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عندما يكون احلدي���ث عن انفلونزا اخلنازير فإن االمر خطير 
جدا، وال يستطيع انسان او حتى اي من الدول ان يجزم بأنه في 
منأى عن التعرض لتلك العدوى، فاجلميع يعيش عصر العوملة 
التي قربت بني االدنى واالقصى وجعلت الدنيا كأنها قرية واحدة، 
وهذا هو اجلانب السلبي الذي ال مفر منه نتيجة لثورة االتصاالت 
واملعلومات والتقنيات احلديثة في عاملنا اليوم، واجلميع مدعوون 
التخاذ كل االج���راءات االحترازية للحد من اخطار التعرض ملثل 

هذه االصابات وحتقيق االمن الصحي للمواطنني.
اقول ذلك مبناس���بة توافد ابنائنا من طالب املدارس لبدء عام 
دراسي جديد، ولدينا ترقب وقلق طبيعي مثل كل الشعوب االخرى، 
ونتابع باهتمام ما تصرح به منى اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم 
الع���ام عن حزمة االجراءات الوقائي���ة واالحترازية التي تتخذها 
الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة التي اقامت محاضرات وندوات 
توعوية ملديري املدارس واملعلمني واملعلمات، واالرشادات والنشرات 
وعمليات تدريب املعلمني في مجاالت االسعافات االولية وعن جتهيز 
120 عيادة طبية في املدارس، اضافة لقيام املدارس بارسال رسائل 
توعوية الولياء االمور، وسعدنا لتأكيد وكيلة التعليم العام على ان 
االهتمام والتوعية الصحية واحملافظة على صحة الطالب ستكون 
معيارا اساسيا في تقييم االدارة املدرسية واالعمال املمتازة كأحد 

عوامل التحفيز لتحقيق هذا املطلب.
وتؤكد وزارة التربية، وهي معنية بقطاع عريض وتعداد كبير 
من الطالب، انها اتخذت كل االجراءات االحترازية مبا فيها جتهيز 
املدارس بكل الوس���ائل الصحية، ونحن كمواطنني ننظر بتفاؤل 
حذر لكل هذه التصريحات والتأكيدات ونتمنى ان تكون النتائج 
مطمئنة للنفوس، وان تقترن هذه التصريحات بزيارات ميدانية 
ملسؤولي وزارتي التربية والصحة للمدارس والطالب حتى يلمسوا 

مدى فاعلية هذه االجراءات االحترازية.
ونحن من اهالي منطقة اجلهراء التي تضم شريحة عريضة من 
املدارس وتعدادا كبيرا من الطالب نلمس عن قرب انه مازالت العديد 
من مدارس اجلهراء ال تتوافر بها كل تلك االجراءات االحترازية التي 
اعلن عنها، ونتمنى على املسؤولني في »التربية« و»الصحة« ان 
يعطوا مزيدا من االهتمام ملدارس وطالب اجلهراء واقرب شاهد على 
ذلك ان يقوموا بأنفس���هم بزيارات ميدانية مفاجئة ليس معدا لها 
مسبقا لتلك املدارس وطالبها ليروا بأنفسهم كفاية تلك االجراءات 
واالس���تعداد وعما اذا كان هناك فعال تأهي���ل تدريبي للمعلمني 

واملعلمات ومديري هذه املدارس لتالفي اي تبعات من عدمه.
ففي وق���ت الظروف احلرجة او الصعب���ة او االزمات، البد ان 
نكون جميعا على قلب رجل واحد، في تعاون قوي ومخلص بني 
املس���ؤولني واملواطنني، فنحن كمواطنني ايدينا ممدودة وعقولنا 
مفتوحة ألي تعاون للحفاظ على صحة ابنائنا الطالب واملواطنني 
من التعرض ملثل هذا الوباء املس���مى بانفلونزا اخلنازير، وقانا 

واياكم شره، وحفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.
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الحب.. خالد

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

نعم ح����ب الكويت خالد في قلب كل كويتي، تلك 
الكلمات كان����ت نهاية حديثي مع زميلي بو مرزوق، 
خالل اتصال هاتفي معه وأنا في حالة من التعاس����ة 
واحلزن بسبب األوضاع التي نعيشها في هذه األيام 

