
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الحصان العربي عمره أكثر من 5 آالف عام.

ـ ولو بحثوا عن عمر الحمار العربي لوجدوه يتجاوز المليون سنة.
اخذوا الفراغة وما تسوي في الكويت.

ـ الواحد يايصير ناشط سياسي يايقلب ديوانيته تجمع سياسي ويسوي ندوات.
أبواللطفواحد

يذه���ب البعض من املراقبني 
واملهتمني بالشأن السياسي الى 
ان االسالميني يسعون الى افشال 
وحل مجلس االمة احلالي، وذلك 
لضعف نتائجهم في االنتخابات 
االخيرة، ويدلل على ذلك بالنقد 
الالذع لبعض االسالميني للحكومة 

واملجل���س. وقد ذكر احد دكاترة اجلامعة قبل ثالثة 
ايام وفي مقابلة تلفزيونية أن االس���الميني يريدون 
حل املجلس، وعندما سأله املقدم عن دليله على ذلك 
استشهد بالكتابات التي أكتبها وآخرون على ان فيها 
من التحريض والدفع حلل املجلس، وعليه أحب ان 
اذكر الدكتور واالكادميي اجلامعي أنه يجب ان يكون 
نقده موضوعيا، وحتليله قائما على حقائق وأدلة 
ال ظنون وتخمينات ال أس���اس لها، فلو ان الدكتور 
كان منصفا فيما يقول ملا استشهد بذلك، وملا نسي 
أن مجلس 2008 وهو مجلس ذو اغلبية اس���المية 
غير مسبوقة، ومع ذلك قدمت لرئيس الوزراء أربعة 
اس���تجوابات جميعها من نواب اس���الميني، وكانت 
سببا في التأزمي وحل املجلس، فهل كان االسالميون 

يسعون حلل مجلس هم غالبية فيه.
وعندما تذكر اسمي يا دكتور على أنني أحرض 
على احلل، وان لغة خطابي في املقاالت التي اكتبها 
تصب في هذا االجتاه، فقد جانبت الصواب ولم تكن 
علمي���ا في نقدك، ألنني لو كن���ت بدأت هذا التوجه 
بعد حل املجلس لقلنا كالمك صحيح، ولكنني كنت 
على هذا النهج منذ دخولي ملجلس االمة ولم أتغير 
أو أِحد عن مبادئ���ي، ولو كنت متابعا جيدا لعلمت 
انني كنت من اوائل االعضاء الذين وقعوا على احالة 
مصاريف الوزراء الى ديوان احملاسبة عندما امتنع 
الكثي���ر، وكنت من القالئل الذين رفضوا التصويت 
على امليزانية العامة للدولة دون مناقش���ة، وكنت 
من اشد املعارضني للدخول في احلكومة، وقد كانت 
جميع خطاباتي ومداخالتي وتصريحاتي تصب بهذا 
االجتاه، ولم أكن يوما في خندق احلكومة او مدافعا 
عنه���ا، فهذا منهجي كنت ومازل���ت عليه ولم أغيره 
وهلل احلمد، كما احب ان اقول للدكتور انه ال يجوز 
تصنيف الناس وكل من لديه رأي ونقد على انه يريد 
حل املجلس، أو ان يتكلم ألنه فقد منصبه دون تثبت 
ونظر، فإذا كان هناك وجهة نظر فيما نقول ونكتب 
فلتكن بنقد موضوعي مبني على احلجة والدليل ال 

الظنون واتباع االهواء.
خالصة الق���ول أنا ش���خصيا ال أمتنى حل هذا 
املجلس ألنني اعتقد ان باستمراره ستنكشف الكثير 
من الوجوه، وس���تظهر العديد من احلقائق اخلافية 
عنا، وبعدها س���يعرف الشعب الكويتي حقيقة من 

ميثله.

الش���عب املصري موج���وع من تلك 
األح���داث الت���ي حدثت ف���ي أم درمان 
)بالسودان( بعد انتهاء مباراة منتخب 
مصر مع منتخب اجلزائر الفاصلة على 
بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة 
القدم املق���رر إقامتها في جنوب أفريقيا 

الصيف املقبل.
وبعض الكتابات العربية املتناثرة هنا وهناك تعتب على 
املصريني تلك الغضبة العنيفة ألنها أتت بعد خسارة املنتخب 

املصري لتلك املباراة بهدف مقابل ال شيء.
واملعنى ان مصر لو لم تهزم في تلك املباراة ملا كانت ردة 

