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كلنا مثقلون باآلالم واملعاناة كل حس���ب ظروفه وقدره في 
ه���ذه احلياة، ومبا ان نتائج الظروف متش���ابهة وان اختلفت 
النس���بة فهذا ش���يء يدعونا جلعل احلياة ابسط وأهون، الن 
احلياة نفسها وجدت بسيطة، ونحن البشر من جعلناها معقدة 
بحيث تبدو كأنه���ا تضيق بنا، ومكونات هذا الضيق هو تلك 
اآلالم واملعاناة التي نختلقها ونثقل ونتعب انفس���ها بها، فال 
تتأملوا بعد اليوم، فمهما صعبت او تعقدت االمور واالش���ياء � 

فالبد � في النهاية من حلول لها!
كل بش���ر هذه احلياة مروا وسيمرون بأحاسيس انسانية 
مختلفة، حتى داخل النفس الواحدة تتغير املشاعر واالحاسيس 
كل حلظة، � فقط � تختلف نسبة االحساس بني فرد وفرد آخر، 
فهناك من يشعر بالس���عادة اكثر وهناك من يشعر بالتعاسة 
أكثر، وحتى حياة العوز والفقر والبؤس بداخلها سعادة وبهجة 
وفرح، ومقابل ذلك هناك مش���اعر تع���ب وحزن وآالم البد ان 
متر حتى على من أوجدتهم األقدار ليعيش���وا بظروف مرفهة 
وس���عيدة، واحلقيقة النهائية تقول انه ال ميكن ان يشعر اي 
فرد بش���عور واحد طوال ايام حياته مهما خلق بأي نوع من 

ظروف احلياة!
نعم احلياة هذه االيام »صعبة«، وصعوبتها تختلف حسب 
مكان املعيشة وحسب رؤية وفهم انسان آلخر، وتلك الصعوبة 
هي التي تطبع املعاناة على وجه اإلنسان، فكل له رغباته وأحالمه 
وطموحه، ولكن هل على انفسنا ان تصبح كاملكائن تعمل طوال 
الوقت، ونهملها ان انتفت فائدتها الي سبب من االسباب؟ وهل 
علينا ان نخلق حدا فاصال داخل حياتنا بحيث يبدو االنسان 

بعد تخطي وتعدي هذا احلد كامليت حتى وهو حي؟!
فانظروا للحياة من أبعاد اخرى متعددة ومن زوايا مختلفة 
فحتما ستتغير الصورة وستختلف االحاسيس واملشاعر وقبل 
كل ذلك � س���تتغير � أوضاعكم ونفس���ياتكم خاصة اذا كانت 
بائسة وتعيسة � مثلي شخصيا في السابق وأكرر في السابق 

من الظروف واأليام!
Mike14806@hotmail.com

للبحر خصوصيت���ه وجماله ومكانت���ه املميزة في قلوب 
الكويتيني وغيرهم من الوافدين ممن يقضون إجازاتهم وأوقات 
فراغهم ملمارس���ة هوايتهم فيه، واالستعداد ملثل هذه الرحالت 
والعيد على األبواب يتطلب إبالغ إدارة خفر السواحل إلعالمها 
عن اجلهة املقصود التوجه إليها في الرحالت الكويتية خوفا 
من املجهول سواء كانت أعطاال تصيب القارب أو تقلبات اجلو 
املفاجئة وما إلى ذلك من أمور كعدم وجود تغطية السلكية أو 
هاتفية، األمر الذي يترتب عليه فقدان االتصال باملدينة، وهنا 
تغدو املشكلة، إذ ال يتوقف األهالي عن السؤال املستمر خلفر 
الس���واحل الذي يجهل مواقع أبنائه���م، ويصاب األهل بالقلق 
واخلوف وما يدفع أفراد خفر السواحل الى االستنفار للبحث 
ع���ن املفقودين وبذل كل اجله���ود لتحقيق ذلك، والفاصل بني 
الطمأنينة وعدمها هو دقيقة اتصال بخفر الس���واحل لتحديد 

وجهة التحرك قبل اإلبحار.
فحرصا على النفس من الضياع وتعريضها للمخاطر التي 
قد تفضي � ال قّدر اهلل � الى الهالك، ودرءا للضرر النفسي الذي 
يصيب األهل جراء فقدانهم أبناءهم، وتخفيفا على أبناء خفر 
الس���واحل من وطأة العمل املتواصل في هذا الشأن ومنعا من 
هدر الوقت واملال، نهيب باالخوة عشاق البحر الى إبالغ اإلدارة 
قبل التحرك للرحالت البحرية مع االلتزام بالضوابط والقرارات 

