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د.نرمين يوسف الحوطي

نقطة من أول السطر!
باألمس كانت الغرفة املظلمة 

 Cell Number 9 واليوم
وغدا ال نعلم ماذا يحمل لنا 

من أفكار ليموناتية ؟!
في بادئ األمر أنا لست 
من العقول التي ترفض 
كل ما هو جديد وأرحب 
بكل ما هو يدفع بعجلة 
التطوير وأدعم كل فكر 
من أفكار الشباب أيضا، 
ولكن ما يطرح من أفكار 
البعض التي تعد غريبة 
املنطق وبعيدة كل البعد 
عن تربة مجتمعنا تلك 

األفكار واملشاريع أرفض 
تواجدها في مجتمعنا، ما 

يدهشني من تلك التجارب 
واألفكار أن من يقوم 

على تنفيذها جنده يأخذ 
شعارات اإلنسانية دعما له 
إعالميا فنجد البعض عندما 

تتسلط األضواء اإلعالمية 
عليه في افتتاح مشروعه 

يتحدث عن معاناة اإلنسان 
والتي يجب على كل فرد 

في املجتمع ان يعيش تلك 
التجربة ليتعايش مع معاناة 

اآلخر.
نقطة من أول سطر! 

عفوا فعلى سبيل املثال 
 Dark ال للحصر جتربة

Room ففي بداية املشروع 
وجدنا جميع التصريحات 

اإلعالمية عند االفتتاح 
كانت تنصب في نقطة 

واحدة وهي أن املشروع 
قائم على معايشة اإلنسان 
حلياة فاقد البصر، شعور 

جميل ونبيل ولكن بعد 
تلك التصريحات اإلعالمية 
ووضع العديد من الصور 

للمشروع الذي امتازت 
حليته بالظالم الدامس 

لتدريب الزائر على تناول 
الطعام والسير مثله كمثل 

الضرير ليعيش احلالة 
ويحمد اهلل سبحانه وتعالى 

على نعمة البصر، استمر 
املشروع وإذا بنا نفاجأ 

في يوم Halloween بقيام 
املسؤولني على ذلك املطعم 

بالتجهيز لذلك العيد من 
خالل اإلضاءة والديكورات 
الشيطانية وارتداء موظفيه 

األزياء اخلاصة لذلك 
االحتفال والسؤال هنا ملن 

قال في البداية إن املشروع 
قائم ملعايشة معاناة فاقد 
 Halloween البصر: هل
مناسبة قومية لفاقدي 

البصر؟
نقطة من أول سطر ! 

اليوم تقليعة اجلديدة هي 
السجن فال أعلم ما هو 
هدف من قاموا بفكرة 

إنشاء مطعم »زنزانة«!؟ هل 
علينا أن نتعايش معاناة 

السجناء أم ماذا؟ عفوا ملن 
فكر وملن قام بالتنفيذ، إن 

السجن والزنزانة هو مكان 
للمجرمني واخلارجني على 

القانون؟ والسؤال الذي 
يطرح نفسه عندما قمتم 
يا من أبدعتم هذا الفكر 

الليموناتي هل قمتم على 
ذلك املشروع لترغيب 
وحتبيب رواد املطعم 

بالسجن واخلروج على 
القانون أم ما هدفكم؟ 

نقطة من أول السطر! إلى 
كل مسؤول في الدولة 

كيف توافقون على تنفيذ 
تلك األفكار؟ أين دراساتكم 
في غرس الهوية والوطنية 
واملبادئ اإلسالمية وغرس 
وبناء شباب الكويت على 
عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا 

اإلسالمية والعربية؟ 
عفوا أيها القانون إن تلك 
املشاريع ما هي إال أفكار 

هدامة جلميع قيم ومبادئ 
مجتمعنا.

