
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عمرو موسى: مخاطرة كبيرة قادمة للشرق األوسط.

ـ ولو ان الشرق األوسط يعرف رقم هاتفك النقال ألرسل اليك الرسالة 
النصية التالية: »أنا الغريق فما خوفي من البلل«.

تقرير: الكويت تشتري البنزين!
ـ إذا وإحنا دولة نفطية نستورد حتى البنزين عيل ما بقى إال نستورد 

أبواللطفواحداألوكسجين.

محطات

أخطاء وتدمير اإلسالم باسم اإلسالم!
قلنا إن االخوة اللبنانيني هم االفضل عندما ميارسون 
االقتصاد، واألسوأ عندما يلعبون سياسة، بداللة أوضاع 
لبنان املتأزمة دائما، هذا األمر ينطبق كذلك على »بعض« 
رجال األعمال الكويتيني، الذين رغم حذاقتهم املالية، إال أن 
مواقفهم السياسية ال تدل على حنكة شديدة، بل تسببت 

مرارا وتكرارا في اإلضرار بهم قبل غيرهم.

> > >                        

فال يفهم املراقب مواقف البعض التاريخية املطالبة بالدميوقراطية، ووقوفهم 
في الوقت ذاته مع أنظمة عسكرية عربية شديدة القمعية كنظامي ناصر وصدام، 
مع حقيقة أنهم كاقتصاديني أقلية عددية في الداخل، والدميوقراطية هي في النهاية 
حكم اغلبية، كما ال يفهم املراقب وقوفهم ـ وهم من ميثل توجها »رأســــماليا« ـ 
مع أنظمة عربية وأجنبية اشتراكية أممت املمتلكات والشركات وضربت ضرب 
غرائب االبل، رجال االقتصاد احلر في بلدانها، وكان واقعهم االقتصادي وموقفهم 
السياسي يفرض الوقوف مع النظام السياسي لبلدهم وليبراليته االقتصادية 

ال االصطفاف مع القوى اليسارية والثورية في الداخل واخلارج.

> > >

وقد أثبتت االيــــام اخلطأ التاريخي لتلك املواقف، خاصة مع غزو صدام أو 
وحدته مع الكويت والتي لم تكن ســــتختلف على االطالق عن وحدة ناصر أو 
حتى حكام العراق االخوين عارف والتي كانت ستنقل أدواتهم القمعية وعمليات 
التأميم لبلدنا، كما حدث لسورية ابان الوحدة مع مصر، فال ميكن أن يحكم بلد 

واحد بنظامني سياسيني واقتصاديني مختلفني.

> > >

ومــــن مواقف البعض اخلاطئة، تبني موقــــف التغيير للدوائر اخلمس في 
وقــــت أغلق نظام الـ 25 دائرة كثيرا مــــن الدوائر حصريا عليهم، وكان املوقف 
السياسي السليم يفرض ان يكونوا أول املدافعني عنه حالهم حال زمالئهم في 
مصــــر واالردن ولبنان.. إلخ، ان فخر البعض بإســــقاط نظام الـ 25 دائرة هو 
شبيه بفخر آخر امراء االندلس عبداهلل بن االحمر بانتصاره على عمه أمير ملقا 

ليكتشف الحقا انه أول املتضررين من ذلك االنتصار الوهم.

> > >

والغريب ان البعض لم يتعلم الدرس ومازال يطالب بالتغيير لنظام الدائرة 
الواحدة، تابعني في ذلك أحد الساسة الذي ينوي قيادتهم حلتفهم وخراب عشهم، 
واألغرب أننا لم نسمع قط من يعتذر عن تلك املواقف اخلاطئة وتبنيهم املتكرر 
لعداء مــــن يفترض ان يكونوا أول حلفائهم، او حتى اإلقرار بصحة منطق من 
نصحهم مبنعرج اللوى فلم يستبينوا نصحه اال ضحى الغد.. ويا له من غد!

> > >

آخر محطة: )1( من أعطى االرهابي اسامة بن الدن حق الكالم باسم االسالم 
وتهديد الشــــعب الفرنســــي بالذبح والقتل ومن ثم تعريض ماليني املســــلمني 

العاملني في الغرب لالضطهاد والبطالة؟!
)2( أســــوأ ما يفعله تنظيم القاعدة االجرامي هو اســــتهداف االماكن العامة 
فــــي الغرب كمحطات القطار التي يســــتخدمها كل يوم مئات املاليني، مما يثير 
احلنق الشديد علينا، فهل قام تنظيم القاعدة لنصرة االسالم أم لتدمير االسالم 

باسم االسالم؟!