القانونية املتعلقة بهذا الشأن حفاظا على سالمتهم.
 > > >

تقسيم المدارس

هناك العديد من املناطق تنقصها بعض املراحل الدراس���ية 
والس���تكمال جميع املراحل )بنني وبنات( في كل منطقة على 
وزارة التربية ان تفكر في تقسيم املدارس املوجودة مبساحاتها 
الكبيرة الى مدرستني، وبذلك تكون الوزارة قد ساهمت بجزء 
في حل االختناقات املرورية بالشوارع الرئيسية ووفرت على 
نفسها طلبات األهالي في بداية كل موسم دراسي نقل أبنائهم 
للمدارس القريبة ملنازله���م، وكذلك يضمن أولياء األمور عدم 

التأخر عن أعمالهم.
علما ان مس���احات املدارس عندنا ليس لها مثيل في الدول 

املجاورة.
> > >

مسؤولية »البلدية«

طريق اجله���راء باجتاه املطالع ال���ى العبدلي، يحتاج الى 
نظافة من اإلط���ارات املتقطعة واملتناثرة على ميني وش���مال 

الشارع ذهابا وإيابا.
وعلى شركة النظافة املناط بها هذا القطاع ان تقوم بواجبها 
دون توجيه أو تنبيه، فهي املس���ؤولة عن هذه املنطقة وعلى 
املس���ؤولني بالبلدية مراقبتها ومخالفتها لعدم تنفيذها بنود 
العق���د، فمن غير املعقول ان تدفع احلكومة املاليني لش���ركات 

النظافة وال ترى في املقابل النتيجة املرجوة منها.
ومبناس���بة احلديث عن البلدية استبش���رنا خيرا بزيادة 
امليزانية لشركات النظافة جللب العمالة املتخصصة وحتديث 
الس���يارات واحلاويات ورفع مستوى العمالة، إال اننا ُأحبطنا 
عند اتخاذ ق���رار املجلس البلدي بفتح الباب امام الش���ركات 
اخلليجي���ة بدال من اقتصارها على الش���ركات احمللية، عالوة 
عل���ى تخفيض امليزانية لينطبق علينا املثل »تيتي تيتي مثل 
ما رحتي جيتي« وس���نواجه املش���اكل السابقة نفسها برداءة 
العمالة وقلة عدد الس���يارات لنستمر سنوات طويلة دون ان 
نتعلم من الدروس وال من نتائجها فنحن تعودنا على الدوران 

في حلقة مفرغة.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

»إن الشاعر الكبير حافظ الشيرازي 
يتبوأ مكانة رفيعة على قمة ش����عراء 
العالم، كما أن ديوانه »أغاني ش����يراز« 
يعد من روائع ديوان الشعر اإلنساني، 
وليس فقط ديوان الش����عر الفارس����ي 
أو الش����عر االس����المي«، هذه العبارة 
سطرها املدير العام للمنظمة االسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو( 

د.عبدالعزيز التويجري وهو سعودي اجلنسية منذ 18 سنة مضت 
حتى اآلن، جاء ذلك خالل تقدميه لكتاب بعنوان »قراءة جديدة في 
حياة حافظ الشيرازي وفكره وأشعاره« الذي ألفه د.كاروس حسن 

لي من جامعة شيراز.
ويضيف التويجري في حق حافظ الش����يرازي: ان اسمه اقترن 
باسم الش����اعر سعدي الشيرازي الذي عاش قبله أو باسم الشاعر 
عبدالرحمن اجلامي الذي عاش بعده، فهؤالء الش����عراء الثالثة من 
بالد فارس اهم قمم ادبية شامخة او منارات لإلبداع والعرفان، ولقد 
صدق من وصف حافظ بأنه »لسان الغيب وترجمان األشواق« حيث 
تضمنت اشعاره األمثال واحلكم القرآنية، وكذلك املفاهيم العرفانية 
حيث يقول د.عبداهلل اخلالدي ان ش����عر حافظ الشيرازي احتوى 

