
االربعاء 21 ديسمبر 2011
51

أمانةمحطات samialnesf1@hotmail.comalomaire12@yahoo.com

في 1952/1/26 أحرق الشاب األرعن أحمد حسني وصحبه من أعضاء »حزب مصر 
الفتاة« القاهرة، مستغالً نقمة الشعب املصري على مذبحة الشرطة باإلسماعيلية في 
اليوم السابق التي تسبب فيها وزير الداخلية الوفدي الشاب فؤاد سراج الدين، وقد 

نتج عن ذلك احلريق الشهير حالة عدم استقرار سياسي واضطرابات انتهت بانقالب 
1952 املشؤوم، مصر وليس القاهرة فقط حتترق هذه األيام بأيدي شبابها في 

انحدار آخر يوصل سريعا ملشروع الفتنة الكبرى التي سينتج عنها تقسيم مصر 
وإشعال احلرب األهلية فيها.

> > >

وقد وصلت مصر احلبيبة للحالة املأساوية احلالية ضمن مشروع شرير سيق 
له الشباب املصري بطهارتهم وحسن نيتهم، وقد بدأ املخطط قبل سنوات عشر 

وبشكل تصاعدي شوه فيه وبشكل مبالغ فيه صورة النظام السابق وزاد من 
احلنق الترويج ملسلسل التوريث ثم التزوير الفاضح وغير املبرر النتخابات مجلس 
الشعب، تاله إبعاد رجال الداخلية مع بداية هذا العام وعزل رجال اجليش هذه األيام 

لتعم الفوضى ويهرب املستثمرون والسائحون وتتفشى بطالة الشباب فيسهل 
جتنيدهم لتخريب بلدهم كما حدث في لبنان 1975 وعراق 2003 وقبلهما الصومال.

> > >

إن الشباب في مصر والكويت كذلك هم النقاء وصفاء السريرة، وهم من يرتفعون 
بطهارتهم فوق التخندقات الفئوية والطائفية والقبلية إال انهم ليسوا دائما على حق، 
خاصة مع قلة اخلبرة والتجربة فهم خير من يهدم القدمي إال انهم ليسوا بالضرورة 
أحسن من يبني اجلديد، فقد انتهى حراك الشباب لدينا قبل سنوات قليلة بالتحول 
للنظام االنتخابي احلالي الذي أسس وأّطر للفساد التشريعي القائم وغير املسبوق 

في تاريخ الكويت.

> > >

وعودة لألوضاع العربية الراهنة وحقيقة ان دخول العديد من دولنا العربية في 
»هوجة« اخلريف العربي هو اجلزء األسهل من املعادلة، اما اجلزء الصعب والتحدي 

احلقيقي فهو في اخلروج السالم من تلك »الهوجات« او الثورات التي ميكن تشبيهها 
مبجموعة من البشر سقطت في وقت متقارب في بحر هائج متالطم األمواج، الذي 

يجيد العوم سيخرج أوال )تونس(، سيتلوه من ميلك مؤهالت اخلروج كاجلسد 
الرياضي واللياقة البدنية إال انه ال يتقن السباحة بشكل جيد )ليبيا(، اإلشكال 

احلقيقي هو في ثقيل الوزن كبير السن الذي قد ال يخرج قط ساملا من أعماق ذلك 
اليم )مصر، اليمن، سورية، وحتى العراق والسودان واجلزائر الحقا(.

> > >

آخر محطة: )1( هلل الشباب املصري املغرر به حلرق تراث مصر الذي ال يعوض ومنه 
مجموعة كتب »وصف مصر« التاريخية، في مكتبة البابطني مقابل اخلارجية نسخة 

أصلية نادرة لتلك املجموعة اشتراها محب الكتب والتراث واألدب األخ عبدالكرمي 
البابطني من مزاد في لندن مببلغ ضخم وقد عرض عليه بعد وقت قصير ضعف 

املبلغ اال انه رفض البيع، جزى اهلل األديب والشاعر عبدالكرمي وآل البابطني الكرام 
كل خير على إنشائهم مكتبة البابطني العامرة التي رفعت اسم الكويت عاليا في 

منتديات الثقافة والفكر واألدب العربي والعاملي، وأخزى اهلل كل من حاول إفشال 
ذلك املشروع الكويتي غير الربحي اخليّر.

