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أمير زكي
توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان تختفي موجة الرطوبة غدا االثنني، 
وقال في تصريح لـ »األنباء« ان سبب 
وصول موجة الرطوبـــة الى درجات 
قياســـية هو هبوب الرياح اجلنوبية 
الشـــرقية على البالد وهي متر عادة 
على مسطحات اخلليج املائية فتحمل 
معهـــا الرطوبة التي تتأثـــر بها عادة 
املناطق القريبة من الساحل كالساملية 
والفحيحيـــل والعاصمـــة، واوضح 
العجيري الى ان نسبة الرطوبة بلغت 
درجات قياسية خالل اليومني املاضيني، 
مشـــيرا الى انها تراوحت وفي فترات 

قصيرة بني الـ 80 والـ 95% ولكنها لم تستمر طويال.
ومضى العجيري قائال: »حتى الســـاملي الذي يعتبر منطقة صحراوية 
بعيدة عن الساحل بلغت الرطوبة فيه نسبة قياسية حيث بلغت نحو %50 
حسب ما أبلغني بعض األصدقاء الذين ذهبوا لتصوير هالل رمضان مساء 
أمس، وبلوغ هذه النســـبة في الســـاملي يعني ان رقعة الرطوبة أصبحت 

أوسع من ذي قبل«.
وختم العجيري حديثه لـ »األنباء« قائال: »تنتهي الرطوبة غدا االثنني 

ولكن موجة الغبار ستعود بعدها بيومني على أبعد تقدير«.

متّر هذه األيام الذكرى الثالثة حلرب لبنان 
2006 وقد أمضيت الفترة املاضية في بحث 
متواصل اطلعت خالله على العديد من الكتب 
والدراسات واألبحاث اللبنانية واإلسرائيلية 
وحتى املواقع العسكرية األميركية واألوروبية 
لنقل احلقيقة املجردة وغير املجاملة للقارئ 
ومن ثم فما اكتســـبته ليس رأيا شخصيا 

بل هـــو خالصة تلك القراءات واملتابعات الصادرة من قبل تلك 
اجلهات املوثوقة والرصينة.

> > >
السؤال األول: من بدأ تلك احلرب املدمرة؟! احلقيقة وباعتراف 
حتى بعض األطراف اإلسرائيلية الرئيسية بأنهمـ  ليس حزب اهلل 
ـ من بدأ تلك احلرب، فاختطاف جنديني ميكن أن يحل باملفاوضات 
غير املباشـــرة والطرق الديبلوماسية كما حدث في نهاية األمر 

دون احلاجة لغزو لبنان وتدمير بناه األساسية.
> > >

والسؤال الثاني واألهم: من انتصر في تلك احلرب؟! اإلجابة 
عن ذلك الســـؤال املهم تأتي من اجلانب اإلسرائيلي قبل غيره، 
ومعروف ان احلروب بنهايتها وبحصد جوائزها وليست بعدد 
ضحاياها وكّم تدميرها وإال اعتبرنا أملانيا النازية قد انتصرت 
على االحتاد السوفييتي كون خسائرها أقل في البشر واحلجر 
من خسائره، وان أميركا باملثل قد انتصرت على ڤيتنام.. الخ.

> > >
لقد دخلت اســـرائيل احلرب ولديها أهداف واضحة ومعلنة 
منهـــا )1( حترير اجلنديني املخطوفني، )2( ضرب وتدمير اآللة 
العسكرية حلزب اهلل، )3( خلق حالة تباعد وشقاق بني الشعب 
اللبناني واحلزب، وتظهر االستقاالت وجلان التحقيق واللقاءات 
اإلعالمية والكتابات الصحافية اإلســـرائيلية الفشل الذريع في 
حتقيـــق أي من تلك األهداف الثالثة وال يجوز ألحد بعد ذلك أن 
يصبح إســـرائيليا أكثر من اإلسرائيليني أنفسهم ممن اعترفوا 
للمرة األولى في تاريخهم بالهزمية املذلة وأصبحوا يفكرون ألف 

مرة قبل تكرار العدوان وقد قال الشاعر العربي: 
شمائل شهد العدو بفضلها  

                والفضل ما شهدت به األعداء
> > >

فقد رضخت القيادة اإلسرائيلية في نهاية األمر ملطالب حزب 
اهلل وتبادلت جثتي اجلنديني اإلسرائيليني باألسرى اللبنانيني 
ممـــا يعني أن اللجوء للحرب كان خطـــأ فادحا من البداية، كما 
أقرت بالفشـــل الذريع في ضرب البنية العســـكرية حلزب اهلل 
حيث تضاعفت هذه األيام قدراته العســـكرية، كذلك لم تنجح 
على اإلطالق في خلق حالة تباعد بينه وبني الشـــعب اللبناني 
الـــذي بات يفخر في مجمله بذلك النصر الذي يحســـب للبنان 

وللعرب واملسلمني كافة.
> > >

آخر محطة: )1( يعتقد املراقبون واملختصون أن التهديد األخير 
الذي أطلقه أمني عام حزب اهلل بجعل ضرب بيروت أو أي قرية 
لبنانية يقابله ضرب تل أبيب أو أي قرية إسرائيلية هو أخطر 
تهديد جدي تتعرض له إسرائيل منذ نشأتها كونه ـ كما علموا 

ـ قوال يترجمه فعل.
)2( أذكر تلك احلقائق املجردة كونها شـــهادة تاريخية يأثم 

من يكتمها بعد معرفته بها.

أوال عساكم من عواده، وكل عام 
وأنتم بخير.. شهر الطاعة والعبادة 
وصلة الرحم والتراحم فرصة للتغيير 
وفرصة للتأمل وفرصة لالستذكار 
وفرصة للندم وفرصة للعودة مرة 
أخرى عن كثير مــــن األخطاء التي 
نرتكبها يوميا ولألسف.. فال تتركوا 

هذا الشــــهر مير دون استفادة، ولنحاول أن نبتعد عن 
لغو السياسة وخصوماتها النتنة، ونستفيد من الطاعة 
والرحمة التي يتميز بها هذا الشــــهر عن ســــائر أشهر 

السنة.
>>>

سالم مني لكل األحبة.. أهل الكويت األوفياء، سالم 
وحتية حب ألهل الدائرة األولى، ولكل من ميشــــي على 

هذه األرض.
مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده، لكل أم ولكل 

أب على وجه اخلصوص.
>>>

تبارت اجلمعيــــات التعاونية لتقدمي عروض الدعم 
في رمضان ولقد كانت بالفعل مسابقة تستحق اإلشادة 

ببلد اخلير والنعمة.
نظــــام التعاونيــــات، على عالته، صفــــة يتميز بها 
هــــذا الوطن، ودوره االجتماعي واألســــري في رمضان 

مشهود.
أمتنى من اإلخــــوة في مجالــــس إدارات اجلمعيات 
التعاونية أال ينسوا األسر احملتاجة، والعمالة املسلمة 

غير القادرة على توفير وجبة اإلفطار.
وعسى اهلل ال يغير عليكم.
>>>

كذلك هناك مسابقة بني الفضائيات على برامج رمضان، 
أمتنى أال تكون على حســــاب األخالقيات في هذا الشهر 

الفضيل.
>>>

إني بشوق للحرم، ولهذا سأستميحكم عذرا أن أتوقف 
عن الكتابة في هذا الشــــهر الفضيل، وســــأبقى في مكة 

املكرمة ملدة عشرة أيام بإذن اهلل.
واخلوف عندي ليس من انتشار انفلونزا اخلنازير، 
اخلوف عندي أال نستغل سنة من سنوات عمرنا وبها 
شــــهر رمضان، وقد أمدنا اهلل بالعمر، وال نتمتع بقرب 

احلرم املكي الشريف.
اخلوف أن مينعنا اخلوف من التلذذ بالعبادة، دون 

إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
لبيك اللهم لبيك.. لبيك ال شريك لك لبيك.

>>>
قصدت من الدورة الرمضانية لكرة اليد أن أساعد في 
تنشيط الشباب في هذا الشهر الفضيل بدال من »قعدات 
القهــــاوي« وغيرها، وأن أرد الدين بالوفاء لتلك اللعبة 

التي التزال يسري في عروقي عشقها واالنتماء إليها.
أحببت أن أدعم شباب كرة اليد، ألنهم أحبتي وأهلي 

وبيتي الثاني، ولهم حق عندي وعلّي.
واهلل من وراء القصد.. وأسأله التوفيق.

زارعو الفوضى في البالد، 
والذين وقفوا ضد تطبيق 
القوانــــني، وحاولوا الدفاع 
عن الفطريات والعشوائيات، 
والذين جعلوا من أنفسهم 
سدا للحيلولة دون تنفيذ 
إزالــــة املخالفات  قانــــون 

البنائية واالعتداء علــــى أراضي الدولة، هم 
اليوم األعلى صوتا واألشد انتقادا للحكومة، 
بعد كارثة »حريق اجلهراء«، محملني احلكومة 

اإلثم الذي هم صانعوه وزارعو بذره!
لقد بلغ األمر بتلك الزمرة من أعضاء مجلس 
األمة حد التقدم باستجواب رئيس احلكومة 
ردا على تطبيق قانون اإلزالة، ولقطع شأفة 
العشوائيات وما فيها من مخالفة للقانون وللذوق 
العام، وهاهم اليوم أنفسهم يحّملون احلكومة 
وزر ما هم مســــاهمون فيه مســــاهمة كاملة، 

والذين كانوا رعاته بكل فخر واعتزاز!
هذا درس بليغ للحكومة، بل وقاس ويقطر 
أسى يليه أسى، يجب على احلكومة أن تستوعبه 
استيعابا كامال، وحتفظه عن غيب، فال تخطئ 
بحرف أو بجملة أو مســــألة، إن عناصر ذلك 
الــــدرس تقول: على احلكومــــة عدم االصغاء 
مستقبال ملن يقفون ضد تطبيق القانون من 
أعضاء مجلس األمة، والذين يدعون إلى الفوضى 
وزرع العشوائيات واالعتداء على أمالك الدولة 
بزرع بنايــــات وكيانات ورقية، وخيام حتت 
مسمى دواوين، ملجرد إشاعة الفوضى وكسر 
هيبة القانون وتســــييد املصالح الالقانونية 

على حساب القانون.
ال أدري ملاذا تلتزم احلكومة الصمت وتخيط 
شفاهها، خوفا من النطق باحلق؟! وملاذا تبقى 
صامتة وهي تتلقى السهام اجلارحة من تلك 
اليوم  الفوضوية، والذين يلبســــون  الزمرة 
أردية األتقياء واألنقياء واملدافعني عن القانون، 

متناسني ما كانوا عليه باألمس القريب؟!
ملاذا ال تخرج علينا احلكومة برد بليغ يسكت 
تلك األصوات النشاز التي ال يخجل أصحابها 
من رذيلة التلون أو التزّيي بالزي املناســــب 

للحدث أو للمستجدات؟!
هل احلكومة صماء بكماء خرساء طرشاء 
صمخاء عميــــاء، ال حتفــــظ ذاكرتها مواقف 
األمس وُجَمله وألســــنته املتلونة، لذلك فهي 
تبدو بال حجــــة وال دليل يدمــــــغ تلك الفئة 

النيـــــابية؟!
ما يجب على احلكومة فعله، هو املواجهة 
والرد احلاســــم، حتى حتمي جلدها من تلك 
السهام، أم ان احلكومة مازالت تتعالى وتعتبر 

الصمت فضيلة، حيث هو رذيلة؟!

رمضانياتحرب 2006.. من بدأ ومن انتصر؟! صمت الحكومة.. فضيلة أم رذيلة؟!
واضحمحطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

العجيري: »الرطوبة« تنتهي غدًا
والغبار يعود بعدها بيومين

الرطوبة بلغت مستويات قياسية
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