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في محاضرة نظمتها الحكومة الطالبية في »األميركية« بمناسبة عيد األم

العبدالجليل: الكثيرون فقدوا حس المسؤولية
في التعامل مع والديهم وعلينا التحلي بشرف الخصومة

بيان عاكوم
عبر كبيرة ورس���ائل عدة اطلقه���ا احملامي خالد 
العبداجللي���ل في محاضرته الت���ي نظمتها احلكومة 
الطالبية في اجلامعة االميركية مبناسبة عيد االم والتي 
جاءت حتت عنوان »بر الوالدين« فتلك الرس���ائل ما 
احوج الشباب إليها في وقت فقد فيه الكثير من األبناء 

حس املسؤولية واالخالق في التعامل مع والديهم.
قصص م���ن صمي���م الواقع جع���ل العبداجلليل 
الطالب يتفاعلون بها م���ع محاضرته والتي احتوت 
على مش���اهد آلباء ظلموا من قب���ل ابنائهم فيروون 

قصصهم ومعاناتهم.
ومن خاللها استطاع العبداجلليل ان يوصل رسالته 
عن »بر الوالدين« حيث استعرض بداية رواية ألحد 
اآلباء الذين ظلمته بناته بعد ان وكلهن في بيع منزله 
وشراء منزل آخر، حيث رمينه في الشارع وارسلنه 

الى مستشفى الطب النفسي.
وش���اهد الطالب تلك احلسرة في قلب ذلك املسن 

الذي وان ظلم من قبل بناته إال انه لم يكن على لسانه 
إال كلمة واحدة »اهلل يسامحهن«.

كما استعرض العبداجلليل قصة والد ضرب من قبل 
ابنه حتى وصل األمر حلدوث نزيف في عينه، وقصة 
اخرى المرأة عانت من ابنها الذي يرسلها يوميا الى 

املخافر بسبب انها استدانت منه مبلغا من املال.
كما استعرض زيارة لدار املسنني وما حتتويه هذه 
الدار من قصص وروايات محزنة لهؤالء الذين تركهم 

ابناؤهم دون رعاية او اهتمام.
وبني العبداجلليل مدى أهمية بر الوالدين في النجاح 
في احلياة حي���ث روى حادثة حصلت معه في وقت 
كان في اجتماع مهم مع بعض املسؤولني وفاجأته امه 
بالدخول عليه���م فقال في البداية امتعضت لدخولها 
خصوصا انني في اجتماع عمل إال انني اس���تقبلتها 
وقبلت يدها وهذا التصرف جعل املسؤولني املوجودين 
يقومون بإج���راء عقد مهم بالنس���بة لي ورجع ذلك 

لرضا األم.

وقال هناك الكثي���ر من املصائب ال ميكن اخلروج 
منها إال برضا ودعاء الوالدين.

كما حذر الطالبات ف���ي ختام حديثه بأال يغتررن 
باالنفعال العاطفي وذلك بعد روايته حلادثة حصلت 
مع امرأة متزوجة وواعدت شخصا ال تعرفه ثم هددها 
بنش���ر صورها على االنترنت اذا لم تعطه مبلغا من 

املال.

شرف الخصومة

وأوصى الطلبة ان يكون لديهم شرف اخلصومة إن 
تخاصموا مع أحد فال يتحدثوا عن ماضيه وحاضره 
وأسراره، حيث استعرض حادثة لزوج وزوجة يرفعان 
قضية طالق في احملكمة، مشيرا الى ان الزوجة تتحدث 
عنه بطريقة غير الئقة وكذلك هو يرجع الى املاضي 
واحلاضر واصفا تلك املشاهد باملؤملة وباملسرحيات 
التي تعرض في احملاكم، محذرا الطالب من ذلك بداعي 

احملامي خالد العبداجلليل .. الكثيرون فقدوا حس املسؤوليةالدين واألخالق.

د. فهد الزميع وآمنة طرخان خالل جولة في جامعة اخلليج

»الخليج« تهدي آمنة طرخان منحة دراسية مجانية
منحت جامعة اخلليج للعلوم 
آمنة  والتكنولوجي���ا للمتفوقة 
هش���ام طرخان منحة دراسية 
مجانية بعد أن ف���ازت الطالبة 
باملركز األول في مسابقة معرض 
الكويت العلمي الثاني والذي أقيم 
حتت رعاية وزير النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل 
الذي اشاد ببادرة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا لتحفيز 
املتفوق���ني للدراس���ة والتزود 
بالعلم، مضيفا ان العلم هو أهم 
التي متتلكها اي دولة  االسلحة 
حضارية ملواجهة التحديات التي 
قد تواجهها وعلينا االس���تثمار 
في حتصيل وترسيخ العلم على 
مستوى عال وتنافسي لتشجيع 
ابنائنا على االستطالع والتعلم 
والتحري من دون حدود  خارج 
التقليدية،  التعليمي���ة  املناهج 
االبن���اء عقول فضولية  فهؤالء 
تبحث ع���ن املعرفة وهنا يكمن 
دورنا نحن الكبار في توجيههم 
إلى العلم وإلى محفزات املعرفة 
وتنميته���م عل���ى التكنولوجيا 
واحدث االجنازات واالكتشافات 
العلمية والرياضية. وقال د.فهد 
الزميع نائب رئيس جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا للشؤون 
االدارية واملالي���ة اننا فخورون 
جدا باالعمال التي قدمها الطلبة، 
ونرحب بالفائزة األولى الطالبة 
آمنة هش���ام طرخان لتكون في 
جامعتنا لتكون لها منصة للمعرفة 
والتقدم والتميز في مس���يرتها 
التعليمية واملهنية، وستكون لها 
اجلامعة منب���ع تنهل منه العلم 
وس���ط كوكبة من اعضاء هيئة 
تدريس متميزة واحدث التقنيات 
الت���ي تصقل موهبتها بش���كل 
ابراز  متقدم وسوف نعمل على 
املواهب املخبأة مبجاالت العلوم 
والرياضي���ات واالدب لنقدم لها 
ولكل رفقائها من الطلبة امللتحقني 
باجلامعة الفرصة للتطور والتقدم 
العلمي  والنجاح في حتصيلهم 

داخل احلرم اجلامعي.
آمن���ة  الطالب���ة  وش���كرت 
طرخان جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا على منحها هذه 
املنحة الدراسية التي كانت دافعا 
سعيت اليه للدراسة في جامعة 
متقدمة حتظى بتقدير كل املتابعني 
الكويت  ملستوى اجلامعات في 
وخارجها، كما ال يفوتني تقدمي 
الشكر ملنظمي املسابقة والرعاية 
النفط ووزير  الكرمية لوزي���ر 
اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
للمتفوق���ني في مج���االت العلم 

واملعرفة.
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