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 األشجار املضيئة تزين املنازل واملطاعم 

 ليلة رأس السنة.. 
  سفر واحتفال وتخييم وأمنيات بعام أفضل 

التفاؤل   بابتســـامة ميلؤها 
واألمل قالت بسمة حسن: ونحن 
على ابواب انتهاء عام ٢٠١٠ بحلوه 
ومره اتذكر اجمل املواقف التي 
مرت بي خالل العام ومنها الكثير 
كزواج اعـــز الصديقات وايضا 
كانت هناك مواقـــف حزينة ال 
اريد تذكرهـــا حتى امحوها من 

الذاكرة.
  اما عام ٢٠١١ فإنني متفائلة جدا 
بها وامتنى حتقيق كل احالمي 
على املستوى الشخصي واالسري. 
وفي احلقيقة فإنني احب االحتفال 
برأس السنة امليالدية باخلروج 
مع األصدقاء واالحتفال من خالل 
كعكة رأس السنة ووضع شمعة 
نطفئها جميعها وكل منا يفكر في 
امنية يتمنى حتقيقها. وامتنى 
ان يكـــون عـــام ٢٠١١ عام خير 
على الكويت وشعبها وقيادتها 

السياسية.
  أما إميان جمعة فقالت: تعودت 
في بداية كل عام ان اقضي العطلة 
مع اســـرتي في املنزل ونتبادل 
اطراف احلديث حول امنية كل 
منا في العام اجلديد سواء على 

املستوى الشخصي او املهني.
   أما فيما يخص االحتفال بتلك 
املناســـبة ففي احلقيقة نحن ال 
نحتفل باملعنى املتعارف عليه 
حتى ال نتشـــبه بالغرب فنحن 
شرقيون ولدينا عاداتنا وتقاليدنا 
التي ال ميكننا اخلروج عنها الن 
اعياد املســـلمني هي عيد الفطر 

وعيد األضحى فقط.
  أما عن أجمـــل املواقف التي 
مرت بها عام ٢٠١٠ فكانت قضائها 
لعطلة رائعة في مدينة شـــرم 
الشيخ مع االقارب والتي عادت 
منها بذكريـــات جميلة ال ميكن 

ان تنساها. 
االمـــان  جمعـــة    ومتنـــت 
واالستقرار لبلدنا احلبيب الكويت 
وان يعم اخليـــر ارجاءها على 

جميع املستويات.
  واوضحت حنان الدخيل انها 
حتب االحتفال بالسنة امليالدية 
اجلديدة مع اســـرتها وزوجها 
وابناءها في اجواء عائلية رائعة 
ليجتمعوا امام التلفاز ويشاهدوا 
حفالت رأس السنة التي تقيمها 
العربية بوجود  الـــدول  بعض 

فنانني متميزين.
  وذكرت الدخيل ان عام ٢٠١٠ 
رحل بـــكل ما فيه مـــن مواقف 
سعيدة وحزينة وانها تتمنى ان 
يكون عـــام ٢٠١١ أفضل االعوام 
وحتقق فيه كل احالمها وامنياتها 

ألبنائها الذين حتبهم كثيرا.
الكويت  الدخيل    كما هنـــأت 
حكومـــة وشـــعبا ببدايـــة عام 
جديد متمنية ان يكون عام ٢٠١١ 
عاما مليئـــا باالجنازات املثمرة 
للكويت على املستوى السياسي 
واالقتصـــادي واالجتماعي وان 
تصل الكويت ألعلى املراتب وتظل 

كما هي دائما لؤلؤة اخلليج.
  والتقينا بجميلة محمود التي 
قالت: احتفل بالســـنة امليالدية 
اجلديدة بصحبة زوجي محمد، 
وقد اعتدت في كل عام ان اذهب 
برفقة زوجتي للعشاء في احدى 
مطاعم الكويت اجلميلة واالستماع 
الى املوسيقى الهادئة التي تريح 
االعصاب ونتبادل األحاديث حول 

سنة اخرى من حياتهم؟
  كذلك االمر بالنســـبة خلالد 
محمد الذي يرى انه في ظاهرة 
االحتفـــال برأس الســـنة بدعة 
غربية أصيلة، وذلك ألن األبناء 
لـــم يتعرفوا عليهـــا من خالل 
منازلهـــم وذويهم، بل من خالل 
االنفتاح الثقافي الذي لم يحتاجوا 
ألن يذهبـــوا اليه، بل أتى اليهم 
من أوسع أبوابه مع ازدياد عدد 
الوافدين االجانب الذين أتوا بكل 
ما لديهم من عادات وتقاليد الى 
الكويت، وألن األبناء يختلطون 
بهم في املدارس واالماكن العامة 
البد أن يتأثـــروا بهم لذلك نرى 
ان ظاهرة االحتفال بليلة رأس 
الســـنة أخذت تتســـع على مر 