الفعل عندها بهذه الطريقة.
وشخصيا.. فأنا مع مصر باإلحساس والشعور واملوقف، 
و»البلطجة« التي قام بها اجلمهور اجلزائري رأيناها بالعني 
املجردة بعد انتهاء مباراة مصر واجلزائر التي أقيمت بالقاهرة، 

ورأيناها في شوارع باريس ومارسيليا بالفضائيات.
ولس���نا بحاج���ة للتأكد من صدق م���ا يقوله املصريون 
بخصوص هذه القضية، ألننا نعلم علم اليقني ان أس���لوب 
»البلطجة« واإلرهاب موجود وبكل أسف لدى مجموعة ليست 

ببسيطة في اجلزائر.
وأقولها »وبالفم املليان واللي يرضى يرضى أو يشرب من 
البحر«: مصر على حق ونحن معها، وشعورنا نحو النساء 
الالتي احتجزن وضربن وانتهكت حرماتهن في الس���ودان 

جزء ال يتجزأ من إحساسنا القومي نحو مصر.
وسنبقى الى صف مصر مهما حاول البعض االدعاء بأن 
ما حدث هو ردة فعل مصرية جتاه اخلسارة في السودان.

وأستغرب ان يحاول بعض اجلهلة التعاطف مع اجلزائر 
وهي تواجه مصر، وكأننا ندفن رؤوسنا في الرمال، ونتناسى 
موقف اجلزائر ضدنا باستمرار ومنها ذلك املوقف التاريخي 

للقيادة اجلزائرية عام 1990.
مصر اليوم بكافة طبقاته���ا وفئاتها وابنائها موجوعة، 
ونحن معها كذلك، فإن بكت مصر فنحن معها باحلزن والبكاء، 
وإن طالبت مصر االخوة العقالء في اجلزائر باالعتذار وإبداء 
االعت���راف على األقل مبا حدث فنحن معها بكل ما منلك من 

قدرة وإحساس وتعاطف.
مصر لم تخس���ر الوصول لنهائي���ات كأس العالم ومن 
خسر وبكل صدق هي جنوب افريقيا، التي أرسلنا لها بدال 
من حلوى أهل البحرين وروائحهم العطرة وبدال من تاريخ 
مصر وحضارتها وطيبة أهلها، أرسلنا لهم وفدا من اجلزائر 
يتحكم فيه مجموعة من »البلطجية والصعاليك«، حيث أهل 

الفكر والرأي هناك يخافون من سياسة التصفية.
كانت مصر ستذهب ومعها األهرامات والتاريخ وعراقة 

النيل وخفة الدم ورقي األخالق.
ومصر وبكل يقني قدمت للعروبة اكثر من مليون شهيد، 
ودفنت في ترابها الطاهر آالف اليهود، فال تقيسوا نضاال من 

اجل االستقالل، بكفاح من اجل العرب.
حتيا مصر!

لسنا في حاجة ملن يؤكد 
لنا أن الفوضى السياسية 
البالد منذ  التي تعيش���ها 
سنوات، س���تفتت كيانات 
الدولة وتضعفها، وستعمل 
ع لى هدم هيبتها، وبالتالي 
تعميم الس���قوط وتواليه 

ليش���مل مكونات البالد كلها، وس���يؤدي ذلك 
الى خلق كيانات وجتمعات ومراكز قوى، خارج 

االطار الرسمي.
هذا يحدث في لبنان، وكان نتيجة ظروف 
مش���ابهة للظروف التي حتياها بالدنا، حيث 
صارت الكلمة األقوى هناك، لتلك القوى التي 
بيدها تقري���ر مصير لبن���ان بينما احلكومة 
والش���عب معها، يقبعان ف���ي غرفة االنتظار، 
ينتظران القرار من أصحاب القرار غير الرسميني 
والذين متكنوا من السيطرة وتقوية مراكزهم 

في ظل الفوضى التي كانت تعيشها بالدهم.
نحن هنا في الكويت، علينا أن نعي ونستوعب 
ونس���تحضر تلك الصورة مبش���وهاتها كلها 
وعشوائيتها، ونتائجها الذميمة، حتى جننب 
بالدنا الوقوع في شرك االنقسامات وتولد مراكز 

قوى تتفوق في قوتها على الدولة.
ولكن وما يؤسف له أنه ليس هناك ما يشير 
الى الوقاية وال���ى منع وقوع الكارثة بقدر ما 
نرى ان املركبة تس���ير سريعا نحو االنحدار 

والسقوط.
هناك الكثير من حس���ني النية وعش���اق 
الدميوقراطي���ة واملتعلقني بحبال الدس���تور، 
يركزون كل همهم على احملافظة على الدستور 
واالبقاء على الدميوقراطية بصورتها الراهنة 
مبا حتمله للكويت من شرور ستؤدي � حتما 
� الى ذلك الذي نح���ذر منه والذي تدلنا عليه 
دالئل وشواهد ال تقبل االنكار وأكثر وضوحا 

