
خ��ال القرن 19، ح��اول كثيرون حتقيق 
حلم السفر بني القارتني األميركية واألوروبية 
جوا، والتحليق فوق احمليط األطلسي، وقد 
ظهرت أولى هذه احملاوالت تزامنا مع تطور 

املناطيد التي اعتمدت حينها على غاز الفحم.
وانطاقا من ذلك، قاد العديد من املخترعني 
 John( م��ن أم��ث��ال األم��ي��رك��ي ج���ون واي���ز
Wise(، ومواطنه ثاديوس إس سي لوي 
)Thaddeus S. C. Lowe( مغامرات لعبور 

األطلسي جوا كللت جميعها بفشل ذريع.
انتظر العالم حلول العام 1919 ليشهد 
حتقق حلم عبور احمليط األطلسي جوا خال 
رحلة جوية مباشرة، حيث جنح البريطانيان 
جون ألكوك )John Alcock( وآرثر براون 
)Arthur Brown( في قطع املسافة ما بني 
القارتني األميركية واألوروبية خال ساعات، 
محققني بذلك إجن��ازا تاريخيا سبق بنحو 
عقد من الزمن الرحلة الشهيرة التي قادها 
 Charles( الطيار األميركي تشارلز لندبرغ

.)Lindbergh

فيما يعود الفضل قبل ألكوك وب��راون، 
ف��ي جعل ه��ذا اإلجن���از ال��ت��اري��خ��ي حقيقة، 
للنبيل اإلجنليزي ألفريد تشارلز ويليام 
 Alfred Charles William( هارمسورث
Harmsworth( ال���ذي امتلك صحيفة 
»الدايلي ميل« حينها، حيث ع��رف عن هذا 

الرجل إعجابه الشديد بالطائرات والنقل 
اجل����وي، ف��ك��ان أح���د أب���رز م��ؤس��س��ي ن��ادي 
الطيران اإلجن��ل��ي��زي، واجت��ه م��رات عديدة 
لتنظيم مسابقات طيران قّدم خالها جوائز 
مالية قّيمة لكل من ينجح في رفع التحدي 

وكسب الرهان املطلوب.
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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
انتشار ظاهرة الوشم احملرم شرعاً بني الشباب الكويتي 
حتتاج وقفة توعية وحتذير.. تقليد أعمي للغرب حتى 
ف��ي سلوكياتهم املستهجنة.. عندهم وض��ع األوش���ام 
من سلوكيات الطبقات الدنيا  وال تضعه الشخصيات 
احملترمة.. خلقنا الله في أحسن تقومي فلماذا نشوه خلق 
الله برسومات وعامات  تسبب أمراضاً جلدية ناهيك أن 

إزالة الوشم حتدث تشوهات جلدية .. 
بس وراهم وراهم !!

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف : 25748901 - داخلي : 315- فاك�س : 25749612

اإدارة الإعالن

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

75 د.ك 40 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 25748905 - داخلي: 269 - فاك�س : 25749612

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

شجرة   50 إنسان  لكل 
في »األمازون«

ف��ي غ��اب��ات األم����ازون أك��ث��ر م��ن مليونني و500 
ألف نوع من احلشرات، إضافة إلى 2200 نوع من 
األسماك وحيوانات املياه العذبة، كما و420 نوعا 
من الثدييات، والعدد نفسه من البرمائيات، مع 120 
نوعا من العصافير، و370 من الزواحف. كما فيها 4 

مليارات شجرة من 16 ألف نوع مختلف. 
ودلت بعض املؤشرات واألبحاث األثرية والعلمية 
عموما، أن اإلنسان وصل إلى تلك الغابات منذ 11 
ألفا و200 سنة تقريبا، وأنها ب��دأت بالظهور منذ 
55 مليون عام، وأن رماال تهب عليها مع الهواء من 
صحاري إفريقيا، فتغذي ما فيها من معادن وتساعد 
على مزيد من التخصيب في الغابات احملتلة معظم 
»حوض األمازون« البالغة مساحته 6 مايني و300 
ألف كيلومتر مربع، أي 35.5 % من مساحة أميركا 
اجل��ن��وب��ي��ة، حيث نسبة %60 ه��ي أراض تابعة 
للبرازيل، تليها %13 للبيرو، ثم %10 لكولومبيا، 
ونسب أقل لفنزويا واإلك���وادور وبوليفيا وغيانا 
وسورينام، إضافة إلى »غيانا الفرنسية« التابعة 
كمحمية وراء البحار لفرنسا. إال أن كل إنسان على 
األرض ميكنه أن يقول إن له 50 شجرة في الغابات 

