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على الطيب 
مجتمعون

السابقة  األيام  شهدنا 
أزمــة األمطــار ومنحة 
بللت  ســماوية من اهلل، 
كل يابس، وكشــفت كل 
متسبب، وأقالت مسؤوال، 
أن  وأعطتنا وعيا ملا البد 
نتخذه من إجراء قبل وقوع 
بالرأس، وشهدنا  الفأس 
أيضا التالحم بني الناس، 
والطيــب الــذي انغرس 
بنفوس أبناء الكويت نظرنا 
خلوف اجلار على جاره، 
وعلى البعيد والغريب، الكل 
هموا في االطمئنان على 
بعض، وقفت أمام املواقف 
اإلنســانية، هذا يسخر 
املجاني،  كراجه لإلصالح 
وتلك ترسل وجبات، لرجال 
املطافي، حمدت اهلل على 
الباقية فينا،  نعمة اخلير 
فلنــا في أميرنــا حفظه 
باإلنســانية  القدوة،  اهلل 

والتضامن والتكافل.
حــني تذهــب بنظرك 
لبعيد، يشيخ، هكذا قالوا 
لنا، لكن بعــد النظر، في 
الواقع املعاصر مهم فحني 
يتجه كل مســؤول اليوم 
لعمــل احتياطات وخطة 
بديلة، للكوارث الطبيعية، 
سيكون استعدادنا أشمل، 
واستجابتنا أسرع في عمل 
الــالزم، واحلل  اإلجراء 

املناسب.
أتقــدم باقتراح إجراء 
بحث ميداني للبحث عن 
كيفية الوقاية من الكوارث 
الطبيعيــة واالســتعانة 
املخترعــني  بأبنائنــا 
واملهندسني وكل من يدعم 
تخصصه، هذا املجال وأخذ 
اقتراحاتهم بعني االعتبار 
واجلدية، واملباشرة، في 
جتربتها فذلك ميكننا من 
حتويل املشكلة، حللول، 
وتطوير أدواتنا واستثمار 

طاقاتنا.
الفرق بني أرى، وألوم، 
شاســع، فالرؤية حتمل 
معاني فعلية، ترى نتائجها 
كلما حتركت واللوم دوائر 
معنية، تزيد، من شــدة 
الوضع، كلما توقفت، فالبد 
أن حتركنا، رؤية متكاملة، 
الكمال واملثالية،  ال تدعي 
السلبية تواجه  وال أيضا 
وال تعلق فشلها على اآلخر 
تتجاوز، وتتسامح لتصل 
للمضمون، وليس الفائض.
الوطن  فجعل سلبيات 
البــارزة يؤجج في  هي 
النفس، االســتجابة، ألي 

محرض.
مهما كانت العيوب البد 
أن جنعلها عيونا تكشف 
املستور لتفرق بني املسؤول 
ومن ال يستحق أن يكون 

في منصبه اليوم.
حني تكون اخلطوة، عن 

ألف كلمة:
لرجال  بالشكر  نتقدم 
ومنتســبيها،  الداخلية، 
املدني، واإلطفاء  والدفاع 
شجاعتهم ال تصفها أي 
الكبير  كلمات ودورهــم 
أنقذ املوقف بحسن إدارة 
وتنظيم، سخروا أنفسهم 
خلدمتنا لهم منا كل احترام 

وتقدير.
باقتراح  أيضا  وأشيد 
النائب: خالد محمد العتيبي 
بتعويض اخلسائر جراء 
هطــول األمطار وصرف 
للمتضررين  التعويضات 
ليــس غريبا عليــه هذا 
احلرص واالهتمام فصناعة 
القرار منذ توليه منصبه 
تنم عن حبه اخلالص لهذا 

الوطن وأهله.
الشــجاع من  املوقف 
أهل الكويت أثرى مسيرة 
تكاتفنا، وبــنّي للعالم ان 
من تسول له نفسه إحلاق 
بنا، ســيجد من  الضرر 
لــه بقبضة يد  يتصدى 

واحدة.
ودعونــي، اختم هذه 
املقالــة، بتغريدة للنائبة، 

العزيزة، صفاء الهاشم:
هذه أمطار خير، األجواء 
من أفضل ما تكون، ومادمنا 
متنيناها، والســيئ هو 
إدارتنا، وعدم االستعداد 
لـ »حسن األحوال اجلوية«، 
الفشــل، ألهله،  انسبوا 

وليس ألمطار اخلير.

