >
كلنا وبقوة مع زيادة دخل األس���رة الكويتي���ة وتنمية مدخراتها إال ان غير 
املقبول هو الدفع بعملية االكتتاب العام  في كل مش���روع جديد ال يعلم احد ان 
كان سيربح ام سيخسر، ف� »الكويتية«، على سبيل املثال، والتي يفترض ان يتم 
االكتتاب ب� 50% من ملكيتها، التزال تخسر مئات ماليني الدوالرات كل عام وتلك 
اخلسارة متتد لشركات الطيران اخلاصة في البلد رغم انها غير مكبلة بالعمالة 
الفائضة وتعمل عل���ى خطوط اقتصادية قصيرة بطائرات حديثة، اخلوف هو 
من »مناحة« جديدة ش���بيهة مبناحة القروض بعد عام او عامني ومن ثم اتهام 
اجلهات الرس���مية بأنها من سوقت وخدعت املكتتبني في تلك االكتتابات العامة 

»ويلال« عوضونا � من تاني � عن خسائرنا!
> > >

في هذا الس���ياق، هناك من يلوم البنك املركزي وينتقده بشدة في »قميص 
عثمان« القروض إال ان هذا البعض ذاته من كتاب ونواب يظهر الوالء الش���ديد 
للبن���ك املركزي وما يطبعه من دنانير ونق���ود في وقت يفترض فيه ان يكون 
ال���والء خالصا للكويت، حيث يجب ان يتوقف الس���يل اجلارف من املقترحات 

املالية املدغدغة التي تدمر حاضرها ومستقبلها.
> > >

آخر محطة: )1( »قد« نفهم ان يكون هناك مقترح منحة مالية قدرها 10 آالف دينار 
»كبديل« إلسقاط القروض او فوائدها، ما ال نفهمه على اإلطالق هو ان »يضاف« 
املبلغ للكلفة الباهظة ملعاجلة تلك القضية »املصطنعة« وغير املسبوقة في اي 

دولة اخرى تشاركنا العيش على كوكب األرض.
)2( لو كان للوطن حنجرة لس���معت الكواكب الس���يارة واملجرات البعيدة 
صرخات أمنا الكويت وهي تنحر م���ن الوريد الى الوريد مبثل تلك املقترحات 

وفي أعيادها الوطنية!

بعض أجهزة مكافحة التطرف هي صانعة له الوالء للكويت ال لبنكها المركزي

كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اليمن تطالب بتحويل »الجامعة العربية« إلى »اتحاد الدول العربية«.

ـ حتى ولو صارت »األمم المتحدة العربية« وغيرنا اسم أمينها إلى بان كي 
موسى فلن يتغير شيء.

دراسة أميركية: الراحة تساعد على تقوية الذاكرة.
ـ آها.. عشان چذيه موظفين الحكومة خذوا مليون و300 ألف طبية 

أبواللطفواحدالسنة اللي فاتت.. اهلل يقوي ذاكرتهم.

مشـرية شهاب محمد، أرملة س���امي عبدالرزاق 
عبدالس���الم � 75 عاما � الرجال: السالم � ق1 
� ش121 � م10 � ت: 99061346 � 99136339 � 
النساء: الرقة � ق6 � ش السادس عشر � م37 

� ت: 99183093.
شـيخة فنيس فهد القحطانـي � 56 عاما � الرجال: 
الفحيحيل � ق9 � ش20 � م3 � ت: 99461123 
� 66548805 � النس���اء: مبارك الكبير � ق2 � 

ش26 � م2 � ت: 25415262 � 99544124.
سعود يوسف يعقوب الصبيح � 69 عاما � الفردوس � 

ق5 � ش1 � ج6 � م40 � ت: 99308878.
خديجة عبداهلل صالح احلرز، زوجة ش���ريف مطر 
بوعذار � 54 عاما � الرجال: حس���ينية مسلم 
بن عقيل الرشيد � سلوى � ق1 � شارع املسجد 

األقصى � ت: 25633233 � النساء: العديلية � 
ش���ارع عيسى العسعوسي � ج33 � م21 � ت: 

.22561059
نواف عيد حضيرم العازمي � 25 عاما � النسيم � ق1 

� ش29 � م9 � ت: 66664415.
وليد محمد راجح زامل الشمري � 20 عاما � اجلهراء 
� الواح���ة � ق4 � ش7 � م1577 � ج27 � ت: 
99009116 � الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 

اجلهراء.
ناصـر عبداهلل خلـف السـعيد � 57 عاما � الرجال: 
اخلالدية � ق2 � ديوان اخللف مقابل كيفان � 
ت: 24811363 � النساء: اجلهراء � ش عبداهلل بن 
جدعان � ج3 � م46 � خلف مسجد عبداهلل اخللف 

� ت: 24588100 � الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل


