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محمد هالل الخالدي

نظرات

البداي���ة كنت أضح���ك على  ف���ي 
العريضة ف���ي صحفنا  املانش���يتات 
اليومي���ة وهي تتح���دث عن مجموعة 
ال� 26، استغربت أن يتصدر خبر عن 
عدد من املواطن���ن ذهبوا ملقابلة ولي 
األمر، الصفحات األولى، غير أن األمر 
استمر ألكثر من يوم واملوضوع نفسه 
يتكرر عل���ى الصفحات األولى يوميا، 
فما احلكاية؟ هل دخلنا مرحلة جديدة 
في عالقتنا بالسلطة وبولي أمرنا، أم 
أصبحنا لبنان ثانيا بأوصاله املقطعة 
التي ال تنتهي، »إش���ي«  ومس���مياته 
مجموعة 14 آذار و»إشي« مجموعة فالن 
ومجموعة عالن وتيار املستقبل وتيار 
املاض���ي وكتلة عون وكتلة »ما بعرف 
شو«، هذا غير أسماء احلكومة الغريبة 
العجيبة، 6 ونص معطل و4 + 1 وكأن 

العملية اختبار ملادة الرياضيات؟ 
قرأت أسماء أعضاء مجموعة ال� 26 
والحظت أن فيهم من خيرة أبناء البلد، 
كما قرأت محتوى رسالة هذه املجموعة 
ووجدت أنها دعوة وطنية حلماية املال 
العام وإعادة فرض القانون وهيبة الدولة، 
ما احلكاية إذن ملاذا كل هذا الغضب وملاذا 
يصبح مثل هذا التحرك موضوعا دسما 
تتناوله الصحف على صفحاتها األولى 

يوميا على مدى أسبوع؟
حرية مخاطبة السلطات العامة أمر 
مكفول بالدستور لكل مواطن، وعلينا 
جميعا أن ندعم مثل هذا التحرك ألنه 
يوثق العالقة الطيبة بن احلاكم واحملكوم 
بصورة أفضل، مع التأكيد على احترام 
سلطة البرملان وممثلي الشعب، فليس 
كل حترك بهذا الش���كل يعني جتاوزا 
لسلطة ممثلي األمة، كما ال يجوز احلكم 
على النوايا واتهام أعضاء هذه املجموعة 
بأن لديهم أجندة خاصة غير ما أعلنوه 
وصرحوا به في بياناتهم. فإذا تبن فعال 
أن هناك نوايا أخرى غير النوايا املعلنة 
فحينها ميكن احلكم على املجموعة بل 
إلزامها بالتوقف عند حدودها بالوسائل 
املشروعة، أما أن تصدر األحكام بصورة 
مسبقة وكأن هناك من يعلم الغيب فهذا 
أمر مبالغ فيه بدرجة كبيرة ولس���نا 
بحاجة إلى دوام���ة أخرى فالبلد »فيه 
اللي مكفيه«. تذكروا أن كل صراع بن 
طرفن سيساهم في املزيد من االنقسام 
ومتزي���ق الوحدة الوطنية، تذكروا أن 
احلرب األهلية التي مزقت إخوتنا في 
لبنان على مدى 17 عاما كانت بدايتها 
مثل هذه األسماء والتسميات السخيفة، 
عدد من املواطنن قاموا مبقابلة صاحب 
أفكارهم  السمو األمير وعرضوا عليه 
حول أهمية حماية املال العام هل يستحق 
مثل هذا احلدث العادي كل هذا املهرجان 
اإلعالمي »والهلليلة الفاضية«؟ بالنسبة 
لي إذا كانت نوايا االخوة في مجموعة 
ال� 26 هي ما جاء في بيانهم فأمتنى لو 
كنت معه���م، أمتنى أن يقبلوني معهم 
عضوا »من خارج املجموعة« � كما أن 
الكويت عضو بالناتو من خارج احللف 

� ليصبح اسمها مجموعة 26 + 1.
bodalal@hotmail.com

األصول واألنس���اب تلك الكلمات تتداولها لألس���ف بعض 
مجتمعاتنا العربية إلى اآلن، بل جند أن كثيرا من األس���ر تقف 
حائال أمام إمتام بعض الزيجات والسبب هو البحث عن النسب 
واألصل، وهذا ما أس���تغربه من مجتمعاتنا العربية واملجتمع 
الكويتي باألخص! وقبل الس���ؤال ما هو االرتباط بن النس���ب 
واألص���ل والزيجات وزهور األقص���ى؟ اجعلوني أقص عليكم 
احلكاية، حيث ستكتش���فون أن ما أعنيه يصب في وعاء واحد 