جدران ورقية dralialhuwail@yahoo.com

عزة الغامدي

د.علي عبدالرحمن الحويل

كثيرا ما نسمع في احلياة عن أناس فشلوا في حتقيق أحالمهم 
ســواء أكانت هذه األحالم مادية أو عملية أو اجتماعية، وغالبا 
ما يتم تعويل أسباب الفشل على الظروف اخلارجة عن اإلرادة 
دون النظــر إلى أهم ميزة البد أن تكون في الشــخص الناجح 
والتي يفتقدها البعض ممن ال يحققون جناحات في هذه احلياة 

أال وهي االلتزام.
فااللتزام مبعناه املتعارف عليه يترادف مع التنفيذ أي تنفيذ 
الواجبات املوكلة للشخص، سواء أكانت عبادة فيكون املرء حينها 
ملتزما مع ربه بأن يكون ملتزما بصالته وهذه القاعدة الرئيسية 
األولى للنجاح بحيث من يكــون ملتزما بأداء صالته، كما هي 
مفروضة عليه سينتقل بعدها الى االلتزام في اجلوانب األخرى 
من هذه احلياة فنجده ملتزما بالدراسة ويؤدي الواجبات املنوطة 
به على أكمل وجه ومتى ما أراد أن يتفوق ســيحقق جناحات 
باهرة ألنه ملتزم بالدراســة في أوقات محدده ومبعدل يومي 

ثابت فتمكنه من النجاح دراسيا.
األمر اآلخر سنجد أن امللتزم بصالته وملتزما بدراسته سيؤدي 
به ذلك األمر إلى أن يصبح ملتزما بعمله فيلتزم بساعات احلضور 
واالنصراف املفروضة عليه في جهة عمله ويؤدي املهام املطلوبة 
منه، ومع الوقت سنجد ان التزامه في احلضور باملواعيد احملددة 
للعمل قادته إلى أن يصبح ناجحا في عمله يتقنه ويكتسب نتيجة 
العمل اليومي دون غياب مهارات ال يكتسبها اآلخرون، فنجده 

يتفوق باملقابل في عمله وقد يتبوأ منصبا مرموقا.
ومن جنده في املقابل ملتزما بصالته ودراســته وبالتالي في 
حياته املهنية سنجده ملتزما في حياته االجتماعية، فنجده زوجا 
ناجحا ومستقرا في حياه أسرية مستقرة نظرا ألنه تخير زوجته 
عن قناعة ألنه يعرف مسبقا ما الذي يريده من احلياة الزوجية، 
فالبعض يريد من احلياة الزوجية أمورا ال تعكس الواقع للحياة 
الزوجية فتفشــل الزيجة نظرا ألن احلياة الزوجية بحاجة إلى 
أشخاص يتحملون املسؤولية ويتمتعون بالصبر حتى يتمكنوا 
من مواجهة احلياة وتربية األطفال وحتمل املشاكل التي قد تنشأ 
وبالتالي فإن حتمل كال الزوجني للمسؤولية امللقاة على كاهلهما 
جتعل جتربة زواجهما جتربة ناجحة ويحتذى بها وقد ال تواجههم 
صعوبات كثيرة في احلياة نظرا ألن التزام كل منهما بتأدية ما 
عليه من حقوق وواجبات جتعل العالقة الزوجية ناجحة وسعيدة.

وكما أشرنا سلفا ان االلتزام هو السمة التي البد أن تتوافر في 
املرء في شتى جوانب حياته ومنذ نعومة أظفاره بحيث يتربى 
علــى تأدية وتنفيذ ما هو مطلوب منــه في هذه احلياة وأولها 
العبــادة، فمتى ما تعلم املرء أنه خلق أوال في هذه احلياة ألجل 
العبــادة فإنه متى ما أدى الدور املطلوب له جتاه اهلل ســبحانه 
وتعالى فسيتمكن من القيام بتأدية بقية الواجبات املفروضة عليه 
ألن الصالة ستحقق له االستقرار النفسي والطمأنينة وستنهاه 
عن الفواحش التي قد جتره للمعصية وتؤدي به ان يكون غير 

ملتزم في شتى جوانب حياته.
وعلى النقيض من ذلــك فكما هو االلتزام مفتاح النجاح في 
احلياة جند ان عدم االلتزام أو اجلدية من مفاتيح الشر والفشل، 
فنجد ان غير امللتزم بصالته غير ملتزم بأي شيء التزاما حقيقيا 
يؤدي به الى النجاح، ألنه قّصر في عبادته لربه، ومن يقصر في 
عبادة اهلل ســبحانه وتعالى كيف يتوقع ان حتل البركة عليه؟! 
فنجده بالتالي غير ملتزم في عمله وغير موفق في زواجه فنجد 
ان زواجه يبوء بالفشل ألنه ال يسير على قاعدة ثابتة يتمكن من 
خاللها أن يتخطى ويتالفى األزمات التي قد تعتريه في حياته.

