
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوروبا تطلق قمرا صناعيا «لتأمين» اإلنترنت.

  ـ ونتوقع بالمقابل قمرا صناعيا عربيا «لمراقبة» اإلنترنت.
 الحكومة تدّور عن الغاز باألحمدي تحت األرض.

  ـ وإحنا نقول هم الغاز فوق األرض بس الحكومة ما تبي تشوفله حل!
 أبواللطف  واحد

هللا 
قاء 

 الب

  صفحة آراء ص١١         الصفحة األمنية ص١٢ 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٨ الفجر 
 ٦٫٢٢ الشروق 

 ١١٫٣٦ الظهر 
 ٢٫٣٠ العصر 

 ٤٫٤٩ المغرب 
 ٦٫١١ العشاء 

 واضح محطات  كالم مباشر

 أمور كثيرة مزّورة بطولة نرجو أال نستضيفها! االستقرار األمني «سور حماية» حتى للعملية السياسية 
 مبناسبة احلديث عن االنتخابات 
املصرية، واملقارنة مع التجربة التركية، 
فقد ذكرت ذات مرة لصديق تركي أن 
قوة العسكر في تركيا لها جانب ايجابي 
كبير ورمبا هو الذي منح االسالميني 
فرصة للتعبير عن قدراتهم التي في 
نهاية املطاف نفعت الدولة ككل، فلوال 
االستقرار االمني الذي تنعم به تركيا 
داخليا والذي سبقته في السبعينيات 
حالة من الفوضى االمنية الشــــاملة 
واالغتياالت املتبادلة، لوال ذلك اجلو 
السلمي ملا أخذت الدولة املدنية طابعها، 
السياسية وفق  العملية  وملا سارت 
عناصر التنافس التقليدي واملفهوم، 
البد من التفريق بني اخفاق العسكر 
في قضية احلجاب التي تشددوا فيها 
بشكل سخيف وبني املنفعة الكبيرة 
التي أشرت اليها، ولكل مسألة تقييمها 

وال ينفع التقييم باجلملة.
الفارق بني تركيا والتجار    طبعا 
بالعربية كبير جدا في أسلوب قمع 
املعارضــــة كونه امتــــدادا للتجربة 
الروسية، وأكثر اخلبراء في التعذيب 
كانوا يستقدمون من أملانيا الشرقية 
وتشيكوسلوڤاكيا الشيوعية، بينما 
كان املعتقل السياسي في تركيا يعامل 
كسجني عادي، يعامل معاملة انسانية، 
يقابل ذلك شيء يقشعر له البدن في 
الســــجون العربية، اليوم نحن في 
مرحلة جديدة – يفترض – اختفت فيها 
الشيوعية وصار العالم قرية صغيرة 
ال ميكن فيها اخفاء املعلومة البوليسية 
على الطريقة القدمية البالية، وصار 
التحــــدي احلقيقي بــــني االجتاهات 
الفكرية هو في قيادة الدولة بطريقة 
اقتصادية سليمة ال أيديولوجية، هذا 
االمر يجب أن يضعه املتنافسون نصب 
أعينهم، والبداية في حتقيق النجاح 
اليد،  االقتصادي امنا تكون بنظافة 
وهو أمــــر أخفقت فيه أحزاب كثيرة 

بعضها يفترض 
أنها اسالمية - 
كما في العراق - 
وهناك أكثر منها 
غير اســــالمية، 
جتربة  وهناك 
جناح باهر في 

تركيــــا تزامنت مع فشــــل مريع في 
اليونان وعدد من الدول االوروبية، 
وهي حرية بالتكرار في منطقة الشرق 

االوسط. 
  كلمة أخيرة: س - نشــــرت جريدة 
 ٢٠٠٦/١/١ التامي االميركيــــة بتاريخ 
دراسة أميركية ـ فرنسية جاء فيها 
«االهرام بنيت باستخدام الطني املعالج 
باحلرارة في قوالب خاصة حتى أخذت 

أشكالها» هل هذا صحيح؟
  ج - صحيح باســــتثناء أحجار 
القاعدة التي كانت من الصخر حسبما 
 ،Michel Barsoum .ود Gills Hug .يؤكد د
وقد أضيف امللح الى الطني لتحقيق 
تفاعل سريع، حسبما أظهره الفحص 
باملجهر االلكتروني، وهو أمر لم يكن 
التعرف عليه ممكنا قبل وجود تلك 

االجهزة.
  س - رأيت في االنترنت صورة 
 Joseph Davidovits الفرنسي  للعالم 
وبجانبه أدوات معملية، شــــرح من 
خاللها بحثا قام به على مدى عشرين 

عاما وهو مدعم بصور حرارية.
  ج - هذا االكتشاف يوضحه قول 
فرعون الذي ســــجله القرآن الكرمي 
(..فأوقد لي يا هامان على الطني فاجعل 
لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، 

واني ألظنه من الكاذبني).
  س - صحيح، ولــــم يكن النبي 
ژ قد زار مصر وال اطلع على بناء 
االهرامات، وتلك االحداث جرت قبله 
بألفي سنة، وصدق اهللا العظيم (ان 

هو اال وحي يوحى). 

