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مطلق الوهيدة

هناك العديد من املطالب الشعبية والتي تعد 
شيئا اساسيا للكثير من املواطنني، بل هي من 

الضروريات بالنسبة لهم، وكوني اخالط العديد 
من الديوانيات واستمع للكثير من املشاكل وهموم 

املواطنني، اردت ان اوصل تلك الرسالة الى نواب 
االمة الذين انتخبهم ابناؤها.

يا نواب االمة، ان املواطن ال يشكو فقرا او 
جوعا هناك مطالب يريدها منكم ان تتقدموا 

بها كمقترحات بقوانني وتصروا عليها، من تلك 
املقترحات انشاء صاالت لالفراح تتبع احلكومة 
وتكون بأسعار رمزية كدعم حكومي ملواطنيها 

لتخفيف حجم معاناتهم من غالء اسعار صاالت 
وقاعات االفراح.

يا نواب االمة، هناك مقترح امتنى تقدميه 
واالصرار على تطبيقه يعنى بذوي االحتياجات 

اخلاصة وانشاء مراكز ترفيهية لهم خاصة في 
مختلف احملافظات مع توفير العمالة املتخصصة 

لهم إلسعادهم ورسم بسمة االمل على شفاه 
اهاليهم الذين يرجون رحمة من اهلل بشفاء 

مرضاهم.
يا نواب االمة، ان مطالبات املواطنني عديدة 

وبسيطة وبجلسة واحدة في قاعة عبداهلل السالم 
تستطيعون اقرارها وايضا من بينها تشجيع 

املواطنني كبارا وصغارا على ممارسة الرياضة 
من خالل انشاء ناد صحي حكومي في مختلف 

املناطق يكون باملجان وتخصص له اماكن للرجال 
والنساء وباشراف هيئة الشباب والرياضة 

ويخصص مكان في كل منطقة ملمارسة املشي 
ويكون بشكل جميل، بحيث يتشجع املواطنون 

على ممارسة الرياضة كما هي في مختلف بلدان 

العالم.
واخيرا وليس بآخرها يا نواب االمة هناك طريق 
واحد للنجاح ال طريقان، اما املضي فيه او صدقا 

لن نفلح مهما حاولتم، عليكم مبصادقة الناس 
وتقدمي ما يريدون من مقترحات وال تنجرفوا 

وراء االصوات املزعجة، فأنتم اليوم بيدكم قرار 
والشعب يكون له القرار بعد انتهاء مدة املجلس 

فما انتم صانعون، اليوم تستطيعون ان تصنعوا 
وغدا جتنون ما صنعتم، فهذه هي احلياة فلكم 
االختيار اما ان تصنع وحتصد واما ان القرار 

سيكون للشعب في يوم تدعو احلكومة الختيار 
من ميثلها في مجلس االمة.

زبدة الكالم: الشعب يتطلع ملجلسه وآماله معلقة به 
ومقترحاتنا بسيطة، فهل سيكون للنواب كلمة في 

الدورة املقبلة إلقرارها؟

العلم واإلدراك فقه لألحرار
واجلهل والتحريف شر البريه

وأحذر من اللي لفاعل اخلير نكار
وال يحمد النعمه ونفسه رديه
يطلب طلبات صعبات االقرار
ومن دونهن يافالن نار صليه
ال يفهم الواقع وعمي األبصار
ورحل عليه إبليس مثل املطيه

والعاقل اللي صكر احلبيب بأزرار
وال يفتح اكمومه لشر اخلليه

القيش )العمق( عميق وبوسط الهير محار
والغيص والنهام تسمع دويه

وقفيته يجمع بها كل اسرار )القفيه يجمع بها احملار(
وجتلب لك األيام سر اخلفيه

واحرص على الديرة من ولعت النار
وتضيع منك الدلو وكل الركيه )دعائم البير(

بعد هذه األبيات التي حتمل الكثير من املعاني من 
القول فان هناك ركائز جبل عليها احلاكم واحملكومون 
من أهل الكويت منذ فجر تواجدهم على هذه االرض 

الطيبة، لكن الدنيا ال تخلو من االنعطافات وبعض 
الهفوات وهذه حركة التاريخ التي تتفاعل إقليميا 
وعامليا ونحن جزء من هذه املؤثرات خصوصا ما 

يحدث اليوم وما جلبت األيام من أحداث خارج نطاق 
التغطية التي نراها ونسمع بها من حولنا.