على الثقافة الفارسية االسالمية.
ويزيد التويجري ان العرب عرفوا الشاعر حافظ الشيرازي في 
وقت متأخر جدا فقد عاش في القرن الثامن الهجري، وقد ترجم ديوانه 
الى اللغة العربية في اواخر النصف الثاني من القرن العش����رين، 
على يد د.ابراهيم الش����واربي ومبقدمة من د.طه حسني استاذه في 

كلية اآلداب بجامعة القاهرة.
نعم.. تغنى الشاعر حافظ الشيرازي باحملبة والتسامح واملساواة 
بني البش����ر ونظم الشعر في حب اإلنس����ان ألخيه اإلنسان وكان 
مؤمنا بقيم التسامح والتعايش واحلوار بني الثقافات واحلضارات 

والشعوب.
أما ما يقوله الشاعر شمس الدين محمد احلافظ الشيرازي عن 

نفسه، فهو أن كل ما حصل عليه من جاه 
وجالل وعزة واعتالء، كان بفضل القرآن 

الكرمي، حيث يقول من خالل شعره: 
قم صباحا باكرا واطلب الس����المة 

والعافية من احلافظ 
فكل ما فعلته وكل ما كان لدي كله 

بفضل القرآن
ويا حاف����ظ.. ال حتزن وإن كنت في 

فقر مدقع يجعلك
تختلي في الليالي املظلمة، مادام الدعاء وردك والقرآن

لم أر أحلى من شعرك يا حافظ
قسما بالقرآن الذي حتمله في صدرك

وجند ان الش����اعر حافظ الش����يرازي قد تنبأ مبستقبله حينما 
قال:

فإذا ما مررت بقبري فاطلب الهمة واإلرادة
فسيكون قبري مزارا يحج إليه وفود العالم

على العموم مازال هناك الكثير من الناس يلجأون الى ديوان حافظ 
الشيرازي ليصلوا الى األمل والطمأنينة والسعادة ويبتعدوا عن 
االضطراب والقلق واخلوف والهلع، حيث هناك من يرى في شعره 
ايضا دعوته املستمرة الى الناس بأهمية تنقية الباطن من األكدار 
وتصفيته وتطهير القلب والعني حتى يتمكنوا من االس����تفادة من 
نعم الدارين وخيرات العاملني بشكل كامل والتلذذ مبا فيها بالتمام 

والكمال، وأحلى ما قال في هذا الشأن:
اعمل وتوكل على اهلل وطب نفسا

عى )املخالفون( فاهلل يرحم فإن لم يرحم املدَّ
فال تقنط من فيض الكرامة فإن خلق الكرمي

ان يغفر الذنوب ويرحم احملبني
فاكهة الكالم: قال رسول اهلل ژ: »ثالثة أخافهن على أمتي من بعدي: 

الضاللة بعد الهدى، ومضالت الفنت، وشهوة البطن والفرج«.
Aliku1000@yahoo.com

حبيبة رسول اهلل هي عائشة بنت 
أبي بكر رضي اهلل عنها وعن أبيها رغم 
حنق احلاقدين، الصديقة بنت الصديق، 
حبيبة احلبيب ژ، وإلفه القريب، الطيبة 
زوجة الطيب، كما قال تعالى )والطيبات 
للطيبني والطيبون للطيبات(، املبرأة من 
فوق سبع سماوات )أولئك مبرؤون مما 
يقولون(، لم يتزوج بكرا غيرها، ولم 
ينزل الوحي في حلاف امرأة س���واها، 
ولم يكن من أزواجه من هي أحب إليه 

منها.
فعن ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان 
مولى عائش���ة أخبره أن عائشة كانت 
تقول :إن من نعم اهلل علي أن رس���ول 
اهلل ژ توفي في بيتي وفي يومي وبني 
سحري ونحري، وأن اهلل جمع بني ريقه 
وريقي عند موته، دخل علي عبدالرحمن 
وبيده السواك وأنا مسندة رسول اهلل 
ژ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب 
السواك، فقلت: أأخذه لك فأشار برأسه أن 
نعم فتناولته فاشتد عليه وجعه، وقلت: 
ألينه لك فأشار برأسه أن نعم، فلينته 
فأمره وبني يديه ركوة أو عليه، فجعل 
يدخل يديه في املاء فيمسح بهما وجهه 
يقول ال إله إال اهلل إن للموت سكرات، 
ث���م نصب يده فجعل يقول في الرفيق 
األعلى حتى قبض ومالت يده ژ، وعن 
أنس ÿ قال: قيل يا رس���ول اهلل من 
أحب الناس إليك؟ قال: »عائشة«، قيل 

