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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
الواحد ميشي 5 كيلو بالسيارة إال جنه طالع من محل 

مساج صيني من كثر احلفر واملطبات.
تقرير: االحتباس احلراري يهدد 900 نوع 

من الطيور باالنقراض.
٭  واهلل يعافيكم الشعب شبع تدليك

 بس صلحوا شوارعكم.
٭   ...و»االحتباس السياسي« يهدد 9000 

نوع من السياسيين في الوطن العربي.

واحد أبواللطف

faisalalzamel@yahoo.comكالم مباشر

في األجواء التي نعيشها في الكويت البد من توضيح معنى كلمة 
»النجوى« التي يراد بها اليوم احلديث الناعم بني شخصني، ولكن 
معناها احلقيقي هو الكالم املثبط للهمم، ولهذا شن القرآن الكرمي 

هجوما عنيفا على هذه اخلصلة، فقال تعالى )إمنا النجوى من الشيطان 
ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهلل( واحلزن بفتح 

احلاء والزاي هو االكتئاب والشعور باإلحباط، واعتبر القرآن النجوى 
طريقا للمعصية )يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلثم 

والعدوان ومعصية الرسول(.
نعم، لقد كثر احلديث اليوم بهذه الطريقة املذمومة، والتي تبدأ بعبارة 

من نوع »يا عمي، خاربة خاربة، شتصلح؟«، وهي من النوع الذي 
حذر منه النبي عليه الصالة والسالم بقوله »من قال هلك الناس فهو 
أهلكهم«.. هذه خصلة متعبة للشعوب ومتلفة لألوطان وقد قال عمر 

بن عبدالعزيز عن اآلية الكرمية )ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى( ما 
يلي »ما انتجى قوم دون جماعتهم إال كانوا تأسيسا لضاللة«، والسعيد 

املوفق هو الذي يسلم من آفة اإلعانة على اإلحباط والفت في عضد 
الدولة، فقد سمع احلسن البصري رجال يقول له »أنا لم أساعد بيدي 

في الفتنة الفالنية، ولكنني تكلمت فيها فقط«.
فقال له احلسن: »يا ابن أخي، كم يدا عقرت ناقة صالح؟«.

قال: »واحدة«.
قال: »أليس قد هلك القوم جميعا؟ لقد رضوا صنيع غيرهم ومالؤهم«... 

جاملوهم.
واليوم نرى في الكويت نهجا قد اعتاد على التأليب على كل شيء وفي 

كل اجتاه، ونادرا ما يقول اجلمع من الناس ملثل هذا »اركد«، بل تبث 
صوره وينفخ في صدره فيزايد على أمثاله ـ حتى يسبقهم ـ بعبارات 

االستعالء املذموم.. »أنفخ... فيطيرون من أمامي« وهي صورة من 
صور الغرور، نعوذ باهلل من أن يدركنا وزرها، وإذا كان البد للناس 

من مديرين يقيمون أودهم ويصلحون شؤون معاشهم من تعليم 
وعالج وسواه فإن التعريض بهؤالء بدافع الهوى ال شك أنه ضار 

مبصالح الناس بسبب إلهاء هؤالء عن تفقد صالح اجلميع واالستئثار 
بهم لصالح بعض املقربني دون سائر الناس، وهذا تعد ال يرضاه اهلل 

القائل )إن اهلل يأمر بالعدل واإلحســـان( فبسبـــب ذلك تتزايد الفنت 
والبغضاء والضغينـــة، وقد رأينا كيف ازداد الفســـاد استشراء 

على يد من زعموا اإلصــالح حتى ابتعد القوي األمني بعد أن صار هو 
الهدف املفضل ملن يزعم أنه يصلح، )أال إنهم هم املفسدون ولكن ال 

يشعرون(.
ختاما، إن من واجب املخلصني بيان ما يحتاج الى بيان في التوقيت 
الصحيح، بغير هيبة من لومة الئم، وال خوف إال من اجلليل الديان 

حتى ال يصيبنا بالء »...أو ليسلطن اهلل عليكم شراركم، ثم يدعو 
خياركم فال يستجاب لهم«.

ما رأي اخلليفة عمر 
 بن عبدالعزيز
في واقعنا؟ 

فيصل عبدالعزيز الزامل
samialnesf1@hotmail.comمحطات

بداية موفقة لوزير التجارة الشاب عندما ابدى اهتمامه اخلاص باألمن الغذائي 
خاصة ان هناك من يعمل على استنزاف املوارد املالية لبلد يستورد كل شيء، 

ويدمر توازيا كل شيء في بلده، فبحرنا قارب ان يتحول الى بحر ميت آخر ال 
سمك وال مخلوقات بحرية فيه، واالرض حتولت الى صحراء قاحلة ال زرع وال 

ضرع فيها.
> > >

وإحدى أهم الوسائل التي دمرت بها الثوريات العربية في مصر والعراق 
وسورية واليمن وليبيا والسودان واجلزائر بلدانهم هو ما سمي بعمليات 
االصالح الزراعي، أي مصادرة وتفتيت املزارع الكبرى وتوزيعها كأراٍض 

صغيرة على الفالحني ممن وجدوا ان صغر املساحة يجعل احملصول الزراعي 
ومردوده املالي ال يتناسبان مع العناء والتعب لذا هجروا اراضيهم وهاجروا 

للمدن أو للخارج، وأحالوا تلك املساحات اخلضراء الى مباٍن سكنية عشوائية 
لهم وألبنائهم.