)2( نرجو من الشباب الكويتي الواعي ان يطلبوا ممن يدعي حبهم وودهم ان يتنحى 
ويعلن اعتزاله ليتيح لهم الفرصة هذه األيام للوصول ملجلس األمة لتحقيق أفكارهم 

وطموحاتهم الهادفة خلدمة وطنهم وليرفعوا شعار »كفاية« لبعض املرشحني.
)3( من يرفض االعتزال اعلموا انه ال يستهدف الصالح العام بل يخدعكم ويستغلكم 

للوصول ملكاسبه الشخصية وزيادة ثروته على حساب مستقبلكم، فانبذوه 
واعتزلوه وادعموا ترشح شباب واعملوا على وصول دماء جديدة نقية وطاهرة 

للبرملان وان تخدعوا مرة فخادعكم املخطئ واملذنب، اما ان تخدعوا كل مرة فأنتم 
امللومون، ولن أقول: املغفلون، فأنتم يا شباب األمة أملنا وحلم مستقبلنا وأنتم أذكى 

بكثير من ان يتكرر خداعكم من نفس األسماء وحتت نفس الشعارات البراقة.
)4( حتية قلبية لصديق الكويت اللواء حسام سويلم ودفاعه القوي في وسائل 
اإلعالم هذه األيام عن مصر العزيزة أمام من يستهدف أمن شعبها ومستقبل 

شبابها.

ونحن نعيش موسم االنتخابات في هذه االيام ال 
يخلو اجلو العام من الكثير من اآلفات واالخطاء 
والزالت التي ترافق هذه العملية االنتخابية وهي 

بعد ذلك تلقي بظاللها السلبية على املجتمع وعلى 
ترابط الناس وسالمة اعراضهم وقد تؤدي الى 
نشر احلقد والضغينة بني ابناء الوطن الواحد 

وتتسبب في املزيد من الترهل والضعف، لذلك 
وجدت نفسي ملزما بالتطرق الى هذه اآلفات 

االنتخابية والتنبيه إليها لعلنا ننجو من الوقوع في 
هذا الوحل املدمر.

فمن ابرز هذه اآلفات الكالم في اعراض الناس دون 
علم او دليل ورمي االبرياء في اعراضهم وذممهم 

ملآرب انتخابية بل قد يتعدى االمر الى اختالق 
وقائع غير موجودة باالصل والصاقها ببعض 

املرشحني للنيل منه كذلك التسرع في نقل االخبار 
قبل التثبت منها وخاصة في مواقع التواصل 

االجتماعي على االنترنت وخصوصا »تويتر« كل 
ذلك يوقع هؤالء في محظور شرعي وفي محرمات 
قد تورد قائل هذه االخبار او املعلومات املهالك في 

اآلخرة، ولعل من ابلغ الزواجر في هذا املوضوع 
حديث الرسول ژ عندما قال »من قال في مؤمن 
ما ليس فيه أسكنه اهلل ردغة اخلبال حتى يخرج 

مما قال« رواه أحمد وابوداود. وردغة اخلبال 
معناها عصارة اهل النار.. فلنحذر من التقول 

على الناس مبا ليس فيهم حتى ال نقع في االثم 
العظيم، كذلك جاء في احلديث عن النبي ژ »بئس 

مطية الرجل زعموا« وهناك يرشد الهدي النبوي 
الى عدم اتخاذ كالم الناس واقوالهم مطية او اداة 

يصعد عليها االنسان ويتخذها منهجا له في حديثه 
واخباره، الن الكثير من الناس في هذه االيام يحب 

ان يكون مصدرا لالخبار وليس لديه شيء سوى 
قالوا وسمعت ومكتوب في تويتر، وهذا وال شك 

منهي عنه وعلى املسلم االبتعاد عن هذه االساليب 
التي توقعه في االثم والذنب وهو ال يدري.

ان في االنتخابات آفات كثيرة احاول في املقاالت 
املقبلة التطرق إليها بشكل مفصل وواف وهي 

على سبيل املثال الرشوة وشهادة الزور والغيبة 
والنميمة وغيرها الكثير لعلنا نخرج من هذه 

املعركة االنتخابية بأقل اخلسائر ليس باالصوات 
ولكن من الذنوب واخلطايا والكبائر التي توقع 

الناس في سخط اهلل وغضبه، وهو ما يهمنا، فرضا 
اهلل عز وجل مقدم على كل شيء.. فمن التمس 

رضا اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه وأرضى عنه 
الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل سخط 

اهلل عليه واسخط عليه الناس.

الشباب ليسوا 
دائماً على حق!

عبداللطيف عبدالوهاب العميريسامي عبداللطيف النصف

آفات 
االنتخابات!