واإلنسان يا سادة يبحث عن العيش الكرمي كما 
يسعى لتطوير وحتسني وضعه االجتماعي من 

النواحي العلمية أو االقتصادية أو البحث سياسيا 
ليتكيف مبا يستطيع نيله من رزق حتت مفهومية 

األمن القومي واحلفاظ على املؤسسات وأركان الدولة 
ولكن كل مسعى له حدوده املعقولة، فما يريده الناس 

هو تأمني ركائز حياتهم من مأوى وعدل ومصادر 
دخل كرمية وهذه من األمور املكفولة.

وإن كنا نتفق مع حقوق الساعني لتحقيق طموحاتهم 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية إال أننا نؤكد أن 

ذلك يجب أن يكون وفق القانون ومبا يتماشى مع 
مصلحة البالد بعيدا عن املصالح الفردية والفئوية 

الضيقة التي تضر بالكويت التي عاش أهلها 
وسيعيشون دائما كأسرة واحدة مع إقرارنا بوجود 

بعض األخطاء واملمارسات السياسية والتقصير من 
قبل البعض.

وعلينا أن نستشف ما يدلنا على ما هو أفضل 
حلاضرنا ومستقبلنا وخصوصا هذا اجليل الصاعد 

من الذين تنامت في أذهانهم وعقولهم وسائل اإلعالم 
احلديث التي يوجد فيها بعض من النفع وضررها 
اكبر، ألن املبتكر لها هدفه تضليل الشعوب التي 

يعتبرها خصما له في مواقع خصبة بثرواتها 
وصالتها االجتماعية والدينية وأعدادها املتزايدة 

والتي يحاول البعض العبث بها مثل ما هو حاصل 
اليوم والتي تشكل خطرا عليه في املستقبل بهذا 

التفكير املتدني وإساءة االستخدام الذي لو استبدله 
بالتعايش السلمي والتنموي لكان أفضل له في 

احلاضر واملستقبل.
الدين املعاملة: وعلى كل حال أمة االسالم فليس لها 

جناح أو فالح إال برجوعها إلى الدين احلقيقي املتمثل 
في املعاملة اجليدة والصدق واألمن واألمان جلميع 

الفئات األخرى املتعايشة في أكناف أوطانهم مع 
االبتعاد عن سفك الدماء والفتنة البغيضة.

إلى نواب األمة

»اجلدر ما يركب 
إال على ثالث«

زبدة الكالم

رأي

najatalhaji@icloud.com
نجاة ناصر الحجي

غضب أي إنسان على أمر ما يجعله يخرج عن 
الفطرة اإلنسانية السليمة والسكينة، ومن هنا كانت 

الرأفة واملودة عزيزة على النفس، وكان التراحم غالي 
الثمن لتستكني األنفس وتستقر األرواح.

ولقد عرف عن الغضب بأنه »زعل شديد« وال تعرف 
مدته، فرمبا استمر الغضب يوما واحدا أو يومني وقد 
يشتعل ناره لشهر أو حتى أكثر، وهذا أمر خطير ال 
يستهان به، لذا قيل إن زعال ناجما عن غضب يجب 

أال يستمر أكثر من ثالثة أيام، ويقول أهل: وقع 
 Don't let the sun go down«الغضب وحصل خصام

in your anger«، وهذا مثل قدمي ومأثور يدعو إلى 

التخلص من الغضب سريعا ويكرره األجانب كثيرا 
خشية استمرار اخلصام ووقوع الغضب الذي أرى 

أنه ال طائل منه سوى أنه مستنكر ورديء ومنكر.
قال تعالى: )والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهلل 

يحب احملسنني( ڈ.
وإذا غضب املرء على أمر ما فإنك تراه يستشيط 

ويتوتر كما تنهار أعصابه، ورمبا يقدم على ارتكاب 
أمر خطير ال حتبه النفس وال ترغب فيه، ومن هنا 

وجب ايقافه.
أما السكينة والهدوء عند اخلصومة فأمر مرغوب 

ال ميكن رفضه أبدا، بل إن املرء يعمل جاهدا التقاء 

الغضب ويتمسك براحة البال وهدوء النفس، حيث ال 
بد من حياة هانئة.

وال شك أن الضغينة تشعل الغضب فتلتهب 
األعصاب فيرتكب االنسان اشنع االفعال جراء هذا 

الغضب، وهنا استوجب العمل ضده حتى ال تقع 
الكارثة.