 تتنافس دول العالم كل عام على استضافة 
البطوالت الرياضية واحمللية واإلقليمية والدولية 
ويتم اختيار دولة من الدول التي تتقدم بطلب 
االستضافة كي تلعب الفرق الزائرة املباريات 
على أرضها، وتفرح بالعادة شـــعوب البلدان 
التي يقـــع عليها االختيار، للفوائد اجلمة التي 
ستجنيها من تلك املنافسات الرياضية املمتعة 
وعمليات البناء والتعمير والسياحة واالستثمار 

املصاحب لها.
< < <  

  في املقابل تقوم دول العالم املتناحرة سياسيا 
وأمنيا باختيار بلد من البلدان دون استشارته كي 
تلعب مبارياتها ومنافساتها السياسية واألمنية 
املرعبـــة على أرضه، وال تفرح عادة شـــعوب 
البلدان املســـتضيفة لقيام مثل تلك املباريات 
على أرضها نظرا لكم الدماء املستباحة والدمار 
املصاحب ملثل تلك املباريات والتي سبق للبنان 
الشقيق ان اســـتضافها ملدة ١٧ عاما متواصلة 
على ملعبه، اضافـــة بالطبع الى بقية املالعب 
األخرى في املنطقة كالعراق واليمن وفلسطني 
والصومال (استضافة دائمة) والسودان املرشح 

األول لبطولة عام ٢٠١١ وما بعده.
< < <  

الدول املســـتضيفة  آليـــة اختيار    وضمن 
 CHECK» للبطوالت الرياضية يتم وضع الئحة
LIST» لدى اجلهـــات املنظمة العليا التي تزور 
الدول املرشـــحة لالستضافة للتأكد من وجود 
متطلبات واستحقاقات تلك الالئحة املعدة سلفا 
وال تتم االستضافة وال تبدأ املباريات الرياضية 
بني الفرق إال بعد التأكد من توافر تلك املتطلبات 

املستحقة واحدة واحدة.
< < <  

  فـــي املقابل تضم الئحة أو «تشيكلســـت» 
متطلبات مباريات الدول السياســـية واألمنية 
ضمن لعبـــة األمم املدمرة أمورا يجب توافرها 
في الدولة املعنية كي يتم فرض اســـتضافتها 
لتلك املباريات الدموية ومن تلك املتطلبات التي 
يجب ان تعيها الدول كي تصححها وتبعد عنها 

خطر االستضافة ما يلي:
  ـ وعي عام متدن ومستوى ثقافي هزيل يسهل 

من خالله قيادة الشعوب 
كالقطيع الى حتفها عبر 
طغيان العاطفة على العقل 

واالنفعال على احلكمة.
  ـ شعوب تقدم انتماءها 
الطائفي والعرقي والفئوي 
على مصلحـــة األوطان، 

فتلك االنتمـــاءات البديلة هي في املقام األول،، 
والوطن باملقام الثاني أو الثاني.. بعد املائة.

  ـ دميوقراطية منفلتة ومشرعون مستعدون 
ألن تباع ضمائرهم في أسواق النخاسة الدولية. 

مادام السعر مناسبا.
  ـ إعالم غير منضبط ميكن شراؤه بأبخس 
األثمان، ومنتديات تبث الفنت في عقول الشباب 

وتثير غضبهم وحنقهم بشكل متواصل.
  ـ أقالم وإعالم ال يعي بسبب طغيان الهواية 
على االحتراف أضرار ما يكتب ويبث على مستقبل 

الوطن ووحدة أبنائه.
  ـ حالة شـــعور عام بالفساد والغنب والظلم 
(حتى لو كانت مشـــاعر كاذبة أو مبالغا فيها) 

وما ينتج عنه من غضب وحنق دائمني.
  ـ سياسات عامة حتاول إرضاء كل األطراف 
املتناحرة، ما يؤدي في النهاية الى خســـارتهم 

جميعا والبقاء دون صديق.
  ـ تربص الطوائف بالطوائف واألعراق باألعراق 
والفئات بالفئات واملناطق باملناطق دون النظر 

الى مصلحة الوطن.
< < <  

  آخر محطة: (١) الالئحة السابقة ليست محددة 
ببلد معني بل حتتاج الى فهمها ثم العمل على 
تفتيتها وإصالح اخلاطئ منها عبر وضع عالمة 
� أو X على كل محور مـــن محاورها الثمانية 

والتعامل معه بجدية.
  (٢) ليس مهما على اإلطالق في نظري قراءة 
ســـطور تقارير الدول األخرى في حقنا وخلق 
ردود فعل عاطفية غاضبة مضادة لها كما حدث، 
املهـــم ان نقرأ ما بني الســـطور ونفهم ما وراء 
الكلمات، فسياسات ومخططات الدول املؤثرة 
ال تعلن بالتصريح بل يكتفى بالتلميح.. واهللا 

من وراء القصد.