٭ مسك اخلتام: 
نعيب زماننا والعيب فينا

لزماننا عيب ســوانا  وما 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب

ولو نطق الزمان لنا هجانا

dr.husseindashti@gmail.com

محلك سر

د.حسين إسماعيل دشتي 

د.هند الشومر

محمد دمر يزده

إذا كان اجلمال هو الصفة التي 
نطلقها على املوصوف لنمدح ما فيه 
من خصال شكلية كانت أم وجدانية 

لنبعث السرور والبهجة، وندخل على 
النفس الرضا واالرتياح، فال بد حينها 
أن يكون من أغراض التربية احلديثة 
عند إعداد اإلنسان للحياة ليس فقط 
إكسابه معلومات معرفية وإمنا يكون 

هدفها رسم السمات الشخصية 
وتنمية القيم وامليول وتشذيب العادات 

والتقاليد مبا يحقق املستوى املتوقع 
من اجلمال النفسي والروحي، خاصة 

أن املظاهرة اجلمالية اخلارجية قد 

أخذت منا الكثير من اجلهد، سعيا 
لتحسني صورتنا التي نرغب الظهور 

بها أمام اآلخرين، »ملفهوم التربية 
اجلمالية وأهداف وخصائص ووظائف 

وأهمية في تربية الذوق وتقدمي 
األخالق«.

إن التربية اجلمالية »لها أثر في 
السلوك املجتمعي، حيث تعتبر التربية 

اجلمالية حصيلة اللقاء بني التربية 
واجلمال، تشمل األخالق واألفعال 

واإلحساس باجلمال«، كما أن التربية 
اجلمالية تنطلق من خطورة التغيرات 

احلضارية السريعة التي نشهدها، 

والسعي وراء املاديات واحملسوسات 
من األمور دون أن ندقق بحاجات 

الروح واحلفاظ على جوهرها 
الوجداني واإلنساني وألن مفهوم 
اجلمال مرتبط بالنظام والتناسق 

والتناغم واالنسجام، وبذلك يتحقق 
تكامل وانسجام وتوازن شخصية 

اإلنسان، ومن ثم صالح الفرد 
واملجتمع، ال بد من التوقف متأملني 
أين نحن من دعم التربية اجلمالية 

مبفهومها الواسع، وأشكالها العديدة، 
إن في نظمنا التربوية أو في خططنا 

اإلمنائية التحسينية للمستقبل.

العمل التطوعي له العديد من 
املجاالت سواء في داخل البالد أو 
خارجها وله آثاره اإليجابية على 

املجتمع وعلى الوطن إلى جانب أثره 
على املتطوعني لغرس ثقافة العطاء 
والتسابق ملساعدة الغير والفزعة 

في أوقات الطوارئ، وللكويت 
والكويتيني سجل ناصع في العمل 
التطوعي منذ القدم وأصبحت اآلن 

املجاالت متعددة للعمل التطوعي 
والتي حتتاج جلهود املتطوعني 

وإبداعاتهم.
ولكن تنظيم العمل التطوعي 

يضاعف من فوائده ويجعل املجتمع 
يستفيد منه بصورة أكبر في جميع 

األوقات وليس فقط في أوقات 
األزمات أو الطوارئ إذ يجب أن 

يحظى املتطوعون ببرامج تدريب 
وأن تكون جهودهم محل تقدير من 
املجتمع وتشجيعهم على بذل املزيد 
من اجلهد التطوعي وعدم محاربتهم 

في عملهم التطوعي.
وقد جعلت األمم املتحدة يوما عامليا 

خاصا لالحتفال بالعمل التطوعي 
وتكرمي املتطوعني باعتبار أن 

تشجيع العمل التطوعي أولوية عاملية 

وليست محلية وتقديرا ألهمية دور 
املتطوعني في حتقيق التنمية وبناء 
املجتمعات ونشر التعاون والسالم 

بني الشعوب ومهما قدمت احلكومات 
من دعم وتشجيع للمتطوعني فإن 
ذلك يكون أقل بكثير مما يستحقه 
بعض املتطوعني وما يقدمونه من 

إجنازات سواء للمجتمع أو األسر أو 
على مستوى العالم.

