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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

خووش حچي يا ألطاف اهلل
»الداخلية« نصف مليون شخص غادروا الكويت

 »برا« في االحتفاالت الوطنية.
جامعة الدول العربية تعقد قمة »توصيل 

العالم العربي« لتخفيض الفقر.
٭ ومو بعيد تكون هاألعداد راحت

 للترويج للسياحة الداخلية!
٭ وما نتمناه أال تكون من بين التوصيات 

»توصيل الفقراء« لآلخرة!

واحد أبواللطف

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة
الفجر 4.51

الشروق 6:10
الظهر 12.00

العصر 3.20
املغرب 5:50
العشاء 7:06

مشمس + غبار والرياح 
شمالية غربية سرعتها من 

25 الى 50 كم / ساعة
العظمى: 17

الصغرى: 10

أعلى مد: 
10.53 صباحا ـ 8.57 مساء

أدنى جزر:
 4.14 صباحا ـ 3.27 مساء

faisalalzamel@yahoo.comكالم مباشر

 انعكست هجرة العرب واملسلمني إلى املدن األوروبية وغيرها خالل 50 
سنة مضت في زيادة تأثيرهم هناك، فأقيمت مساجد ال حتصى وتواصل 

أهل تلك البالد مع الدين اإلسالمي سواء منهم من حتول إليه، أو من تفهمه 
جيدا بعد معايشة وعن قرب، وفي بعض تلك البالد صار للمسلمني متثيل 

في ادارة شؤون البالد كمواطنني صاحلني يحبون أوطانهم اجلديدة، مع 
احتفاظهم بدينهم اإلسالمي، السؤال املطروح، ماذا لو حدث شيء مماثل في 

فلسطني في الـ 50 سنة املاضية؟ لك أن تتصور أن الفتوى التي صدرت 
في الستينيات من قبل اليسار العربي بتحرمي زيارة فلسطني، تصور 
أنها لم تصدر وأن أعدادا ال حتصى من املسلمني قد وفدت الى املدن 

الفلسطينية واشترت العقارات وبنت املساجد واملدارس والكليات املهنية 
واجلامعات واملستشفيات، وفتحت فرص العمل للفلسطينيني مبصانع 

ومزارع يتملكها هؤالء القادمون من خارج فلسطني، خليجيون مستثمرون 
وغيرهم، كيف سيكون حال الفلسطينيني هناك؟

لقد خافت اسرائيل كل اخلوف من كثافة احمليط العربي واإلسالمي الذي 
يطوقها، ولكنها استطاعت أن تبني جدارا ضخما حماها من ذلك احمليط 

الضخم عبر إصدار فتوى مشبوهة في الستينيات عن طريق اليسار 
العربي املخترق بأمثال كوهني وهم كثر، عرفنا واحدا منهم وجنهل ألوفا 
غيره، يكتبون في صحفنا ولهم أسماء براقة، تخفي أسماءهم احلقيقية، 

بل يتصدرون املظاهرات العربية، ومع األسف انطلت تلك الفتوى اليسارية 
على بعض املسلمني، فكرروها مببررات ضعيفة، مثل استفادة اسرائيل من 
زيارات املسلمني إلظهار التطبيع معها، وهي مرادفات يسارية تسربت الى 

القاموس اإلسالمي على حني غفلة، وترتب عليها إضعاف الصامدين.
ال أزال أذكر أن الشيخ يوسف القرضاوي زار الكويت ذات مرة وأجاب 
شخصا سأله عن موضوع معني: »هل أفتى أحد في بلدكم بهذا األمر؟«.

قال: »نعم، فالن وفالن«.
فأجابه: هم أعرف بظروفكم مني.

ولو أن الشيخ القرضاوي فعل الشيء نفسه مع الفلسطينيني لكان خيرا 
لهم ولقضيتنا التي حملناهم إياها واكتفينا مبشاهدتهم على شاشات 

التلفزيون يصارعون اقتحام اليهود للمسجد األقصى وكل ما جادت به 
نفوسنا هي خطب عصماء تهز شاشات التلفزيون، ثم ال شيء.

لقد وّقعت مصر مع اسرائيل اتفاقية كامب ديڤيد منذ 35 سنة ولم 
يحدث التطبيع الذي يحذر منه القرضاوي في احلالة الفلسطينية، فالعداء 
ظاهر بني املصريني وإسرائيل ولو أن شيئا أقل من ذلك بكثير حدث في 

فلسطني، مثل إفادة اليهود من رسوم تأشيرات الدخول )...( وغيرها، 
لطبقنا مبدأ »دفع مفسدة« )استفراد اليهود بإخواننا ومقدساتنا( مقدم 

على مصلحة أخرى أقل منها فتكا، وأي مفسدة أكبر من إضعاف املسلمني 
الذين ينوبون عن األمة في الدفع عن أحد أهم مقدساتها؟!