وهو املال. 
احلكاية أتت من »جتمع اخلميس« والذي ذكرته لكم من قبل 
ان���ه اليوم الوحيد الذي أجلس فيه م���ع أصدقائي املقربن لي، 
وكان اخلميس املاضي يوما مميزا جدا والسبب يرجع إلى تغيير 
املكان، فقد جرت العادة أن جنتمع في الدسمة ولكننا اتفقنا فيما 
بيننا على أن نذهب هذا األسبوع إلى الشاطئ من باب التغيير، 
وبالفعل ذهبنا وجلسنا على أحد شواطئ الكويت واستمتعنا 
بجمال اجلو والرفقة اجلميلة والسماع إلى سيدة الغناء العربي 
)أم كلثوم(، ما جعلني أعيش بعض الساعات من الهدوء النفسي 
الذي أنتظره كل أسبوع، وأثناء تلك اجللسة وجدنا زهور )زوزو( 
كعادتها حترك الهدوء الساكن تطرح سؤاال على كل واحدة فينا: 
ما الس���بب في عدم الزواج ملن لم تتزوج منا؟ أما األخريات منا 
فطرحت عليهن ما أس���باب طالقهن؟ )تقولون جتمع املطلقات 
والعوانس( املهم كل منا قامت باإلجابة إلى أن أتى دور)زوزو( 

وهنا تبدأ حكايتي معكم اليوم من إجابة زهور. 
كانت حكاية زهور عن عدم زواجها أن كل من يأتي لها للزواج 
تقف أس���رته بوجهه لعدم وجود أصول نسبية لزهور، وهنا 
استوقفتني إجابتها إن زهور مثل أي فتاة عربية جميلة الشكل 
بل من املمكن أن أقول بالفعل فائقة اجلمال، وذات أخالق عالية أما 
دراستها فهي إنسانة مثابرة على حتصيل أعلى الدرجات العلمية 
ليس ذلك فقط بل شديدة احلرص في دراستها بأن اختارت الندرة 
في تخصصها العلمي كل هذا ولألسف، وتقف في صفوف من لم 
يتزوجن بسبب األصل والنسب ولن أخوض في تعاليم اإلسالم 
وما حثنا عليه رسولنا الكرمي من اختيار الزوجة ولكن سأطرح 
سؤاال ملن يتباهون باألنساب واألصول، أليس األقصى هو من 
أصول اإلسالم؟ مهال ال تستغربوا من سؤالي ألنني أعنيه، ملاذا 
لم أجد هؤالء ممن يدعون األنساب واألصول يدافعون اليوم عن 

األقصى وما يحدث له من أهوال في تلك الفترة؟ 
عندما قمت باملقارنة في بداية مقالتي كنت أعني ما سأذكره 
عليكم اآلن، عندما أشبه زهور باألقصى فإنني أعني هذا التشبيه، 
أليست زهور فتاة عربية تتكلم لغة القرآن وحتمل صفات ديننا 
اإلسالمي، ملاذا نضحك على أنفسنا ونعلق أسبابنا على حاملة 
النسب واألصل، ما ينقص زهور ينقص األقصى وهو املال! نعم 
املال فلغته دائما األقوى في العالم، فإذا كانت زهور أو غيرها ممن 
لم يتزوجن بسبب األصل والنسب ميتلكن املال ألصبحن ذوات 
نسب أرستقراطي! ولكن لألسف هي عربية وكما قلنا ينقصها 

اجلاه واملال وهذا ما يربط بينها وبن األقصى!
األقصى عربية مهد األديان السماوية منذ سنوات كثيرة تضرب 
وتنتهك محارم مسجدها ويعذب من يسكنها، قضية األقصى ال 
يوجد من يدعمها ماديا لتصبح عربية األنساب ويدافع كل منا 
عنها، فقط نكتفي بالشجب واالستنكار! والسبب هو لغة املال، 

كانت تلك حكايتي معكم اليوم زهور األقصى.
> > >

كلمة وما تنرد: ي���ا جماعة اخلير األدب فضلوه على العلم، 
أستغرب من بعض أهل التعليم التلفظ ببعض العبارات اجلارحة 
للطالب، ترى يا جماعة اخلير اعيالنا ما دخلناهم اجلامعات عشان 

