
برلنيـ  وكاالت: تعاني أملانيا هذه االيام 
كباقي الدول االوروبية طقسا شديد البرودة 
وصل الى حد التجمد في احد االنهار مبدينة 
برلني. وقد حذر خبراء الطقس من احتمال 
هبوب عاصفة على القارة األوروبية خالل 
عطلة نهاية األسبوع احلالية، مما قد يتسبب 
في تردى األحوال اجلوية السيئة بالفعل. 
وذكر تلفزيـــون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بى بى ســـى( امس أن السلطات األملانية 
نصحت املواطنني بتخزين املواد الغذائية 
واألدوية واملياه وشراء جهاز راديو يعمل 
بالبطاريات حتسبا من تردى األوضاع في 

ظل التوقعات بتعـــرض البالد ملوجة من 
البرد أكثر شراسة قد تتسبب في انقطاع 

الكهرباء وشل حركة املواصالت.
من جانبها، أعلنت السلطات االسبانية 
حالة الطوارئ في 25 إقليما بينما أغلقت 
العشـــرات من الطرق الرئيسية في إقليم 

كاتالونيا.
وفي بريطانيا، هددت الثلوج وبرودة 
املناخ كال من اســـكوتلندا وشمال ووسط 
وغرب إجنلترا مما تسبب في وقوع كوارث 
شـــديدة في النقل واملواصالت وانتقاالت 

األشخاص.

التباين في اآلراء ضمن جدران البيت الواحد هو 
امر مقبول في جميع الدميوقراطيات االخرى التي 
ال يسمع وال يعلم احد مبا يدور في غرفها وما بني 
ابنائها حتى ال يتم استغالل تلك التباينات لالضرار 

بالساكنني من قبل بعض اجليران املتربصني.
> > >

هنـــاك همس حتول الى صـــراخ في الكويت 
يشكك وبحق فيمن يدعون عشق الدميوقراطية وهم يعملون جاهدين 
لوأدها فألســـنتهم معها وأفعالهم عليها، ومن يدعون احلفاظ على 
البيـــت اآلمن الذي يظلنا جميعا وهـــم يطرقون باملعاول واملطارق 
اســـس بنيانه كي يهدم على رؤوس اجلميع بعد ان يفروا كالفئران 

منه ألحضان محرضيهم وداعميهم.
> > >

ومن معاول الهدم التي يستخدمونها بخبث ومكر ودهاء محاربة 
التنمية ودعم املشاريع التي تفلس الدولة ثم افشاء »الشعور الكاذب 
بالظلـــم« لدى املواطنني عند ردها او عدم املوافقة عليها كونها غير 
مسبوقة او معمول بها في »جميع« الدول االخرى االكثر ثراء وذكاء 
وحكمة وتعقال من بعض مشرعينا ما يجعل املواطن حانقا وغاضبا 
طوال الوقت ناسيا رغد العيش الذي ينعم به والذي يحسده عليه 

اغلب شعوب الدول االخرى.
> > >

ومن معاول الهدم االخرى استخدام االقالم ووسائل االعالم والرسائل 
النصية واملنتديات االلكترونية بشـــكل مـــدروس ومخطط خللق 
انطباع عام بعدم الرضا وقمع اآلراء العاقلة وتشجيع اآلراء احملرضة 
واملستفزة وجميع تلك االمور تستغل تدني مستوى الثقافة العامة 
وصمت القائمـــني على االجهزة احلكومية املختصة واميان كثيرين 

مببدأ.. »مع اخليل يا شقرا« الشهير!
> > >

ومن الوســـائل املســـتخدمة لهز دعائم بيت الكويت الذي يظلنا 
جميعـــا تضخيم وتكبير اي حادثة فردية يفتـــرض التعامل معها 
بالقوانني املرعية والعقوبات الرادعة وهيبة الســـلطة، واملستغرب 
اننا كنا اول من تقدم مبقترح جترمي وتشديد العقوبات على أقوال 
وأفعال الكراهية والـــذي تبناه جمع طيب من النواب لم يكن منهم 

قادة التحريض والتأجيج.
> > >

آخر محطة: 1 - الكويت كما نرى مســـتهدفة، مستهدفة، مستهدفة 
وهناك من يرغب في ان يحولنا الى ساحة حرب وكالة اخرى نضرب 
خاللها اعناق بعضنا البعض ونحرق بلدنا املعطاء إلرضاء اآلخرين 