لقد قال النبي ژ لعمار بن ياسر بعد أن اضطره الكفار الى سب النبي ژ 
حتت التعذيب »كيف جتد قلبك؟«.

قال عمار ÿ: »مطمئن باإلميان«.
قال له النبي ژ: »إن عادوا فعد«، ثم نزل قوله تعالى )إال من أكره وقلبه 

مطمئن باإلميان(، إذا جازت هذه الرخصة حلماية الفرد فهي أوجب حلماية 
أمة من املسلمني تذود وحدها عن مقدساتهم، ولقد رجع كبار من األئمة عن 

فتاوى تبني لهم فيها أمر آخر، وهلل عاقبة األمور.

»زيارة القدس« 
ممنوعة بفتوى 
يسارية قدمية

فيصل عبدالعزيز الزامل

البقاء هلل

حسني حمد عبدالرضا األمير ـ 13 عاما ـ 
الرجال: كيفان – ق2 – ش براك الصبيح – 
م5 – ت: 66616615، النساء: الشعب – ق4 

– ش عبداهلل مشاري الروضان – م 36 – ت: 
.99978552

حامد سعيد فرج ـ 54 عاما ـ الروضة – 
صالة دسمان – ق2 – ت: 99046646.

حسني خليفة عبداهلل اخلالدي ـ 41 عاما ـ 
العمرية – ق4 – ش3 – م43 – ت: 55701787.

عبداهلل منصور ابراهيم اخلارجي ـ 85 عاما 
ـ الرميثية – ق4 – ش94 – م23 – ت: 

.99496996
فؤاد عبداهلل احمد املطوع ـ 36 عاما ـ 

الرجال: الشويخ السكنية – ديوان القناعات 
– ت: 99675606، النساء: الرميثية – ق4 – 

ش43 – م57 – ت: 25642666.
قسمة محمد إسماعيل ـ أرملة يوسف 

عبداهلل أحمد القالف ـ 76 عاما ـ الرجال: 

الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: 99571866، 
النساء: صباح السالم ـ ق6 ـ ش األول ـ ج2 

ـ م35 ـ ت: 55637889.
مرعيده ضيف اهلل نهار العتيبي ـ أرملة 
سرور هواش نهار العتيبي ـ 81 عاما ـ 

العمرية ـ ق4 ـ ش3 ـ م1 ـ ت: 66061636 ـ 
60047600 ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
رجب يوسف رجب املعيوف ـ 66 عاما ـ 

الرجال: كيفان ـ ق3 ـ ش اخلليل بن أحمد 
ـ ديوان املعيوف ـ ت: 99477333، النساء: 

اليرموك ـ ق4 ـ ش5 ـ ج4 ـ م7 ـ ت: 
96600085 ـ الدفن بعد صالة العصر.
عائشة بدر مبارك عبداهلل الشطي ـ 8 

شهور ـ الرجال: العزاء مبقبرة الصليبخات 
فقط ـ ت: 66639660، النساء: الفنطاس ـ 

ق4 ـ ش15 ـ م26 ـ ت: 23902033 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

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

samialnesf1@hotmail.comمحطات

يروى أن ستة أصدقاء خرجوا في رحلة الى الغابة، وبينما هم ساهرون 
سمعوا صوت أسد جائع يقترب من خيمتهم، فبدأ خمسة منهم يلبسون 
أحذيتهم الرياضية، بينما بقي السادس على سريره جامدا ال يفعل شيئا 
حتى قارب األسد اجلائع الباب، فسألهم زميلهم الكسول: ملاذا تلبسون 

أحذيتكم الرياضية، أال تعلمون يا أغبياء أنكم لن تسبقوا األسد؟! فأجابوه 
بصوت واحد: نعلم ذلك يا ذكي، ولكننا نلبس األحذية كي نسبقك أنت 

ليتسلى األسد اجلائع بك!
> > >

ميكن تشبيه األصدقاء اخلمسة بالدول اخلليجية الشقيقة التي أضحت 
ورش عمل جادة تطور البشر وتعمر احلجر، بينما ميكن في املقابل تشبيه 
صديقهم الكسول السادس بدولتنا الفتية التي استبدلت، ومنذ عقود، العمل 

اجلاد باجلدل واللغو واألزمات السياسية املتكررة، والتي أصبح أبطالها 
الكبار وقدوة أبنائها الصغار ال العقالء واحلكماء واجلادين واملنجزين، 

بل األكثر سفها وسخفا وحمقا واألقل عمال وإنتاجا واألكثر لغوا وجدال 
وصياحا وصراخا.