ينسبون وينهانون، وال تقول هذا كويتي وهذا وافد.
atach_hoty@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

زهور األقصى

محلك سر

»شكل قضية القروض قضية مو راضية تخلص إال 2050م، 
وبعض نوابنا ما عنده غير هذه الشغلة، بالطبع ما أقصدهم 
كلهم، ولو صار ومر مقترح إسقاط القروض فسيكون مبثابة 
مقلب بايخ جدا في حق املواطن املتعفف القنوع غير املقترض 

أو من اقترض قرضا يسيرا وما أكثرهم«.
كيف يقال إن إسقاط القروض مطلب شعبي؟ ومن هو الذي 
له احلق في إضفاء كلمة »شعبي« على كل مطلب ظالم ليس 
فيه معنى العدالة وال روح الشريعة؟ ومن يتذرع بضرورة 
إسقاط قروض املواطنن بخوفه من سقوط ديون العراق دون 
أن يستفيد املواطن، نقول له: من قال لك ان الشعب الكويتي 
أصال راض أو مستفيد من إسقاط ديون العراق؟ »ترى طقتن 
بالرأس توجع«، يعني املواطن باحلالتن خسران، سيخرج 
م���ن املولد بال زيت وال حمص، فال هو الذي رأى ش���يئا من 
ديون العراق للكويت، وال هو الذي استفاد من الطفرة املالية 

األخيرة في بالده، وال أظن هناك ظلما بعد هذا.
وليس هناك أدل على أن األصوات املنادية بإسقاط القروض 
بنوعيه���ا، ديون العراق أو دي���ون بعض املواطنن، ال متثل 
أصوات أغلب الش���عب، من س���قوط املقترح في قبة نواب 
الش���عب أنفس���هم أكثر من مرة، لذا أدعو اهلل أن يسقط كل 
من ينادي بإس���قاط حقوق الش���عب الكويتي سواء قروض 
الكويت لدى العراق أو ل���دى بعض مواطنيها، فليس ألجل 

هذا انتخبهم الشعب.
في اخلتام، أوجه رس���الة بالبريد املستعجل إلى النائب 
الذي منحته صوتي وصوت كل من يعز علي من أهلي وذلك 
للمرة األولى في انتخابات 2009، وإن شاء اهلل هذه األصوات 
ليست األخيرة، إلى النائب الفاضل ضيف اهلل بورمية أقول 
فيه���ا »إذا كانت بينك وبن األخ أحمد باقر خصومة.. فليس 
لنا ذنب نحن املساكن في أن تظلمنا بإسقاط القروض، فاتق 

اهلل فينا«.
dhari0395@hotmail.com

م. ضاري محسن المطيري

إسقاط القروض هو 
إسقاط لحقوق المواطنين

رياح التفاؤل

جائزة البغل���ي لالبن البار 
فكرة رائعة تبناها سفير املسنن 
وراعي اإلنسانية إبراهيم البغلي 
ليؤكد على دعمه الصادق لكبار 
السن وحرصه على إسعادهم 
بأي طريقة كانت ونثمن لرئيس 
مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 
لرعاية وتأهيل املسنن )حتت 

اإلشهار( إبراهيم البغلي هذا اجلهد العظيم ولي الشرف 
أن أك���ون عضوة ضمن مجل���س إدارة هذه اجلمعية ملا 
س���تؤديه من دور توعوي خلدمة كبار الس���ن وجائزة 
البغلي لالبن البار ستكون أحد أنشطة هذه اجلمعية والتي 
يحتفل بها للسنة الثالثة على التوالي لتعلن اجلائزة في 
حفلها اخلتامي سعيها لتخصيص يوم عاملي لالبن البار 

وتشجيع الدول األخرى على نشرها.
معروف عن الكويت انها دول���ة خيرة، والكويتيون 
جبلوا على فعل اخلير، ومنهم إبراهيم طاهر البغلي الذي 
مازال يسعى الشهار اجلمعية وتطوير اجلائزة على أعلى 
املستويات لتوعية أبنائنا وبناتنا بهذه اجلائزة والدعوة 
لبر الوالدين كما يس���عى بورائد لتطوير اجلائزة على 
املستوى اخلارجي بتخصيص يوم عاملي لالبن البار كما 
يهدف أيضا إلنشاء احتاد جلمعيات رعاية املسنن على 