وإنني على ثقة أن من يرغب في 
التطوع سيجد العديد من املجاالت 

التي ترحب به، كما سيجد في 
بعض املسؤولني التشجيع والدعم 

وخصوصا لتشجيع الشباب والطلبة 
على التطوع خالل فترة اإلجازة 

الصيفية واعتبار العمل التطوعي 
الصيفي كورسا تعليميا صيفيا 

يكون له فوائده للطلبة ويتعلمون 
من خالله العديد من املهارات 

احلياتية وهي مهارات ضرورية لبناء 
اإلنسان.

وال ننسى ما قمنا به وقام به أبناؤنا 
وأخواتنا من أعمال تطوعية أثناء 
الغزو اآلثم سواء داخل البالد أو 

خارجها فلم تقل جهود املتطوعني 
وتضحياتهم عن جهود جميع أبناء 

الوطن الذين لبوا النداء مدافعني عن 
الكويت احلبيبة.

وأمتنى أن أجد املتطوعني حولنا 
في كل مجال ومكان فإن الوطن 

يحتاج إلى مبادرات وأفكار وجهود 
املتطوعني لتحقيق التنمية املنشودة.
وإن ما يكتسبه املتطوع من مهارات 

جتعله شخصية متميزة وتتحلى 
مبهارات ال تتوافر لدى غيره ممن 

لم تتاح لهم الفرصة للتطوع ألن 
التطوع ممارسة حياتية إيجابية إذ 

يجب تنمية ثقافة التطوع وتشجيع 
األعمال التطوعية على جميع 

مستويات الدولة وأن يعطى ملن 
لديه سجل من األعمال التطوعية 

أولوية في التعيني وشغل الوظائف 
اإلشرافية والقيادية ألنهم بال شك 

سيكون عطاؤهم ملموسا عندما 
يتولون زمام القيادة في مؤسسات 

الوطن.
وال بد من تقدير جهود املتطوعني 

من اجلميع سواء احلكومات أو 
الهيئات أو مؤسسات املجتمع 

املدني حتى نستطيع حتقيق أهداف 
وغايات التنمية املستدامة حتى عام 

.2030

على احلد الفاصل بني الشتاء 
والصيف، تقف الطبيعة في مكانها 

رافضة املثول لقوانني الزمن 
واالنتقال إلى الصيف، غير مبالية 

بشتاء ذهب إلى غير عودة..
فتمطر تارة وتشمس تارة أخرى.،

من يعبث مبشاعر من..؟ 
من يعبث بقوانني من..؟ 

نحن أم هي..؟ 
وقفت على جبل السيدة في منطقة 

مشتى احللو ودار بيني وبني الغيوم 
حديث شيق البد من نقله بحذافيره 

دون زيادة وال نقصان.. 
بدأ احلديث بسؤال مني، ملاذا 

التأخير في اشهار الصيف حتى 
اليوم..؟ 

لتجيب غيمة هاربة من الشرق الى 
الغرب: انتم السبب 

يا عزيزي كل خطأ في الكون سببه 
اإلنسان..

كل ظلم في الكون سببه اإلنسان..
عبثتم في تكويننا، عبثتم في 

بخارنا، حتى انكم عبثتم في نظامنا 
وفصولنا..!!

وتسأل ملاذا..؟ 
قاطعتها بأن ال عالقة لنا باألمر وان 

االمر بيد اخلالق..
أجابت بحزن واملطر يعلو خدها: 

اخلالق لم يأمر بالقتل، واخلالق لم 
يأمر بالظلم، اخلالق لم يأمر بقطع 

األشجار واألعناق واألرزاق..
اخلالق يا عزيزي لم يأمر بالتعذيب 

والتمثيل والتدنيس..
نحن مثقلون بالظلم ال املطر، السماء 

مليئة باألرواح التائهة، انظر هنا 
وهنا وهناك.. 

