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فاطمة شعبان

عيدكم مبارك 
والتفتوا عن املؤزمني

هاجت 
أشواقي لعرفة

عيدكم مبارك أهلي وأحبتي من اهل الكويت عامة 
ولقرائي الكرام خاصة مبناسبة عيد األضحى املبارك، 

تلك املناسبة العزيزة التي فرضها الباري عز وجل 
للمسلمني لكي تكون أيام فرح واستبشار لهم وفرض 

فيها التضحية لكي يسعد فيها فقراء املسلمني 
واغنياؤهم على حد سواء، وجعله عز وجل فرصة للقاء 

بينهم لرأب الصدوع ومعاجلة اسباب اخلالف، فكانت 
بالفعل اياما مباركة، واالهم انها ايام اداء فريضة احلج 
حيث يحتشد احلجاج على صعيد عرفة طاعة للعزيز 

القدير وتلبية ملا فرض عليهم سبحانه وتعالى.
املهم أنها أيام مباركة تخف فيها الشحناء والتباغض 

رغم أن اخواننا الذين اتخذوا من تأزمي االجواء 
وتسميمها مسلكا وقاعدة فباتوا يؤرقون ويقلقون 

الكثيرين من أهل الكويت، ومع ذلك فإنني أدعو 
اجلميع ألن يتكيف ويتعايش مع ما يبثه هؤالء 

االخوة الذين جعلوا من رحيل سمو الرئيس وحكومته 
ومجلس االمة مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم. 

وعلى الرغم من أن عسفهم هذا قد أدى حلل املجلس 
واحلكومة مرتني على االقل فيما مضى ما جعلهم 

يستمرئون هذا النهج الذي يعيق كل مراكب الوطن 
وأهله السائرة، لذلك فإن علينا كحكومة ومواطنني 

التصدي لهذا النهج ويجب علينا أن نعني هذه 
احلكومة االصالحية التنموية للتصدي لهذه املمارسات 

واألجندات التي تتبناها هذه االقلية اجلانحة التي لن 
تكف ولن متل أو تسأم مما تعودت عليه وأتى لها 

باملنافع فيما مضى.
لذلك علينا أن نسعد ونفرح بالعيد ويجب أن نلتفت 
عن ممارسات هذه االقلية التي لن تكف أو تهدأ إال 
باحلل والرحيل ومادام هذا بعيدا عنهم ولن يكون 

إال مع انتخابات 2013 فعلينا أن نعتاد ونتعايش مع 
تأزميهم وصياحهم الذي لن يتوقف إال عندما يقصيهم 

أهل الكويت في االنتخابات القادمة، وسنجد األجر 
واملثوبة من املطلع البصير إن شاء اهلل وسيخلف علينا 
إن شاء اهلل في 2013 مبعارضة راشدة حكيمة أجندتها 

وطنية اصالحية واضحة للقاصي قبل الداني، اللهم 
آمني أنك أنت السميع املجيب.

وفي هذا املقام ال يفوتني أن أتقدم ملقام صاحب 
السمو االمير، وسمو ولي عهده األمني ورئيس وزرائه 
والشعب الكويتي الكرمي بأسمى وأطيب وأرق التهاني 

والتبريكات بهذه املناسبة املباركة سائال املولى جلت 
قدرته أن يعيدها عليهم وعلى اجلميع باخلير واليمن 

والسعادة وعلى وطننا العزيز وهو يرفل بأثواب العزة 
واألمن واالستقرار.

وأنا أراقب عبر التلفاز بيت اهلل احلرام وجموع 
الطائفني يحلقون حول بيته احلرام، داعني أن 

يتقبلهم رب البيت بقبول حسن، هاجت أشواقي 
وانبرى قلمي يخط بحبره أمنيات للحجاج ممن 

قصده، علها تصل بنا إلى ما تبتهل به القلوب بأن 
يهب لنا األمن واألمان ويفّرج عن املكروبني.