سواء على الصعيد العملي أو الدنيوي. 
كان االتصال بدايته رسالة قمت بإرسالها إليه عن 
طريق الهاتف احملمول مساء األحد املاضي أطلب منه 
االتصال بي ض����روري إذا كان متواجدا في الكويت، 
وبالفع����ل بعد 5 دقائق وجدت هاتفي يدق وإذ به بو 
مرزوق، في بداية احلوار ومن غير سالمات وال حمد 
هلل على الس����المة ألنني على عل����م بأنه كان خارج 
الكويت، حيث قمت على الفور بسرد شكواي لعلمي 
بضيق وقته، وأخذ يصغي إلي دون أي تعليق وعندما 
انتهيت قام بالرد السريع واملقنع كعادته من خالل تلك 
الكلمات.. حب الكويت خالد، وهنا انتهت املكاملة على 
الوعد بأننا سنجلس في وقت قريب طبعا في الدوام 
لبحث بعض احللول على األقل فيما يخص عملي. 

وبعد انتهاء املكاملة واالنفراد بشخصي والتفكير في 
كلمات بو مرزوق أن حب الكويت خالد، وترديدها كما 
لو أنها أصبحت أغنية بالفعل وجدت قلبي يخفق مع 
ترديد ذكر اسم الكويت، وأعتقد أن هذا ليس شعوري 
أنا فقط بل شعور كل كويتي يعشق أرض هذا الوطن، 
ولكن الس����ؤال هنا: ملاذا يحاول البعض تنفيرنا من 
وطننا، ويحاولون دفعن����ا ملغادرته واالبتعاد عنه؟ 
عفوا عزيزي القارئ ال تتسرع باإلجابة أن ذلك ضعف 
ف����ي هذا احلب، ال أعتقد ألن من ينفر أو يغادر مازال 
يعشق كل حبة رمل على هذه األرض، ولكن من يبعد 
يفضل البعد لتصبح صورة حبه اخلالد جميلة وال 
تتشوه ممن يريد تشويها، وفضل أن يعيش ويبقى 

مع ذكريات حبه دون أن يشوهه أحد. 
باألم���س كان أجدادنا وآباؤنا ينادون باحلرية 
والتقدم والبن���اء، وبعدما أصبحن���ا رمزا للقوة 
واحلرية أتى البعض يريدون أن ميزقوا ويهدموا 
ما وصلنا إليه، فتارة جندهم يقولون ال لالختالط، 
وتارة أخرى يقولون لبس احلجاب، وتارة ثالثة 
يس���محون لإلناث باالنتخاب، ويقولون ال لعمل 
املرأة بعد الساعة السادسة مساء، وتارة ينادون 
بالسماح للمرأة بالعمل واملساواة مع الرجل، هذا 
غير ما نراه ونس���معه عن وسائط لبعض من ال 
يستحقون الكراسي والدرجات ولألسف جند في 
النهاية أن من يس���اعدهم ه���م بعض من ينادون 
باسم الدين وهم لألسف ال يعرفون مبادئ الدين 
اإلس���المي كل هذا تذكرته من كلمات بو مرزوق، 

عندما قال: حب الكويت خالد. 
اآلن وأنا أكتب لكم هذه السطور تأكدت أن الهروب 
ضعف وهذا ما يريده م����ن يريدون متزيق الكويت 
وهدم حضارتها، فإذا لم يقاوم كل منا ويقف بوجه 
هؤالء البعض كما كانت وقفتنا أثناء الغزو الغاشم 
سيصبح هؤالء البعض قوة بل يتحكمون في زمام 
األمور، لذا فإنني اليوم أبعث رس����الة حب الكويت 
اخلالد إل����ى كل كويتي كي يقف أم����ام هؤالء ليصد 
كلماتهم وتفكيرهم، والبد على كل من يعشق الكويت 
أن يتحل����ى بالصمود أوال، والبناء ثانيا ليصبح هذا 

احلب خالدا على الدوام. 
> > >

كلم����ة وما تنرد: إلى من ق����ام على جتميع كتاب 
»املبدعون في الكويت« بداية أقول لهم عساكم على 
القوة على هذا العمل الطيب ولكن ألفت انتباهكم إلى أن 
هناك كثيرا ممن لم تذكروا أسماءهم في كتابكم قدموا 
الكثير للكويت، وهذا يعترض مع األمانة العلمية، وال 
أعلم كيف حصلتم على جائزة الكويت اإللكترونية 
رغم تناسيكم الكثير من أسماء أبناء هذا البلد الذين 

بالفعل لهم بصمة مثل من ذكرمتوهم.
atach_hoty@hotmail.com

يا ترى لو قلنا لليبرالي 
اكتب لنا أمانيك، ودونها لنا 
في مذكراتك، فماذا ستكون 
هذه األماني؟ وكيف ستكون؟ 
ال ش���ك أن لكل قوم هموما 
تقلق مضاجعه���م، وآماال 
يعيشون بها، وطموحات 