> > >
وقد تسبب املسار اجلاد لألحبة واألشقاء من الدول اخلليجية خالل األربعة 

عقود املاضية، وحتديدا منذ منتصف السبعينيات، في تقدمهم السريع 
وجتاوزنا في النهضة والتقدم مبراحل عدة، بينما تسبب انشغالنا الدائم 

باملعارك السياسية التي ال تنتهي في تخلفنا واستفرادنا دون غيرنا 
باألزمات األمنية )الغزو والتفجيرات وخطف الطائرات( واالقتصادية )املناخ 

وكوارث البورصة املتكررة( والسياسية اخلطيرة القائمة حتى اليوم دون 
أن نرى أمورا مشابهة لديهم.

> > >
ومازال شعبنا الطيب وبذكاء شديد حتسدنا عليه أمم األرض األخرى، 

ينجح ويرفع على األكتاف أبطالنا الزائفني املهددين واملتوعدين الكويت 
وشعبها )الواعي( بإيقاف حالها عبر األزمات واالستجوابات واملسيرات 

واالعتصامات واإلضرابات املتتالية، ويعادي شعبنا الطيب حتى النخاع من 
يطالبنا بالهدوء والتفرغ للعمل ال للجدل.. وهيك ناس بدهم هيك أبطال.. 

مؤهلني ومدربني لتدمير وتخريب حتى بلد بحجم الصني!
> > >

آخر محطة: )1( أولى خطوات اإلصالح والنهضة هي ضرورة أن ينقلب 
رأسا على عقب »املزاج العام« اجلاهل واملؤيد للتأزمي واالستجوابات 

والتناحر الدائم، دون أن يعي املناصرون ما في ذلك من خطورة شديدة 
عليهم وعلى وطنهم ومستقبلهم، الى مزاج عام واع جديد، يرفض وميج 

ويعادي التأزمي واملؤزمني سواء كان من األغلبية أو األقلية ال فرق، فالضرر 
القائم والقادم ال مييز بني زيد أو عبيد!

)2( البلد أصبح وبحق كالسفينة التي تتقاذفها الرياح وترمي بها من 
صخرة الى صخرة.. إن جنت جنا اجلميع، وإن غرقت.. غرق اجلميع!

اخلليج مشغول 
بالعمل ونحن 
باجلدل.. العقيم!

سامي عبداللطيف النصف
بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

كان محترمًا
رمبا أنا من القلة القليلة التي كانت حتترم »غسان 
بن جدو« مذيع اجلزيرة السابق، وذلك لقدرته على 

إدارة احلوار وتأدبه الشديد مع ضيوفه وحسن 
أدائه وهي صفات باتت معدومة أو شبه معدومة 

اآلن!
ظل احترامي له قائما حتى وقع في الفخ اإليراني 

و»تطّهر« من أموال اجلزيرة بأموال حزب اهلل 
»الطاهرة«!

قرأت له قبل أيام مقالة طويلة وأعتقد أنها مهمة ملن 
يريد اكتشاف محاوالت التهوين وبث الضعف في 

اجلسد العربي، و»أبلسة« بعض املثقفني العرب ممن 
رهنوا أنفسهم كعمالء صغار في جيوش التجهيل 

التي تقودها إيران ضد الشعوب العربية!
في املقال يبدي »بن جدو« امتعاضه من ثورات 

الربيع العربي ويشكك فيها إلى حد وصف الثوار 
بالغوغاء، ويعيب عليها عدم وجود فالسفة يقودون 

هذه الثورات مدعما رأيه بفالسفة قادوا الثورة 
البلشفية والثورة الفرنسية!

قد يبدو »بن جدو« مصيبا في رأيه لدى من أحسن 
النية ومن ال يعرف تبعية »بن جدو«، ولكن من 

يعرف يبدو له اخلبث والتهوين واإلضعاف ورجم 
العرب باإلهانات املعروفة املصدر!

