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النواف: ضرورة نشر ثقافة التشجير في جميع أنحاء الكويت

توزيع 35 ألف نبتة ضمن حملة »املليون شتلة«

)أحمد علي( النائب محمد الهدية والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف خالل انطالق احلملة  

مشاركة من الصغار والكبار

عادل الشنان 

أشاد محافظ حولي الفريق 
أول متقاعــد الشــيخ أحمد 
بالــدور االجتماعي  النواف 
الذي قام به املزارع الكويتي 
مبــارك العوينــي بتوزيــع 
مليون شتلة من اجل كويت 
خضراء، معبرا عن سعادته 
بوجود مثل هذه الفعاليات 
التي تزيد من مساحة الرقعة 
اخلضراء في وطننا احلبيب 
وزيادة الوعي الزراعي لدى 

اجلميع. 
جــاء ذلك خــالل انطالق 
حملة توزيع مليون شتلة أول 
من امس في ممشــى الواحة 
مبنطقة مشــرف مبناســبة 
االحتفاالت باألعياد الوطنية.

ودعا النواف الى االهتمام 
بزراعــة النباتــات الوطنية 
كالسدر واالثل، مشيدا بدور 
املزارعــن جميعا في نشــر 
التشجير والتخضير  ثقافة 

في جميع أنحاء الوطن. 
من جهته اعــرب النائب 
محمــد الهديــة عن شــكره 
لصاحــب املبــادرة املــزارع 
العوينــي، مؤكــدا  مبــارك 
ضرورة احلث على التشجير 
والزراعة والتخضير، وهذه 
مبــادرة من مواطن يشــكر 
عليهــا والشــكر موصــول 
حملافظ حولــي لدعمه لهذه 

املبادرة وتشجيعه لها.
وقــال الهدية: نحث على 
مثل هذه املبادرات من الشباب 
الكويتي اللذين تبن جهودهم 
الواضحة وافكارهم اخلالقة، 

نؤكد دعمنا لهم.
بدوره بّن صاحب املبادرة 
املزارع مبارك العويني انه في 
اليوم االول النطالق احلملة 
مت توفيــر 3٥ الــف شــتلة، 
مؤكــدا ان احلضور مبشــر 
باخلير وستشمل التوزيعات 
االخــرى عــدة مناطــق في 
الكويــت، فالبداية مبنطقة 
مشرف وستســتمر احلملة 
في مختلف مناطق الكويت 
وستكون نهايتها في منطقة 

مشرف. 
من جهته قال عضو مجلس 
ادارة جمعية مشرف التعاونية 
علــي الفهــد إن تنظيم حملة 

»املليون شــتلة« يأتي ضمن 
االنشطة والفعاليات املصاحبة 
الوطنيــة، مشــيدا  لالعيــاد 
بــدور اهالي منطقة مشــرف 

ومــا حولهــا من املشــاركن 
في اســتالم الشتالت التي مت 
توزيعها مجانا، داعيا االهالي 
الى مواصلة استالم الشتالت 
وغرسها في االماكن املناسبة. 
وذكر الفهــد ان احلملة 
ستســتمر الــى ان تنتهــي 
اجلمعية من توزيع الشتالت 
على االهالي لتشجير الرقعة 
الترابيــة في اغلب املناطق 
املناســبة مشــيرا الــى ان 
احلملــة ســتكون انطالقة 
احلمــالت  مــن  لغيرهــا 
املشــابهة فــي التخضيــر، 
مؤكدا اســتمرار الدعم لكل 
من ميتلك مشروعا وطنيا 

يفيد االهالي واملنطقة.

إقبال كبير من األهالي على استالم الشتالت 

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

y.abdul@alanba.com.kwومضات
يوسف عبد الرحمن

جنح املمثل الكويتي الكبير علي املفيدي ـ رحمه 
اهلل ـ في دور )قحطة( في مسلسل »درب الزلق«، 

واستطاع أن يعطي هذه الشخصية )البخيلة( 
سماتها وخصالها القادمة من املجاعة والقحط 

واجلفاف واجلدب، لكن في خفة دم وقبول، وفي 
هذا السياق جنح األخ املتألق دائما األستاذ محمد 
املنصور في تقمص البخيل مبسلسل »بوهباش« 

وأتقن هذا الدور الصعب في التمثيل وجسد »لچة« 
هذا البخيل!

قال لي والدي ـ رحمه اهلل ـ وأنا صغير: يا وليدي 
ال يخدم بخيل!

ثم أضاف: والبخل عدو املرجلة!
وكبرت وناظرت احلياة فوجدت أن البخل عار 

واجلنب منقصة!
وحرصت على أن أعلم أوالدي ما ورثته من قول 

وعمل، واألحفاد إن شاء اهلل على الدرب.
يقول اإلمام علي بن أبي طالب ÿ: »يا بني إياك 
ومصادقة البخيل، فإنه يُبعُد عنك أحوج ما تكون 

إليه«!
وأيضا قوله: »البخل جامع ملساوئ العيوب، وهو 

زمام يقاد به إلى كل سوء«.
قال مالك بن أنس: »كل بيت ال يدخله الضيف ال 

تدخله املالئكة«.
لو سألت بخيالً: ملاذا ال تأكل احللوى؟ أتدرون ما 

اإلجابة؟ 
بعضنا يعتقد خوفاً من مرض السكر!