يحيون ألجلها.
وها هي محاولة جادة مني، ألكتب عن طموح وهموم 
الليبرالية في العاملني اإلسالمي والعربي، بعد تسجيلي 
ألكثر مطالبهم، وتوثيقي ألبرز أطروحاتهم، دون أن أفتري 
عليهم بزيادة أو نقصان، )وال يجرمنكم شنآن قوم على 
أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(، فكل ما س���أكتبه 
قد كتب قبل���ي بأيديهم في صحافتنا احمللية والعاملية 
دون أدنى حياء أو خجل، بأقالم ليبرالية صرفة وعبر 

شخصيات تغريبية حتى النخاع.
واألماني هي كالتالي: »أوال وقبل كل شيء، يجب أن 
تكتب هذه األماني دون البدء بالبس���ملة أو الثناء على 
اهلل ع���ز وجل أو الصالة على النبي ژ حتى ال نكون 
وكأننا في خطب���ة جمعة، وأال تكتب أو تقرأ أيضا في 
مناسبة إس���المية فضيلة فتحدث املفاصلة بني املسلم 
وغيره، ومن أبرز األماني التي متنع تعكير األمزجة أال 
تقطع لقطات التقبيل والضم في األفالم الس���ينمائية 
املعروضة، وأن يس���مح بلباس املاي���وه، وأن تختلط 
املقاعد الدراس���ية للطالب والطالبات، وأن متنع املرأة 
املنتقبة من قيادة الس���يارة، ومتنع أيضا من دراس���ة 
الطب، وباملرة من اجلامعة بكل فروعها وفصولها، وأن 
يس���مح باخلمور في الفنادق والطائرات، وأن يقتصر 
الوعظ في املس���اجد، وأن تغلق حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي، وباملرة يسكرون كلية الشريعة، ويا ليت أن يلغى 
أيضا تدريس مادة التربية اإلس���المية والقرآن الكرمي 
من املدارس من األس���اس، وكذلك من األماني احلثيثة 
أن يالحق كل من يشتبه به مبزاولة العمل اخليري أو 

حتى الداللة عليه«.

حلم حتق���ق وحلم آخر 
بالطري���ق: قب���ل أكثر من 
10 أع���وام زارنا في منطقة 
العارضية الشيخ د.بسام 
الش���طي ليلقي محاضرة 
دينية في أح���د الدواوين، 
وكان مما ذك���ر وفقه اهلل 
فكرة إيجاد قناة إس���المية 
تنشر الفضيلة في مقابل ما تنشره بعض الفضائيات 
من رذيلة، ومازلت حينها أذكر كيف قلبت تلك الفكرة 
في رأسي قليال ألستخلص بعدها انها فكرة ال تعدو أن 
تكون ضربا من اخليال، وس���بحان اهلل متضي األيام 
والليالي ويتحقق احللم الذي طاملا انتظرناه، لتخرج قناة 
املجد بكامل باقتها التي تخاطب جميع الفئات العمرية 
والفكرية، ثم تتبعها القنوات اإلس���المية األخرى التي 
عجزت عن اللحاق بشيء من ركابها، بالطبع أستثني من 

ذلك قناتي »الدليل« و»صفا« اللتني أبدعتا أميا إبداع.
والسؤال هو: هل س���تتحقق أمنية أخرى ال تقل 
عنها أهمية؟ وهي ضرورة استحداث قناة إخبارية 
متخصصة بطابع محافظ ونظرة إسالمية، السيما 
في ظل التش���ويه املقصود للمعلومة املنقولة عبر 
قنوات إخبارية عربية لألسف الشديد، والتي اتبعت 
بذلك النهج الكذوب القنوات اإلخبارية الغربية التي 
جعلت من الضحية مجرما، ومن الغاصب حمال وديعا، 
فلذا كم أمتنى أن ترى الن���ور تلك القناة اإلخبارية 
اإلس���المية لتحل محل تلكما القناتني اإلخباريتني، 
فاألولى شقت الشارع العربي واإلسالمي، وقسمته 
إلى خائن ومناضل مبقياسها اخلاص، والثانية أتت 
لترقع املوقف فأعمته لآلخر، فصارت تعرض الفراولة 
احملترقة في غزة مرجعة س���بب احتراقها للمقاومة 
الفلسطينية، في الوقت نفسه الذي كان يعيش فيه 
س���كان غزة حتت القصف الدامي، فصنعت بذلك ما 