السنني الفائتة.
  وتابع انـــه وعلى الرغم من 
القضاء  محاولة بعض اجلهات 
على هذه الظاهـــرة في االماكن 
العامة في الكويت وفي الفنادق 
وغيرهـــا، اال انها لم تســـتطع 
القضاء على أساس الفكرة ولن 
تستطيع في ظل ما نعيشه اليوم 

من تطور ثقافي وحضاري.
  من جانب آخر، ترى شيماء 
اخللف انه ال ضير من االحتفال 
بليلـــة رأس الســـنة، وذلك ألن 
مشاركة العالم في استقبال هذه 
اللحظات لن تؤثر على التربية 
واألخالق واألسس الدينية التي 
يتربى عليها أبناء الكويت بشكل 

عام.
  وتابعت شـــيماء: ان ما مييز 
ليلة رأس الســـنة بالنسبة لها 
هو اجتماع االســـرة بكاملها في 
منزل واحد واقامة مأدبة عشاء 
الـــى جانب بعض النشـــاطات 
واملسابقات التي تنظمها فتيات 
العائلة وميضون السهرة مبرح 
وتســـلية الى جانب مشـــاهدة 
بعـــض البرامـــج التلفزيونية، 

اجمل املواقف التي مرت بنا في 
العام املنقضـــي وأمنياتنـــا في 

العام اجلديد.
  ولفتت الـــى ان اجمل ما مر 
بهـــا خـــالل العام هو ســـفرها 
الـــى جمهورية مصـــر العربية 
وقضاؤها لعطلة رائعة في مدنها 

الساحرة.
بالتهنئة للشـــعب    وتقدمت 
الكويتي واملقيمني على ارضها 
مبناسبة السنة امليالدية اجلديدة 
املة ان يحفظ اهللا الكويت واهلها 

من كل مكروه.
  واوضـــح احمـــد العنزي ان 
العطلـــة على الرغم من قصرها 
اال انه ينوى السفر الحدى الدول 
اخلليجية القريبة لقضاء عطلة 
رأس الســـنة امليالديـــة برفقة 
اصدقائه معتبرها فرصة لتغيير 
الدراسة اجلامعية واخذ  اجواء 

قسط من الراحة. 
  وقال العنزي: انني اعشــــق 
الســــفر اثناء العطــــالت ولكن 
تختلــــف جهــــة الســــفر مبدة 
العطلة، وكون السنة امليالدية 
جاءت مع عطلة نهاية االسبوع 
السفر مع االصدقاء  فكرت في 
الى دولــــة خليجية قريبة. في 
املســــافة لقضــــاء ٣ أيــــام بها، 
موضحا انــــه أثناء عطلة فترة 
الصيف يفضل الســــفر للدول 
األوروبيــــة، ومتنى العنزي ان 
يكون عام ٢٠١١ عام االجنازات 
لدولتنا احلبيبة الكويت وان تهدأ 
األجواء السياسية بني املجلس 
واحلكومة ويتعاونوا يدا بيد 
لتحقيق مصلحة الكويت ومتنى 
كذلك وأد الفتنة التي ظهرت في 
اآلونة األخيرة، مؤكدا ان أبناء 
الشعب الكويتي جميعهم اخوة، 
متمنيا من اهللا عز وجل ان يكون 
العام اجلديد خيرا على األمتني 

العربية واإلسالمية.

وممكن املشاركة في بعض برامج 
املســـابقات حلني بداية الســـنة 
اجلديدة، حيث يتبادلون التهاني 

وبعدها يعود كل الى منزله.
  في حني ان حسن عبدالرحمن 
يفضل قضاء ليلة رأس السنة مع 
االصحاب وغالبا ما يكون الطقس 
مناسبا للبر كما هو احلال في هذا 
العام، حيث ينوي حسن قضاء 
هذه الليلة مع أصدقائه في «البر»، 
مشيرا الى انه ال جديد فيها، اال 
انه عند الساعة ١٢ ستبدأ سنة 
٢٠١١ ال جديـــد غير ذلك، إذ انهم 
سيفعلون ما يقومون به عادة من 
شواء واجتماع حول النار لشرب 
الشاي واالســـتماع الى االغاني 