فكثيرا ما يعّول البعض فشــله في هذه احلياة على الظروف 
التي أحاطت به مع أننا لو نظرنا إلى ظروف أشخاص آخرين أكثر 
سوءا منهم لوجدناهم حققوا جناحات ألن لديهم حس االلتزام، 

وااللتزام فتح لهم أبوابا كثيرة كانت مغلقة أمامهم.

في إحدى الظواهر الطبيعية قليلة احلدوث في املنطقة، عصفت 
الرياح احململة باألمطار الغزيرة بالكويت خالل األسابيع القليلة الفائتة 
وبلغ معدل هطول األمطار اليومي خاللها ما بني 85 و110 ملم بينما لم 
يكن يزيد على 23 ملم سنويا في السنوات السابقة وكشفت غزارة 
األمطار عن تدني مستوى تنفيذ املشاريع اإلسكانية ورداءة البنية 
التحتية والفساد في بناء الطرق وشبكات تصريف املياه وقدم التباين 
في كفاءة شبكات صرف املياه بني املناطق احلديثة وتلك التي بنيت 
عقب االستقالل الدليل على تاريخ بداية تغلغل الفساد في املجتمع 
وتفشــيه، ففي الوقت الذي فشلت شبكات املدن واملناطق اجلديدة 
فشال ذريعا في التعامل مع األمطار وامتألت شوارعها باملياه حتى 
بلغ منسوبها درجة ألزمت سكانها على استخدام القوارب للتنقل في 
شــوارعها، متكنت شبكات تصريف املياه في املناطق القدمية التي 
بنيت في ستينيات وســبعينيات القرن املاضي من التعامل بكفاءة 
نسبية مع املياه املنهمرة وجنت معظم بيوتها من دخول املياه إليها 
وإتالف أساســاتها ومحتوياتها، كما حــدث لكثير من بيوت املدن 

واملناطق اجلديدة!
في هذا التوقيت يلح تساؤل على الكويتيني يكتسب مشروعيته 
من مجموعة من احلقائق منها زيادة تكلفة إجناز مشــروع ما في 
الكويت علــى آخر مماثل له تنجزه اي مــن دول اخلليج وبجودة 
وإبداع أعلى ومدة زمنية أقصر، وينصب التســاؤل حول جدوى 
ضوابط الرقابة املسبقة والالحقة والدورة املستندية املطولة املتبعة 
في الكويــت خاصة ان جتربة إجناز الديوان األميري للمشــاريع 
و- غير اخلاضعة لنفس القيود - قد حققت جناحات افتقدتها البالد 
منذ أمد طويل، وللتدليل على ما أشــرنا إليه من زيادة تكلفة تنفيذ 
املشاريع في الكويت عنها في اخلليج نسوق طريق اجلهراء كمثال 
على ذلك فقد بلغت ميزانيته 264 مليون دينار رغم ان طوله 17 كلم 
وهو يقوم على ارض منبسطة وقد بدء العمل به في عام 2010 ولم 
ينتــه حتى اليوم، بينما لم تزد كلفة بناء الطريق املمتد بني مدينتي 
ســراة عبيد والفرشة في السعودية الشقيقة والذي مير في أراض 
جبلية وعرة ومتباينة االرتفاع عن سطح البحر وبطول 108 كلم مع 
وصالت جانبية بطول 68 كلم أخرى عن 42 مليون دينار وأجنز في 
5 سنوات، وبلغت تكلفة بناء طريق سنا و- محوت في سلطنة عمان 
وهو بعرض 7م وبكتفي طريق وحارتي أمان بعرض 2.5م لكل منهما 
ويبلغ طوله 200 كم، 38 مليون دينار عماني وأجنز خالل 3 سنوات.

