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»التربية« ترى ان تعديل دوام املدارس
ال يساعدة في حل املشكلة املرورية.

تعليقا على جولته اآلسيوية.. »لوفيغارو«: 
أوباما ينسحب من الشرق األوسط.

٭ ألن هاملشكلة حتى مارد مصباح عالء الدين 
ما يقدر يحلها!

٭ هذا يسمونه.. انسحاب تكتيكي.. 
وكأنه يقول: »فاصل ونواصل«.
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أصدرت األمم املتحدة عام 
1947 قرار التقسيم القاضي 

بإنهاء االنتداب البريطاني 
على فلسطني وتقسيم 

األرض إلى ثالثة أقسام: 
األول يهودي لإلسرائيليني، 

والقسم الثاني عربي 
للفلسطينيني، والثالث 

دولي ويشمل القدس، غير 
أن العرب رفضوا القرار 

بحجة أنه يضع مقدساتهم 
اإلسالمية حتت اإلشراف 

الدولي! فنشبت احلرب 
بينهم وبني اليهود في عام 
1948 املعروف بعام النكبة.

من يُجل في خفايا املسكوت 
عنه في عواملنا املريضة 

يدرك أن العديد من القوى 
العربية ومنهم »الشيوعيون« 
وكذلك العديد من »احلكماء« 

في فلسطني طالبوا بقبول 
القرار األممي وحذروا من 
مغبة رفضه، إال ان صوت 

العقل غرق في جلة الضجيج 
خاصة ضجيج جماعة 

االخوان املسلمون )!( األمر 
الذي زج بالشعب الفلسطيني 
في متوالية عذاب وتشرد فلم 
يقبضوا من العرب سوى ما 

تقبضه الريح من البالط.
ميكن القول ان قضية 

العرب املركزية )فلسطني( 
كانت صناعة عربية وقفت 
خلفها ـ من وراء ستار ـ 

القوى العظمى لإلفادة منها 
في احلرب الباردة وتشكيل 

النظام العربي القدمي حني 
قام شعار »حترير فلسطني« 

بدور الرافعة الرئيسية 
للراغبني من الضباط 

املغامرين الطامعني بتولي 
احلكم في بالدهم فكان 
الشعب الفلسطيني هو 

اخلاسر األكبر جراء ذلك 
اخلطأ التاريخي الناجم عن 

تزاوج اخلبث واجلهالة.

يسألني كثير من الناس عن سبب تواجدي 
في مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك 
ـ تويتر( وسبب سؤالهم أنهم يالحظون 

عدم ردي على البعض وعدم مباالتي مبن 
يتهجم علي أو يحاول شتمي، بل ان البعض 
يستغربون حني أقوم أحيانا بإعادة ما كتبوه 

عني.
وألن السؤال يتكرر من األصدقاء وممن 

ال أعرفهم، لذلك فضلت أن يكون ردي من 
خالل مقال وليس 140 حرفا فقط، وليعلم 

اجلميع أنني في تلك املواقع اإللكترونية ال 
أرد إال على من أعرف شخصياتهم احلقيقية 

وأستثني من أعرفهم ولكنهم يكتبون 
باسم مستعار لظروف عملهم أو لوضعهم 

االجتماعي.
في تلك املواقع يعتقد البعض حني يهاجمني 

أنه قد وضع نفسه ندا لي، لذلك أحب أن 
أوضح أنني منذ فترة طويلة وأنا أنتقي 
أعدائي وخصومي بعناية فائقة حتى ال 

يفرح الصبية بشرف مخاصمتي أو منحهم 
حجما أكبر من حجمهم وعليهم أن يريحوا 
أنفسهم فعليهم أن يفهموا أنهم لم يكونوا 

هّما حتى أبحث عن إزاحته ولم يكونوا 
»حلما حتى أبحث عن تفسيره« فأنا حلمكم 
املزعج الذي سيجثم على قلوب من أرسلكم.

ونصيحتي لكل من يريد مواجهتي أن 
يتذكر املقولة املشهورة »إذا خفت ال تقول 

وإذا قلت ال تخاف« فإن كان علي حق 
فليظهر شخصيته وموقعه من االعراب، 

ويجب أن يكون ندا وليس تابعا ملن أرسله، 
أما النكرات فهم كثر ولن أسمح لنفسي بأن 

ألتفت إليهم حتى لو كانوا ميلكون ماليني 
املتابعني الوهميني.

أدام اهلل الشجعان الذين يكتبون بأسمائهم 
احلقيقية، وال دام اجلبناء الذين ال 

يستطيعون املواجهة. 

فلسطني..
صناعة العرب

أنا جاثومكم 
املزعج

أميركي يطالب طبيبيه
مبليون دوالر لسخريتهما منه

واش���نطن - وكاالت: رفع أميركي دعوى 
قضائية ضد طبيبيه يطالبهما فيها بدفع تعويض 
قيمته مليون دوالر بعد أن س���جل على هاتفه 
اخللوي حديثهما وهما يسخران منه بعد تخديره 

ليخضع لعملية تنظير القولون.
وبحسب الدعوى املرفوعة مبقاطعة فيرفاكس 
في فيرجينيا، فإن املريض كان يس���جل عبر 

هاتفه اخللوي تعليمات األطباء ملا عليه فعله 
حني يستيقظ من التخدير حتى ال ينساها. وفي 
التسجيل، مزح الطبيبان حول كيف »سيطلقان 
مسدسا عليه« املريض، كما تساءال حول ما إذا 
كان مثليا جنسيا. ويطالب املريض بتعويض 
بقيمة مليون دوالر باإلضافة إلى غرامات عقابية 

ب� 350 ألف دوالر.

الوفيات ومواقيت الصالة 
الصفحة األمنية 
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