وال يوجد أمر يحزن عليه اإلنسان بقدر الغضب، 
حيث تشمئز األنفس، إذا رأت امرأ غاضبا ثارت 
ضغينته على كل شيء، فأظهرها مبظهر غاضب 

يسب ويلعن، فتكرهه األنفس وتتمنى أال تراه، لذلك 
علينا جميعا نبذ الغضب قدر ما نستطيع.

الغضب
 مذموم

خاطرة

إن التكرمي العاملي الذي ستقوم به هيئة االمم 
املتحدة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد في 9/9/2014 هو تكرمي وتقدير مستحق 
لشخصية كرمية قدمت الكثير من املساعدات 

االنسانية باسمه شخصيا وباسم شعبه الكويتي 
الكرمي، وليس مستغربا على هذا الوطن العزيز 

املعطاء الذي قدم الكثير من التبرعات واملساعدات 
اخليرية واالنسانية التي أسهمت في انقاذ االرواح 

واملمتلكات.
ان تكرمي صاحب السمو األمير الغالي مبنحه 

شهادة تقدير وعرفان هو تكرمي للكويت وشعبها 
وللعالم العربي واالسالمي حيث قدم سموه الكثير 

لرفع اسم الكويت بدعمه الالمحدود الحتياجات 
العالم االنسانية ومساعدة املنكوبني واملشردين ما 

جعل االمم املتحدة تكرمه كقائد للعمل االنساني 
الدولي والعاملي وتسمية الكويت مركزا لالنسانية 

الدولية.
صاحب السمو االمير هو عزنا وفخرنا ويحق لنا 

ان نفخر به وبإجنازاته وهو الذي يتطلع دائما، 
حفظه اهلل ورعاه، لرفعة الوطن واملواطنني الذين 
يبادلونه احلب والوفاء واالنتماء والوالء لقائدهم 

االنساني الكبير، حفظه اهلل ورعاه وأدام عزه.
نبتهل الى اهلل العلي القدير ان مين بفضله على 
الكويت الغالية االمن واالمان والعزة والنماء وان 

يحفظ سمو اميرنا الغالي ويدمي عليه الصحة 
والعافية.

اجتاحت املنطقة في الفترة املاضية رطوبة شديدة، 
وفي مثل هذه الظروف يشعر اإلنسان بالضيق 

والكسل، لكن عندما يدخل في مكان مكيف 
تنشرح أساريره وينشرح صدره ويقول كما قالت 
امهاتنا »ياهلل اجلنة«، هذه الكلمة يتردد صداها في 
أذني رمبا منذ كنت في بطن أمي لكثرة ما ترددها 

أمي حني ترى وتشعر بنعمة من نعم اهلل علينا، 
كذلك نسمع كثيرا جملة »في ميزان حسناتك« 

وهذا يدل على ان لكل انسان ميزانا وأن أي عمل 
خير يزيد في ثقل امليزان )وأما من ثقلت موازينه 

فهو في عيشة راضية( كذلك نستذكر احلديث 
النبوي الشريف »خير الناس أنفعهم للناس« 

الحظوا انه ذكر »الناس« وهى كلمة شاملة، ولم 
يقل خير املسلمني أنفعهم للمسلمني.

كذلك نستذكر أن رسول اهلل ژ قال: »بينما رجل 
ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل 

فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 
من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 

العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فمأل 
خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب 
فشكر اهلل له فغفر له« يا حظه، فماذا بعد شكر 

اخلالق ومغفرته للمخلوق إال اجلنة.
الحظوا نص احلديث قال »رجل« ولم يقل رجل 
مسلم، اذا كان اهلل سبحانه شكر وغفر لرجل ال 
نعرف دينه ألنه فقط رحم كلبا وانقذ حياته، ما 

أعظمك وما أرحمك يا إلهي.
نستذكر كذلك أن رسول اهلل ژ قال: »عذبت 

امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت 
فيها النار....« يا سبحان اهلل عمل خير واحد 

في حيوان واحد ادخل صاحبه )املجهول الدين 
واملذهب( اجلنة، باملقابل عمل شر واحد في حيوان 