قبيل بضعة أيام بادرت احلكومة في سابقة لعلها األولى من نوعها 
الى إيقاع عقوبات جزائية على الشركات املصممة واملنفذة واملشرفة 
على أعمال الطرق والبنية التحتية ومشاريع اإلسكان املتضررة، حيث 
أوقفــت التعامل معها حلني إبراء ذمتها من قبل جلان شــكلت لهذا 
الغرض، واملأمول ان تلزم هذه الشركات بتكاليف إصالح األضرار 
وان يسند تنفيذ اإلصالحات الى شركات أخرى ذات خبرة دولية وان 
يشــمل التحقيق موظفي الدولة املسؤولني عن إجازة هذه املشاريع 
متهيدا إلحالتهم للقضاء ليكتمل القصاص من أركان الفساد وتبدأ 

الكويت نهضة »ستينية« جديدة.

االلتزام األخالقي مفتاح النجاح 
في شتى جوانب احلياة

الكويت تقتص
من أركان الفساد

الزاوية

بعد ما يزيد على خمسمائة عام، كان 
فيها اسم »كريستوفر كوملبس« يحظى 
بالتكرمي واالحترام والتبجيل على اعتبار 
أنه أحد املكتشفني الكبار وسيد من سادة 
البحار تكللت اكتشافاته باكتشافه للقارة 
األميركية، يتم نسف كل ذلك وتتغير صورة 
ذلك اإلنســان من مكتشف وبطل وأمير 
البحار، إلى نصاب ومجرم وقرصان وقاتل.

هذا ما جرى فعال لـ »كوملبس« بل وأكثر 
من ذلك متت إزالة متثاله من مدينة لوس 
أجنيليس األميركية وقرروا عدم االحتفال 
به كما جرت العادة طوال الفترات السابقة.

أين احلقيقة، هل هي في كونه مكتشفا 
وعاملا وبحارا فذا وسيدا من سادة البحر، 
وهذا ما عرف عنه وما حفظه له التاريخ، أم 
في كونه نصابا ومدعيا ومجرما وقرصانا 
وليس هو من اكتشف القارة األميركية؟!

تعتبر فترة »كوملبس« سواء التي عاشها 
أو التي أعقبت وفاته قريبة نسبيا 500 سنة 
وخاللها تقدمت البشرية كثيرا وجتوهر فيها 
العلم وأنتج بدائعه واختراعاته واكتشافاته 
وسادت فيها اآللة وتسيدت، وهذا الواقع 
اجلديد ســهل حفظ الوقائــع والتدوين 
واالقتراب مــن احلقيقة والتأكيد عليها، 
ورغم ذلك فإننا إزاء مشــهدين لشخص 
واحد، مشــهد ميجده ويعلي من شأنه، 
ومشهد مناقض يحط من قدره ويضعه 

في صف املجرمني والقتلة والنصابني.
ما استوقفني في قضية »كوملبس« هو 
مواجهة الذات واالعتراف باخلطأ والشجاعة 
في التراجع عنه دومنا حساسية وال انقياد 
لإلرث التاريخي إذا ما ثبت أنه مزور وكاذب.
وفــي املقابل، نرى فــي إرثنا العربي 
واإلسالمي ما يشبه حالة »كوملبس« حيث 

تكرست صور منطية ألشخاص معينني 
على أنهم أبطال أو قادة أو زعماء أو حتى 
أصحاب مكانة دينية بارزة يســتحقون 
معهــا التبجيل والتقديــر والذكر الدائم 
وتطلق أسماؤهم على كثير من املنشآت 
بل وتسمى مدن ومناطق بأسمائهم، رغم 
أن هناك من أبطل سيرهم الكرمية اجلليلة 
اجلميلة وأثبت عكس ما قّر في األذهان 
عنهم وما حملته بعض الكتب عن سيرهم 

احلميدة املبجلة.
الفرق بيننا وبني من نســف ســيرة 
»كوملبس« واعتــرف بصورته اجلديدة 
واملغايرة للســابقة أنهم أكثر شــجاعة 
وواقعية منا، فنحن نضفي صفة التقديس 
على املاضي وأهله حتى وإن اكتشــفنا 

خواءه وفجاجته وفجاجتهم. 
وذلك هو الفرق!! 

للهدي النبوي احلليم دالالت وقدوة لكل 
الطرح والشرح واملقاالت كما وصفها احلديث 
احلكيم مبناسبة مولده العظيم ژ : »كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته« صدق رسولنا 
احلليم عليه أفضل صلوات وأزكى تسليم.