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

الحج ممكن بغير تصريح!
يســــتطيع املسلم ان يؤدي العمرة واحلج 
بغير احلاجة الى تصريح، حتى وان كان بعيدا 
عــــن مكة املكرمة »من صلى صالة الصبح في 
مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة 
الضحى كان كأجر حاج او معتمر تاما حجته 
وعمرته«، وهو معنــــى جميل يحقق اختراقا 
حلاجز اجلغرافيا ويتيح الفرصة ملن ال يستطيع 

السفر سواء لسبب مادي او صحي او بسبب بعد املسافة ملن يعيش 
في اقاصي االرض، ومع ذلك فــــان بلوغه االجر والثواب متاح له، 
هذه الطبيعة الفريدة لهذا الدين تتيح للمسلم ان يرافق النبي ژ 
في اداء احلــــج »عمرة في رمضان كحجة معــــي« في اختراق آخر 
ولكــــن حلاجز »الزمن« هذه املرة، بل وحلاجــــز »املكانة« الرفيعة 
التي يتميز بها مقام النبوة الشريف، وهي كرامة عامة متاحة لكل 
مســــلم قادر على أداء العمرة في شهر رمضان املبارك، وحتى من 
لم يتمكن من اداء العمرة في رمضان ميكنه ان يعبر حاجز املكانة 
الشريفة ويصل الى مرتبة االخوة مع النبي صلى اهلل عليه وسلم 
الذي قال الصحابه ذات يوم »واشــــوقا الخواني« قالوا »أولســــنا 
اخوانك يا رسول اهلل؟« قال »أنتم أصحابي، اخواني لم يأتوا بعد، 
اجر العامل منهم بأجر سبعني« قالوا »سبعني منا ام منهم يا رسول 
اهلل؟« قــــال »بل منكم، النكم جتدون على اخلير اعوانا، ولكنهم ال 
يجدون«، هذه املكانــــة الرفيعة محجوزة للصابرين على اضطهاد 
قاس وأليم ال ســــبب له سوى اتباعهم ملنهج النبوة، يكابد الواحد 
منهــــم وهو قابض على دينه كأنــــه يقبض على جمرة من نار، من 
هــــول البطش والكيد واملكر، هذا هو الذي يناديه محمد صلى اهلل 
عليه وســــلم عبر حاجز الزمن قائال: »واشوقا إليك يا أخي« يقوي 

من عزميته، فتتضاعف طاقة الصبر لديه.
هذه القدرة على اجلمع بني املعاني السامية بطريقة انيقة تستوقف 
الناظر، فاملعروف ان اجلهاد االكبر هو القتال وما يصاحبه من مشاق 
واهوال، اســــمع الى النبي صلى اهلل عليه وسلم ينقل هذا املفهوم 
الى افق جديد يتسع لغير القادر على خوض غمار اجلهاد »هلم الى 
جهاد ال شــــوكة فيه، احلج«، وهي طريقة عجيبة في تقريب املنال 
للطامحني وابعاد اليأس عنهم وتعذر الوصول بطريقة محددة، البد 
من االســــتمرار في احملاولة لبلوغ الهدف، ال ينبغي ان تضعف في 

النفوس همم االرتقاء مبختلف الطرق واالوقات.
قارن هذا االسلوب مبن يجعل بني املرء وربه حواجز )العارفني 
لهم طرائق( اسمع الى جواب النبي ژ لالعرابي الذي سمعه يدعو 
بدعاء بليغ ومعه معاذ بن جبل يدعو بنفس الكلمات البليغة، فقال 
»اني ال اعرف دندنتك وال دندنة معاذ يا رســــول اهلل، ولكني أسأل 
اهلل اجلنة وأستعيذ به من النار« قال له النبي ژ »حولها ندندن 
يا اعرابي«، بكل تواضع، بل وجتاوز لعبارة »دندنتك« وما حتويه 

من تصوير جتاوزه املربي االول بتسامح كبير.
اهال بأيام احلج، وبوركت خطى من مشــــى اليه، وبوركت ايام 

من حج وهو في بلده، وكل عام وانتم بخير.
كلمة أخيرة: القطار الذي ينقل الناس من اماكن املشاعر املقدسة 
هو نقلة جديدة تضاف الى مسيرة التطوير املستمر، فتحية للمملكة 
العربية السعودية على العناية الفائقة بأقدس مقدسات املسلمني، واهلل 