لم يصنعه الغرب نفسه بكل وقاحة.
dhari0395@hotmail.com

»الهدام����ة« عبارة عن 
مسلسل تاريخي مت عرضه 
املبارك،  في شهر رمضان 
وهو من تألي����ف الروائي 
املبدع هيث����م بودي ومن 
إخراج محمد دحام الشمري، 
ويتناول فترة زمنية من 
تاريخ الكويت واملمتدة من 

1932 إلى عام 1961، وقد تعرضت الكويت ألمطار غزيرة 
أدت إلى هدم العديد من البيوت ويقال إن املتضررين 
من هذه األمطار حوالي 18 ألف إنس����ان، ويذكر أن من 
أكثر األماكن تضررا دروازة عبدالرزاق وقصر نايف 
وحتى أن االمطار نزلت 3 أضعاف األمطار التي كانت 
تهطل في العام الواحد، وقد متيز املسلس����ل بطرحه 
الراقي الذي ال إسفاف فيه، ومتيز عن باقي املسلسالت 
الرمضانية، والتي كانت ال تخلوا من مش����اهد احلزن 
والكآبة وضيقة اخللق، فقد متيز مسلسل »الهدامة« 

عن باقي املسلسالت وبكل جدارة.
وقد نشرت جريدة القبس في العدد 13045 دراسة 
أع����دت من قبل »آراء للبحوث والدراس����ات« حول ما 
يفضله املشاهد، والعينة كانت من 800 مشاهد نصفهم 
من الكويتيني والنصف اآلخر من املقيمني ومت اختيارهم 
بشكل عشوائي، وحل مسلسل »الهدامة« في املركز الثاني 
للكويتيني وبنسبة 9% من املشاهدين، هذا مع حداثة 
جتربة الكاتب في مثل هذه املسلسالت التاريخية أما 
عمالقة التمثيل، وإن كان هناك عزوف عن املش����اركة 
أو قلة املمثلني الكويتيني في مسلسل »الهدامة«، فأنا 
على يقني أن العديد من املمثلني يعضون أصابع الندم 
بسبب عدم مشاركتهم في هذا العمل، والذي كان غير 
عادي في اإلخ����راج والتصوير والعرض، وأعتقد أنه 
في املستقبل سيكون هناك تسابق على املشاركة فيما 

يقدمه الكاتب املبدع هيثم بودي.
وأعجبني كثيرا ما قال����ه أخي األكبر الكاتب خالد 

العتيبي عندما قال  ساير 
ع����ن مسلس����ل »الهدامة« 
كلمات تكتتب مباء الذهب 
فق����د قال »وب����كل جترد.. 
أس����تطيع أن استثني مما 
سبق عمال تلفزيونيا واحدا 
ه����و »الهّدامة« الذي يقوم 
على رؤي����ة واضحة وهي 
استثارة قيم املاضي في إطار فني راق، وبلغة بصرية 
جميلة في األل����وان وزوايا التصوير، وكذلك في لغة 
الن����ص واحلوار التي قامت على تهذيب عال خال من 
الشتائم والعنف، فتحية ألخي الكاتب واألديب.. هيثم 
بودي وللمخرج الرائع.. محمد دحام ولفريق العمل.. 
الذي أثبت حقب����ة وحقيقة تاريخية بأن الكويت بلد 
بن����اه األجداد بكفاح ال صدفة فيه كما يردد احلاقدون 

من عربنا«.
وللكاتب بودي مجموعة روائية كبيرة وهي »النخيل« 
وهي عبارة عن مجموع����ة قصصية، و»الطريق إلى 
كراتشي« تتحدث عن أحداث حقيقية لبحارة كويتيني 
فق����دوا في الهند قبيل احل����رب العظمى الثانية 1938 
وحائزة على جائزة اإلبداع العربي بالشارقة عام 2006، 
و»الصاحلية« وحتتوي املجموعة على 12 قصة متنوعة 
مهداة إلى األجيال الصاعدة والناش����ئة، و»الدروازة« 
وتتحدث عن الطاعون الذي أصاب الكويت عام 1831، 
و»الفنار« وتتحدث عن حقبة عام 1982، وكل هذه األعمال 
تس����تحق أن تكون عمال فنيا سواء كان سينمائيا أو 
دراميا، وهي بحاجة بالدرجة األولى إلى جهات راعية 
وداعمة وخاصة من القنوات الفضائية اجلديدة الصاعدة 
كتلفزيون����ي الوطن والراي، ألن لديهما من اإلمكانات 
الشيء الكبير، والكاتب وحدة ال يستطيع القيام بكل 
هذه األعمال، وكما في »اليد الواحدة ال تصفق«، اعتقد 