حاولت الدفاع عن نفسي وعنكم فلم 
استطع، اكتفيت بالصمت ثم اخذت 

صورة سريعة للمنظر اجلميل، 
حملت أوراقي وحقيبتي ركبت 

سيارتي ونزلت عن اجلبل تاركا 
بعضا مني فوق جبل السيدة..

أين نحن من دعم 
التربية اجلمالية؟

العمل التطوعي 
ضرورة لبناء 
الوطن واإلنسان

 فوق 
جبل السيدة

بصمة

ألم وأمل

خاطرة

تساءل العديد عن سبب إصدار جوازات سفر خاصة لكبار 
املسؤولني وأعضاء املجلس البلدي وما الهدف من ذلك على 
اعتبار ان طبيعة عملهم بالكويت بعكس الديبلوماسيني أو 
من يكون في مهمة خاصة لتمثيل الكويت في املؤمترات 

واالجتماعات الرسمية »ولكن هذا األمر واقع ونأمل 
مستقبال تقنينه وال تستدعي وظائفهم هذا التميز. ولكن 

مبا انه واقع احلال والذي تسير عليه اإلدارة احلكومية 
بصرف جوازات خاصة لفئات معينة ممن يتولون مناصب 

قيادية، أود أن أشير إلى ما أقدمت عليه عضو املجلس 
البلدي مها البغلي وعباراتها »ما ضاع حق وراءه مطالب« 
في معرض حصولها على اجلواز اخلاص وألسرتها وما 
تناولته التعليقات بوسائل التواصل االجتماعي بني مؤيد 

ومعارض لها. 
وال شك أن ما أقدمت عليه العضو البغلي ينم عن إدراك 

واسع بحقوقها كمواطنة كويتية ال يفرق الدستور الكويتي 
بينها وبني املواطن وعدم التقليل من قدرها كامرأة ومبدأ 

تؤمن به وليس الهدف احلصول على اجلواز كميزة أو 
تشريف بقدر ما هو مساواة أسوة بزمالئها األعضاء من 

الذكور من حيث إصدار اجلواز لهم وألسرهم وأرست مبدأ 
إداريا مهما ملن يتم تعيينهم الحقا من النساء مبناصب 

قيادية ومبثل ظروفها بأن حتصل على مميزات الوظيفة 
بشكل روتيني على األقل من وجهة نظري اخلاصة.

واحلقيقة تقال إن ما طالبت به وأفصحت عنه مها البغلي 
يعتبر »كسابقة« على الرغم من وجود نساء تقلدن مناصب 
حكومية لم نسمع عن حصول اسرهن على جوازات خاصة 

أو مطالبتهن بذلك! ولهذا نعتبر أن ما أقدمت عليه عضو 
املجلس البلدي مها البغلي حلقه من حقوق املرأة.

املهم في املوضوع أن من يحرص على أخذ حقه واملطالبة 
به سيكون بال أدنى شك حريصا على أداء مهامه بالشكل 
املطلوب بل والسعي مع كل من له حق ويطالب به، وهذا 

األمر سيكون ملزما على العضو البغلي بأن تقف مع احلق 
وان يكون مكتبها مفتوحا ملن يقصده بعيدا عن الروتني 
ومنع أي جتاوز بحكم عضويتها باملجلس البلدي وسن 
القوانني التي تعمل على تذليل املعوقات في أداء البلدية 

ملهامها وحتقيق املصلحة العامة وتفضيلها على املصلحة 
اخلاصة، واألهم من ذلك القضاء على الفساد وتطبيق 

مسطرة القانون دون محاباة وكلنا يستذكر مقولة صاحب 
السمو، حفظه اهلل، عندما كان رئيسا للوزراء )فساد البلدية 

ما تشيله بعارين(. 