نسأل للقائمني واملعاونني لتلك اجلهود أعظم االجر والثواب.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

هتلر لم يكن يحتمل
أن يراه أحد

لندنـ  د.ب.أ: كشفت سجالت 
بريطانية تعود الى زمن احلرب 
صدرت مؤخرا ان الزعيم النازي 
أدولف هتلر لم يكن يحتمل أن 
يراه أحد، حتى انه كان يطلب من 
حراسه ان يبتعدوا عنه مبسافة 

آمنة.
التي  املـــادة  وتســـجل تلك 
كانت محظورة والتي نشـــرت 
في االرشيف الرسمي للحكومة 
البريطانية )ناشونال اركايفز( 
مالحظات جندي أملاني )19 عاما( 
في منتجع أوبرسالزبرغ للزعيم 
النازي بجبال االلب في منطقة 

بافاريا.
وقال اجلنـــدي: كان هتلر ال 
يحتمل الشعور بأنه مراقب واذا 
رأى رجال من حراسه يتابعه كان 
يصيح في وجهه »اذا كنت خائفا 

فاذهب واحرس نفسك«.
ونتيجة لذلك صدرت تعليمات 
للحراس مبراقبته لكن دون أن 

يالحظهم.
ووصف اجلندي هتلر بأنه 

رجل »أشيب ومنحن«.
وقال اجلندي الشاب ان هتلر 
»لم يكن حاد الطبع في تعامالته 
الشـــخصية لكنه مييل لضرب 
الطاوالت بعنف ويصيح خالل 

املؤمترات«.
وكان هتلر يستيقظ حوالي 
الساعة العاشرة لتناول االفطار 
ثم يأخذ نزهة سيرا على األقدام 
ببطء ويســـتقبل الزائرين بعد 
العشـــاء في  الظهـــر ويتناول 
وقت متأخر ويعمل لســـاعات 

قصيرة.

أدولف هتلر

الصين تنتج أسرع كمبيوتر في العالم
في اطار محاوالتها املستمرة البتكار كل جديد تستطيع به املنافسة، 
أعلنــــت الصني انتاج كمبيوتر »خارق« قادر على اجراء أكثر من 2.5 

ألف تريليون عملية حسابية في الثانية.
ويستطيع »سوبر كمبيوتر« كما يطلقون عليه حفظ جميع العمليات 

في 103 خزانات بحجم جهاز تبريد كبير، وتزن أكثر من 155 طنا.
ولكي يتوصل الى مثل هذه الســــرعة اخلارقة، يعتمد الكمبيوتر 
في أدائه على أكثر من 7000 معالج رســــوم وصور »غرافيك« وأكثر 

من 14 ألف رقاقة إنتيل.
والكمبيوتــــر اجلديد من نوع »تيانهــــيـ  وان إيه« وتعني »درب 
التبانة« وهو من انتاج اجلامعة الوطنية الصينية لتقنيات الدفاع.

هــــذا وقد جرى التثبت من مزاعــــم الصني بأن اجلهاز اجلديد هو 
األســــرع في العالم من خالل املصادقة عليه من قبل »منظمة أفضل 
500 جهاز كمبيوتر« التي تقوم بإعداد قائمة بأكثر أجهزة الكمبيوتر 

قوة في العالم.
وجاء اإلعالن عن نبأ تصنيع احلاسوب اجلديد ُقبيل وقت قصير 
فقط من نشــــر قائمة أســــرع 500 جهاز كمبيوتر خارق في العالم، 
والتي تصدر مرة واحدة كل عامني وتسلط الضوء على أقوى أجهزة 

كمبيوترات الصني االسرعالكمبيوتر على وجه املعمورة.

توم كروز: »مهمة مستحيلة4« في برج خليفة سرقة حقيبة وزير بريطاني!

أطلق النار على نفسه وهو.. نائم!

السجن مدى الحياة لروسي يكره األجانب

لنـــدنـ  يو.بـــي.آي: افـــادت صحيفـــة »ديلي 
اكســـبريس« الصادرة امس بأن لصوصا سرقوا 
حقيبة وزير بريطاني بينما كان متوجها إلى منزله 

بعد مغادرته مبنى البرملان.
وقالت الصحيفة إن لصني اعترضا اللورد هيل 
البالغ من العمر 50 عاما وكيل وزارة املدارس بينما 
كان متجها إلى منزله في منطقة بيمليكو جنوب 
لندن وضرباه على رأســـه قبل أن يسرقا حقيبته 

الوزارية. واشارت إلى أن حقيبة اللورد هيل حتتوي 
على مالحظات وخطب.

