
في كل سنة يكون شهر فبراير مخصصا 
لالحتفاالت مبناسبتي االستقالل والتحرير، 
وال أحد يعترض على مبدأ االحتفال والفرح 
والسرور خاصة مبناسبة عزيزة علينا 
مثل االستقالل أو حترير البالد من الغزو 
الغاشم. ولكن البد من اإلشارة والتنبيه 
لوجوب االلت���زام واالنضباط بالثوابت 

الش���رعية في مثل هذه االحتفاالت، فعندما رفع شعار هال 
فبراي���ر كانت بدايته عبارة عن حفالت غنائية جترى بهذه 
املناسبة ثم تطور األمر إلى مهرجان كامل متنوع كما نشاهده 
اآلن، واعتراضي هن���ا على هذه احلف���الت الغنائية وتلك 
املطربات الالتي يغنني مبالبس الس���هرة شبه العارية أمام 
األلوف ويشاهدها املاليني عبر الفضائيات، فهل يكون الفرح 
واالحتف���ال مبعصية اهلل وإظهار مثل هذه املنكرات؟! وهل 
من املستس���اغ أن تكون هناك ندوات دينية ملشايخ ودعاة 
الي���وم وفي نفس الصالة واملكان أيضا تقوم مطربة تلبس 
اللباس غير احملتش���م وتتمايل وترق���ص أمام خلق اهلل.. 
غدا؟! البد أن نعلم أن شكر النعم يكون بالطاعات وااللتزام 
بأوامر اهلل ال باملجاهرة باملنكر واملعاصي فهي نكران للنعمة 

وليست شكرا لها.
والف���رح احلقيقي يكون بطاع���ة اهلل واألمر باملعروف 
واإلكثار من أعمال اخلي���ر، قال اهلل تعالى )قل بفضل اهلل 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيٌر مما يجمعون( ولنعلم 
أن الفرح احلقيقي دائما يقترن بالطاعة كما قال رسول اهلل 
ژ »للصائ���م فرحتان، فرحة عند فط���ره...« وكذلك أعياد 
املسلمني التي يفرحون بها تأتي بعد طاعات مثل عيد الفطر 

بعد طاعة الصيام وعيد األضحى بعد طاعة احلج.
وأس���تغرب من بعض االخوة الذين ينادون بأن ترتدي 
املطربات لباسا محتشما وكأنهم رضوا مببدأ الغناء والطرب، 
وال ش���ك في أن الغناء هو منكر ومحرم شرعا وال يجوز أن 
منّيع األمور ونرضى بأنصاف احللول خاصة إذا كان األمر 

يتعلق مبحظور شرعي ال خالف عليه.
فال هال باألغاني واملنكر واخلروج عن احلشمة، ومرحبا 
ب���كل عمل مباح ال يختلط بحرام، وكذلك يجب االنتباه إلى 
ما س���يحدث بعد أسابيع وخاصة يومي 25 و26 فبراير من 
مظاهر احتفالية فوضوية تتمثل في خروج الشباب للشوارع 
ورش الرغوة على خلق اهلل والسيارات والتعرض للنساء 
والتحرش بهن بحجة االحتفال حتى ان الكثير من ضعاف 
النفوس يس���تغل هذه املناسبة لالعتداء على النساء وذلك 
برش الرغوة على زجاج السيارات مع رفع مساحات السيارات 
حيث تضطر املرأة للنزول من السيارة وبعدها يتم االعتداء 
عليها وانتهاك حرمة جسدها بحجة االحتفال واظهار الفرح، 
وهذه فوضى ومنكر عظيم والبد أن تتحرك وزارة الداخلية 
بش���كل رادع لضبط هذه األمور ال أن تكتفي بإغالق الطرق 

والوقوف والتفرج على هذه اجلهاالت والسفاهات.
فأهال باالحتفال والفرح بالطاعة واملباح وال هال وال مرحبا 

باملنكر والفوضى واجلهل.