من »اخلال في صحن املرمر«!
هذا الفريق الدستوري، هم في أغلبهم من 
الشبان وصغار السن واملتحمسني والذين لم 
ينضج تفكيرهم بعد، ومعروف أن البلدان ال 
تقاد باحلماس وال ميسك الشبان وصغار السن 
مبقاليدها، ألنهم غالب���ا يقودونها الى الدمار 
لعدم احساسهم مبسؤولية ما يقومون به وال 

يستشعرون خطورته.
هذا واقع شديد القتامة واضح الدمامة يستغله 
البعض كسّلم يرتقون عليه لتحقيق زعامات 
وبطوالت، ال ميكنهم حتقيقها إال في ظل وضع 

كالذي نعيشه اآلن.
فاللهم سترك.. اللهم سترك.

لِك حبي وفؤاديهل نريد الحل؟! نحو السقوط!
واضحأمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

الحماد: أيام العيد.. مطر وبرد
رمضان: األمطار تعود فجر األربعاء 

محمد الدشيش وكونا
أشار مدير مرصد املرزم الفلكي م.مساعد احلماد إلى أن الطقس 
خالل فترة العيد س���يكون معتدال نه���ارا مائال إلى البرودة ليال مع 
فرص لتس���اقط أمطار متفرقة، ومن املتوقع ان تتدنى فيه درجات 
احل���رارة تدريجيا ألقل من 9 درجات، مع اس���تمرار الرطوبة التي 

ستكون متواصلة بنسب متفاوتة.
وعن موسم األمطار قال احلماد: إن موسم األمطار اليزال متواصال 
وس���تكون نهايته في اخلامس من الشهر املقبل، اال ان هذا لن يكون 
عالمة لتوقف املطر بعد ذلك، بل ان تواصل املطر بعد فترة الوسم امر 
طبيعي، اال ان ما مييز سقوطه في فترة الوسم هي الفائدة الكبيرة 
لالرض والنباتات، مش���يرا الى ان موسم االمطار احلالي أفضل من 

العام السابق من حيث تكرار فرص االمطار.
وقال احلماد ان تكرار فرص االمطار س���يعجل بدخول الشتاء ملا 
تسببه األمطار من تدني درجات احلرارة خالل تساقطها، مشيرا إلى 
أن معدالت األمطار ستكون في تزايد خالل األعوام املقبلة، وذلك ملا 
شهدناه من حتس���ن بارتفاع نسب األمطار التدريجي خالل املوسم 

احلالي مقارنة بالسنوات السابقة.
وذكر احلماد أن موس���م األمطار تأخر هذا العام مبقدار أس���بوع 
تقريبا، وهذا دليل على أن موسم املربعانية سيتأخر بنفس املقدار 
تقريبا، أي ان شدة البرد س���تبلغ ذروتها ابتداء من منتصف شهر 

ديسمبر.
من جهته، أكد خبير التنبؤات اجلوية والبيئة عيس���ى رمضان 
ان الطقس البارد واملمطر سيس���ود في اجواء البالد خالل ايام عيد 

االضحى املبارك، وعليه يبدأ الناس بارتداء املالبس الشتوية.
وأوضح رمضان ان االمطار س���تبدأ من فجر غ���د االربعاء بعد 
انقطاع وجفاف دام أش���هرا عدة لم تسجل فيها كميات كبيرة حتى 
أم���س بحيث لم تزد عن ثالثة ملليمترات في معظم انحاء الكويت، 
ولكن من املتوقع ان تبدأ االمطار في وقت متأخر من اليوم الثالثاء، 

وتزيد اعتبارا من صباح يوم االربعاء.
وتوق���ع ان تزيد فرصة االمطار ابتداء م���ن صباح يوم االربعاء 
تصاحبها رياح باردة تنخفض معها درجات احلرارة بشكل ملحوظ 
ابتداء من مساء االربعاء وتستمر االمطار على فترات متقطعة خالل 
يوم الوقوف بعرفة ويكون الطقس غائما الى غائم جزئي وتتراوح 
كميات االمطار بني الزيادة والنقصان وتكون غزيزة احيانا خالل ايام 
العيد وحتى يوم السبت املقبل ثم تتحول الرياح فجر االحد املقبل 
الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تنخفض معها درجات 

احلرارة بشكل ملحوظ خالل االسبوع املقبل ان شاء اهلل.

عيسى رمضانم.مساعد احلماد


