
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»موسى« إلى بيروت لمناقشة إصالح االقتصاد العربي بعد األزمة المالية.

ـ »جامعة« تعاني من أزمة مالية مزمنة.. ال أدري كيف ستصلح االقتصاد 
العربي!

آخر المقترحات نقل أم الهيمان بكبرها.
ـ ما نقول إال اهلل يكون بعون »أم الهيمانيين«.

أبواللطفواحد

في معركة ب���در كان اللقاء الفيصل بني 
جيش املدينة وجيش مكة، استطاع 314 مقاتال 
صادقني أن يهزموا 1000 من املغرورين، ومن 
بني الصادقني كان حمزة الذي وضع ريشة 
نعامة في صدره حتى يعرفه املسلمون بينما 
كان بقية أفراد اجليش املس���لم يتعارفون 
بكلمتني إذا التقيا، يقول األول »حم« فيقول 

الثاني »ال ينصرون«، وبغير سماع الكلمة الثانية يعرف املقاتل 
أن���ه أمام عدو، لم يكن لدى حمزة وقت لهذه الش���كليات، فقال 

»ابتعدوا عن رجل في صدره ريشة نعامة، وكفى«.
في ذلك اليوم كان صناديد قريش يبرزون الى القتال، ينادي 
كل منهم بكل غرور وكبر »إلي، إلي«.. لم يدع حمزة أحدا نادي 
به���ذا النداء إال وثب إليه وأرداه قتي���ال، حتى لم يجرؤ أحد من 
قريش على تكرار هذا النداء، ثم بعد انتهاء املعركة وبينما كان 
عبدالرحمن بن عوف يشد وثاق أحد األسرى، وهو أمية بن خلف، 
سأله وهو يشير إلى رجل وقف ينظف سالحه )السيف والرمح( 
»من هذا الواقف هناك، املعلم بريشة نعامة في صدره؟« نظر ابن 
عوف إلى حيث أشار الرجل ثم التفت إليه قائال »ذاك أسد اهلل، 

حمزة« فقال أمية »هذا الذي فعل بنا األفاعيل«.
كان يوم بدر هو يوم حمزة بجدارة فائقة، لهذا جعلت قريش 
أب���رز أهدافها يوم أحد »قتل حمزة«، وحتقق لها ما أرادت برمية 
غادرة من وحش���ي، عبد لدى هند بنت عتبة، فلما انتهت معركة 
أحد ورجع املسلمون ومعهم قتالهم وأحزانهم، كان أهل املدينة 
يس���تمعون للمنادي »قتل فالن بن فالن« فيرتفع بكاء أهله، ثم 
»فالن بن فالن« فيرتفع نحيب زوجته، وهكذا الواحد تلو اآلخر، 
حتى قال »قتل حمزة بن عبداملطلب« لم يبك أحد، حمزة من أهل 
مكة وهن���اك أخواته وخاالته وزوجته وعماته، وأما هنا في دار 
الهجرة فرفيقه الدائم هو سالحه، لم يبك على حمزة إال ابن أخيه، 
محمد ژ الذي طأطأ رأسه قائال وقد تساقطت الدموع من عينه 
»كل الناس تبكي قتالها، إالك يا حمزة، ال بواكي لك« ثم دفع ناقته 
راجع���ا إلى منزله، كان هذا أصعب موقف يتعرض له النبي ژ 
منذ أن تلقى التكليف الرباني بحمل الرسالة، لهذا وقف في أرض 
املعركة عند جثمان حمزة وقال بحرقة شديدة »ما وقفت موقفا 
أغيظ علي من هذا، ولوال أن جتزع صفية )أخت حمزة( وأن تكون 
سنة، لتركتك يا عم حتى تكون في بطون السباع وحواصل الطير، 
ولئن أظفرني اهلل بهم ألمثلن بسبعني منهم«، فتنزل جبريل من 
الس���ماء بكلمات الرحمن الرحيم )وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما 

عوقبتم به، ولئن صبرمت لهو خير للصابرين(.
كان حمزة قبل إس���المه مولعا بصيد الغ���زالن، يذهب الى 
الصيد ويغيب ب���ني النعام وطيور الصحراء، ورمبا لهذا اختار 
ريش النعامة شعارا له، عاد يوما من إحدى رحالته وإذا بجارية 
لبني هاش���م تعترض طريقه قائلة: »و اهلل ما رأيت كاليوم يا 
أبا عمارة، لقد سب أبا احلكم ابن أخيك وأفحش له كما لم يفعل 
أحد من قبل«.. لوى حم���زة عنق اجلواد ودفعه بقوة نحو دار 
الن���دوة، وثب من على ظهره وفي يده س���هم ثم اجته نحو أبي 
جهل )أبو احلكم( فشج وجهه بالسهم وبطش به باألرض وهو 
يقول »أتس���ب محمدا وأنا على دين���ه، أقول ما يقول« فلما أراد 
بنو مخزوم أن يقاتلوا حمزة نهاهم أبو جهل قائال: »دعوه حتى 
ال تس���تعر بيننا وبني بني هاش���م، اتركوه فو اهلل لقد نلت من 

محمد اليوم كثيرا«.
هذا هو حمزة، عم النبي عليه الصالة والسالم، صخرة يوم 

بدر، وأسد اهلل الى يوم الدين.
كلمة أخيرة: قال عبداهلل بن مسعود ÿ: »إنا لُنعلم سير رسول 

اهلل ژ ومغازيه ألبنائنا مثلما نُعلمهم السورة من القرآن«.
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طريق اجلهراء احلالي السالك اجلميل الذي حتلم مبثله اغلب 
دول العالم مت ارس����اء مناقصة جتديد 11كم منه ب� 265 مليون 
دينار، فما الذي ميكن عمله لو قررنا جتديد 10كم فقط من الطريق 

العتيد وتوفير كلفة 1كم املقدرة ب� 24 مليون دينار؟!
> > >   

ميكن بجزء من املبلغ املوفر جتديد جميع منشآت جمعيات 
النفع العام التي مت بناؤها اوائل الستينيات والتي اصبحت في 

حالة يرثى لها بع����د ان انتهى عمرها االفتراضي والتي تخجلنا بحق امام الزائرين 
)جمعية اخلريجني، جمعية الصحافيني، جمعية املهندسني، جمعية االطباء، جمعية 
االقتصاديني، رابطة االدباء، رابطة االجتماعيني، جمعية احملاسبني وجمعية الفنون 

..الخ(.
> > >

كم����ا ميكن ب� 10% من املبل����غ الذي مت توفيره اي 2.4 ملي����ون دينار بناء مجمع 
مس����ارح يضم مواقع للمس����ارح االهلية احلكومية )العربي، الش����عبي، اخلليجي، 
الكويتي( التي قامت على اكتافها النهضة املسرحية الكويتية احلديثة والتي يسكن 
فنانوها هذه االيام بااليجار في بيوت عربية قدمية جتعلهم يتصببون عرقا عندما 

يزورهم الزائرون.
> > >

وميك����ن للدولة في عصر احلكومة االلكترونية واخلصخصة ان تخصص جزءا 
من املبلغ إلنشاء معاهد تدريب في جميع احملافظات تدفع بالكويتيني شيبا وشبابا، 
رجاال ونساء الى اس����تيعاب علوم العصر والتمكن من اللغات املختلفة، فهذا معهد 
يعمل مس����اء في املدارس حملو أمية الكمبيوتر لدى املس����نني، كما حدث في السابق 
م����ع فصول محو امية القراءة والكتابة، وتل����ك دورات للكمبيوتر والطباعة واللغة 
االجنليزية وامليكانيكا والنجارة والبناء للشباب والشابات تؤهلهم ملشاريع احلرف 
الصغي����رة او العمل لدى القطاع اخلاص، كما حدث في س����نغافورة بعد انهيار عام 