الفلكلورية منها واجلديدة.
أبوعبـــداهللا فأعرب عن    أما 
استغرابه الشـــديد لسؤاله عن 
كيفية قضاء ليلة رأس الســـنة 
بإجابته «حتى لو ناوي أســـهر 
على رأس السون ما راح أقولك» 
االمر الذي رمبا يدل على احترام 
العادات والتقاليد االجتماعية في 
الكويت والتي متنع بطبيعة احلال 

االحتفال بهذه املناسبة.
  في حني ان علي راضي يرى 
انه ال مشكلة في االحتفال كباقي 
الناس لذلك يقيم هو وأصدقاؤه 
حفال في منزله، حيث يحتفلون 
ويرقصـــون لذلك يســـعى ألن 
ينظم حفال رائعا، وســـيتولى 
مهمـــة املوســـيقى «دي جاي» 
وهو متخصص في هذه االمور، 
وسيكون هناك حفل عشاء وبعض 

احللويات اخلاصة باملناسبة.
  كذلك االمر بالنسبة حلصة 
التي تنوي قضاء ســـهرة رأس 
السنة لدى احدى الصديقات التي 
تنظم في منزلها حفال للمناسبة 
قائلة انه في كل عام تكون هذه 
احلفلة لدى «واحدة من البنات»، 
السهرات  حيث يشاهدن بعض 
العشاء  التلفزيونية ويتناولن 
معا كباقي الناس، كما تقول حصة 
متابعة: انه ليـــس هناك من ال 
يحب االحتفال باستقبال السنة 

اجلديدة.
  على خالف ســـمر الرشـــيد 
التي تعتبر انه من غير املنطقي 
االحتفال بقدوم السنة اجلديدة 
ألن النـــاس ينســـون أو رمبـــا 
انه باســـتقبال سنة  يتناسون 
جديدة يودعون سنة من عمرهم 
بكل ما حتمل من ذكريات وحلظات 
رمبا تكون جميلة ورمبا سيئة، 
لذلك هي ال ترى في االحتفال بهذه 

املناسبة أي «منطق».
  أما قضاء ليلة رأس الســـنة 
خارج الكويت فأيضا له نصيبه 
لدى الشباب، حيث يسافر فراس 
الرفاعي مع عدد من أصدقائه الى 
إحدى الدول اخلليجية املجاورة، 
وذلك الستقبال السنة اجلديدة 
التغيير، وبعيدا عن  مع بعض 
االجواء العائلية وما يفرضه ذلك 

من قيود.
  فـــي حني ان ســـالم الفارس 
ســـيمضي ليلة رأس السنة مع 
عائلته فـــي بيروت، حيث يجد 
متعة في استقبال السنة اجلديدة 
هناك هذا االمر الذي اعتاد عليه 
منذ عدة سنوات، مشيرا الى انه 
في كل سنة تكون السهرة مختلفة 

عن التي قبلها. 

  من ناحيته، قال عايض العجمي 
انه ال يؤمـــن باالحتفال برأس 
الســـنة امليالدية ألننا مسلمون 
ولنا عيـــدان ولكن مع بداية كل 
عام جديد ورحيـــل عام مضى 
بالتأكيد تكون لي مجموعة من 
األمنيات التي أمتنى حتقيقها في 
العام اجلديد، وعن أجمل ذكرياته 
في عام ٢٠١٠ قال العجمي: أجمل 
ما حدث في هذه السنة هو فوز 
منتخب الكويت بـ «خليجي ٢٠» 
حيث كانت فرحة ال ميكن وصفها، 
ولكن أكثر ما احزن العجمي هو 
التعدي على الدستور واألجواء 
السياسية املتوترة في الكويت، 
متمنيا ان يكـــون عام ٢٠١١ عام 
هدوء واســـتقرار، وقال: أمتنى 
من جميع أفراد الشعب الكويت 
احترام الدستور واحترام كرامة 

الفرد. 

  وقال براك البراك انه يحتفل 
برأس السنة امليالدية باالجتماع 
مع العائلـــة واألصدقاء وتبادل 
التبريكات والتهاني، موضحا انه 
ســـيحتفل هذا العام في املخيم 
الباردة  نظرا لألجواء الشتوية 
في البالد، وقـــال البراك: أجمل 
ذكرياتـــي في عام ٢٠١٠ هو فوز 
القائمة املستقلة مبقاعد رابطة 
طلبـــة جامعة اخلليج للســـنة 
الثامنة على التوالي منذ تأسيس 
الرابطة، متمنيا في عام ٢٠١١ كل 
اخلير واالستقرار واألمان للكويت 