فهل نطاوعهم ونحقق لهم طلبهم؟!
2 - يجب ان يشـــمل قانون جترمي الكراهية في نصه او مذكرته 
التفسيرية املفردات التي تثير احلساسية والبغضاء بني افراد املجتمع 
الواحد ومن ثم حترمي اســـتخدامها وتشديد العقوبات بشأنها حتى 

يرتدع من يود حرق الكويت.. بقصد او دونه.
3 - ماذا نسمي اطالق ألقاب قميئة ودنيئة مثل »البياسر« و»الدماء 
الزرقـــاء« من قبل نواب على زمالئهم النواب اآلخرين وهل في ذلك 
رص للوحدة الوطنية املتباكى عليها ام هدم شديد لها؟! نرجو من 

قانون الكراهية ان يجرم تلك املسميات نصا.

في إحــــدى الديوانيات كانوا يتحاورون 
عن قانون املديونيات، سألتهم »هل تعرفون 
فالنــــا؟« لم يعرفه أحد من احلاضرين رغم 
أنــــه كان نائبا في مجلــــس األمة ثم وزيرا 
استخدم صالحيات منصبه كوزير خلدمة 
صفته األساســــية كنائب، كان يسعى ليل 
نهار لإلفادة من كرسي الوزارة لضمان فوزه 
في االنتخابات القادمة، تعيينات وترقيات 
ومخالفــــات باجلملــــة ومع ذلك فشــــل في 
االنتخابات، هذا املوضوع يحتاج إلى وقفة 
مصارحة من نواب يظنون أن مسايرة الطلبات 
اجلائرة من بعــــض الناس هو صك ضمان 
بعودتهم إلى ذلك الكرســــي، استعرض إن 
شئت أسماء كثيرين فشلوا في العودة إلى 
املجلس ممن وقع في كل أنواع احملذورات، 
لقد عاكسوا قناعاتهم بطريقة مقززة، ومن 
جمع منهم الكرسينيـ  نائب/ وزيرـ  ومارس 
البهلوانية السياسية حتى ال يتم استجوابه 
انتهى به احلال إلى نفــــس النتيجة، ذهب 
الكرســــي وبقيت أوزاره، والسبب هو ذلك 
الوهم الكبير الذي يعشــــش في أذهان عدد 

من النواب والوزراء.
نعــــم، أيام االنتخابــــات حتكمها عوامل 
وأجــــواء مختلفة، مثــــل حتالفات املجاميع 
االنتخابية، وطمــــوح قادمني جدد، في تلك 
األجواء معظم اجلمهور ال يذكر ما حدث في 
جلسة القروض أو الرياضة، حينما تتقدم 
التحالفات االنتخابية وعوامل أخرى جديدة 
على »وفاء اإلنســــان ألخيه اإلنسان« الذي 
داس علــــى كل القيم ليضمــــن صوته، هذا 
الوهم ينقشع تدريجيا حتت تأثير املعطيات 
املســــتجدة، ونحن لسنا اســــتثناء في هذا 
السلوك، فقد خســــر شارل ديغول الشارع 
الفرنســــي رغم أنه قاد حترير فرنســــا من 
االحتالل األملاني، وخسر تشرشل االنتخابات 
العامة بعد احلرب مباشرة سنة 1945، رغم أنه 
كان الصخرة الصلبة التي تصدت »لبلطجة« 
هتلر، وحتى الرئيس األميركي بوش األب 
الذي أزال عقدة ڤيتنام من نفوس األميركيني 
بعد حرب عاصفة الصحراء فقد نسي هؤالء 
كل شيء وصوتوا لبيل كلينتون، حسابات 

احلقل ليست دائما كحسابات البيدر.
باختصار، من العار أن ميارس البعض 
عبودية بسبب وهم، فاملوفق هو اهلل عز وجل، 
وهو الذي سيحاسبك في نهاية املطاف، وقد 
دخل اخلليفة هارون الرشيد غرفة في بيت 
الفضيل بن عياض، وهو من علماء املدينة 

املنورة، أثناء قدومه إلى 
احلج، حتاشى الفضيل 
الرشــــيد،  لقاءه فأصر 
ودخل الغرفة يبحث عنه 
وكان قد أطفأ السراج، 
ســــبقت يد الرشيد الى 
يد الفضيل، فأمسك بها 

قائال: »ما أنعمها من يد إن جنت من عذاب اهلل 
غدا« فلما أضاءوا السراج نظر إليه الفضيل 
قائال : »أنت يا حســــن الوجه الذي ســــوف 