من واقع مواسم خيرات األمطار األخيرة 
اشتغلت ســاحة احلماس للقيام بالواجب 
املطلوب، كل مبيدانه وتخصصاته واجتهاداته 
لدرجة بلغــت اإليجابيات درجات تتجاوز 
الســلبيات لبعض الهمم الرخوة تتوقف 
عند تشكيلة كبيرة لالنتقادات اجلارحة بال 
مبررات تقابل تلك اجلهود الكبيرة للتصدي 
حلجم الكارثة واســتمرار مسيرة احلياة 
العامرة بذلك الهدي النبوي احلكيم قدوة 
لنا أجمعني أقواال توازي أفعاال تقدم للساحة 
الغاطســة ببحيرات مياه خيرات السماء 
الربانية حولنا وخارج حدودنا للمواطنني 

والوافدين، رغم النسب اإلحصائية للقدرة 
العددية الرســمية وجهــود كال الطرفني 
ببصمة غير منســية وطنية لكل مجتهد 
مبيدان مســؤوليته ولو بأبسط شعاراتها 
العملية »ابدأ بنفسك نحو واجبك الرباني 
واإلنساني!« نظافة للبيئة، وحماية للطبيعة، 
ورعاية ملواقع السلبيات املعنية بكال النسيج 
السكاني مواطنني ووافدين عربا وأعاجم 
داخل حلبة وطننا الغالي وكسب رزقه احلالل 
بأموال حالل تطعم بها أسرتك والعيال مبا 
يرضي خالقك وواجبك كمخلوق وفي لكل 
ذلــك لنحارب كل أنواع الفســاد الضارة 
العباد منها أسباب دمار شبكات  مبعيشة 
الصرف الصحي لكل محافظاتنا وسببها 
بحيرات عمالقة تســببت بكوارث رحمة 
السماء الربانية توزعت بكل نواحي طرقنا 
ومشاريعنا التوسعية احلالية وغرق النوايا! 

واملصالح! واجلهود! والطموحات! واألهداف 
املرجوة! وبهجة احلياة املنتظرة ما في هذه 
األمطار من خيرات! وكشفت ما هو مستور 
من مخاطر وويالت منها ألغام العدوان البعثي 
الصدامي بالصحاري والساحات املكشوفة 
املغطاة برمالها منذ العشرين من السنوات! 
برزت من حتت ســتارها لتقول للجميع 
استســلمنا لكم احذرونا طالت أعماركم، 
الرســمي  املعنية بواجبها  لتقوم اجلهات 
التخصصي وتطبق كل رعاية نبهنا عنها 
وبها نبينا احلليم ودحر بذلك كل شيطان 
رجيم من اإلنس واجلن أجمعني، فهل نتذكر 
ذلك ونبدأ اخلطوة األولى بشــعارات )ابدأ 
بنفســك وأهلك قبل أن تهلك!( وللحديث 
بقايا للجميع بنسيج أهله سكانا وساكنني 
يتمنون خدمات تستمر معها احلياة لألرقى 

واألفضل يرحمكم اهلل سبحانه.