مصر أكثر دول العالم أمنا وأمانا وتفوقت على الواليات املتحدة 
وبريطانيا بحسب التقرير السنوي ملؤسسة غالوب الدولية، 

ورغم ذلك العنوان الرئيسي لإلعالم املصري هو »مصر حتارب 
اإلرهاب«، في اخلمسينيات والستينيات مصر كانت حاجة 
واآلن حاجة ثانية، مثال اجلامعات املصرية زمان كانت كلها 

شياكة وحشمة، كانت اجلامعات تخلو من التحرش والسفالة، 
وحاليا شيء مؤسف، فبعض البنات البسات »خيم«، والبعض 
اآلخر مالبسهن ممزقة »حتت بند مسايرة املوضة«، زمان كان 

طالب وطالبات اجلامعات على قول املصريني »والد ناس« بغض 
النظر عن أنهم من الطبقة الغنية أو متوسطي احلال، لكن اآلن 
األجيال احلالية من طلبة وطالبات وال أعمم أغلبهم نتاج قهر 

واستبداد احلياة، لو أحببت عمال مقارنة بني مصر قبل ومصر 
بعد مثال، شوف الفارق بني رشدي أباظة فتى الشاشة أيام 

األبيض واألسود ومحمد رمضان حاليا، وبني عبداحلليم مطرب 
اجليل القدمي - اجلديد ومطربي اجليل اجلديد، وأيضا بني آسيا 

داغر منتجة فيلم صالح الدين وإنتاج السبكي منتج األفالم 
التجارية بكل ما حتتويه من جتاوزات، وبني هند رستم )مارلني 
مونرو الشرق( وفنانات عاريات عيب أطلق عليهن لقب فنانات، 

وأيضا بني صالح سليم االرستوقراطي وغيره ممن يعتبرون 
أنفسهم رموزا للرياضة حاليا بكل ما يصدر عنهم من جتاوزات 

غير مقبولة بحق الناس.
وإذا قارنا بني تكاسي القاهرة أيام زمان وتكاتك احلواري، وبني 

دار األوبرا وحفالت أم كلثوم وشياكة اجلمهور وبني جراح 
األوبرا وشكل اجلمهور احلالي وهم يرتدون بنطلونات اجلينز 
املمزقة، والفرق واضح أيضا بني أغاني ليلى مراد وهي راكبة 
السيارة الباكار وبني سعد الصغير وهو يغني للحمار، وأيضا 

هناك فرق بني أغنية الساعة 12 للوابور وأغنية أمينة للحنطور، 
وبني أحمد مظهر في فيلم األيدي الناعمة ومحمد إمام وهو 

يحاول تقليد والده عادل إمام، وفي النهاية هو ضايع بالوسط 
ال أخذ شخصيته احلقيقية وال استطاع الوصول إلى ما وصل 
إليه أبوه.. رقي واحترام يوسف وهبي ورخص وابتذال وثقل 

دم كثير من فناني اجليل احلالي.
هل ستظل مصر هكذا أم ستعود شمسها »ذهبا« كما كانت؟.. 
نعم مصر دخلت حروب 48 و56 و67 و73 وغيرها، كل هذه 

احلروب ذاقت مصر وأهلها ويالتها، ألنها كلفتهم الكثير، 
عبدالناصر والسادات ومبارك مكثوا في احلكم ما يقارب 60 
سنة، والنتيجة تساوي خراب مصر وأهل مصر بسبب كثرة 

الديون.
وملا تتجمع عصابات في داخل مصر وخارجها وتقتحم 
السجون وتهرب املجرمني وتدمر املنشآت العامة وحتتل 
املساجد وتولع بالكنائس وحتتل اإلعالم والهيئات العامة 

الرئاسية واحلكومية ملدة أكثر من سنة كانت النتيجة أسوأ من 
السابق، املصانع قفلت وزادت الديون أكثر وتدهورت قيمة 

اجلنيه.
وعندما تساند مجموعة كبيرة من دول العالم إرهابا مسلحا 

ومنظما بدعم مادي ضخم وبأعداد لم نرها في أي بلد 
تتضاعف تكلفة هذه احلرب مع زيادة الديون ونزول سعر 

