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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
- البرملان األوروبي يهدد نوابه »القبيضة« بالفصل بعد 

إقراره الئحة ملكافحة الفساد.
ـ رسامو كاريكاتير من كل أنحاء العالم يروون 

»الربيع العربي« على طريقتهم.
- أقترح نتسلف لنا چم نائب أوروبي بس يومني 
يصوتون معانـا علـى قوانني مكافحة الفسـاد 

ويردون.

- الوطـن العربـي أصـال عبارة عن رسـم 
كاريكاتيري أكثره »شخابيط«.

واحد أبواللطف

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

بارد والرياح شمالية 
غربية سرعتها
من 22 الى 42

كلم/ ساعة

العظمى: 18
الصغرى: 4

أعلى مد: 4.42 ص ـ 
6.29 م

أدنى جـــزر: 11.50 
ظهرا 

الفجر  5.02
6.26 الشروق 
11.38 الظهر  
2.30 العصر  
املغرب  4.49
6.11 العشاء 

samialnesf1@hotmail.com

مع انتهاء الحرب الكونية الثانية، خشي الغرب من سقوط الدول 
العربية تحت الحكم القمعي لالتحاد السوفييتي ومن ثم استغالله 
لموارد العرب الطبيعية لتقوية جيشه، وعليه فقد قاموا بتحذير 

شعوبنا مرارا وتكرارا من الدعوات اليسارية والشيوعية واالشتراكية 
دون فائدة، ولما أعيتهم الحيلة سمحوا في نهاية االمر ـ اذا لم 

نقل ساعدوا ـ على وصول قوى اليسار للحكم في مصر والعراق 
وسورية وليبيا واليمن والسودان.. الخ حتى كفرت الشعوب بعد 

التجربة المرة بتلك المبادئ الهدامة بعد ان أضاعت نصف قرن من 
عمرها تحولت خاللها بلدانهم الى خرائب واطالل وتعرضوا فيها 

للهزائم والنكسات والقمع والطغيان ما جعلهم يترحمون بحق على 
عهود االستعمار.

> > >
منذ اعوام وتحديدا العام 2001 والغرب يحذر شعوبنا دون فائدة من 

التوجه االسالمي المتشدد )ال المثال االسالمي التركي المعتدل(، ومرة 
اخرى يصيب الطرش الشديد اذان تلك الشعوب، لذا قد نشهد تكرار 

ما حدث في السابق ومن ثم السماح او حتى دعم وصول القوى 
االسالمية المتشددة للسلطة، كي تشعر شعوبنا بعد خمسين عاما 

اخرى من العذاب والخراب بخطأ ذلك المسار واالختيار مع فارق ان 
الثمن هذه المرة قد يكون افدح من الهزائم العسكرية، حيث سيمتد 

النقسام وانفصال وتجزئة دولنا العربية تحت رايات االسالميين 
المتشددين.

> > >
لذا، فعـندما نـطالب الـقـوى االسالمية الـمعـتدلة بـأن يحرصوا 

على رفع شعار مدنية وليبرالية الدولة فإننا ال نقصد مناكفتهم 
او الحد من مكاسبهم، بل فقط الحفاظ على وحدة دولهم، حيث 

ان شركاءهم في االوطان من اقليات دينية وطائفية وحتى عرقية 
سيتوجهون لالنفصال واالستقالل )جنوب السودان كمثال( بمباركة 

دولية وأسوأ ما يمكن سماعه هذه االيام هو االقاويل المخادعة 
لبعض المتشددين االسالميين كحال مرشح الرئاسة المصري 
حازم ابواســماعيل ان االقـليات »تسـعد بـحكم المتشـددين 

االسالميين«.
> > >

وإشكال حقيقي يجب ان يشغـل بال االسـالميين المعتـدلين 
وـمعـهم القوى الوطنية والليبرالية والعلمانية وهو ان كثيرا من 

االسالميين المتشددين ـ كحال الحزب الحاكم في السودان ـ 
يؤمنون بأن حكم امارة اسالمية خالصة في جزء من البالد خير لهم 
من حكم بالد بأكملها يشاركهم ويناكفهم فيها العلمانيون واصحاب 
الديانات االخرى، لذا ال مانع لديهم حسب هذا المنطلق الديني الذي 

ال يؤمن اساسا بالوطنية او الدولة القومية من انفصال اجزاء من 
البالد التي يصلون لسدة الحكم فيها، وهو امر مرشح للحدوث في 
المستقبل القريب في سورية ومصر واليمن والعراق وليبيا وحتى 

الجزائر والسودان مرة اخرى، وكم من جرائم ارتكبت باالمس تحت 
رايات »الوحدة العربية« وترتـكب اليـوم تحت شعار »االسالم هو 

الحل«.
> > >

آخر محطة: 1 ـ ادعت كتائب القذافي ان حلف الناتو ابلغ القيادة 
الليبية بأن هناك اسرابا من الطيور البيضاء ترفرف في الصحراء 

لتدل األتباع والمؤمنين والمريدين على مكان قبر القذافي، ان صدقت 
الرواية، وهي غير صادقة، فتلك على االرجح طير ابابيل ترمي ابرهة 

العصر بحجارة من سجيل على قتله اآلالف من شعبه، فحرمة دم 
مسلم واحد اعظم عند رب العباد من هدم الكعبة المشرفة الذي 

انتواه الطاغية االفريقي اآلخر.. ابرهة الحبشي!
2 ـ لمعرفة كيف اضاع العرب بطيشهم وقلة حكمتهم وقراراتهم 

الخاطئة نصف قرن من عمرهم، نذكر ان حقبة ما قبل ثورات 
الخمسينيات كانت حافلة بالحراك السياسي حيث الديموقراطية 

والتعـدد الحـزبي والحريـات االعــالمية التـي نفخر بـ »العودة« 
لها.

3 ـ ال تنظروا لالنتخابات االولى بعد الثورات، انتظروا االنتخابات 
الثانية.. ان سمح الفائزون بها!

جبايرمحطات

طيور الظالم

سامي عبداللطيف النصف

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

فتوح حمود سيف اخلتالن ـ زوجة إبراهيم محمد 
الطليجي ـ 56 عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق6 

ـ ش20 ـ م12 ـ ت: 66655738 ـ 99024655، 
النساء: مبارك الكبير ـ ق5 ـ ش3 ـ م53 ـ ت: 

.99887748
زهرة سلطان علي ـ أرملة حمد هنيدي راشد الفضلي 

ـ 76 عاما ـ غرناطة ـ ق3 ـ ش12 ـ م40 ـ ت: 
99234848 ـ 99075927.

فالح فهيد دغام العازمي ـ 73 عاما ـ الصباحية ـ ق4 ـ 
ش7 ـ م286 ـ ت: 99562381.

آمال سليمان دخيل الهليل ـ زوجة راشد سطام تركي 
اخلمسان ـ 53 عاما ـ الرجال: الرحاب ـ ق2 

ـ مقابل مستوصف الرحاب ـ ت: 99992729، 
النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش18 ـ م21 ـ ت: 

.55575188
لولوة عبداهلل عبداللطيف الفرج ـ أرملة صالح حسني 

الفاضل ـ 69 عاما ـ الرجال: السرة ـ ق4 ـ ش1 ـ 
م16 ـ ت: 97857776، النساء: السرة ـ ق4 ـ ش14 

ـ م20.
سند دغش ناصر السهيلي ـ 73 عاما ـ صباح السالم 

ـ ق11 ـ ش2 ـ ج13 ـ م63 ـ ت: 99886622 ـ 
.99795518

محمد سعد عبداهلل الهران ـ 78 عاما ـ الرميثية ـ ق3 ـ 
شارع أحمد بن حنبل ـ ج35 ـ م10 ـ ت: 97888418 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
أريام بدر عبدالهادي العازمي ـ 3 أعوام ـ صباح السالم 
ـ ق13 ـ ش2 ـ ج5 ـ م31 ـ ت: 99382227 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
ملفي عايد عيد الرشيدي ـ 52 عاما ـ الصليبية ـ ق9 ـ 

ش2 ـ م16 ـ ت: 97153646.

حسمها العود في حكمة قراره
عسفها بحنكته فن وصقاره

أبوناصر حبيب الشعب كله
ذرى شعبه وعزه وانتصاره

مناري فيه هالعالم ونفخر
باختياره ونطرب  بحاكمنا 

وعالني نعتزي سر  بجابر 
ونفرح فيه في راس الوزاره

بقلبه حب هالديرة وأهلها
منى عينه رفا شعبه وداره
مبارك عبداهلل المترك  ٭

حسمها العود

باحث: العالم لن ينتهي عام 2012
توقعات تقومي املايا التي اعتقد أنها 
تنتهي في 2012/12/21 وقد أنتج فيلم 
هوليودي ضخم حمل اسم »2012« 
منذ بضع سنوات أظهر دمار كوكب 
األرض في التاريخ الذي توقعته 

حضارة املايا.