 ال أعتقد أن الناس جتهل أننا نشهد 
في حياتنا أمـــورا كثيرة على غير 

حقيقتها.
  فهناك أسماء ذات بريق تدعي شيئا 
وهي مزورة وتلك األسماء ال يشترط 
ان تكون فقط في الساحة السياسية، 
بل انها موجـــودة في اإلعالم والفن 

والرياضة والتعليم وأماكن أخرى.
  فرجل الدين الذي يدعو الى الصالة 
والقيام والتعبد والتهجد ويعشـــق 
الدينار وميوت بالدرهم ويحلل عند 
أي مصلحة، ويحرم عند أي شـــيء 

ضد جتارته.. هو مزّور.!!
  والوطنـــي الذي يدعـــو للحرية 
والدميوقراطية واالنفتاح والتمسك 
بالدســـتور مزور حينما يعادي من 
أبناء وطنه شريحة كبيرة فقط ألنها 

ال متلك شهادة «هذا ولدنا».
  ورجل الدولة الذي يدعو للوحدة 
الطائفية واحترام  الوطنية ونبـــذ 
األديان واملعتقـــدات والعقائد ولو 
تقـــدم البنته رجل من املذهب اآلخر 
نفاه الى آخر الدنيا أو اذا سأله فقير 
أو بسيط شيئا من ماله أو من أهله 

لعنه، هو أيضا مزور!
  والقيـــادي الذي يدعي أنه يعمل 
من أجل وطنه، يحمل شعار منوت 
وحتيـــا الكويت، مزور متى ما ثبت 
يقينـــا أنه لم يصـــل لذلك املركز إال 
بظلم اآلخرين أو بالواسطة وهو غير 

مستحق»!!
  واحملامي الذي يدعي احلفاظ على 
القانون وســـيادة احكامه وقواعده، 
ويطبل لوزيـــر اخترق القانون من 
أجل خصومة لـــه مع أطراف أخرى 

مزور وخسيس.
  والرجل الذي يدعي األمانة ويستقبل 
في مكتبه خائنا لألمانة بدعوى انه 

استقبل كل الناس مزور.
الذي يدعي االنسانية    والطبيب 

على  ويحافظ 
امام  مظهـــره 
النـــاس وكأنه 
حمامة السالم 
اذا ثبت  مزور 
انـــه ســـليط 
اللسان وقليل 

االحترام لآلخريـــن، فإن دخل عليه 
ابن األكابر أكرمه ونعمه، وان دخل 

عليه الفقير أذله وأهانه.
  والسياسي الذي يدعي أنه إسالمي 
وقلبه حقود ولسانه بذيء ويشكك 
في ذمم النـــاس ويغض الطرف عن 

أبناء عمومته وأقربائه مزور.
  والرياضي الذي يناشـــد الناس 
الوطنية  احلفاظ على املكتســـبات 
الرياضية ومحاولة لم الشـــمل في 
األسرة الرياضية مزور ان ثبت انه 
رأس األفعى ومصدر الفرقة وأساس 
التشتت، بل انه لم يلعب أي رياضة 

في حياته اللهم إال الكوت بوستة!
  والتاجـــر أو القاضي أو الدكتور 
الذي يدعي أنه يعمل في اخلدمة العامة 
فقط حلب الناس وانه يخسر من راتبه 
ومدخوله الكثير من أجل ذلك مزور اذا 
ثبت أنه «بالع بيزة» وانه ما بحث إال 

عن الثروة حتت رداء الشرف.
  وأخيرا من يعتقد ان االنتخابات 
األخيرة كانت نزيهة وشفافة وصادقة 
وصحيحة مزور ألنه يعلم انها كانت 
مسرحية حكومية طبقت في دوائر 

معينة لتعمم التجربة مستقبال.
  يا قارئي الكرمي، املقال ال أقصد به 
أحدا داخل قاعة عبداهللا السالم وان 

كانت بعض األمثال اسقاطها سهل.
  نســـيت.. ومن يقســـم باهللا ثم 
«يشفط» على قسمه (استغفر اهللا) 

مزور ودجال و«مو كفو»..
  وهـــذا مثالـــه «واجـــد» «وايد» 

«تومتش» «ڤاجد».