»ها هي الضيافة تصل إلى أعلى مراتبها، وها هم 
احلجاج يعدون العد التنازلي إلنهاء املناسك، وأكف 

احلجاج مرفوعة لرب البرية راجية أن تعود بأوسمة 
القبول معلقة على جباههم، بعد ان يلقوا كل ما 

تعلق بهم من أدران اآلثام في تلك البقعة ليخرجوا 
منها نفرا وفرارا قبل املغيب ليكونوا »كيوم ولدتهم 
أمهاتهم« وهي فرصة البدء من جديد وليكونوا من 
احلجيج وليس من بقايا الضجيج كما جاء في األثر 
عن علي بن احلسني گ »ما أكثر الضجيج وأقل 

احلجيج« بل ليعلقوا وساما دائما من رب دائم يكون 
مصدر فخر واعتزاز يرافقهم ويكون رقيبا عليهم 

في كل حركاتهم وسكناتهم.
إنها ذات األكف التي رفعت ليلة القدر مناجية الباري 

أن يجعلها مع وفود حجاج بيته قصدا، والقصد 
يكون إلى اهلل من كل وافد إليه تعالى في يوم عرفة 

سواء وقف على صعيد عرفة أم كان في موطنه 
وحال بينه وبني الوقوف بتلك البقعة املباركة تفريج 

هم أو كشف غم أو إغاثة ملهوف أو قبول ابتالء 
والرضا به رضا استسالم.

أيها احلجاج إنكم حتققون الوحدة اإلسالمية على 
املستوى العاملي، ففي مناسككم تتالمس األجساد مع 

سائر عباد اهلل من الهند والسند والترك والرومان 
والبدو واحلضر والسنّة والشيعة، كل ينادي ويبتهل 

لرب واحد في يوم واحد وفي شهر واحد، فما 
بالكم إذا رجعتم بعد أداء مناسككم قفزت الطائفية 

والفئوية من قمقمها.. ألستم أنتم من قمتم بوضعها 
داخل ذاك القمقم وأحكمتم إغالقه، ليتكم جتعلونها 
كذلك وال تعودوا إلى إخراجها، هنا تكونون حققتم 

القصد احلقيقي لرب البيت.
إضاءة: البلد يغلي على نيران عديدة، فهل من   ٭

مطفئ حكيم يخاف اهلل.
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قبل أيام أصدرت وزيرة التجارة والصناعة د. 
أماني بورسلي قرارا مبنع حتصيل رسوم على 

اخلدمة في املطاعم حيث قوبل هذا القرار بإشادة 
كبيرة من قبل املواطنني واملقيمني علما بأن هذا 
القرار قدمي ولكن مع األسف لم يتم تفعيله من 

املسؤولني بـ »التجارة« طوال السنوات املاضية مما 
يؤكد ذلك وجود تراخ من قبل البعض في استخدام 

أدواته الرقابية.
نحن من خالل موقعنا نشكر الوزيرة ونشد على 
يدها ونتمنى ان تتابع القرار حيث من املمكن أن 
تتم إضافة الرسوم املمنوع حتصيلها إلى قيمة 

الفاتورة دون أن يعلم الزبون من خالل رفع 
قيمة بعض السلع، معالي الوزيرة هناك ارتفاع 
مصطنع لألسعار في املطاعم وحتتاج الى وقفة 
جادة لتوحيد األسعار، حيث ان أغلب الوجبات 

متشابهة في معظم املطاعم لذلك البد من املتابعة 
واملراقبة على تلك احملالت للتأكد من التزامها كما 

انني كنت أمتنى شخصيا أن هذا القرار يلحقه 
قرار آخر يتعلق بالسيطرة على ارتفاع املنتوجات 

بجميع أنواعها بني ليلة وضحاها دون وجود 
رادع لذلك حيث ان هناك بعض املطاعم ال تلتزم 
بقائمة األسعار املوضوعة لديها في احملل، حيث 

تشهد بني فترة وأخرى رفع السعر دون أن يشعر 
املستهلك بإضافة مبلغ على السعر الرسمي وخير 
مثال جند أن املرطبات الغازية تباع في املطاعم بـ 
100 فلس وهناك من يبيعها بـ 200 فلس وآخرين 

في املجمعات التجارية يبيعونها داخل املطاعم 
بدينار رغم أن الكمية هي نفسها وأساسا يباع في 
اجلمعيات التعاونية بـ 75 فلسا هذا املثال وضعته 
بني يدي املسؤولني في وزارة التجارة حتى يكون 