واضافت الصحيفة ان اللورد هيل هو واحد من 
بني العديد من الـــوزراء البريطانيني الذين قرروا 
الســـير من وإلى أماكن عملهم بدال من اســـتخدام 
سياراتهم أو وسائل النقل العام بعد قرار احلكومة 
االئتالفية خفض االنفاق على سيارات الليموزين 

الوزارية.

بولدرـ  يو.بي.آي: قالت شرطة 
والية كولـــورادو األميركية إن 
رجال ســـتينيا أطلق النار على 
نفسه فأصاب ركبته وهو ميشي 

نائما.
ونقلت صحيفة »ديلي كاميرا« 
األميركية عن الشرطة أن ساندفور 

روثمان )63 عاما( اتصل بها مخبرا 
أنه استيقظ لدى سماعه طلقا ناريا 
ولم يتمكن من تذكر كيف أصيب 

في ركبته اليسرى.
وتلقــــى روثمــــان العالج في 

املستشفى وخرج معافى.
وقالت الشرطة يبدو أن رثمان 

الذي يحتفظ دائما مبسدسه من 
عيار 9 ميليمترا جانب ســــريره 
قد اطلق النار على نفسه مصادفة 

وهو ميشي نائما.
وأظهــــر التحقيــــق ان الرجل 
كان وحيــــدا في املنزل عند وقوع 

احلادث.

موسكوـ  د.ب.أ: قضت محكمة روسية بالسجن 
مدى احليـــاة بحق طالب )22 عاما( ادين بقتل 15 

أجنبيا في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت وكالة أنباء »انترفاكس« الروســـية إن 
املتهم فاسيلي كيه هاجم أشخاصا »ليسوا سالفيني« 
بالقرب من محطات مترو انفاق موسكو بني أكتوبر 

عام 2007 ومايو عام 2008.

كما سجن شريك في اجلرمية )23 عاما( الذي 
اعترف انه شارك في خمس من عمليات القتل ملدة 

22 عاما في معسكر اعتقال.
وازداد العنف ضد األجانب بشدة في روسيا في 
السنوات األخيرة. وفي عام 2009 سجلت الشرطة 
548 هجوما دافعها كراهيـــة األجانب بزيادة 100 

هجوم عن العام السابق.

طارق عزيز يُضرب عن الطعام

وعبد حمود بعــــد أن أدانتهم بتهمة تصفية أحزاب 
دينية.

ولقي قرار احملكمة بإعدام طارق عزيز )74 عاما( 
انتقادات دولية واسعة وطالب الڤاتيكان بعدم تنفيذ 

حكم اإلعدام بحقه.

عمــــان ـ يو.بي.آي: أعلــــن احملامي 
العراقي بديع عزت عارف امس أن نائب 
الرئيس العراقي الســــابق طارق عزيز 
واثنني من املسؤولني العراقيني السابقني 
الذين حكم عليهم باإلعدام أعلنوا إضرابا 

عن الطعام.
وقال عــــارف ان معلومــــات وردته 
من بغداد تفيد بأن كال من طارق عزيز 
وســــعدون حمادي وعبد حمود أعلنوا 
إضرابا عن الطعام احتجاجا على أحكام 

اإلعدام التي صدرت بحقهم قبل أيام.
وقال ايضا انه تلقى اتصاال هاتفيا 
صباح امس من عائلة ســــعدون حيث 
أكدت العائلة في االتصال أنها منعت من 

زيارته في السجن حيث اعتادت العائلة ان تزوره 
كل يوم جمعة.

وكانت احملكمة اجلنائية العراقية أصدرت يوم 
الثالثاء املاضي أحكاما باإلعدام على عزيز وسعدون 

دبــــي ـ د.ب.أ: أعلــــن النجم العاملــــي توم كروز 
بطل سلســــلة أفالم »مهمة مستحيلة« اختيار اسم 
»بروتوكول الشبح« ليكون عنوان اجلزء الرابع، من 
السلسلة التي تعد من أشهر أفالم احلركة والتشويق 

في تاريخ السينما العاملية.
وقــــال كروز، في مؤمتر صحافي بدبي، إن طاقم 
الفيلم مكون من 400 فرد ســــوف يقضون في دبي 
ثالثة أسابيع لتصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم، 
مشيرا إلى أن هذه الفترة هي األطول التي سيقضيها 
فريق العمل في املدن التي اختيرت لتصوير اجلزء 