املايا يعتبر الرقم »13« رقما مقدسا 
وتنتهــــي احلقبة الثالثة عشــــرة 

»الباتكون« 13 العام املقبل.
وقال غرونيمير إن اإلله »بولون 
يوكتي« الذي يؤمن به شعب املايا 
شــــارك في بداية احلقبة احلالية 
بحســــب معتقدات املايا لذا آمنوا 
أنه سيكون موجودا لدى نهايتها 

وبداية احلقبة املقبلة.
ويسود إميان لدى كثيرين بأن 
العالم سينتهي فعال عام 2012 وفق 

مكسيكو ـ يو.بي.آي: ال داعي 
للخوف من نهاية العالم عام 2012 
فقد طمأن باحث أملاني بأن تنبؤات 
حضارة املايا تشير في الواقع إلى 
أن هــــذا العام ميثــــل بداية حقبة 
جديدة في تقوميها وليس نهاية 
البشرية. ونقلت وسائل إعالم في 
املكسيك عن الباحث األملاني سفني 
غرونيمير من جامعة »التروب« 
األسترالية قوله من موقع »بالينك« 
األثري في املكســــيك إن النقوش 
على األلواح احلجرية التي يعود 
تاريخها إلى ما قبل 1300 سنة والتي 
عثر عليها قبل سنوات في موقع 
»تورتوغويرو« بوالية تاباسكو 
على ساحل خليج املكسيك تشير 
إلى أن تاريخ 21 ديسمبر هو يوم 
عودة اإلله »بولــــون يوكتي« إله 
احلرب واخلصوبة وبداية حقبة 
جديدة بحسب معتقدات شعب املايا. 
وكان شعب املايا قد وضع تقوميا 
يستند إلى حقبات من 400 سنة 
يطلق عليها اسم »باكتون« وكل 
حقبة مؤلفــــة من 13 دورة ووفق 
احلسابات تنتهي احلقبة احلالية 
ملصق فيلم 2012في ديسمبر عام 2012، وكان شعب 

البرملان األوروبي يقّر الئحة قواعد سلوك بعد
فضيحة حصول نواب على أموال من صحافيني

الشفافية الدولية بالقانون اجلديد 
باعتبــــاره »دفعة قوية« وحذرت 
أنه سيكون »قذيفة فارغة« بدون 

تطبيقه بشدة.

مصادرة البــــدالت اليومية ومنع 
حضــــور األنشــــطة البرملانية أو 
خسارة مواقعهم البرملانية. وقالت 
البريطانية ديانا واليس  النائبة 
»العقوبة السياسية الكبرى تتمثل 
أنه في حــــال اقترفنا جرائم، فإن 
اسمنا سيظل يسطع باللون االحمر 
على املوقــــع اإللكتروني للبرملان 
حتى نهاية مدتنا«. ورحبت منظمة 

بروكســــلـ  د.ب.أ: يتعني على 
نواب البرملــــان األوروبي االلتزام 
مبدونة لقواعد السلوك اعتبارا من 
يناير املقبل بعدما أيدوها اخلميس. 
وتأتي هذه اخلطوة بعد مرور ثمانية 
أشهر على نشر صحيفة »صنداي 
تاميز« البريطانية أن أربعة نواب 
في البرملان األوروبي حصلوا على 
أموال قدرها 100 ألف يورو )135 ألف 
دوالر( قبل عام من صحافيني ادعوا 
انهم ميثلون جماعة ضغط مقابل 
إدخال تعديالت في مسودة قوانني 
بنكية في االحتاد األوروبي. وذكر 
النائب اإليطالي كارلو كاسياني« 
هذا القانون لن ميثل واجبا علينا 
فقــــط، ، اننا نحمي هيبة البرملان 
هنا«. ويحظر القانون دفع أموال 
لصالــــح التأثيــــر على قــــرارات 
الهدايا  برملانية كما مينــــع تلقي 
التي تتجــــاوز قيمتها 150 يورو 
وإجبار النواب على الكشــــف عن 
أنشطتهم املدفوعة خارج البرملان. 
ويواجه النواب الذين ال يلتزمون 
البرملان األوروبيبالقواعد عددا من العقوبات مثل 

العقوبات: نشر األسم واخلصم والفصل