واحلقيقة هي انه يخاف مرارة اإلنفاق!!
قال اجلاحظ صاحب كتاب البخالء:
ســقام احلرص ليس له شــفاء

وداء اجلهــل ليــس لــه طبيب

ومضة: ديننا دين الوسطية وقال تعالى في 
محكم كتابه: )وال جتعل يدك مغلولة إلى عنقك 
وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً( 

اإلسراء: 29.

قال رسول اهلل ژ: »ال يدخل اجلنة خبٌّ وال منّان 
وال بخيل«.

قال الشاعر:
ً مــن ظــّن بــاهلل خيــراً مبتدئا

والبخل من ســوء ظنِّ املرء باهلل
من أجمل الكتب التي قرأتها في حياتي عن البخل 
كتاب أخونا توفيق خلف عبداهلل الرفاعي، وكتاب 
الكرماء لألستاذ أحمد أبوسيدو، وأيضا إشحفان 

املمثل اإلماراتي سلطان الشاعر الذي أجاد دور 
البخيل.

آخر الكالم: الشاعر ابن الرومي له أبيات عجيبة في 
البخل، يقول:

إذا غمــر املــال البخيــل وجدته
يزيد به يبســا وإن ظــن يَرُطُب

وليــس عجبــاً ذاك منــه فإنــه
إذا غمــر املاء احلجــارة تصلُب

احلمد هلل ان صاحبي )العوي( كرمي »بس عسر 
وينشف ريچي بالدينار«!

زبدة احلچي: ترى البخيل باملال بخيل باملشاعر، 
وفي هذا األمر اسألوا الزوجات، فالزوج البخيل 

)كارثة حياتية(!!
وتذكروا أن البخيل ليس له خليل!

يقول زهير بن أبي سلمى:
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضلِه

ِ على قومه يُســتغنى عنه ويُذمَّ
في احلياة شاهدت وتعاملت مع بخالء وكرماء، 
نسيت )القحطات( وتذكرت وتأدبت على مائدة 

الكرماء الفائزين، وتبقى احلقيقة جلية وشفافة: أن 
البخل من املهلكات، وسوء اخللق والشح مذمومان، 
ويبقى اهلل عز وجل هو الغني ونحن الفقراء »وال 

يحوشكم في احلياة قحطه«! وترى هم من الفئتني 
رجال ونساء )يد( مصكوكة والبخيل باملال ايضا 

بخيل باملشاعر والعياذ باهلل!! 

بوشهري أكد جاهزية الوزارة لموسم الصيف

1500 درجة باالختيار ملوظفي »الكهرباء« في مارس
دارين العلي

أكد وكيــل وزارة الكهرباء 
واملــاء م.محمد بوشــهري ان 
الــوزارة على أمت االســتعداد 
الستقبال الصيف املقبل، الفتا 
إلى أن الوزارة تستغل فصل 
الشتاء من أجل إجراء الصيانة 
داخل احملطات مبختلف وحدات 

توليد الطاقة.
فــي  بوشــهري  وأشــار 
إلــى أن  تصريــح صحافــي 
برنامــج الصيانــة الشــتوي 
يســير حاليا وفق ما هو معد 

لــه، لذلك نطمئن اجلميع إلى 
أن الوزارة على أمت االستعداد 
املتزايدة  لتلبية االحتياجات 
في الطلب على الكهرباء واملاء 

خاصة في فصل الصيف. 
وفيما يخص األرقام األخيرة 
بــن بوشــهري  للتحصيــل، 
أن الــوزارة تخطــت املليار و 
١4٠ مليــون دينار، وأن أرقام 
التحصيل خالل الفترة املاضية 
بدأت تزيد، وهو مؤشر جيد، 
ويدل على أن هناك متابعة من 
قبل قطاع شؤون املستهلكن، 
وهناك اهتمام من املستهلكن 

على اختالف شــرائحهم بأن 
يسددوا الفواتير التي عليهم.
من جهــة أخرى، كشــفت 
مصــادر في الــوزارة انه يتم 
كشــوف  اســتكمال  حاليــا 
التقييم السنوى لكل املوظفن 
وتخزينها في النظام اخلاص 
بالشؤون االدارية في الوزارة 
والتي مــن املقــرر أن تكتمل 
خالل األســبوع املقبل والتي 
سيتم بناء عليها منح الدرجات 
املمتازة  باالختيار واألعمــال 
وفقا للوائح والقوانن اخلدمة 
املدنيــة املعمــول بهــا في كل 

اجلهــات احلكومية ووزارات 
الدولة حسب األقدمية والتقدير 
السنوي امتياز وحسن السير 
وعدد مرات الغياب خالل السنة 

املالية احلالية.
ولفت الى ان اجمالي اعداد 
الدرجات باالختيار املمنوحة 
لــوزارة الكهرباء واملاء للعام 
املالي احلالي ١٥٠٠ درجة سيتم 
اقرارهــا ومنحهــا للموظفن 
نهاية مــارس املقبل، أما فيما 
يتعلق باألعمال املمتازة فيتم 
صرفها في مايو أويونيو من 

كل عام.

قحطة!