من الرجال؟ قال: »أبوها«.
وأخرج البخاري في صحيحه عن  أبي 
موسى األشعري  ÿ أنه  قال:  قال رسول 
اهلل  ژ » كمل من الرجال كثير، ولم يكمل 
من النساء إال  مرمي بنت عمران  وآسية 
امرأة فرعون،  وفضل  عائشة  على النساء 
كفضل  الثريد  على سائر الطعام«، وقال 
عطاء بن أب���ي رباح رحمه اهلل »كانت 
عائشة من أفقه الناس، وأحسن الناس 
رأيا في العامة«، وقال عروة رحمه اهلل 
»ما رأيت أحدا أعلم بفقه وال بطب وال 
بشعر من عائشة ولو لم يكن لعائشة من 
الفضائل إال قصة اإلفك لكفى بها فضال 
وعلو مجد فإنها نزل فيها من القرآن ما 

يتلى إلى يوم القيامة«.
أبعد كل هذه الفضائل واخلصائص 
التي خصها اهلل ورس���وله لعائش���ة 
بن���ت الصديق رض���ي اهلل عنها وعن 
أبيه���ا يتطاول عليها بع���ض النكرات 
واألقزام، أمثال ياسر اخلبيث، الهارب 
من القضاء الكويت���ي واملتطاول على 
قياداته السياسية، والشقي الذي زعم 
أنه رأى رؤيا في أن عائش���ة في النار، 
كذب فإمنا هي أضغاث أحالم وتخبطات 
شيطان، وتعظم املصيبة ويجل اخلطب 
مع صمت أصحاب احلناجر والفاكسات 
والبيانات الناعق���ة بالوحدة الوطنية 
املزعومة في كل حني، فكفا اهلل الكويت 
وس���ائر بالد املسلمني شر أمثال هؤالء 
املنافقني، آمني، وفي اخلتام ال يسعني 
إال أن أمتثل وأنش���د ما قاله حسان بن 
ثابت رضي اهلل عنه في ذبه عن عرض 

رسول اهلل ژ حيث قال: 
»فإن أبي ووالده وعرضي        لعرض 

محمد منكم فداء«
نعم كلنا فداء لعرض محمد ژ.

dhari0395@hotmail.com

شكلت الس���لطات اليابانية مؤخرا جلنة للمتابعة والتحقيق 
مهمتها التأكد من أن املساعدات التي تقدمها احلكومة للمعمرين 
واملئويني منهم والتي هي عبارة عن رواتب تصرف لهم شهريا لتلبية 
احتياجاتهم اخلاصة وهم في هذا العمر تصل فعال للمستفيدين 

وهم أحياء.
وقد كشف التحقيق ان هناك شريحة واسعة منهم لم يستدل 
على أماكن إقامتهم أو تواجدهم مما يرجح احتمال وفاتهم، األمر 
الذي يثير الشبهات حول استفادة آخرين وبطريقة غير مشروعة 
من هذه املساعدات مع اإلشارة إلى أن بعض احلاالت املستفيدة كان 
آخر حتديث حملل إقامتها منذ 30 عاما، األمر الذي يعزز الشكوك 
بأن هناك تالعبا وس���رقة ألموال الدولة املوجهة ملس���اعدة هذه 

الشريحة من املجتمع الياباني والتي تقدر ب� 26 ألف معمر.
أما عندنا في الكويت ومبقاربة للمضامني واختالف التفاصيل 
فإن القانون رقم 19 لس���نة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات غير احلكومية ووفق املادة 14 منه 
والت���ي نصت على أن »كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد 
احلص���ول من دون وجه حق على مزاي���ا وردت في هذا القانون 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز 12 شهرا وبغرامة ال تتجاوز ألف 
دين���ار أو بإحدى هاتني العقوبتني وف���ي جميع األحوال تقضي 
احملكم���ة برد املبالغ التي صرفت دون وج���ه حق«، ووفقا لهذه 
املادة فإن نس���بة ال يستهان بها من املستفيدين من هذا القانون 
بصورته احلالية معرضون للجزاء املذكور بسبب أنهم يتقاضون 
البدل املقرر فيه ولكن دون عمل يؤدونه لكي يكونوا مستفيدين 