أن مسلسل الهدامة يستحق اإلشادة والتكرمي.
akandary@gmail.com

ال أكره في حياتي قدر كراهيتي لقراءة حتليالت اخلبير االقتصادي 
جاسم الس���عدون، وقابلته قبل 4 أشهر وقلت له »ما يضيق خلقي 
إال حتليالت���ك« ليس ألن حتليالته خاطئة أو غي���ر دقيقة بل ألنها 
تص���ور واقعا ال نريد نحن أن ن���راه كمواطنني، وكلما قرأت حتليال 
من حتليالته وخاصة تلك التي يستش���رف بها مستقبل اقتصادنا 
منش���ورا في صحيفة اشيح بوجهي بعيدا وأنتقل من الصفحة التي 

تنشر حتليله إلى صفحة »حظك اليوم«!
في العام 2007 قال في ندوة أقامها حتت عنوان »بورصة الكويت 
آفاق وتطلعات »ان س���وق الكويت لألوراق املالية س���يدخل قريبا 
دورة تضخمية ضارة وأن أسعار األسهم تتجه إلى صعود ال يقابله 
إنتاج تشغيلي حقيقي لكثير من الشركات، يومها أشحنا بوجوهنا 
وعيوننا معلقة على السهم األخضر وصدقنا االخضرار الكاذب ولم 

نلتفت لتحذير السعدون املنطقي.
قبل األزمة املالية بنحو ستة اشهر قال السعدون ان أرقام االقتصاد 
الكويتي وردية ولك���ن مخرجاته ضعيفة، لم يتلفت له ال تاجر وال 
وزي���ر ولم ينتبه لتحذيره أحد، ملاذا؟ ألننا ال نحب »الصج« وحدث 

ما حدث.
قب���ل عامني وتعليقا على املطالبات بإس���قاط القروض وش���راء 
احلكومات لديون املواطنني قال باحلرف الواحد »ابنوا بلدا وال حتاولوا 
شراء ود الناس«، طبعا وألننا نريد احلكومة أن تشتري مديونياتنا 
فلم نرد على تصريحه س���وى بكلمة »اهلل يهديك« رغم أنه أوضح 
أن البلد بحاجة إلى كل فل���س خالل ال� 15 عاما القادمة لتوفير 300 
ألف فرصة عمل لن نستطيع أن نحققها لألجيال القادمة فيما لو أن 

أموال احلكومة صرفت على شراء مديونيات باملجان.
طالب احلكومة بأن تتعامل بعقالنية مع ديون الكويت املستحقة 
على العراق ف���ي لقاء مطول أجراه معه الزمي���ل خالد اخلالدي في 
صحيفة »اجلريدة« وطرح خالل اللقاء ما يستحق أن يكون خارطة 
طري���ق بخطوط عريضة للخ���روج من كثير م���ن أزماتنا وخاصة 

االقتصادية.
جاسم السعدون ال يتحرك وفق أجندة سياسية وال مييل لطرف 
على حساب آخر فهو شخص يتعامل مع أرقام وإحصاءات وقراءات 
تضمها معادالت حس���ابية، ال يجامل أحدا ولم أجد في أي مما قرأت 
له أو عنه خالل األعوام اخلمس���ة املاضية ما من شأنه أن يشير الى 
أنه مؤدلج أو صاحب مصلحة في أي اجتاه سياس���ي، ولكنه وألنه 

يقول »الصج« فنحن ال نحب ما يقول.
نعم نحن على جميع املستويات الشعبية والرسمية ال نحب من 

يوقظنا من لذة أحالمنا ليصفعنا بواقعنا وبالدليل الرقمي الدامغ.
ش���كرا لك يا أستاذ جاسم ولكننا شعب ال يحب أن يستيقظ من 
عسل أحالمه، واألهم أننا وال حكومتنا نحب »الصج« خاصة إذا كان 

األمر يتعلق بدينار آت من رحم املجان.
ونصيحة لكل نائب مجلس أمة وكل وزير معني بإسقاط القروض 
عن املواطنني اس���ألوا جاسم الس���عدون قبل أن تقدموا على خطوة 

كهذه، اسألوه ولو من باب العلم بالشيء.
Waha2waha@hotmail.com
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