لــرؤاك أتــوق  بــدر  يــا 
واشــتاق لوجهــك الصبــوح

الكرمي لســواك وأمتنى ترجلك 
ومجيئــك لإلفطــار كل صباح

أيامــا قضيتهــا معك وأتذكــر 
الســياح وفــي  األرض  فــي 

كــم مــن مــرة تأخذنــي اليك
ســراح نســافر  أو  ازورك 

نتــوه فــي غياهــب مطاعمك
ونتنــاول الطعــام قــص رماح

أمتنــى لقاك من جديــد بكرمك
كرمــك الــدؤوب بــكل مــزاح

ســعداك أراك  حتــل  أينمــا 
وألتمــس كرمــك بــكل جماح

أخالــك تأتــي ترافقنــي معــك
املــالح البعيــد  الغــرب  إلــى 

أتــوق لــرؤى جنيــف مبعيتك
فــي ان أنظر مون بالن ســماح

وأمتنــى فــي الدانــوب األزرق
يســيل رؤى النفــس اللحــاح

ليتــك يــا بــدر تعود ســريعا
لترينــي غيــرك زمــن قحاح

الســمحاء أصيلة اعلم رجولتك 
الكــداح وجهــك  ومســحة 

تعمــل بجــد ونشــاط فحــل
فهــل مــن كــرة ثانيــة بلماح

اتــوق للمضــي معــك بعيــدا
جنيف تنتظرنــا والدانوب املداح

صدقت املقولة التــي تقول: »املجالس 
مدارس، وإن خبرة احلياة تعطي من ميتلكها 
»حالوة« في الكالم، تلك الصفة شدت رواد 
الديوانية لالستماع إلى من جتاوز السبعني 
من العمر بصوته الهادئ، وكنت أسجل كل 
ما قاله فــي »نوته« خاصة فيني ولكنني 
فقدتها منذ خمســة أعوام ووجدتها في 
»جيب« البالطو »الشتوي« األسبوع املاضي 
وكم كانت سعادتي كبيرة عندما وجدتها، 
فكانت تلك املالحظات التي سجلتها لتلك 
الشخصية الرائعة التي توفيت منذ سنتني 
تقريبا، رحمه اهلل رحمة واسعة، عندما قال: 
ربعي الذين ما زلت معهم منذ أكثر من 
خمسني عاما كان أغلبهم »مرتشني« عندما 
كانوا شبابا ومن تلك املبالغ أصبحت لديهم 
جتارة كبيرة!! ولم يكونوا أصحاب ضمير 
وال ذمة وال ديــن وعلى قولة القائل: من 
هالشق إلى هالشق، وأرادوا مني ومن صديق 
آخر بأن نكون مثلهــم ولكننا »رفضنا« 

خوفا من اآلخرة وما أحد راح ينفعنا عندما 
نقف أمام اهلل ســبحانه وتعالى رغم إننا 
لسنا »متدينني« ولم نكن »نصلي« أصال، 
وبعد تلك السنني وعندما كبروا ندموا بكثر 
شــعرهم »األبيض« على ما قاموا به من 
التراجع  »بالوي« ولكنهم ال يستطيعون 
خوفا من »العار«!! وإن أسماءهم أصبحت 
»رنانة« في املجتمع وفضلوا دنياهم على 

حساب »آخرتهم«! 
 لقد أصبحوا »مدمنني« للفساد ودائرتهم 
»كبيرة« كاملافيا، لقد أصبحوا ينامون على 
املهدئات وال تغرك »املظاهر« بأنهم عايشني 
براحة وسعادة رغم أن عندهم كل شيء 
تتمنونه في هذه الدنيا واملليون دينار أصبح 
مثل الدينار عندهم »وال يشعرون بأهميته 
ألنك تصل ملرحلة من العمر تريد فقط راحة 
»البال«، ورغم إنني عايش على معاشــي 
التقاعدي فهم يحسدونني على سعادتي 
وراحة بالي، ويطلبون مني مرات كثيرة 

بأن يســاعدونني »ماديا« فأرفض ألنني 
عارف مصدر »أموالهم« تراهم »متعذبني« 
الشفاء منها  وأصابتهم »أمراض« صعب 
أو تصيب أفراد اسرهم أو يتوفى احدهم 
بحادث سير... كل ذلك بسبب دعوة مظلوم، 
لقد أحســوا بقرب »موتهم« وعرفوا اآلن 
بأن اهلل عادل في حكمه وســينالون أشد 
العذاب على ما قاموا به وإن تلك الثروة أتت 
بطريق احلرام »فيتعذبون« وأحيانا يبكون 
أمامي ويندمون، وأكثر ما يعذبهم عندما 
يتوفى أحد من ربعنا »التجار« فيشاهدون 
ماذا حصل ألوالده بعد وفاته من صراع 
على الثروة وقطيعة وإن الدور على التالي 

منهم فيزدادون حسرة.
أخيرا... تذكرت كالم تلك الشــخصية 
فتساءلت في نفسي: كم دعوة »مظلوم« 
أصابت الفاســدين عند سقوط املطر في 
األيام املاضية؟ وكــم حنجرة قالت: متى 

تشبعون؟ 

katebkom@gmail.com 

ducky872000@yahoo.com

samy_elkorafy@hotmail.com

صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

نجاة ناصر الحجي

سامي الخرافي 

أسطورة 
»كوملبس«!!

فزعة اإلخوة 
والهمم الرخوة

في معية أغلى 
األحباب

ما يشبعون

بال قناع

نقش القلم

خاطرة

جرس