نبدأ كالمنا مع اآلخرين 
بعب���ارات دارجة مكرورة، 
نحفظها ونعيدها دون وعي، 
كمثل السياسي املتحدث في 
ندوة، يبدأ طنينه اخلطابي 
بعبارة »ف���ي احلقيقة« أو 
»في الواقع« غير أنه سرعان 
ما يجنح بعيدا عن الواقع، 
فيكاد ميزق احلقيقة التي 
بشرنا بها في بداية خطبته 

الطنانة.
يحدث أن نسأل اآلخرين 
سؤاال بعد أن نتملص من 
ابرياء  مسؤوليتنا وكأننا 
مما نسأل. فنقول »السؤال 
الذي يطرح نفس���ه« علما 
أن ال احد يدري ملاذا يطرح 
السؤال نفسه؟ وهل للسؤال 
نفس؟ وكي���ف يطرحها؟ 
وكثيرا ما يش���رع البعض 
في احلديث مع اآلخر بعبارة 
»مثل ما أنت عارف« فإذا كان 
هذا اآلخر عارفا، ملاذا يضيع 
الوقت بينكما بحديث أنتما 

تعرفانه؟
أمثلة  بعضنا يستخدم 
في غير مكانها أو مناقضة 
ملا يقول. أو يكتب جملة من 
تأليفه وينسبها لشخصية 
تاريخي���ة. وبعضنا يكثر 
القس���م واحلل���ف اثن���اء 
حديثه م���ع اآلخر ويكرر 
كلم���ة »صدقن���ي« وكأنه 
يش���ك بصدقي���ة كالم���ه 
فيستجدي اآلخر تصديق 
أكاذيبه. وبعضنا يتحدث 
بكالم ال يفهمه، ويكرر كلمة 
»فاهمني« فإذا كنت أنت ال 
تفهم ما تقول، فكيف أفهم 

أنا ما أسمع؟ عجايب!

ال هال.. بالمنكر والفوضى..! فاهمني.. صدقني
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اقتراح بتشكيل قوة حفظ سالم عربية.

ـ احصلوا على السالم أوال وبعدها شكلوا 900 فيلق و8000 لواء لحفظه.
»التربية« تبدأ تطبيق قرارات تخفيف حقيبة التالميذ الكورس المقبل.

ـ بدال ما تخففون الشنطة خففوا من المناهج اللي حتى آينشتاين 
أبواللطفواحدبراسه ما يقدر يحلها.

البقاء هلل

الدولة مع  إذا اختلف���ت 
مجرم س���حبت جنس���يته 
وجنسية أطفاله رغم أن الطفل 

ال ذنب له على اإلطالق!
إذا تزوج كويتي من امرأة 
بدون تعرق���ل كل معامالت 

الطفل وكأنه »مجرم«!
إذا مرض قيادي في الدولة ولرمبا في وزارة 
الصحة ُيرسل للعالج بسرعة البرق، ولكن إذا 
كان املريض معاقا ومش���لوال وفي ظهره سيخ 
حديد وفي رأسه جهاز أو كان طفال وعاجزا ُيكتب 

على الظرف »العالج متوافر«!
إذا كانت احلاالت املرضية لشخصيات معروفة 
حتركت بعض األس���ماء واألقالم واجلهات وإذا 
كان املريض »طفال« ال حول له وال قوة قيل له: 

سامحنا، حالتك مرفوضة.
أقولها بكل ما أوتيت من قدرة: »حسبي اهلل 

ونعم الوكيل فيكم«..
ل���كل من عرقل عالج طفل، أو س���حب هوية 
طفل أو ظلم طفال أو منع أوراق طفل أو تدريس 
طفل.. حسبّي اهلل ونعم الوكيل في كل من صرف 
درهما أو دين���ارا للفجور وترك أولئك ميوتون 

ونحن نتابع احلالة ليس إال!
أنا شخصيا ضد التجنيس العشوائي، ولكني 
وحتى آخ���ر قطرة في دمي م���ع أطفال البدون 

للتعليم والتطبيب والهوية.
مع كل طفل ألنه عاج���ز عن التعبير، وألنه 

أمل املستقبل.
مهمتي أن أزرع حب الكويت في قلوب أولئك 
األطفال بدال م���ن أن أزرع في داخلهم رغبة في 

االنتقام أو الدعاء علينا.
بعد مقالي »من لهؤالء؟« وصلتني حاالت أخرى 
مشابهة ل�»علية« و»أحمد« ب� »فالح« و»خالد« 