ما يعرفه »بن جدو« وأخفاه أن الديكتاتورية أيضا 
فلسفة تصنع الثورة، وما عرفته بلدان الربيع 
العربي من ديكتاتوريات كفيلة بتفجير ثورات 
ليست بحاجة إلى »جان جاك روسو« وال إلى 

»ماركس«!
ملاذا ال يكون للثورات العربية فالسفتها اخلاصون 

بها ممن قهرهم اجلوع واخلوف ودماء أهليهم 
املسفوحة في شوارع مدنهم؟

ملاذا ال يكون »البوعزيزي« فيلسوف الثورات 
العربية مبا لقيه من ظلم بنّي؟

من قال إن للثورات عقوال حكيمة مثقفة واعية 
مستريحة تنّظر وتتفلسف؟

كيف سنقول للمقهور في تونس وفي ليبيا ومصر 
وسورية واليمن انتظر حتى يخرج لك فيلسوف 

من حتت األرض لينّظر لثورتك؟
أرى »بن جدو« كتب مقالته من واقعه املترف 

املرفه، ولم تؤثر فيه الدماء التي سالت واألرواح 
التي أزهقت، وال أثرت فيه قبائل الثكليات العربيات 
الالئي كانت أرواح أبنائهن قرابني استعادة الكرامة 

والتخلص من القهر واخلوف واجلوع!
وكم يكون بن جدو منصفا أو صادقا لو أنه 

استشهد بالثورة اإليرانية التي سبقت الربيع 
العربي بثالثني عاما هل كان لها فيلسوف؟ وهل كان 
»اخلميني« هو فيلسوفها؟ وما الذي أثمرته فلسفة 

اخلميني في البستان اإليراني؟

لبناني يصنع أغنى مسبحة باألحجار الكرمية 
حتمل أسماء اهلل احلسنى

..ولبناني باع بيته ليسكن مع زوجته في مغارة
التنفيذ فريق مؤلف من 4 أشخاص، 
وذلك بعدما أطلق العنان ملخيلته 
في تقسيم الغرف وتصميمها، وفي 
استعمال الطني بطريقة مبتكرة في 

كل ثناياها.

غينيس لألرقام القياسية« بأهرامه 
الضخمة )يبلغ طول الواحدة منها 
15 مترا(، وبكمية اخلشب واملسامير 
والبراغي املســــتعملة فيها، لوال 
احلريق املفتعــــل الذي أتى عليها 

منذ 4 سنوات.
ال خوف ينتابك أثناء جتوالك 
في أنحاء هذه املغارة الواقعة في 
الترجمة  املتاهة«، وهــــو  »وادي 
العربية لكلمة »بدادا« السريانية، 
فلقد قسمها مالكها إلى غرفة جلوس 
نــــوم، ومطبخ وحمام،  وغرفتي 
إلى باحــــة خارجية.  باإلضافــــة 
وحسب كالم ســــليمان، استغرق 
حتويل املغارة إلى منزل فعلي نحو 
4 أشهر، واستخدم فيه بعض أحدث 
معدات احلفر. وأشرف على عملية 

دبيـ  أ.ف.پ: صنع حرفي لبناني مقيم في باريس 
ما يعتقد انها أغنى مسبحة باألحجار الكرمية في 
العالم حتمل أسماء اهلل احلسنى، إذ حتتوي على 
أكثـــر من 16700 حبة من املاس والياقوت األزرق، 
بحســـب ما أوضح صانع العمـــل لوكالة فرانس 

برس األحد.
وقال ناجي أوبا الذي يعمل منذ عقود في صناعة 
وزخرفة االعمال الفنية املصنوعة من املجوهرات 
ان »مســـبحة الرحمن« كما يطلـــق عليها »فريدة 
من نوعها في العالم وهي مرشـــحة لنيل شهادة 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية«.
وتتكون املسبحة من خرزات بيضاوية مصنوعة 
من الذهب األبيض عيار 18 قيراطا مع نقش على كل 
خرزة ألحد أسماء اهلل احلسنى، لتكتمل األسماء على 

جميع خرزات املسبحة البالغ عددها 99 خرزة.
وقال أوبا لوكالة فرانس برس »ان املسبحة هي 
نتيجة عمل دقيق وطويل استمر أكثر من سنتني 
وتطلبت الكثير من األبحاث واجلهد للوصول الى 

مسبحة تتسم بالكثير من الفخامة باالضافة الى 
انها تتميز بقيمة دينية كبيرة«.