واحد أدخل صاحبته النار.
أعود للرطوبة، ما قولك عزيزي القارئ في 

مخترع مكيف الهواء، والكهرباء، والتلفون وجميع 
وسائل االتصاالت ومخترع الطائرة والسيارة، 
ومكتشف البنسلني واملضادات احليوية، الذين 
أنقذوا أرواح، ووصلوا األرحام، وخففوا اآلالم، 
هؤالء العلماء األجانب الذين اخترعوا وصنعوا 

واكتشفوا وعملوا خيرا لكل البشر ولو احصينا 
من استفاد من عملهم من البشر واحليوانات 

لعجزت األرقام. 
ما ظننا باهلل فيهم؟ قياسا مبا سبق من أحاديث. 
هل لهم نصيب من اجلنة مثل من سقى الكلب؟

وباملقابل من عمل شرا كالقتل والظلم والقهر وعم 
شره آالف البشر األبرياء واستمر، وهو مسلم 

كاإلرهابيني وداعش والقاعدة وغيرهم هل يشفع 
لهم انتسابهم للدين؟ وهل ندموا وتابوا ملا فعلوا؟

حتى تكتمل الصورة فهناك من األجانب من 
اخترع الديناميت لشق الطرق في اجلبال )وهو 

ألفرد نوبل( فأساءوا استخدام اختراعه في القتل 
والتدمير فندم على اختراعه وكفر عن ذلك 

بأن سخر ريعه الى جائزه نوبل في كل العلوم 
اإلنسانية لعل ربه يغفر له.

ال مجال للمقارنة بيننا وبينهم فهم يتسابقون في 
العلم والبحث ليظهروا نعم اهلل في الكون، ونحن 

نتعاون مع ابليس في التخريب.
على اي حال لهم دينهم )وهم أهل الكتاب( ولنا 

ديننا. 
ولكن نحن ممنونون لهم بكل ما صنعوا خيرا 
للبشرية ننتفع به اآلن واهلل يجزي احملسنني 

منهم واحلكم هلل، فسبحانه ربنا وربهم وأوصانا 
بهم خيرا يقوله عز من قائل:

)وال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن 
إال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل 

إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون(.

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

s.sbe@hotmail.com

دالي محمد الخمسان 

سالم إبراهيم السبيعي 

أميرنا هو عزنا وفخرنا

خير الناس أنفعهم 
للناس

انتظارات

ملن يهمه األمر

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

خالل زيارة ميدانية لقطاع الرقابة التابع لوزارة 
التجارة لسوق السمك قبل أسبوعني هبط سعر 
سلة الربيان من 75 إلى 50 دينارا، وكان لزيارة 

مفتشي الرقابة التجارية أثرا كبيرا في ضبط 
األسعار، ولكن ما استغربته هو انه وبعد نشر 

خبر تلك الزيارة امليدانية عادت األسعار الى 
طبيعتها.

الغريب هو ان تلك اجلوالت امليدانية في سوق 
السمك أو غيره ال تستمر رغم ان جولة واحدة 

فقط أعادت العقل الى جنون أسعار السوق، 
وهذا األمر ينسحب على األسواق التي تبالغ في 

املواسم بأسعار بضائعها، مثال، اآلن األسواق 
جن جنونها مع دخول موسم املدارس، ولألسف 

فإن »التجارة« عبر قطاع الرقابة لم تقم 
بدورها.

>>>
لنأخذ األمر قياسا على سوق السمك وهبوط 
أسعاره بعد جولة ميدانية لقطاع الرقابة فإنه 
يثبت ان الزيادة املصطنعة في األسعار تبلغ 
أكثر من 50% في سوق يختص بالغذاء، فما 

بالكم كم تتوقعون ان تكون الزيادة املصطنعة 
في األسواق األخرى كأسواق املالبس وأسواق 

ومحالت األدوات املدرسية، فال شك انها تبلغ 
أكثر من %100.

>>>
األعزاء الكرام في الرقابة بوزارة التجارة، 

افرضوا هيبتكم عبر تكرار اجلوالت امليدانية 
بشكل يومي، بل وبشكل منظم وواضح 

وأعيدوا األمور الى نصابها، فمن غير املعقول 
ان سعر حقيبة مدرسية 7 دنانير، تتحول مع 

دخول موسم املدارس الى 25 دينارا، وهي في 
األصل مقلدة ملاركة معروفة، هذه مسؤوليتكم 

وهذا هو الدور املنوط بكم.

حقيبة »تقليد«.. 
يا »جتارة«
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