مستوى الدول العربية واخلليجية.
ورغم ان بورائد اإلنسان يشعر باحتياجات الغير مثلما 
يشعر باحتياجات أسرته الصغيرة وألنه ينعم بالترابط 
والتماسك بن أفراد أسرته ومجتمعه إال أنه يشعر بأن 
هناك بعض حاالت العقوق حتى ولو كانت قليلة لذلك 
فكر بصوت عاٍل مع السيدة الفاضلة زوجته أم رائد حتى 
أتت هذه الفكرة لتحقق دورا كبيرا في توعية األبناء ببر 
اآلباء وألن هناك مناذج ب���ارة بوالديها وحتظى بوضع 
مثال���ي وعددهم باآلالف وهناك أعداد ليس���ت بالكبيرة 
عاقة لوالديها وهنا أؤكد ان جائزة االبن البار أدت دورا 
كبيرا في عمليات التوعية وهناك بعض احلاالت العاقة 
بوالديهم خجلوا من عقوقهم آلبائهم ونتيجة لهذا الدور 
التوعوي الذي قامت به جائزة االبن البار أصبحوا بارين 
بوالديهم ولم يقتصر نشاط بورائد والسيدة حرمه على 
املستوى احمللي بل قاما بزيارات عديدة لكثير من الدول 
العربية واخلليجية، قاما بزيارة الى مصر الشقيقة وزارا 
دور املس���نن ونتج عن هذه الزي���ارة ان ازداد التفاعل 
االجتماعي ب���ن البلدين كذلك قاما بزيارات متعددة الى 
لبنان وسورية وبعض دول اخلليج بصحبة مجموعة من 
املهتمن بهذا العمل وزاروا دور املسنن ودور املعاقن ودور 
األيتام. أبورائد والوفد املرافق له أفاد هذه الدور مبا قدم 
لهم من معونات ومساعدات واستفاد من خبرتهم، حيث 

إنه تبادل اخلبرات معهم واطلع 
على جتاربهم ف���ي هذا املجال، 
ألنه يؤمن مبقولة »إن املرء قليل 

بنفسه كثير بإخوانه«.
وانطالقا م���ن النجاح الذي 
حققت���ه اجلائزة ف���ي األعوام 
السابقة بتفاعلها مع جميع أفراد 
املجتمع انعكس ذلك على مدى 

الوعي بأهمية البر بكبار السن.
وهذه اجلائزة تسهم في تعزيز السلوك اإليجابي لدى 
األبناء وغرس القيم اجلميلة في نفوس���هم، وألن وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي يؤمن 
مببدأ تعزيز الش���راكة مع القطاع اخلاص وانطالقا من 
حرصه على االهتمام بكل ما يتعلق بنجاح هذا العمل مع 
ما حققته اجلائزة من جناح خالل العامن املاضين أصر 
عل���ى بذل املزيد من اجلهود خلدمة هذه الفئة، وأنا على 
يقن بأن الوزير سيدفع باجتاه إشهار اجلمعية الكويتية 

لرعاية وتأهيل املسنن.
بورائد والس���يدة حرمه واملؤسسون للجمعية يرون 
ان من واجبهم حمل هذه الرس���الة بكل أمانة وإخالص 
من أجل النهوض به���ا ويوجهون الدعوة إلخوانهم من 
أهل البر واخلير والتقوى للتعاون معهم من أجل إمتام 
الدور احلكومي الشامل في خدمة املسنن من خالل توفير 
جميع س���بل الدعم لهذا الدور في س���بيل إجناحه ومبا 
يعود بالنفع على املس���نن وخدمتهم نفسيا واجتماعيا 

وصحيا وماديا.
جائزة البغلي لالبن البار لم تخش من التحديات التي 
يواجهها العالم اليوم من ارتفاع درجة احلرارة، الى نقص 
املي���اه والطاقة والبطالة واإلرهاب وهي مش���كالت تعد 
مبثابة الكوابيس التي تؤرق الدول وألن مؤسسي اجلمعية 
الكويتية لرعاية وتأهيل املسنن مؤمنون ومتفائلون بأن 
العالم ينتظره مستقبل أكثر تفاؤال بعدما انخفض عدد 
الصراعات املسلحة وزاد متوسط عمر اإلنسان وتقلصت 
نس���بة األمية، ومن منطلق نقط���ة التفاؤل هذه، طالب 
بورائ���د القطاعن اخلاص والعام باملش���اركة في جهود 
وأنش���طة جائزة االبن البار ورعاية املسنن وخصوصا 
ان مجتمعنا دخلت عليه عادات وتقاليد مختلفة، وتغير 
طبيعة احلياة تس���بب في شيء من التفكك لدى بعض 