وشعبها.
  أما محمد السالم فانه يتلقى 
مع األهل واألصدقاء ويجتمعون 
العام امليالدي  لالحتفال ببـــدء 
اجلديد ويفضل الذهاب للمجمعات 
التجارية واألماكن العامة، موضحا 
ان أجمـــل ما حدث في عام ٢٠١٠ 

هو فوز الكويت بـ «خليجي ٢٠»، 
متمنيا استقرار الوضع السياسي 

في الكويت في عام ٢٠١١. 
  وذكر غالب املطيري أنه يقضي 
عطلة رأس السنة داخل الكويت 
بني األهل واألصدقاء وهو حريص 
على ان يستغل هذا الوقت بأن 
يكون قريبا مـــن أهله، خاصة 
ان هـــذه األجواء شـــبه الباردة 
واجلميلـــة تغنينا عن الســـفر 

للخارج.
  مـــن ناحيته، قـــال نخيالن 
العبدلي انه سيقضي عطلة رأس 
السنة في البر مع األهل، خاصة 
أن األجواء هـــذه األيام أكثر من 
رائعة وهو حريص في كل عام 
على أن يقضيهـــا برفقة األهل، 
حيث انه ال يحب السفر للخارج 
كثيرا ويفضل اجللوس مع األهل 
وزيارة األقارب و«جمعة األهل» 

على أن يسافر لقضاء عطلة رأس 
السنة.

  أما فهد حسني فيعتبر مناسبة 
رأس السنة امليالدية ال وجود لها 
في الكويت قائ ال إنه لم يترب في 
منزله على ذلك، معتبرا مظاهر 
االحتفال بالسنة اجلديدة ال تليق 
ببلد يقوم دستوره مبعظمه على 
أســـس دينية ويتربـــى أبناؤه 
في املـــدارس على القيم الدينية 
واملبادئ االسالمية التي يتلقونها 
منذ الصغر التـــي ال تدعو الى 
االحتفـــال بقدوم ســـنة جديدة 

ووداع سنة قدمية.
  وتابع متسائال: ومن قال انه 
الســـتقبال سنة أخرى يجب أن 
يفقد النـــاس صوابهم ويقيموا 
االحتفاالت الصاخبة ويسهروا 
حتى ســـاعات الصباح االولى، 
معتبرين أنفسهم أول من استقبل 

 نخيالن العبدلي: 
  أفضــل «جمعــة 
األهل» على السـفر 
خـــارج البــالد

جمعة:   إيمـان 
بالغـرب  نتشـبه  ال 
فنحن شـرقيون ولنا 
عاداتنـــا وتقاليدنا

السـالم:   محمـد 
نفضل الذهاب للمجمعات 
التجاريـــة واألمـاكـن 
العامـة في رأس السـنة

الدخيل:   حنـان 
زوجـي  مـع  أحتفـل 
التلفزيون  أمام  وأسرتي 
ونشاهد الحفالت الفنية

 غالب المطيري: 
أحرص على قضاء هذه 
الليلة داخـل الكويت 
بين األهـل واألصدقاء

 جميلـة محمود: أذهب مـع زوجي إلى أحد المطاعم ونسـتمع إلى الموسـيقى

 آالء خليفة ـ رندى مرعي

  ساعات تفصلنا عن وداع عام انقضى والترحيب بعام جديد ولعل في نفس كل انسان جملة 
من الذكريات اجلميلة واألليمة، السـعيدة واحلزينة كما ان لكل انسان افكارا معينة لقضاء 
عطلة رأس السـنة امليالدية على الرغم من قصرها اال انها بالتأكيد ستسعد اجلميع لكونها 
عطلة من االعباء اليومية. «األنباء» التقت مجموعة من الشباب والشابات للتعرف على افكارهم 

لقضاء رأس السنة وهل يحتفلون بها وماذا تعني لهم سنة ميالدية جديدة، كما تعرفنا منهم 
على املواقف السـعيدة واحلزينة التي مرت بهم في عـام ٢٠١٠ وامنياتهم لعام ٢٠١١، 
وخرجنا بآراء متباينة، فمنهم من ال يؤمن باالحتفال بتلك املناسـبة السباب دينية والبعض 
اآلخر يفضلون االحتفال مع أسـرهم في املخيمات كما ان هناك من سيحتفل مع االصدقاء 

وآخرون فضلوا السفر في العطلة للدول القريبة.

 عايض العجمي: ال أؤمن باالحتفال برأس السـنة الميالديـة فأعيادنا الفطر واألضحى فقط
 براك البراك: سـأحتفل هـذا العام في المخيم نظـرًا لألجواء الشـتوية الباردة