لديهم علم بان هناك غشا جتاريا واضحا للجميع 
يقابله انعدام للجانب الرقابي من قبل الوزارة، لذا 

الواجب على املسؤولني في »التجارة« أن يفعلوا 
قراراتهم التي أكل الدهر عليها وشرب وان يطبقوا 
القانون على اجلميع ألن األسعار كل يوم بارتفاع 

والتجارة الحترك ساكنا رغم أننا نشاهد في 
البلدان األخرى أن اإلنتاج احمللي أقل بكثير من 
سعر املستورد أما لدينا الوضع فمختلف لدينا 
متاما، فالسعر يضاهي سعر املستورد ومنا إلى 

الوزيرة ألنصاف املستهلك. 
مبناسبة عيد األضحى املبارك ارفع أسمى آيات 

التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وإلى ولي عهده األمني 

الشيخ نواف األحمد والى عامة الشعب الكويتي 
والى املقيمني على أرض دولتنا احلبيبة.

قال تعالى »يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي«.
مرت جنازة أمام النبي ژ فأثنى الصحابة عليها 

خيرا فقال: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فتحدثوا 
عنها شرا فقال: وجبت. وملا سألوه عن اإلجابتني 
املتحدتني مع اختالف حديثهم عن اجلنازتني قال: 
من أثنيتم عليه خيرا وجبت له اجلنة، ومن أثنيتم 

عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء اهلل في 
األرض«. رواه البخاري ومسلم.

نعزي أنفسنا ونعزي خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل والشعب السعودي 

بوفاة ولي العهد األمير سلطان بن عبدالعزيز ـ 
رحمه اهلل ـ سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى مع 
النبيني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.
رحل سلطان اخلير.  ٭
رحل سلطان العطاء.  ٭

رحل سلطان السخاء.  ٭
رحل سلطان اإلنسانية.  ٭

رحل سلطان احملبة.  ٭
رحل سلطان عند الرحمن الرحيم األحن احلنون   ٭

من األم احلنون على ولدها.
رحل من بنى بيوت اهلل وشيدها.  ٭

رحل من بنى املراكز اإلسالمية للدعوة إلى دين   ٭
اإلسالم ونشره في شتى بقاع األرض.

رحل من يكفل األيتام وميسح دمعتهم.  ٭
رحل من يعالج املرضى ويخفف من آملهم.  ٭

رحل من يساعد الفقراء واألرامل واحملتاجني.  ٭
رحل صاحب األيادي البيضاء املمتدة للجميع.  ٭
رحل من قال إذا اململكة العني فالكويت سواد   ٭

العني.
يا أبا خالد مهما كتبنا ومهما يكتب غيرنا فال 

نوفيك حقك فقد عملت وفعلت ابتغاء مرضاة هلل 
سبحانه وتعالى ترجو رحمته وتخشى عذابه وال 

نزكي على اهلل أحدا ـ ولكن كلمة حق نقولها فيك يا 
سلطان اخلير.

اسأل اهلل لك الرحمة واملغفرة وأن يوسع لك في 
قبرك ويؤنسك في وحشتك.

سيدي حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل 

ال أحد ينسى املوقف البطولي واألخوي والشجاع 
لسمو األمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ 
عندما تعرضت الكويت لالحتالل الغاشم من قبل 
العراق وطاغيته في 1990/8/2م، وتسخير جميع 

إمكانيات اململكة حتت تصرفنا إلى أن من اهلل علينا 
بالتحرير والعودة إلى بلدنا احلبيبة الكويت.

يا صاحب السمو تخليدا لذكراه ووفاء من الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا ألبى خالد وامتدادا لألعمال 
التي كان يحرص على عملها ودعمها ندعو إلقامة 

»مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للتعريف 
باإلسالم«، يهتم بدعوة غير املسلمني لإلسالم 

وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإسناد هذا العمل 
إلى األخوة في جلنة التعريف باإلسالم لباعهم 

الطويل وتخصصهم في مجال الدعوة إلى الدين 
اإلسالمي. رحم اهلل سلطان اخلير.