األسر وأظهر بعض مناذج عقوق الوالدين.
كل الشكر للفاضل رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لرعاية املسنن وللسيدة حرمه وللسادة أعضاء مجلس 
اإلدارة والسادة مسؤولي اجلائزة على جهودهم املتواصلة 

من أجل إمتام هذا العمل اخلير.
NOKTAT_DOOA@hotmail.com

املستشار التربوي واملعالج النفسي 
واالجتماعي، واملصلح امليكانيكي »بو 
بش����ير« كما عودكم في زاويته هذه، 
أن ي����رد على استفس����اراتكم ويحل 
مشاكلكم، وقد خصص اليوم هذا الركن 
لإلجابة عن تساؤالت ومشاكل املعلمن 
واملعلمات.. وإليكم بعض ما وصلته 

من إمييالت، من قبل 8 شهور.
الطالب عندي مغرمون بلعب الكرة 
داخل الص��ف وكل ما آخذ منهم الكرة 

يابوا غيرها.. شسوي معاهم؟
عطوهم آخر كل ربع س����اعة من 
كل حص����ة.. يطلعون فيها مواهبهم 
الرياضية.. بس انصحكم تطلعون 

ابهالفترة من الصف
زوجي مهددني مايبيني أقابل أولياء 
األم��ور )الريايي��ل( وبع��ض الطالبات 
امهاتهن م��ا يحضرن واضط��ر أقابل 
األبو.. وأخ��اف ي��دري ويطلعني من 

الوظيفة؟
خلي زوجچ هو اللي يقابل أولياء 
األم����ور بدالچ، وم����اراح يطلعچ من 

الوظيفة.

املدرس��ات  بعض  تفضل  الناظ��رة 
علينا مع ان احنا نكرف حالنا حالهم؟

اكي����د اننت بالصف تفضلن بعض 
الطالبات على غيرهن مع انهن يدرسن 

ويشاركن حالهن حال غيرهن.
اشلون أخلي الطالب يحبون طابور 

الصباح ويحيون العلم بنشاط وقوة؟
 اطلب من فرقة موسيقية يسجلون 
لك شريط يغنون فيه النشيد الوطني 

وحتية العلم.
اسمع وايد تعليقات من املدرسني ان 

دمي ثقيل.. شنو احلل؟
اطلب منهم يشيلونه معاك إذا كان 

اثقيل وايد.
عندن��ا موجهة ش��ايفة نفس��ها كل 
مايت عندي في احلصة الزم تطلع علي 

سوالف ما تعجبها؟

إذا بتحضر لچ حصة مره ثانية.. 
من تدخل الصف انت طلعي.

أن��ا معلم��ة أدرس الطالب��ات مادة 
الفيزياء، وعندي خ��وف من انفلوانزا 
اخلنازير، وكلما ش��فت طالبة تعطس، 
وخ��وف،  ارتب��اك  عن��دي  يصي��ر 

شسوي؟
اعتقد ان الطالبات هن اللي خايفن 

منچ ومن مادتچ ومرتبكن، علينا.
عندي طالب فيه س��كر.. كل شوي 
يروح احلمام.. وآن��ا ماحب احد يقطع 

علي الدرس ملا أكون مندمج بالشرح؟
قوله ياخذ معاه »قيصرية« ويحطها 

داخل الصف.
احلارس داميا يخز األبالت؟

خزوه انتوا قبل ال يخزكن.
عندي طالبة السانها طويل، تراددني 
واتصيد علي األخطاء وتخلي الطالبات 

يضحكن علي؟
 صيري خوش أبله عاجلة ومؤدبة، 
عشان ما اتصيد عليچ شي، وخليها 

تشرح الدرس بدالچ اهي أحسن.
Falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمن

استشير بو بشير لعله خير

فالكم طيب

أمينة العلي

يوم عالمي لـ »االبن البار«

نقطة ضوء


