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يا ألطاف اهلل خووش حچي
ميتشل: ال سالم في الشرق األوسط على »حساب« لبنان.

ـ صحيح.. ولكن فاتورة السالم سيدفع »حسابها« جميع العرب دون 
استثناء!

جمعيات تعاونية تقيم مهرجانات أسعار للقرطاسية.
ـ مو انتوا تخفضون أسعار القرطاسية من صوب و»تقرطسون« المستهلك برفع 

أبواللطفواحدأسعار المواد الغذائية من الصوب الثاني!
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أصحاب المناصب.. لهم منزلة في الفكر الديني حكومة بين نارين وطنية أم مواطنة؟
كان من عادة السلطان محمد الفاحت ان يعتكف 
العشر األواخر من رمضان في مسجد الشيخ آق 
شمس الدين الذي تولى تعليمه منذ الصغر، فلما 
تولى احلكم وجاءت العشر األواخر من رمضان 
أرسل الى الش���يخ يخبره بنيته االعتكاف في 
مس���جده، فأخبر الشيخ الرسول بينهما أننا ال 

نريد السلطان أن يكون معنا في االعتكاف. 
مرت األيام وجاء عيد الفطر، ودخل السلطان على الشيخ بعد 
صالة العيد وبعد السالم والتهنئة جلس على األرض مع الناس، 
فقال له الشيخ: »لعلك عاتب علي يا سلطان محمد ألني لم أسمح 

لك مبشاركتنا االعتكاف؟«.
فقال الس���لطان: »نعم، أنت تس���مح لكل م���ن يريد االعتكاف 

باملجيء، لَِم رفضتني؟«.
قال الش���يخ صاحب الوجه األبيض � هذا معنى آق � للسلطان 
»لقد أصبحت اليوم في محل تسهر فيه على شؤون الناس، وتعالج 
أم���ور الدنيا، ونحن هنا قد أقبلنا على اآلخرة وتركنا الدنيا، فإن 
أنت جئت الى هنا أحببت الذي نحن فيه، وكرهت الذي أنت فيه، 

وجلست معنا، ولكنك هناك أنفع للناس منك معنا«.
هذه النظرة الس���ديدة تختص مبن تولى سدة املسؤولية من 
أصح���اب الورع والتقى، ف���إن ما مير به هؤالء م���ن معاناة في 
التعامل مع ش���ؤون الدنيا قد تصل بهم الى امللل منها والعزوف 
والتوجه نحو االنسحاب الى مجال آخر ترتاح اليه نفوسهم، إال 
أن وجودهم في املوقع ال���ذي هم فيه يحقق للناس نفعا كبيرا، 
فبمثل هؤالء تصلح البالد وتس���تقيم شؤون العباد، وهم الذين 
يقصدهم الداع���ون في صالتهم ب� »اللهم ولِّ أمورنا خيارنا، وال 
تولِّ أمورنا شرارنا« و»اللهم من ولي من أمور أمتنا شيئا فرفق 
بالناس، فارفق به، ومن ش���دد عليهم فش���دد عليه«. وليس من 
الرفق أن يكيل مبكيالني، فيفسح ملن يشاء حسب هواه، إن بقاء 
هؤالء في مواقعهم يتطلب منا الدعم والتش���جيع لهم ليتحملوا 
ما يالقون م���ن صعاب، ومثل هؤالء قال عنه���م النبي ژ »من 
ل به ملك يسدده اذا أخطأ«  وسد إليه العمل بغير مسألة منه، وكِّ
وأي نعمة أكبر من أن يرافقك ملك كرمي، ينبهك، ويس���دد قولك، 

ويذكرك إذا نسيت؟ 
في املقابل، ليس كل من يتولى املس���ؤولية في مس���ألة التقى 
والورع سواء، أعني في املسائل الشخصية وامليول الفردية، ومثل 
هذا اإلنس���ان عليه أن يفصل بني ما يخص ش���خصه وما يتعلق 
مبصالح الناس، فهو ال ميثل نفسه في املنصب الذي يشغله، وقد 
رأي���ت من التزم خطة الدولة وقوانينها حتى إن لم توافق هواه، 
يكفيه أن يتحمل خطأ نفسه وال يقبل أن يتحمل مسؤولية إشاعة 

اخلطأ على الناس فيتضاعف وزره مرات كثيرة.
مثل هذا يتصدق على نفسه بالفصل بني اخلاص والعام، نسأل 

اهلل له الهداية، وألنفسنا معه الصالح، آمني.
> > >

كلمة أخيرة: القذف هو اتهام إنسان آلخر بالزنا، قال اهلل في كتابه: 
)والذين يرمون احملصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانني جلدة وال تقبلوا لهم ش���هادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون(، 
وإذا كان تطبيق احلد موقوفا فليكن نصيب املس���لم هو اإلنكار 
عل���ى من يقع في هذا الفعل، واحلذر م���ن التراخي معه، فقد قال 
النبي ژ: »من كثر من سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم 

كان شريك من عمل به«.

من يعتقد أن احلكومة تأخرت عن سحب 
جنسية »الزنديق« ياسر ألنها ترتب األوراق 
القانونية أو ألنها ال ترغب في إثارة الفتنة 
أو ألنها ترغب في تهدئة األمور، فهو مخطئ، 
ألنها متل���ك كل األوراق القانونية جاهزة، 
وكلما تأخرت في س���حب اجلنسية زادت 

الفتنة وغاب الهدوء.
وش���خصيا أعتقد أن احلكومة فعال ف���ي أزمة، واألزمة ال 
عالقة مباش���رة لذلك الزنديق بها، ففي الوقت الذي تخشى 
فيه احلكومة »زعل« بعض النواب الشيعة، تنظر بعني القلق 

الستجواب كتلة العمل الوطني.
فالعدد القابل لطرح الثقة كردة فعل على األحداث قد يصل 
خلمسة نواب هنا وخمسة نواب هناك والرقم القدمي لكتلتي 
التنمية واإلصالح والشعبي وبعض النواب املؤيدين لهم يصل 
مل���ا يقارب ال� 13 نائبا ولهذا فاحلكومة تعتقد أنها قد تصحو 
على مارد كبير إن هي لم تراض نواب الش���يعة ونواب كتلة 

العمل الوطني!
إن ما قاله الزنديق ياس���ر ل���م نرفضه وحدنا، بل رفضه 
املجتمع الكويتي بأجمعه، ومن أيد سحب جنسية ياسر كردة 
فعل على ما قاله بحق أم املؤمنني عائش���ة رضي اهلل عنها ال 

يقارن مبن أيد سحبها فقط الزدواجية جنسيته.
وش���خصيا وإن كنت أعتقد أنه قد أعطى للحكومة احلل 
باعترافه عبر تلفزيون الوط���ن بازدواجيته، إال أنني مصر 
على أن يكتب في قرار سحب اجلنسية أنه كان سببا مباشرا 
في إثارة الفتنة داخ���ل الكويت عبر تهجمه على أم املؤمنني 

عائشة رضي اهلل عنها.
واحلقيقة التي يجب أال متر مرور الكرام على البعض هي 
ان بعض من أيد س���حب اجلنسية عن ياسر الزدواجيته لم 

يقصد سوى فتنة أخرى في املستقبل.
وأعني أن هناك من »سيردح« مستقبال بصوت أعلى لسحب 
جنسية كل مزدوج أيا كان انتماؤه.. وشخصيا قلت وسأبقى: 
إنه ال توجد جنسية أغلى عندي من وطني وال أعتقد أن عاقال 
س���يقبل إن كان كويتيا بحق أن تكون له جنسية أخرى أيا 

كان مقام تلك البالد في قلبه.
ولس���ت ضد تطبيق القانون على أولئك جميعا، ولكني 
وللحق أقول: إني ال أقبل أن تسمح الدولة واحلكومة بوضع 
واضح وظاهر أن يتنامى عبر سنوات طويلة ثم تأتي فجأة 

القتالعه دون مقدمات.
وش���خصيا كذلك ال ميكنني أن أقبل مبس���اواة اجلنسية 
العراقية واإليرانية بالسعودية واإلماراتية مثال فنحن واخلليج 

جسد واحد بدول مستقلة.
وله���ذا أقول: إن حكومة بني نارين ال تقصد تهدئة البالد، 
ولكنها »ضايعة« كالعادة ولألسف، ولو أنها سحبت اجلنسية 
بع���د هدية تلفزيون الوطن لها مل���ا دخل الناس في تأويالت 

اللحظة.
أخيرا.. نواب الندامة اليزالون في إجازتهم وما هم إال عّباد 
أصوات انتخابية لن يتكلموا ألن عرض الرسول ژ عندهم 

أقل أهمية )أستغفر اهلل( من كم صوت قد »يزعل«.
أما أنا فأعلنها صريحة و»ليزعل من يزعل« وليحترق بنار 

جهنم هو وصوته، دفاعا عن أمي عائشة رضي اهلل عنها.
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واضح وظاهر أن يتنامى عبر سنوات طويلة ثم تأتي فجأة 

القتالعه دون مقدمات.
وش���خصيا كذلك ال ميكنني أن أقبل مبس���اواة اجلنسية 
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أقل أهمية )أستغفر اهلل( من كم صوت قد »يزعل«.
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تتجلى »الوطنية« عادة، 
ف����ي زم����ن احل����رب او في 
املناسبات املرتبطة بها مثل 
ذكرى االحتالل او االستقالل. 
اما »املواطنة« فإميان والتزام 
وسلوك يتجلى في اوقات 
السلم، فالروح الوطنية التي 
يتحلى بها املواطن دليل على 
حبه ووالئه لبالده، لكنها 
ليس����ت مؤشرا على اميانه 
باملواطن����ة الت����ي تقتضي 
االميان بالتعددية وااللتزام 
باملشاركة الوطنية واحترام 
خصوصية املواطن اآلخر.

بي����د ان أه����م الفروقات 
بني »الوطنية« و»املواطنة« 
تكمن في عدم حاجة االولى 
)الوطنية( الى نظام تشغيل، 
فاملواطن الضعيف االعزل 
ال����ذي مت أس����ره وتعذيبه 
وجتويعه وحبسه في سجن 
انفرادي حتى االفراج عنه 
بع����د حتري����ر الكويت هو 
انسان يتمتع بروح وطنية 
مثله مثل امل����رأة الكويتية 
التي ش����اركت في مظاهرة 
ضد االحتالل ف����ي القاهرة 

او لندن او املنامة.
أما »املواطنة« فتحتاج 
ال����ى نظ����ام تش����غيل من 
ال����دول واحلكومات  قب����ل 
واملجتمع����ات املعنية. ففي 
حال رغبة الدولة في تعزيز 
روح املواطن����ة في وجدان 
املواطنني، وحتصينهم من 
االنزالق في مهاوي التشرذم 
العصبوي واملذهبي والفئوي 
ينبغي عليها ان تبادر بإقامة 
وحماية وصيان����ة »نظام 
حياة« يسمح بتشغيل آليات 
املواطنة لدى املواطنني كافة، 
وال تكتف����ي بالتصريحات 

وانتظار مرور العاصفة.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كلكم منتصرون والخاسر الوطن!
ما يحدث في الكويت هذه االيام كرّد فعل على 
م���ا قاله عود الثقاب القابع في لندن، يصب متاما 
في مصلح���ة املخططني النزالق البلد الى فوضى 
عارمة ال تبقى وال تذر ومن ثم حتويلنا الى ساحة 
صراع دموية اخرى للقوى الدولية واالقليمية كما 
حدث سابقا في لبنان والعراق وفلسطني واليمن 

والصومال وغيرها.
> > >

وقد وجد املغرضون ممن تعرت مواقفهم السياسية وباتوا على 
شفا السقوط في االنتخابات النيابية القادمة، الفرصة سانحة ليزايدوا 
على بعضهم البعض ويس���تقطبوا الس���ذج واخلدج كي يعود لهم 
صوجلانهم املفقود وباتوا يتسابقون على رفع رايات االنتصار فوق 
خنادق املغرر بهم من اتباعهم في خنادقهم املتضادة على حس���اب 

هزمية راية الكويت الواحدة ونحر الوحدة الوطنية فيها.
> > >

ان نص���رة ام املؤمنني رضي اهلل عنه���ا، تتأتى مبقارعة احلجة 
باحلجة والكالم بالكالم والفطنة واحلذر من السير في خدمة املخططات 
الشريرة التي حتيط بالوطن، وال شك ان السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها يغضبها التناحر القائم بني املسلمني بدعوى نصرتها ويسعدها 
ف���ي املقابل ايق���اف العند واجلنون القائم الذي ال يس���تفيد منه اال 
اعداء االمة االس���المية، ولن نقبل مبن يرفع راية الدفاع عن السيدة 
عائش���ة – رضي اهلل عنها - في الفتنة احلاضرة، كما ُرفع قميص 

عثمان - ÿ - في الفتنة الكبرى املاضية.
> > >

ان من يريد ان يحولنا بجهل فاضح الى بلد فوضى ومركز للحريات 
غير املسؤولة، نذكره بأنه حتى اكثر الدول دميوقراطية وحرية في 
العالم ال تسمح مبظاهرة او جتمع خطابي اال بترخيص مسبق من 
السلطات، وما ان تسوء االمور حتى تعلن على الفور حالة الطوارئ 
ويفرض منع التجول دون ان يتبجح احد بأن في ذلك خرقا للدستور 

الذي كم من جرائم ترتكب باسمه في بلدنا!
> > >

ف���ي اخلالصة، ان ما يحدث هو احدى النتائج املباش���رة لغياب 
املش���روع الوطني الذي يلتف حوله اجلميع، واستبداله مبشروع 
تعظيم وتبجيل املاديات والتكسب املالي الذاتي الذي لم يعد يخجل منه 
احد، لقد اعلنت السلطة الشرعية القائمة منع التجمعات والتجمعات 
املضادة، والواجب ان يلتزم اجلميع بتلك االوامر التي تخدم الصالح 

العام والتي يعني التهاون في تطبيقها، الفوضى وسفك الدماء.
> > >

آخر محطة: 1 - هناك من يريد تفتيت البلد عبر تقييد يد الدولة في 
استخدام القوى االمنية املختلفة ممثلة باجليش والشرطة واحلرس 
الوطني لتوطيد األمن تكرارا ملا حدث في لبنان عام 75 عندما ضغط 
على رئيس احلكومة آنذاك رشيد الصلح لعدم استخدام اجليش والقوى 
االمنية ملنع الفتنة فاشتعلت النيران وبقيت الفوضى العارمة ملدة 17 

عاما اكلت االخضر واليابس، فاحلكمة احلكمة والهيبة الهيبة.
 Racial and 2 - ضمن التش���ريع البريطاني يوجد قانون اسمه
Religious Hatred Act 2006 يحرم ويجرم دعاوى الكراهية الدينية 
والعرقية، وميكن للجماعات االسالمية او سفارتنا في بريطانيا � كما 
ذكرنا في مقال االمس � استخدامه في احملاكم ملنع ياسر احلبيب من 
تكرار دعاواه حتى ال تتكرر معها قضية الفتنة اخلطرة التي ينوي 

اشعالها في بلدنا بني حني وآخر.

فريق الغوص الكويتي: بحرنا يشهد كارثة حقيقية 
بموت أكثر من 90% من الشعاب المرجانية

أحد اعضاء فريق الغوص الكويتي يقوم بفحص ابيضاض أحد الشعاب املرجانية

وغواص يأخذ عينة من أحد الشعاب لفحصها

اعلن فريق الغوص الكويتي 
البحر« حدوث كارثة  »حماة 
حقيقية غير مسبوقة بالشعاب 
املرجانية في كل مياه الكويت 
االقليمي���ة، وجاء هذا االعالن 
بعد مسح شامل قام به الفريق 
الماك���ن الش���عاب املرجانية 
الرئيسية تبني خاللها عن موت 

اكثر من 90% منها.
وصرح وليد الفاضل رئيس 
الفريق بأن األمر يتطلب وقفة 
من اجلهات املختصة ملعرفة 
االس���باب احلقيقية وراء هذا 
الدمار ومعاجلة هذه االسباب 
ويتطلب ايضا من جميع رواد 
اماكن الشعاب املرجانية عدم 
تعريض الش���عاب املرجانية 
لتكسير او اصطياد الكائنات 

املتعايشة معها.
وذك���ر الفاض���ل أن فريق 
الغوص سبق ان سلط الضوء 
من خ���الل حمالته التوعوية 
واجناز املشاريع اجلادة حلماية 
الشعاب املرجانية ورفع االطنان 
م���ن املخلفات والش���باك عن 
الشعاب املرجانية واخرها رفع 
7 اطنان من مخلفات جزيرة 
املرادم على حالة الشعاب  ام 
املرجانية وما تتعرض له من 
تأثير بشري وطبيعي وسهولة 

تعرضها ملثل هذه الكارثة.
الفريق  أن  الفاض���ل  وبني 
اعلن عن مبادرة بيئية رائدة 
لتعوي���ض دم���ار الش���عاب 
املرجانية من خالل توس���عة 
محميات جابر الكويت البحرية، 
واعادة تأهيل مواقع الشعاب 
املرجاني���ة وزراع���ة املرجان 
فيها، باالضافة الى بناء ونشر 
محميات الشبكة  العنكبوتية 
بالتنس���يق م���ع اخلب���راء 

الفرنسيني.
واضاف الفاضل أن املسح 
الشامل الذي اجراه الفريق قد 
شمل اماكن رئيسية للشعاب 
املرجانية بطول 50 كيلومترا 
بحرا وبامت���داد 70 كيلومترا 
من احلدود اجلنوبية ساحال، 
ومن اعماق تتراوح بني متر و 
13 مترا وكانت بدايتها جزيرة 
ام املرادم ثم اخليران وشعاب 
قطع���ة بينة وش���عاب رأس 

الزور وشعاب جزيرة قاروه 
وشعاب ام ديرة وشعاب تيلر 
وشعاب جزيرة كبر وشعاب 
عريفجان حيث تبني من خالل 
الشامل ابيضاض  هذا املسح 
90% من الش���عاب املرجانية 
الفري���ق في بداية  كما رصد 
اكتشاف الظاهر بعض االسماك 
 النافق���ة، اال انه في املتابعات
الالحقة لم يرصد اي ظاهرة 

نفوق.
واوضح الفاضل أن انواعا 
كثيرة من الشعاب املرجانية 
اصيبت بهذا الضرر ومن ابرزها 
املرجان املخي والسنامي والذي 
اصيب بدمار كبير جدا، كما ان 
هناك بعض األنواع من املرجان 
منه���ا الغصني واحلرش���في 
والورقي واملكتنزي أصيبت 

باضرار كبيرة.
وعن اسباب هذه الكارثة ذكر 
أنه ال علم للفريق عن اسباب 
هذه الكارثة والتي اما ان تكون 
اسبابا طبيعية او بشرية مما 
يتطلب من اجلهات املختصة 
سواء العاملية او احمللية عمل 
دراسات دقيقة لهذا األمر، اما 
عن دور الفريق في هذا اجلانب 

فقد بدأ باالتصال بعدة جهات 
محلية وعاملي���ة مهتمة بهذا 
الشأن وارسال التقارير الالزمة 
مع بعض العينات لهذه املواقع 

املصابة لدراستها.
وابدى الفريق اس���تعداده 
العلمية  للتعاون مع اجلهات 
املختصة ملتابعة هذه الظاهرة 
واملساهمة والس���عي العادة 

تأهيل هذه املواقع.