الرابع.
وكشف انه اختار »مواقع تصوير في دبي قد 
ال يتســـنى بناؤها كديكور، وهي مواقع مثالية 
لتصويـــر فيلم ناجح« ومن تلـــك املواقع )برج 
خليفة( الذي يعد أطول ناطحة سحاب بالعالم، 
ومضمار )ميدان( وهو اكبر مضمار لســـباقات 

اخليل بالشرق األوسط.
وأشــــار إلى أن الفيلم »سيعرض على شاشات 

السينما العاملية ديسمبر 2011«.
وقال كروز وهو أيضا منتج الفيلم »وجدنا تعاونا 
كبيرا من حكومة دبي وكافــــة األجهزة التابعة لها 
لتيسير مهمة طاقم الفيلم«، مضيفا: »هذه مدينة طاملا 

حلمت أن أقوم بتصوير أحد أفالمي فيها«.
وشارك في املؤمتر الصحافي النجم جيرمي رينر 
والنجمة بوال باتون إضافة إلى املخرج العاملي براد 
بيــــرد واملنتجون براين برك واملنتج املنفذ جيفري 

شيرونف.
ووضعت حكومة دبي خطة لتسهيل مهمة فريق 
التصوير، تطبقها شرطة دبي، واإلدارة العامة للدفاع 
املدني، وهيئة الطرق واملواصالت، واجلناح اجلوي، 
وهيئة الصحة، وبلدية وجمارك دبي، »تضمن تذليل 

أي عقبات تواجه التصوير«.

)رويترز( توم كروز وبراد بيرد أثناء املؤمتر الصحافي 

وفاة والد الملحن
طارق أبو جودة

بيروت - ندى مفرج سعيد
توفي والد امللحن اللبناني 
املعروف طارق أبوجودة مساء 
اخلميس واقيمت مراسم تشييع 
اجلنازة مساء أمس في كنيسة 
ســـيدة النجاة الزلقا وتستمر 
مراسم العزاء حتى غد االحد.

طارق عزيز

لؤلؤة نادرة بـ 722 ألف دوالر
دبـــيـ  د.ب.أ: بيعـــت أغلى 
لؤلؤة في الشرق األوسط، وهي 
لؤلؤة نـــادرة يبلغ وزنها 224 
قيراطا، وتعد ثاني أكبر لؤلؤة 
العالم، وواحدة  من نوعها في 
من بني تسع فقط عرضت في 
مزادات علنية دولية، واشتراها 
مقنت صيني مقابل مليونني و600 
ألف درهـــم إماراتي )نحو 722 

ألف دوالر(.
وذلك اثناء مزاد دار كريستيز 
للمزادات العاملية في دبي وكذلك 
بيعــــت لوحة للفنــــان املصري 
محمود ســــعيد مبليونني و546 
ألــــف دوالر أميركي لتحمل لقب 
أغلــــى لوحة في العالم رســــمها 

فنان عربي.
وذكرت »كريستيز« أن اللوحة 
حتمل اسم »الدراويش« وتعود 
للعــــام 1929، وهي من مقتنيات 
السعودي محمد فارسي، وكانت 
املزاد  املبدئية ما قبل  التوقعات 
قــــدرت بيعها مببلغ يتراوح بني 

300 و 400 الف دوالر.
وأشارت الدار إلى ان »مجموعة 
لوحات تشــــكيلية من مقتنيات 
الســــعودي محمد فارسي بيعت 
مبا يزيد علــــى 56 مليون درهم 
)نحو 15 مليون دوالر(، مؤكدة 
أنها »أغلى مجموعة أعمال فنية 
شخصية بيعت في منطقة الشرق 

األوسط«.