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 أحمد الشحومي 
 www.alshohomi.com 

 جريدة «الخط األحمر» اإللكترونية اليومية
  تطلق عددها األول اليوم برئاسة السبيعي

 يدشن احملامي 
ســــعود السبيعي 
رئيــــس حتريــــر 
«الرؤية»  جريدة 
سابقا العدد األول 
من جريدة «اخلط 
األحمر» اإللكترونية 
اليــــوم  اليوميــــة 
األحد، وســــتكون 
«اخلــــط األحمر» 
يومية سياســــية 
شــــاملة، ورابــــط 
الدخــــول ملوقعها 

هو: 
 «www.redlink.com»   سعود السبيعي 

 قرار بإعادة بث «وصال» و«صفا» وقنوات أخرى: لم ترتكب أي مخالفات
 القاهـــرةـ  أ.ش.أ: أيدت محكمة القضـــاء اإلداري مبجلس الدولة 
في جلســـتها املنعقدة امس القرار الصادر بشأن إغالق ثالث قنوات 
فضائية هي: «الناس والصحة واجلمال واخلليجية» ووقف إشارة 
البث الفضائي املمنوح لهم استنادا إلى ثبوت قيام تلك القنوات بنشر 
الشـــعوذة والدجل وإثارة النعرات الطائفية بني الطائفتني السنية 
والشيعية واحلض من خالل برامجهم املتنوعة على اخلالفات املذهبية 

فضال عن نشر الشقاق بني املسلمني واملسيحيني.
  كما قضت احملكمة بإلغاء القرار الصادر بشـــأن وقف بث خمس 
قنوات أخرى هي: «البدر، وصال، صفا، الرحمة، واحلافظ» مع إلزام 
اجلهات املختصة بتمكني تلك القنوات من البث الفضائي التلفزيوني 
مجددا، حيث استندت احملكمة في أسباب حكمها بإعادة تلك القنوات 
إلى أنه تبني لها أن القنوات املشار إليها لم ترتكب أي مخالفة من أي 
نوع تقتضي إغالقها فضال عن عدم قيام الشـــركة املصرية لألقمار 
الصناعية املنوط بها منح اشارة البث الفضائي أو قطعها بإنذار تلك 

القنوات بشأن أية مخالفات حتى تتمكن من إزالتها. 

 عبدالعزيز حمود مفضي الشمري ـ ٤٠ عاما ـ الصباحية ـ ق٣ ـ ش٦ ـ 
م٣٧٧ ـ ت: ٦٦٨٨٠٤٧٠ ـ ٩٩٣٩٣٥٢٤ ـ ٩٩٨٤٤٤٣٧.

  هيا فرحان سليمان الغنيميـ  ٧٢ عاماـ  سلوىـ  ق٣ـ  شارع املثنىـ  م٤٩ 
ـ ديوان فالح عبيريد البراك ـ ت: ٩٩٠٢٩٨٥٥ ـ ٩٩٠١١٠٢٣.

  هاضل علي سـعد فالح العازمي ـ ٩٦ عاما ـ جابر العلي ـ ق١ ـ ش٤ ـ 
م٤١ ـ ت: ٩٧٢١٩٦٤٤ ـ ٩٧٩٠٣٧٩١.

  أحمـد طاهـر محمد احمد الهزميـ  ٥٢ عامـــاـ  الرجال: املنصوريةـ  
حســـينية األئمة ـ الهزمي ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٥١ ـ ت: ٩٩٠٠١٤٢٤ ـ 
النســـاء: املنصوريةـ  حسينية األوحدـ  ق١ـ  ش١٢ـ  م١١ـ  ت: 

.٩٩٥٦٥١٨٨

  مسـعد فالح مرزوق الشالحي املطيري ـ ٧٠ عاما ـ العمرية ـ ق٢ ـ ش 
األول ـ م٣٥ ـ ت: ٦٥١٧٣٣٣٢ ـ الدفن بعد صالة العصر.

  منيرة مبارك فجري العازميـ  ٨٥ عاماـ  الرجال: ضاحية جابر العلي 
ـ ق٣ ـ ش٢٧ ـ م٢٧ ـ ت: ٩٩٦٣٩٨٩١ ـ النســـاء: ضاحية جابر 

العلي ـ ق٣ ـ ش١٤ ـ م٢١.
  زبيـدة حسـن علي، أرملة حســـني محمد حســـني دشـــتي ـ ٨٥ 
عاما ـ حســـينية الشـــيرازي ـ بنيد القار ـ ت: ٩٩٤٦٠٤٠٧ ـ 

 .٩٩٤٥٥٩٣٦