رمضان: الرطوبة قادمة وتستمر حتى نهاية األسبوع
وذكر أن االعت����دال اخلريفي هذا العام 
س����يتأخر خمس����ة أيام في الكويت وفق 
الليل  الفلكية فيما يتساوى  احلس����ابات 
والنهار ي����وم االثنني املقب����ل املوافق 27 
اجل����اري، أي ان هناك تغيرا في الفصول 

مبا يشبه »عملية زحف« لها.
وعن حالة الطقس املتوقعة في األيام 
املقبلة، قال رمضان ان ارتفاعا سيطرأ على 
الرطوبة النس����بية قد يستمر حتى نهاية 
االسبوع خصوصا على املناطق الساحلية 
والضواحي القريبة منها ليال بسبب تأثير 
الرياح اجلنوبية الشرقية )الكوس( التي 
ستزيد س����رعتها غدا وتؤدي الى ارتفاع 

االمواج.
وأش����ار الى أن الرياح اجلنوبية تخف 
اعتب����ارا من يوم األربعاء املقبل مع تأثير 
للرياح املتقلبة كما تخف الرطوبة بعض 
الشيء في املناطق البرية، اال أنها تستمر 
عل����ى الس����واحل على أن يبدأ التحس����ن 
واالعتدال في حالة الطقس يوم الس����بت 

املقبل بإذن اهلل تعالى.

يسمى باالعتدال اخلريفي في نصف الكرة 
الشمالي وعادة ما يتم ذلك في 21 من شهر 
سبتمبر بحيث تتطابق أشعة الشمس على 
خط االستواء وتكون ساعات النهار والليل 

متساوية أي 12 ساعة لكل منهما.

كونا: توقع خبي����ر التنبؤات اجلوية 
والبيئة في ادارة األرصاد اجلوية )الطيران 
املدني( عيسى رمضان ارتفاعا في الرطوبة 
النسبية خالل االيام الثالثة املقبلة يزداد 
تباعا بش����كل ملحوظ وقد يستمر حتى 

نهاية االسبوع.
وق�ال رم�ض�ان ل�وك��الة االنباء الكويتية 
)كونا( ان امس صادف نهاية فترة طالع 
اجلبهة )وهي تس����مية محلية( لتبدأ أيام 
»االعتدال اخلريفي«، حيث يتساوى الليل 
مع النهار ليعتدل الطقس ليال مع استمرار 
احلرارة نهارا وتستمر حتى أيام »الصرفة« 
في الثالث من شهر أكتوبر املقبل وسميت 

بذلك ل� »انصراف« احلر فيها.
وأش����ار بعد ذل����ك الى اس����تمرار أيام 
»الصفري«، وهي تس����مية محلية أيضا 
وتشهد موسم احلساسية وأمراض البرد 
واالنفلونزا واالس����هال وأمراض العيون 
بس����بب تقلبات حال����ة الطقس ودرجات 

احلرارة.
وأوضح أن الليل والنهار يتساويان فيما 

عيسى رمضان

14 شخصاً يخططون لتنفيذ عملية انتحار دينية جماعية
لوس أجنيلي����س � يو.بي.آي: بدأت 
الش����رطة في مدينة ل����وس أجنيليس 
وحولها امس البحث عن ثالث سيارات 
تقل 14 شخصا يخططون لتنفيذ عملية 

انتحار دينية جماعية.
وذك����رت صحيفة »لوس أجنيليس 
تاميز« األميركية ف����ي عددها امس ان 
ستة بالغني من الس����لفادور و8 أطفال 
تتراوح أعمارهم بني 3 و17 عاما خرجوا 
أمس األول السبت من لقاء للصالة في 
لوس أجنيليس وتركوا وراءهم رسائل 
تقول »نحن ذاهبون إلى اجلنة في نهاية 

العال����م«. وأصدر مكت����ب حاكم والية 
كاليفورنيا بيانا أوضح فيه ان دورية 
الطرق السريعة في الوالية انضمت إلى 
مكتب الش����ريف مايك باركر في لوس 

أجنيليس بحثا عن املجموعة.
وقال البيان ان »الرسائل تقول بشكل 
خاص انه����م جميعا ذاهبون إلى اجلنة 
ملالقاة املسيح وأقربائهم الراحلني. وعثر 
على العديد من الرسائل يودعون فيها 
أقرباءهم«. وأضاف »يبدو من خالل املزيد 
من التحقيق ان نية األشخاص املفقودين 

هي االنتحار اجلماعي«.
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