1982 اي عصر التحول إلى التقنيات املتقدمة وتلبية حاجيات السوق.
> > >

وبجزء آخر من املبلغ ميكن للدولة ان تشتري التحف االثرية التي تعب على جمعها 
املهتمون بالتراث الكويتي كالعم س����يف الشمالن ود.عادل عبداملغني وغيرهما، ثم 
تضعها بأسمائهم كوسيلة لتشجيعهم على البيع ضمن جدران قصر الشيخ خزعل 
بع����د االنتهاء من ترميماته »الس����لحفاتية« فما فائدة قصر تاريخي ال يحتوي على 
مث����ل تلك التحف واملجموعات التي هي مبثاب����ة ذاكرة الكويت التي كادت ان متحى 

وسط طمع الطامعني؟!
> > >

وبجزء خامس يتم تش����كيل جلنة دائمة مختصة بكتابة تاريخ الكويت حيث ال 
يصح االكتفاء بلجنة د.احمد مصطفى ابوحاكمة كي تلتقي بكبار السن من رجاالت 
الكويت قبل ان يحني اجلهم، فمع كل رجل كبير السن يقضي نحبه دون ان نسجل 
ذكرياته ومش����اهداته ينقضي معه جزء ال ميك����ن تعويضه من تاريخ بلدنا مما قد 
نحتاج����ه يوما م����ا فال جنده، وليس من الضروري في هذا الس����ياق ان يكون كبير 
الس����ن من رجاالت الدولة الكبار فيكفي ان يكون شاهد عصر على احلقب املختلفة 

ويسجلها كما رآها.
> > >

ومن املاضي الى احلاضر وبجزء سادس ميكن خلق مكاتب صغيرة في كل جمعية 
تعاونية تختص ب�»حماية املستهلك« ملنع ما يتعرض له املواطن واملقيم من عمليات 
غ����ش وخداع ونحر من الوريد الى الوريد ملوارده����م املالية من فاعلني ال يجرؤون 
على القيام مبثلها في البلدان االخرى. لقد اضحى املواطن واملقيم في الكويت اشبه 
باحلمل البريء الذي تتناهشه الضباع والثعالب والذئاب، ومن ال يعجبه منهم غشه 

وخداعه فله ان يذهب إلى احملاكم للشكوى ثم ينتظر.. الربيع!
> > >

آخر محطة )1(: بذلك اجلزء من الطريق او دونه يجب ان تتضمن خارطة الكويت 
املستقبلية التي نتأمل منها اخلير الكثير تخصيص مبالغ للمشاريع السالف ذكرها 

وهناك امثلة عديدة اخرى ستتضمنها مقاالت الحقة.
)2(: العزاء احلار آلل الرش����يد الكرام وللدكتور أنس الرشيد بوفاة والده النائب 

السابق محمد الرشيد، للفقيد الرحمة واملغفرة وألهله وذويه الصبر والسلوان..

والفارق كيلومتر واحد!

عادل السعدون

راشد املاجد

 السعدون: اليوم.. الزهرة يستتر خلف 
القمر في ظاهرة قليلة الحدوث

مظاهرة ضخمة في تل أبيب
 بسبب اختفاء الحشيش!

طفل ينظر إلى منحوتة )الثور الهائج( للفنان اإليطاليـ  األميركي ارتورو 
دي موديكا بعد إزالة الستار عنه في مدينة شنغهاي الصينية ويشتهر موديكا 
مبنحوتة مماثلة موجودة أمام بورصة نيويورك              )أ.ف.پ(

كونا: قال الباحث الفلكي واملؤرخ عادل الس����عدون ان اليوم االحد 
سيش����هد ظاهرة فلكية قليلة احلدوث تتمثل في استتار كوكب الزهرة 
خلف القمر.  وأوضح ان عملية االستتار تتم عند عبور القمر امام كوكب 
الزهرة حيث يخفيها ملدة تقارب الثالث ساعات، واضاف انه سيالحظ 
ان الزهرة ستقترب كثيرا من القمر مبا يسمى ظاهرة االقتران ولكن في 
الكويت لن يشاهد االستتار الن وقت حدوثه سيتم في الساعة الواحدة 

بعد الظهر بالتوقيت احمللي وسيشاهد في شرق الهند والصني.