وزينت اخلرزات البيضاوية بالياقوت األزرق 
النادر فيما اســـتخدمت حبات املاس ذات النقاوة 
اخلالصة لنقش أسماء اهلل احلسنى على اخلرزات 

البالغ عددها 99 خرزة.
وأكد أوبا لوكالة فرانس برس ان املسبحة »تتميز 
بوحدة اللون وصفائه، حيث يسود التكامل اللوني 
جميع اخلرزات، باالضافة إلى املنارة والفواصل، 
كما ان الدقة في صناعتها أخرجت جميع اخلرزات 

في شكل متماثل ومنسق«.
واضاف »أردت ان أصنع مســـبحة تتحول الى 
تراث فني معاصر مشبع مبعاني الذوق واجلمال 
والدقة والفخامة، مع رســـالة محبة وسالم في آن 

واحد«.
وحتتوي املســـبحة على 13084 ياقوتة زرقاء 
و3661 ماســـة، ما يجعلها األغلى عامليا من ناحية 

القيمة املادية بحسب أوبا.

وجوده فيها يتالءم مع طبيعة 
النــــاس الذين فضل  تعاطيه مع 
االستعاضة عنهم بالطبيعة العذراء، 
وذلك بعد اختياره العيش في مغارة 

حفرها في قلب اجلبل.
اهتمــــام لديــــه باألحداث  وال 
السياســــية أو االقتصاديــــة، بل 
مبغارتــــه، التي غدت مقصدا لكل 
من يســــتهويه نوع مختلف من 

احلياة.
سليمان سليمان، صاحب البيت 
)املغارة(، قال: »لقد جنح اإلنسان 
فــــي احملافظة علــــى وجوده عبر 
مئات اآلالف من السنني من خالل 
الكهوف، في حني أن املنازل التي 
بناها لم يتعد عمرها بضعة آالف 
من السنني. هذه املغارة تبث الدفء 
شــــتاء وحتتفظ بالبرودة صيفا، 
مما يبعدنا عن األعباء االقتصادية 

املترتبة على تأمينهما«.
وقبل 5 أشهر، حسب »الشرق 
األوسط« انتقل سليمان إلى السكن 
في مغارته الواقعة في وادي بدادا 
ببلــــدة تفاحتا، في جنوب لبنان، 
وذلك بعدما اضطر إلى بيع منزله 
في بلدة البيسارية، اجلنوبية أيضا، 
الــــذي يصفه ب»التحفــــة الفنية 
والثقافية« واملؤلف من 3 طوابق، 

إثر مصادرة املصرف ممتلكاته.
وبحسرة يشــــير سليمان إلى 
صورة جتســــد حلم حياته، وهو 
غرفة املطبخ داخل املغارة»متحف بدادا« الذي كاد يدخل »كتاب 

وفاة أكبر نعجة في العالم عن عمر بلغ 26 عامًا

لندن ـ وكاالت: في بريطانيا ماتت أكبر نعجة 
 في العالم عن عمر بلغ 26 عاما، النعجة التي لقبت
 بـ »تويجي« ســـقطت من تلـــة عالية بالقرب من 

سطح البحر ولقيت مصرعها.
ويقول صاحب هذه النعجة الذي يدعى »كروفتر 

جون« ان النعاج ال تعيش أكثر من 12 عاما ولكن 
نعجته هذه كان من املمكن ان تعيش سنوات أخرى 
لوال سقوطها املأســـاوي ويضيف انها أجنبت له 
الكثير من املواليد وأن أســـنانها كانت كاملة ولم 

تسقط منها أي سن.

النعجة »تويجي«

صندوق سيجار كوبي
 سعره  475 ألف دوالر 

هافاناـ  أ.ف.پ: بيع اجلمعة املاضي صندوقا للسيجار 
صنع يدويا على شــــكل مصنع الســــيجار في كوهيبا 
مقابــــل 475279 دوالرا خالل مزاد علني اختتم الدورة 
الرابعة عشــــرة من مهرجان هافانا، بحسب ما أفادت 
الصحافــــة احمللية. وهذا الصندوق الذي يحتوي على 
520 سيجار »كوهيبا« والذي بيع بأعلى ثمن في املزاد 
من بني الصناديق الستة املعروضة، اشتراه رجل أعمال 
إيطالي فضل عدم الكشــــف عن هويته، بحسب وكالة 
األنباء الكوبية »برينســــا التينا«. وقد سمح هذا املزاد 
بجمع مبلغ إجمالي قدره 963759 دوالرا يخصص لقطاع 

الصحة العامة في كوبا، وفق العادة املعمول بها.
وقد اشـــترى داغ هولومبو املسؤول عن شركة 
»باسيفيك سيغار« في هونغ كونغ صندوقي سيجار، 
أولهما يحمل عالمة »بارتاغـــاس« التجارية مقابل 
79210 دوالرات وثانيهما »مونتيكريســـتو« مقابل 

105600 دوالر.