اجلنيه.
وقد رزق اهلل سبحانه وتعالى هذه األرض الطيبة هدية رئيسا 

للمصريني يحاول إصالح البلد واحملافظة على كرامة املصريني 
ويجتهد ليال ونهارا ويجيء، لكن البعض ممن هم أعداء مصر 

والعروبة يلعبون على الوتر احلساس »غلو األسعار« وغلو 
املعيشة، فعلينا أال نسمع كالمهم ونترك كالم الرجل الذي 

ضحى بنفسه من أجل وطنه، حتى ال تكون النتيجة املزيد من 
التراجع ملصر.

احلل هو أن نتقي اهلل في هذا البلد األمني ونتحمل حتى تهدأ 
األمور، ونضع يدنا بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى نصل 

إلى بر األمان واهلل املستعان.

libraheem@hotmail.com

noktat_dooa@hotmail.com

عادل إبراهيم اإلبراهيم

أمينة العلي

مها البغلي.. 
واجلواز اخلاص!

مصر قبل وبعد

قضية ورأي

نقطة ضوء

gstmb123@hotmail.com
طارق ماجد بورسلي

تفضل صاحب السمو األمير املفدى 
الشيخ صباح األحمد بافتتاح 

مستشفى اجلهراء اجلديد الذي يعتبر 
حتفة معمارية وصرحا طبيا غير 

مسبوق على مستوى املنطقة. 
فمبروك للكويت عموما وللجهراء 

خصوصا هذه اإلضافة اجلديدة في 
النهضة الصحية لبالدنا احلبيبة 
الكويت ونسأل اهلل عز وجل أن 

يحفظ أميرنا ووالدنا الغالي وولي 
عهده وأن يدمي اخلير والرخاء 

والتقدم واملنعة على بلدنا انه سميع 
مجيب. 

التصريح الذي مفاده بأن الوافدين 
ليسوا سببا في االزدحام املروري 
جانبه الصواب مع كامل تقديري 

ألصحابه وذلك ألن الوافدين الذين 

لديهم رخص سوق ويقودون 
سيارة يفوق عددهم عدد املواطنني 

مجتمعني حتى لو استثنينا منهم 
العمالة الهامشية، كما أن هناك من 

حصل على الرخصة بطرق التحايل 
وذكرت ذلك في مقال سابق بعنوان 

100 ألف رخصة قيادة باطلة. اذا نحن 
تقريبا أمام مليوني وافد او يزيد ممن 
لديهم سيارات وهو إضافة للمواطنني 

مستخدمي الطريق يفوق استيعاب 
طرق وشوارع الكويت. 

اذن األمر يحتاج هنا معاجلة جديدة 
وجذرية وحازمة ملوضوع منح رخص 

القيادة للوافدين. وفي هذا الصدد 
أقترح ان يحدد لكل رب عمل عددا 

محددا من الوافدين العاملني لديه 
للحصول على رخص وفق كتاب 

موجه إلدارة املرور يوضح مدى 
حاجة العمل حلصول هذا الوافد 
على الرخصة إضافة إلى شروط 

الداخلية األخرى. كما أكرر املقترح 
القدمي بتفعيل وسائل النقل اجلماعي 

وتخصيص حارات خاصة لها على 
الطرق الرئيسية والسريعة حتى ال 

تتزاحم مع بقية مركبات مستخدمي 
الطريق. 

وقبل ان اختم أرجو أال يفهم بأنني 
ضد الوافدين أو عنصري جتاههم. 

فإيجاد احللول ملا نشاهده من 
االزدحام املروري مطلب ملح للجميع 

مواطنني ووافدين وال أظن ان 
املسؤولني ال يريدونه. 

كلمة أخيرة: حفظ اهلل الكويت من كل 
مكروه. 

مستشفى اجلهراء 
اجلديد.. ومشكلة 
االزدحام املروري

سلطنة حرف