إرفع علم بالدك
وشجع أبطالك

الراعي الرسمي للوفد الكويتي المشارك
في دورة األلعاب العربية

راعي منتسب
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خرج »األزرق« من الدور نصف النهائي ملسابقة كرة 
القدم ضمن دورة األلعاب العربية وفقد فرصة املنافسة 
على امليدالية الذهبية بعد خسارته أمام األردن 2-0 
بعد االجتاه الى شوطني اضافيني اثر اداء سيئ أمس 
في العاصمة القطرية الدوحة التي حتتضن منافسات 
الدورة حتى بعد غد اجلمعة. وس����جل هدفي األردن 

عبداهلل ذيب )95 و120 من ضربة جزاء(.
وس����يلعب منتخبنا على املركز الثالث وامليدالية 
البرونزية غدا اخلميس أمام فلس����طني التي خسرت 
أمام البحرين 1-3 أمس أيضا في املباراة األولى من 
الدور نصف النهائي، فيما ستقام املباراة النهائية بني 

املنتخبني البحريني واألردني بعد غد اجلمعة.
استحوذ األزرق على زمام املبادرة في الدقائق العشر 
األولى من املباراة، بعد أن أجاد العبونا في تناقل الكرة 
وامتالكها بشكل صحيح وإيصالها بسالسة الى املرمى 
األردني، وبدأ مدرب منتخبنا الصربي غوران توڤاريتش 
املباراة بتشكيلة متوازنة ضمت: خالد الرشيدي في 
حراسة املرمى ومن أمامه خط دفاع مكون من يعقوب 
الطاهر وفهد عوض وسلطان صلبوخ وعامر املعتوق 
وفي الوس����ط فهد األنصاري وطالل العامر وجراح 
العتيقي ووليد علي وفي املقدمة يوسف ناصر ولعب 

بدر املطوع مساندا له كمهاجم ثان.
وبادر بعد ذلك املنتخب األردني بالتقدم الى الهجوم 
بعد أن حترر من حتفظه الدفاعي وكاد »األردنيون« أن 
يفتتحوا التسجيل في العديد من الفرص اخلطرة التي 
سنحت لهم عبر الهجمات املرتدة التي نفذوها بشكل 
جيد، لوال إجادة مدافعينا في التعامل معها تارة، وتألق 

الرشيدي في الذود عن مرماه تارة أخرى.
ورد العبونا بضغط هجومي أكبر وكاد يوسف 
ناصر أن يخطف هدف السبق بعد أن وصلت اليه 
عرضية »باملقاس« على رأس���ه حولها قوية الى 
املرمى األردني بيد أنها ضربت العارضة وذهبت 

الى خارج امللعب )19(.

وحاول وليد علي من جديد من خالل إطالقه تسديدة 
قوية من 25 مترا أبعدها احلارس األردني لؤي العمايرة 

بصعوبة بالغة الى ضربة ركنية )43(.
وفي الشوط الثاني، تعرض منتخبنا لضغط هائل 
من الهجوم األردني بعد أن أبعد احلارس الرش����يدي 
العديد من الفرص اخلطرة مبساعدة خط الدفاع، وتكفل 
القائمان والعارضة بإبعاد بعض الفرص اخلطيرة في 
أحيان اخرى. وحاول األزرق استعادة توازنه وإراحة 
خط الظهر من الفرص املتوالية رغم األداء السيئ على 
الرغم من إدخال غوران لعبدالعزيز املشعان واملدافع 
خالد القحطاني بديلني للعتيقي وصلبوخ، في خطوة 

منه لتنشيط خطي الوسط والدفاع.
وس����ارت املباراة في وقتها األصلي حتى النهاية 
بالتعادل السلبي ليتجه املنتخبان الى شوطني اضافيني 
لفك االرتباط. ومع بداية الشوط اإلضافي األول، جنح 
املنتخب األردني في تسجيل هدف التقدم عبر خطأ 
في تشتيت الكرة من األنصاري ليتلقاها العب األردن 
عبداهلل ذيب ويطلقها صاروخية عجز الرشيدي عن 

إبعادها لتسكن شباك األزرق )95(. 
وأضاف املنتخب األردني الهدف الثاني عبر ركلة 
جزاء اثر طرد الرش���يدي لعرقلته مهاجم األردن، 
نفذها الذيب بنجاح على ميني املطوع الذي تولى 

حراسة مرمى األزرق )120(.

الثويني يحقق فضية في »السباحة«

وضمن منافسات السباحة، أضاف السباح عبداهلل 
الثويني ميدالية فضية جديدة للكويت في سباق 100 
متر ظهر للرجال بقطعه املسافة بزمن 56.40 ثانية 
ضمن منافسات السباحة. وأحرز منتخبنا للسباحة 
املكون من عبداهلل الثويني ويوسف العسكري ومحمد 
مدوه وس����لمان قلي برونزية سباق التتابع 4 مرات 

100م حرة بزمن )33.25.18 د(.
الدوحة - ناصر العنزي  ٭

)أ.ف.پ( طالل العامر يبعد الكرة برأسه من أمام العب وسط األردن 

خسر من األردن في نصف نهائي الدورة العربية

»األزرق« مايترقع.. من سيئ إلى أسوأ