يحاسب عن كل هذا اخللق يوم القيامة!«.
لقد بلغنا عن رسول اهلل ژ: »ما من وال 
يلي شــــيئا من أمور الناس إال أتي به يوم 
القيامة مغلولة يده إلــــى عنقه ال يفكها إال 
عدله، يوقف على جسر من النار فينتفض به 
ذلك اجلسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن 
موضعه، ثم يعاد فيحاسب فإن كان محسنا 
جنا بإحسانه وإن كان مســــيئا انخرق به 
اجلسر فيهوي به في النار سبعني خريفا« 
قال عمر بن اخلطاب ÿ ملا سمع هذا احلديث 

»واعمراه، من يتوالها مبا فيها« انتهى.
إن النائب الذي أعلن أنه تسبب في توظيف 
600 شـــخص بينما هم ال يزاولون العمل 
ومع ذلـــك تصل إليهم رواتبهم في بيوتهم 
أو مزارعهم، هذا النائب امتلك الشـــجاعة 
لالعتـــراف بينما لم يقـــدر غيره على ذلك 
فهم شركاء في اإلثم مع من يأخذ رواتب بال 
مقابل، في حني يحاسب بقية املوظفني على 
األداء وتصدر بحقهم تقارير دقيقة يحصلون 
مبوجبها على الترقية أو ال يحصلون، بينما 
قد تسمع ممن يقبض »بال عمل« اعتراضا 
على حصوله على تقدير جيد فقط، ويطالب 

بتقدير امتياز مقابل عدم التزامه بالعمل!
كلمة أخيرة: كانت عمة عمر بن عبدالعزيز 
تنقل له مطالبة أبناء عمومته بفتحه اخلزائن 
لهم، اســـتمع إليهـــا وكان يقلب دينارا من 
ذهـــب في نار املدفأة مبلقـــط كان في يده، 
فلما فرغت رفع امللقط وقد احمر الدينار من 
شدة احلرارة ثم قال لها: »يا عمة، أترضني 
أن يكوى ابـــن أخيك بهذا هنا؟« وقربه من 
جبهته »أو هنا« وقربه من خده األمين »أو 
هنا« وقربه من خده األيســـر، ثم قرأ قوله 
تعالـــى: )يوم يحمى عليهـــا في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(. 
فخرجت من عنده قائلة ملن كان ينتظر اخلبر 

»ال سبيل لكم إليه«.

وهم برلماني.. وحقيقة أزليةال تهزوا دعائم البيت
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

الثلوج تغطي أوروبا ونهر متجمد في ألمانيا

)أ.پ( قارب نهري محاط بقطع من الثلج وسط برلني  

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»حرب الحّمص« تتواصل: وإسرائيل تفوز على لبنان بضعف الكمية.

ـ ..ولألسف موالد العرب مع إسرائيل دائما بال حمص!
اإلمارات: مليون درهم عقوبة للي يدخن بالسيارة ومعاه طفل.

ـ ولو طبق ها القانون بالكويت راح يكون هدفه تفليس الشعب!
أبواللطفواحد

أعلن الباحث الفلكي د.صالح العجيري أن الكويت 
ستشهد يوم اجلمعة املقبل كسوفا للشمس مبقدار الربع، 
مشيرا إلى أن الكســـوف ميكن رصده في 4 توقيتات، 
حيث يظهر في الساعة 8.30 والساعة 9.44 وهو ذروة 
الكسوف والساعة 11.05 والساعة 11.57 مشيرا إلى أن هذا 
الكسوف سيصل إلى ساعتني و35 دقيقة.وقال العجيري 
ان احلسابات الفلكية تشـــير إلى ان جرم القمر سيمر 
بيننا وبني الشمس فيحجب جزءا من ضوئها فتنكسف 
كسوفا حلقيا لكنه يشاهد جزئيا في الكويت، الفتا الى 
ان اجلزء املنكســـف من قرص الشـــمس بالنسبة ألفق 
الكويت يصل إلى 248 باأللف اي الربع. وحذر العجيري 
املواطنني واملقيمني من النظر للكسوف بالعني املجردة 
ملا في ذلك من مخاطر وفي حالة الرغبة في مشـــاهدته 
يكون ذلك من خالل زجـــاج مدخن أو فيلم تصوير أو 

د. صالح العجيريعبر التلسكوبات املزودة بفلتر.

العجيري: كسوف جزئي للشمس
لـ 155 دقيقة يوم الجمعة المقبل