وحسن، واهلل أعلم، كم حالة أخرى ستصل؟!
وبعد املقال اتصل بي بعض االخوة في العالج 
باخلارج لن أحدد أس����ماءهم اآلن ألني لم أجد 
منهم أي نتيجة حتى هذه اللحظة. وأقول لهم: 
سهل جدا أن تكتب على ملف أي حالة »العالج 
متوافر« في البالد، ولكن من الصعب أن تفلت 
من عقاب رب العباد في اآلخرة إن حرمت طفال 
من بارقة أمل في املس����تقبل ألنك اختلفت مع 
والده أو أن ش����كل الطفل أو عنوان مسكنه ال 

يعجبك.
وشكرا لكل من تبرع وتطوع باالتصال أو باملال 

أو بالدعاء، شكرا لكل من قدم سرًا وعالنية.
ووا أسفا على أس���ماء لها بريق الدنيا، ولها 

ظلمة اآلخرة.. وللحديث بقية.

الطفل ما له شغل

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

أهل القانون

المحامي أحمد الكندري:
قضية فوائد القروض التعسفية

من أهم القضايا التي تهم المواطن
ص 31

مختارون ومناطق

مختار المنصورية:
 نرفض تحويل  المنطقة

 من نموذجية إلى استثمارية
 ص 25

منى سـالم سكيان املطيري � زوجة حمد 
عويد مشيلح املطيري � 49 عاما 
� صب����اح الس����الم � ق4 � ش25 � 
م34 � ت: 99855224 � 99810007 

.25513123 �
فهد جاسـم محمـد السـلطان � 51 عاما � 
الرجال: الشامية � ق6 � ش63 � م5 
� ت: 24841058، النساء: الرميثية 
� ق10 � ش معاذ بن جبل � ج103 � 

م27 � ت: 65000102.
فرحة إبراهيم أحمد � أرملة فيصل محمد 
املتلقم العجمي � 64 عاما � الرجال: 
اجله����راء � العي����ون � ق2 � ش9 � 
م1 � ت: 99888955، النساء: سعد 
العبداهلل � ق5 � ش523 � م8 � ت: 

.99303980
طليعة عبداهلل فهد الشمري � أرملة سطم 
عواد الش����مري � 56 عاما � سعد 
العبداهلل � ق7 � ش729 � م15 � ت: 

.97117550 � 55148393
عمر فاروق صالح ملك � 19 عاما � الرجال: 
ديوان الكنادرة � الشعب � مقابل 
املعاهد اخلاصة � ت: 99044384 � 
66013553، النساء: سلوى � ق2 � 

ش10 � م12 أ � ت: 99449141.
خديجة علي حسـن علـي � أرملة حسني 
علي حس����ني آل عباس � 90 عاما � 
الرجال: س����لوى � حسينية اإلمام 

احلسني � ت: 99019028 � النساء: 
سلوى � ق1 � ش1 � م36.

شـيخة يعقـوب شـهاب اخلليفـي � أرملة 
عبداهلل حمد الدوسري � 78 عاما 
� الفحيحيل � ق10 � ش األحمدي � 
م65 � ت: 99701397 � 23915639.

عسيله غريب شحاذ العازمي � زوجة محمد 
مبارك ضيدان العازمي � 56 عاما � 
الرقة � ق2 � ش1 � م7 � ت: 67002290 
� الدفن التاس����عة صباحا مبقبرة 

صبحان.
سـلمى عبداهلل فهـد الدليمـي � 19 عاما � 
الرج����ال: الف����ردوس � ق7 � ش1 � 
ج12 � م11 � ت: 24885524 � النساء: 

العارضية � ق3 � ش7 � م6.
عبدالهادي منصور حمـد الوتيد العجمي � 52 
عاما � الرجال: صباح السالم � ق10 
� ش1 � ج5 � م23 � ت: 99763330 � 
النساء: صباح السالم � ق10 � ش1 
� ج5 � م15 � الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
ظبيـة جاسـم محمـد العصفـور، زوج����ة 
عبدالوه����اب محمد احلمد القالف 
� 90 عام����ا � الرج����ال: اخلالدية � 
� ت: 99815597  � م5  ق3 � ش38 
� النس����اء: اخلالدية � ق3 � ش38 � 
م3 � ت: 24810175 � الدفن التاسعة 

صباحا.