> > >
هذا االمر يتكرر هذه االيام في الكويت بعد ان متت املوافقة على جتزئة 

املزارع الكبرى املنتجة لألمن الغذائي الى مساحات صغيرة اصبحت تستخدم 
للزراعة التجميلية والترفيه االجتماعي كحال اجلواخير التي ال مواشي فيها، 

واالسطبالت التي ال خيول فيها، واملناحل التي ال نحل فيها والقسائم الصناعية 
التي ال مصانع فيها، وقد وصلت العقلية التدميرية الى املزارع الكويتية حيث 

بدأت تتحول من مزارع منتجة الى مزارع ال زرع فيها، بل بيوت ودواوين 
وحمامات سباحة لشعبنا الذي ال يشبع من الترفيه والسوالف!

> > >
وسيتسبب تقسيم وجتزئة املزارع في دفع املزارعني اجلادين الى التحول 

لتجزئة مزارعهم املنتجة الى قطع صغيرة وبيعها واالستفادة من ريع ذلك البيع 
بدال من عناء الزراعة املضني، كما تسببت عمليات التجزئة في نقص شديد في 
املياه املعاجلة حتى ان جامعة الشدادية احلكومية قد حرمت من نصيبها من تلك 

املياه التي ال غنى لها عنها حيث ان نظام التبريد فيها يقوم عليها، وقد فضل 
البعض ان تذهب املياه املعاجلة للترفيه والوناسة على ايصالها لتلك املنشأة 

العامة.
> > >

وقد الحظت اثناء زيارتي االخيرة للشقيقة قطر ان اغلب البيوت والشوارع ال 
زراعة جتميلية فيها حفاظا على مواردهم املائية، كما ان الكهرباء واملاء تسجالن 

في العادة باسم املستأجر ال بأسم املالك كي يحاسب املستهلك مواطنا كان او 
مقيما، على مقدار استهالكه كي يرشد استخدامه، بينما تسيل املياه انهارا 
كل صباح في بيوت الكويتيني لغسيل االحواش والسيارات، وقد اقترحت 

على مجلس حي منطقة اليرموك ان نضع ملصقات تنبيه حمراء على كل بيت 
يسرف في استخدام املياه العذبة الشحيحة، وهو مقترح نرجو تعميمه.

> > >
< آخر محطة: 1( بودنا من وزير التجارة الشاب ان يضع في كل جمعية 

تعاونية مكتبا منفصال حلماية املستهلك لتسهيل وصول املواطن واملقيم إليه.
2( كما بودنا منه تشديد الرقابة واحلساب على من ينهب اموال املساهمني بعد 

ان اصبحت البورصة الكويتية وهي االقدم في اخلليج االسوأ في االداء، وليس 
من املنطق ان يحاسب من يسرق مائة دينار ويترك دون محاسبة من يسرق 

مائة مليون دينار من اموال املساهمني!

األمن الغذائي 
وأمن البورصة!

سامي عبداللطيف النصف
فوز القادسية في »اآلسيوي« 

وانتصار العربي
وخسارة اجلهراء

في »اخلليج«
متكن القادســـية من الظفر بـ 3 نقاط في أول 
ظهور له في كأس االحتاد اآلسيوي بعد أن تغلب 
على السويق العماني أمس على ستاد محمد احلمد 
بهدفني دون رد في اجلولة األولى من منافســـات 

املجموعة األولى.
وفي الشـــوط األول بدأ السويق بقـــــوة بعد 
ان انفرد حمود الســــعدي بعد مرور دقيقــــتني 
باحلـــارس نـــواف اخلالــــدي الـــذي أبعد الكرة 
بصـــعوبـــة لكن رد األصفر كان ســـريعا بعد ان 
استغل نواف املطيري عرضية عبدالعــــزيز املشعان 
ليضع الكرة على ميني احلارس فايز الرشـــيدي 
وتعانق الشـــباك )8( وكاد القادسية ان يدفــــع 
ثمن تهدئة اللعب في الدقيقة األخيرة من الشوط 
بعد ان عاد الســــعدي ووضع كرة رأسيـــــة قوية 
أنقذها اخلالدي ببراعة.  وفي الشــــوط الثاني متكن 
البديل السوري عمر الســـومة من اضافة الهدف 

الثاني بعد ان استغل عرضية املطيري )51(.

فوز العربي

حقـــق العربــي فـــوزا ثمينا علـــى الوحــــدة 
االماراتــي 2-1 في املباراة التي جمعتهما على ملعب 
األخير مساء امس في اطار منافسات املجــــموعة 
الثالــــثة لدوري أبطال اخلليج وســـجل للعربي 
حســـني املوسوي )56 و63( بينما سجل للوحدة 
اســـماعيل مطر )72( وطرد مـــن الوحدة مبارك 
املنصـــوري )88( ورفع األخضـــر رصيده الى 3 
نقاط محتال الوصافة بفارق األهداف عن الوحدة 
إال أن العربي لعب مباراة واحدة بينما لعب الوحدة 

مباراتني.

خسارة الجهراء

وفي املجموعة األولى خسر اجلهراء من احملرق 
فـــي املنامة بهـــدف دون رد أحرزه اســـماعيــــل 
عبداللطـــيف )92( في املباراة التي شـــهدت طرد 
األنغولي أندريـــه ماكينغا )75( ليتصدر احملرق 
املجموعة بــــ 3 نقاط وجتمد رصيد اجلهراء عند 

نقطة واحدة.
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