أنت تدير الوقت أم أن الوقت هو الذي يديرك؟ عزيزي 
القارئ ستجد اإلجابة الشافية عن هذا السؤال من 

خالل السطور وبني ثنايا احلروف، فكل منا يتطلع الى 
النجاح والتميز في إدارة وقته واالرتقاء بحياته.

بداية البد من التخلص من املقولة الشائعة والشكوى 
الدائمة من ضيق الوقت وكثرة املشاغل، وهي اخلطوة 

األولى للنجاح في احلياة وفي إدارة الوقت، حيث يقول 
د.إبراهيم الفقي »الوقت هو أثمن ما منلكه في احلياة 
بيد أننا نتفنن في إضاعته والتفريط فيه غير عابئني 

بأننا في حقيقة األمر نقتل أنفسنا فالوقت هو احلياة«.
ولعظمة الوقت وأهميته أقسم اهلل عز وجل به في 
العديد من السور القرآنية قال تعالى: )والعصر إن 

اإلنسان لفي خسر( العصر: 1 ـ 2، والوقت من نعم اهلل 
اجلليلة على عباده فنحن مأمورون بحفظه ومساءلون 

عن استغالله في العبادة واألعمال الصاحلة وعمارة 
األرض باإلجنازات املثمرة، والسنة النبوية املطهرة 

بينت أهمية الوقت.
وأوصت باحلفاظ عليه، حيث قال رسول اهلل ژ: »ال 

تزوال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن 
عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من أين 

اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه«.
واملقصود بإدارة الوقت هو الطرق والوسائل التي تعني 

املرء على االستفادة القصوى من وقته في حتقيق 
أهدافه وخلق التوازن في حياته، مابني الواجبات 

والرغبات واألهداف.
فلذلك يحرص الناجحون واملتميزون على اتباع أفضل 

السبل في إدارة أوقاتهم وتنظيم حياتهم، حيث ان 
هناك الكثير من األمور التي تعني على تنظيم الوقت 

واستغالله بشكل جيد ومتميز:
االستعانة باهلل في كل أمور احلياة قال تعالى )إياك   ٭

نعبد وإياك نستعني( الفاحتة ـ 5.
البد من وضع أهداف سامية وواضحة حلياتنا   ٭

ولكل عمل نقوم به ونشاط منارسه.
التخطيط ثم التخطيط ألمور احلياة واالبتعاد عن   ٭

الفوضى واالرجتالية في حتقيق األهداف.
ترتيب األولويات وتقدمي األهم على املهم.  ٭

تدوين األفكار واألهداف على الورق وغير ذلك   ٭
يعتبر مجرد أحالم وأفكار عابرة.

تنظيم األشياء من حولنا كالغرفة والسيارة واملكتب   ٭
يساعد كثيرا على حفظ الوقت واستثماره.

التقنيات احلديثة كاحلاسوب ووسائل االتصال   ٭
االجتماعي كالـ »فيسبوك« من أكثر الوسائل املعينة 

على حفظ الوقت.
والستغالل الوقت وإدارته معوقات ولصوص كثر كما 

يسميهم د.الفقي فمن أخطر اللصوص وأشنعها:
٭ التسويف والتأجيل من أكبر معوقات تنظيم الوقت.
٭ النسيان وعدم التدوين يضيع الكثير من الواجبات.

٭ اخللط بني األولويات فكثير من الناس ال يعرف 
أولوياته فيبدأ باملهم ويترك األهم وفى هذا مضيعة 

للوقت.
٭ الفوضى، فأوراقك مبعثرة، دائم البحث عن هاتفك 

ومفاتيحك..الخ كل هذه األشياء مضيعة للوقت.
٭ املقاطعات املفاجئة كزيارة صديق أو مكاملة هاتفية 

مفاجئة.
كل هذه العوامل واملعوقات السابقة تضيع الوقت 

وتعيق النجاح واختم بهذه املقولة اجلميلة للدكتور 
بشير الرشيدي »الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، 
وال يكون ذلك إال ملن ملك أدوات القطع، وهي األهداف 
التي يسعى اإلنسان لتحقيقها، فمن لم يكن له أهداف 

فليس له أدوات قطع للوقت«.
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