على األقل.
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aalmonayyes@ د.اأحمد املني�س

كثيرة هي حسابات املرتزقة التي تعمل بدون كلل على إشعال نار 
الكراهية بني أبناء اخلليج الواحد. ميارسون دورهم املرسوم لهم بدقة 

بزرع مشاعر احلقد والفتنة بيننا بالكذب واالفتراء. احذروهم!!!

Abdullah Zaman @ZamanQ8

البعض ال يعجبه العجب وال الصيام برجب. إذا ما قدم الوزير 
استقالته }ق��ال: بالدول احملترمة املفروض يستقيل{ وإذا قّدم 
استقالته }قال: هروب من املسئولية{ إذا نزل املسؤول امليدان وقط 
البشت }ق��ال: ي��دّور الشو اإلعالمي{ وإذا ما نزل }ق��ال: البسني 

البشوت وقاعدين يتكلمون ومو حاسني فينا{

Nasser_Aleidan@ م. نا�رش العيدان

ايران كذلك ترفع قضايا على اصحاب الرأي! الكويت اثبتت انها 
اكبر مساحة للدميقراطية في املنطقة.. بشرقها وغربها، ال يحتملون 

الرأي اآلخر ابداً!

MNTBB0@ بومـــنتـــب

عامود من أعمدة العمل اخليري في الكويت  قارة كاملة بكته عند 
سماعهم بوفاته  باعا الدنيا وهو زوجته ليتفرغوا ملساعدة الفقراء 
وال��دع��وة للدين باملعاملة احلسنة ان��ه املرحوم ب��إذن الله الدكتور 

عبدالرحمن السميط  رحمك الله وغفر لك يا ابا صهيب

توقف! دون  »األطلسي«  البشر  عبر  هكذا 

افتتحت السلطات ف��ي جمهورية 
الشيشان الروسية، اجلمعة، ما قالت 
إنه أكبر مسجد في أوروب��ا، وذل��ك في 
حفل كبير حضره مسؤولون محليون 

وأجانب.
ويتسع املسجد الذي أطلق عليه اسم 
النبي محمد، والذي زين بالرخام، ألكثر 
من 30 ألف مصل، ووصفته السلطات 
الشيشانية بأنه فخر املسلمني ، فهو 

أضخم وأجمل مسجد في أوروبا.
وق���ال رم��ض��ان ق���دي���روف، رئيس 
الشيشان، وحليف الرئيس الروسي 
فادميير بوتن، إن املسجد الذي أقيم في 
بلدة شالي التي يقطنها 54 ألف نسمة 
وتقع على مشارف العاصمة جروزني، 
إنه »فريد في تصميمه وأخاذ في حجمه 

وجماله«.
وزرع��ت السلطات حدائق املسجد 

بالزهور وتناثرت فيها نوافير. وقالت 
السلطات إن احلدائق ميكن أن تتسع 

ل�70 ألف مصل آخرين.

وعمل ق��دي��روف ال��ذي عينه بوتن 
حلكم الشيشان ذي األغلبية املسلمة، 

على بناء عدد كبير من املساجد.

وفي 2008 أزاح الستار عن مسجد 
قلب الشيشان ال��ذي يتسع ل�10 آالف 
م��ص��ل ف��ي ج���روزن���ي، ال��ت��ي خربتها 

حربان بني موسكو وانفصاليني بعد 
سقوط االحتاد السوفيتي السابق في 

.1991

»فخر املسلمني«.. أضخم وأجمل مسجد في أوروبا
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