ازدواجية الجنسية مشكلة  في هولندا
بروكسلـ  كونا: ذكرت تقارير اعالمية هولندية ان نواب املعارضة 
في البرملان الهولندي اتهموا رئيس الوزراء مارك روته بانتهاج سياسة 
التمييز على خلفية تصريحات بشــــأن السماح بازدواج اجلنسية اذا 
كانت مع اجلنسيتني السويدية أو البريطانية ورفضها مع اليونانية 
واملغربية. وكان روته قال في مناقشة حول ازدواج اجلنسية في البرملان 
أمس انه كان ســــيتخذ موقفا مختلفا بشأن ازدواج جنسية مسؤولة 
في احلكومة لو كانت حتمل اجلنســــية التركية بدال من جواز سفرها 
السويدي بجانب الهولندي. ونقلت التقارير عن روته القول ان هناك 
فرقا بني تركيا والسويد، ألن األخيرة ال حتاول أن تتدخل في شؤون 
املواطنني الذين يعيشون في اخلارج وتصطدم بهم، بينما تقوم أنقرة 
على سبيل املثال باستدعاء األتراك الهولنديني ألداء اخلدمة العسكرية. 
وأشــــارت التقارير الى أن احلكومة الهولندية اجلديدة تسعى باجتاه 
تشديد القوانني املتعلقة بازدواج اجلنسية لتصبح »جنسية واحدة 

هي القاعدة والعرف« في البالد.

طارق أبوجودة

واضح

الفرق واضح
حكومة ســــاركوزي ورغــــم كل املعارضة 
التي واجهتها التزال مســــتمرة ومصرة على 
عدم التراجع عن قرارها القاضي بزيادة سن 

التقاعد.
قيل لساركوزي: ستكون هذه القضية قاصمة 
لشعبيتك وستحكم بإعدامك سياسيا، فلم يأبه 
لذلك ومضى قدما في اجتاه يظنه لصالح شعب 

فرنسا ولصالح مستقبله االجتماعي واالقتصادي.
الشوارع غصت باملظاهرات واملاليني نزلت للشارع، فما استعانوا 
بالقوات اخلاصة وال أحاطوا بالناس وال مت حجز الشرطة فقط من 

أجل ندوة مثل ربعنا!
بل عاد ساركوزي للمجلس التشريعي لطلب تعديالت قانونية 
تسعفه على انقاذ املوقف حسب وجهة نظره ولآلن لم يبت فيها.

الشعب انتفض لزيادة سنتني لسن التقاعد من 60 سنة لغاية 
62، ولم يقتنع بحجج احلكومة التي تشــــابه حجج ربعنا »العجز 

االكتواري« وخالفه!
الفرق بني فرنســــا والكويت من الناحية الدســــتورية هو فرق 
بني الســــماء واألرض، فحكومتهم لم تعالج مشاكلها بكم كاتب من 
التبع أو بكم بوق »معفن« أصوله ال تشرف أحدا، ولكنها واجهت 
املعارضة العنيفة بكل رقي واحترام ولم تقل إن البلد سيدخل في 

نفق مظلم بل ظلت ولآلن مدينة النور واألضواء والثقافة.
حكومتها جلأت للمجلس لطلب استثناءات معينة ولم تفعل كما 
فعلت وزارة الداخلية عندنا التي حركت دباباتها وقواتها اخلاصة 
ملنازلنا، وعندما اجتمع التجار عادت لقواعدها ســــليمة خاضعة 

خانعة ولم تتكلم أبدا!
شرطتها لم تغلق الشوارع على املتظاهرين بل تركتهم وأعدادهم 

باملاليني يعبرون عما يريدون بالشارع!
ال كشــــرطتنا التي تركت أمن البلد وتابعت الدواوين وما يقال 

فيها!
ساركوزي لم يصف املتظاهرين بأنهم يريدون حرق البلد أمنيا 
ولــــم يقل ملمثله اإلعالمي: كّلم الكّتــــاب واإلذاعات ليقولوا إن هذه 

التجمعات ضارة مبستقبل البلد.
ال كربعنا الذين تطوعوا للذهاب للصحف ملهاجمتنا فقط إلقامتنا 
ندوة في ديوانية، بل ويتبرع مدير شؤون قانونية في وزارة أمنية 

لتكون مهمته احصاء كم عدد احلضور بالضبط في الدواوين!
يعني.. األخ القانوني اجلهبذ مهمته عد كم رأسا حضر، بدل ان 

يؤكد لوزيره أنه ال سند قانونيا على االطالق ملا فعل.

> > >

كلمة قبل الختام..

رســــالة أوجهها لذلك »املطوع« الكذاب الذي يصف نفسه بأنه 
اسالمي وهو متمصلح ومنتفع حتى النخاع، بأننا وان سكتنا على 

نباح الكالب أحيانا فذلك ال يعني أننا ال نراها.
افهم قبل ان تسحق... انت ومعازيبك ممن أظن أن وجودهم من 
عالمات يوم القيامة.. يقول الرسول ژ: »إذا وسد األمر لغير أهله 

فانتظر الساعة« أو كما قال ژ.

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com