شرعيني منه.
وهذه دعوة للجهات املعنية بضرورة فلترة املس���تحقني عن 
غيرهم ألن التالعب ال يحده إال التطبيق الفعلي للقانون من خالل 
سلسلة إجراءات تعتمد الدقة والتحقق، فهل يعقل أن تسجل امرأة 
كعمالة وطنية على رخصة »كهرباء وبنش���ر«؟ األمر باختصار 
هو أن التراخي في تطبيق القانون هو الذي يدفع أصحاب الذمم 
الواسعة إلى التمادي والتعدي على حقوق املستحقني احلقيقيني، 
أم���ا الفرق بيننا وبني اليابانيني ف���ي طريقة املعاجلة ومن واقع 
الس���وابق املشهودة لهم فإنني ال أستبعد استقالة الوزير املعني 
أو إقالته في حال ثبوت التالعب، أما عندنا ولسوابقنا املشهودة 
أيضا فإنني متأكد أن احلكومة ستقر اعتمادات مالية إضافية جلهة 
الصرف كالعادة ألنها ترفع شعارا دائما على قوانينها وللجميع 

»اخترقني تكسب ما ال تستحق« وال عزاء ألجيالنا القادمة.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

تضارب����ت اآلراء حول خط����ة التنمية قبل 
وبعد اق����رار مجلس االمة لها، فهناك من يرى 
انها لم متن����ح وقتا كافيا حتى تتكامل جميع 
متطلبات تنفيذها وان متريرها بهذه العجالة 
ال يتناسب مع قضية حيوية بهذه االهمية اذا 
قورنت بقضايا اقل اهمية اخذت وقتا طويال 
في التداول، كما يرى ان استدراك بعض النواب 
وعلى رأسهم النائب احمد السعدون عن حاجة 
اخلطة الى ايجاد آلي����ة لتمويلها دليل وجود 
ثغرات عند اعدادها، ويطالب هؤالء باستبعاد 
الشركات غير املؤهلة واملتعثرة ماليا في تنفيذ 
مشاريع اخلطة حتى ال حتوم حولها شبهات 
تنفيعية مع ايجاد رقابة صارمة تضمن احملافظة 
على حسن سير تنفيذها، وجتنبها محاوالت 
التالعب التي يجيدها الكثير من املستثمرين 

على ساحتنا الكويتية.
ف����ي املقابل، هناك من يرى ان اس����تعجال 
التصوي����ت على اخلطة التي ط����ال انتظارها 
كان امرا صائبا � خلصونا يا جماعة � مع كل 
ما واكبها من ثغرات، فبلدنا ال يحتمل تأخير 
خطة التنمية احلالية وان غابت عنها التنمية 
البشرية فيما مظاهر البناء والعمران تتمدد في 
بلدان اشقائنا اخلليجيني ونحن مكانك راوح، 
كما ان بلدنا بحاجة ماس����ة اآلن واكثر من اي 
وقت مضى ال����ى تنفيذ مليارات اخلطط التي 
من شأنها ان تنعش اقتصادنا الراكد وتبعث 

فيه احلياة من جديد.
الفريقان كما هو واضح متفقان على اهمية 
تنفيذ اخلطة لكنهم����ا يختلفان حول طريقة 
االقرار وكيفية التنفيذ، وهذه االشكالية ستظل 
تالحق خططنا التنموية القادمة ان لم نحاول 
التخلص منها مستقبال باجراء دراسات جادة 
تستوفي آليات التنفيذ والتمويل وما يصاحبها 
من تشريعات مع اشراك مؤسسات الدولة في 
اجنازها مع عدم اهمال اجلانب البشري فيها 

الذي هو اساس التنمية.
مخلد الشمري

انظروا للحياة من زوايا أخرى!
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المواطن علي الجابر األحمد

أهمية البالغ

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

د.بدر نادر الخضري
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علي القالف

الجمبزة اليابانية
على الطريقة الكويتية!

من ثقب الباب
سلطان إبراهيم الخلف

خطة التنمية بين التريث 
»وخلصونا يا جماعة«

فكرة

كلنا فداء لحبيبة رسول اهلل

م.ضاري محسن المطيري
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