القاهرة � وكاالت: نظم املئات من )احلشاشني( اإلسرائيليني مظاهرة 
ضخمة يوم اجلمعة املاضي في ساحة »إسحاق رابني« بوسط مدينة 
تل أبيب، للمطالبة بحرية تداول مخدر احلشيش، منددين باألزمة التي 

تعاني منها أسواق املخدرات اإلسرائيلية بسبب ندرته.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية في سياق تقريرها 
املفص����ل عن األزمة واملظاهرة، إن هن����اك صعوبة فعلية يعاني على 
إثرها أوساط املدخنني لنبات »املاريجوانا« و»احلشيش« و»القنب« في 
إسرائيل، وذلك بسبب النشاط املكثف الذي يقوم به جيراننا »املصريون« 
بالقضاء عليه � طبقا لوصفها � حيث إن اجلهود املكثفة التي قامت بها 
السلطات املصرية في الفترة األخيرة مبنع دخول املخدرات من إفريقيا 
والسودان لألراضي املصرية، ومن ثم تهريبها إلسرائيل عبر احلدود، 

كان له األثر الكبير في اختفائه باألسواق اإلسرائيلية.
 وأش����ارت يديعوت إلى أن كال من احلشيش واملخدرات الشعبية 
كانت متاحة في الس����وق اإلس����رائيلي في السنوات األخيرة دون أي 
أزمات، مضيفة أن جرعة من 10 غرامات من املخدرات أصبحت تكلف 
املدخن حوالي 200 شيكل، وذلك بسبب النقص احلاد من تلك املخدرات 
في الشهرين األخيرين، خاصة بعد العمليات التي أجرتها قوات األمن 
املصرية وسيطرتها على شحنات كبيرة من احلشيش كانت قادمة من 

الدول األفريقية املجاورة، وخاصة السودان في املقام األول.

طفل بريء.. 
وثور هائج

»البتول«.. ألبوم الماجد الجديد في عيد الفطر

االسطوانة املطرحة لألغنية لم حتقق مبيعات جيدة 
في أسواق املوسيقى في اخلليج، وبقي جناحا بقوة 

أسماء مؤديها املاجد ويارا.
الى جانب األغنيتني الس���ابقتني الالتي طرحتا 
رس���ميا، فان الفنان راش���د املاجد قد قام باطالق 
مجموعة من األغنيات عب���ر اإلذاعات واملنتديات 

اإللكترونية.

دبي � إيالف: قرر راش���د املاجد تأجيل ألبومه 
اجلديد الى عيد الفطر، بعد جناح أغنيته املنفردة 
الت���ي أطلقها مؤخرا إذاعي���ا وتلفزيونيا وحتمل 
عنوان »البتول«، من كلمات األمير الش���اعر بدر 
بن عبد احملس���ن، ومن أحلان املاجد نفسه، حيث 
القت جناحا كبيرا وانتشارا واسعا ملا حتويه من 
كلمات هادفة ومتميزة، الى جانب طريقة تصويرها 

الدرامي البدوي، املتخصص، واحملترف.
كما يأتي س���بب التأجيل الثاني بسبب عرض 
»جلسات وناسة« التي صورها املاجد مع مجموعة 
من الفنانني اخلليجيني الكبار، والتي من املتوقع 
أن تطرح ضمن أسطوانات ليزرية صوتية ومرئية 
وأش���رطة كاس���يت، خاصة أنه قدم مجموعة من 
األغنيات الفلكلورية التي يقدمها ألول مرة، وهو 
ما ميكن أن يؤثر على مبيعات األلبوم اجلديد في 
حالة طرحه الش���هر اجلاري حسبما كان متوقعا 
وأعلنت عنه بعض املصادر املتخصصة في تسويق 

وتوزيع األلبوم في االسواق.
وكان األلبوم قد تأجل أيضا في وقت سابق بسبب 
إصدار جديد منفرد أطلقه بالصوت والصورة ضمن 
اسطوانة منفردة حملت عنوان »املوعد الضائع« 
مع الفنانة اللبنانية يارا بشكل »دويتو« في جتربة 
اعتبرها البعض جديدة، ومميزة، فيما اعتبر البعض 
اآلخ���ر أنها لم حتقق النج���اح املتوقع، خاصة أن 


