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جحود األمم 
وإنصاف القيادة

اجلحود من خصائص اجلماعات 
كالشــعوب التي ســرعان ما تتنكر 
ألبطالها أو ملن متجده، فقد ســقط 
شــارل ديغول محرر فرنســا في 
انتخابات الرئاسة بعد انتهاء احلرب 
العاملية الثانية وانتصار فرنسا بقيادته، 
وسقط وينستون تشرتشل واحد من 
اهم صانعــي نصر احللفاء ومحرر 
بريطانيا بعد احلرب والذي قاد بالده 
وساهم في قيادة احللفاء للنصر فيها، 
وتعرضت ويني مانديال او أم األمة 
وهي زوجة نيلسون مانديال السابقة 

للتشهير والسجن!
 يتعرض وزير التربية، الوزير اجلاد 
الذي تصدى لقضية الشهادات موضع 
الشك بشــجاعة بخالف من سبقوه 
الذين تفادوا اثارتها، وبسبب تقصير 
بعض النظار وبعض مسؤولي الوزارة 
املتعمد او املتكرر الى حملة شعواء 
لإلطاحة بــه وبالتالي توقف مالحقة 

أصحاب الشهادات املطعون فيها.
 لقد عــول الكثيرون من املهتمني 
بالتعليم واالرتفاع مبستواه واخلروج 
به من دائرة التراجع املتزايد على وزير 
التربية احلالــي بعد ان وقف موقفا 
حازما ضد حملة الشهادات املطعون 
بصحتها وضــد بعض الطلبة الذين 
قاموا وبجــرأة غير عادية باالعتداء 
على مراقبي االمتحانات من املدرسني 
مطالبني بالتساهل معهم بالغش بدرجة 
اقرب إلجازته فــي امتحانات النقل 
العامة، واســتطاع وزير  والثانوية 
التربية مواجهتهم واحتواء املشكلة 

دون أضرار تذكر.
يحدث هذا في الوقت الذي تواجه 
فيه الكويت حتديات كبرى لالنتقال 
بها من دائرة التراجع على مختلف 
الدولية، فاملجتمع  الرفــاه  مقاييس 
الــى تطبيق برامــج جادة  بحاجة 
للتنمية والتنمية البشــرية حتديدا، 
كما ان احلاجة أصبحت ماسة ملواجهة 
الفســاد بجدية ابتداء من احلكومة 
ومبشــاركة شــعبية فــي رفضه 
واالمتناع عن املساهمة فيه كالقبول 
املعامالت  الرشــاوى إلجناز  بدفع 
للتجاوز واجلور على  بالواسطة  أو 
حقوق اآلخرين وباإلبالغ عن وقائعه 
فبدون هذا التعاون سيســتمر بقاء 
الفساد ويزداد تفشيه، ومن التحديات 
الكبرى التــي تواجه الوطن تطوير 
البنية التحتيــة واخلدمات والتعليم 
والبحث العلمي بشكل خاص بزيادة 
ميزانيته وإنشــاء جامعة خاصة به 
ومختبرات ومعامل له تستقطب علماء 
العالم إلجراء أبحاثهم فيها بناء على 
تسهيالت خاصة لهم، وهذا ما بدأت 
به ســنغافورة من اكثر من عقد من 
الزمان واستطاعت من خالله االستفادة 
اقتصاديــا إذ يحقق لها حاليا دخال 
رديفا مجزيا، وتعمل كل من اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات على 
تنفيذ برامج مشابهة على أراضيها.

ان ايجاد رديف أو بديل العتماد 
البالد على بيع النفط اخلام كدخلها 
الرئيس ضرورة ملحة والبد لها من 
الدخول في التصنيع وميكن بداية ان 
يكون بالتوسع في الصناعات النفطية 
ومواءمة التعليم لتخدم مخرجاته حاجة 

سوق العمل اجلديد.
ان حتقيق رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥ 
يحتاج إلى متهيد توفره العوامل التي 
ذكرت أعاله باإلضافة ملشاريع عمالقة 
كطريق احلرير وتطوير اجلزر التي 
مت االتفاق عليها مع جمهورية الصني 

الشعبية مؤخرا.

الزاوية samy_elkorafy@hotmail.com

عزة الغامدي

سامي الخرافي

بدأت احلياة تدب في أبعد املدن السكنية عن العاصمة أال وهي 
مدينة صباح األحمد التي وعدتنا الهيئة العامة لإلسكان بأن تكون 
مدينة منوذجية ال تنقصها اخلدمات التي تيسر على سكانها سبل 

العيش خاللها نظرا للمسافة التي تبعدها عن العاصمة.
فقد ظللنا لســنوات طويلة والكويت محصورة في العاصمة 
فقــط واملدن القريبة منها فكل اخلدمات واجلهات احلكومية وما 
شابه في العاصمة واملناطق القريبة احمليطة بها، مما أحدث ذلك 
األمر انفجارا ســكانيا وتزاحم على اخلدمــات، هذا فضال عن 
اخلطورة البالغة التي مــن املمكن أن تتعرض لها أراضي الدولة 
وهي مهجورة دون سكان، فال نريد أن تتكرر يوما حادثة كحادثة 
الغزو الصدامي الذي أدى فضاء صحرائنا الشاسع وعدم وجود 
سكان في املناطق اخلارجية للكويت ،التي سهلت بدورها الغزو 
وساهمت بشكل مباشر في تغلغل العدو بسالسة إلى العاصمة.

نعــرف ان الكل يفضل العاصمة وهذا لســبب أن اخلدمات 
موجودة بها واحملافظات القريبة منها ولكن في مطالبات سابقة 
مت التشديد على ضرورة أن تكون هناك خدمات موازية وأفضل 

من املوجودة في العاصمة لترغيب العيش في تلك املناطق.
فالدولة حني تفتح مناطق سكنية غالبا ما توفر خاللها اخلدمات 
التعليمية والصحية واألمن واجلمعيات التعاونية ولكن هناك ما 
هو أهم، أال وهو فرص العمــل في تلك املناطق حتى ال يضطر 

العاملون الى قطع مسافات طويلة توصلهم ملقار عملهم.
البعض يهون مثل هذا األمر في أن مشــروع سكك احلديد 
بدأت اخلطوات خاللها جتري في طريق البدء بشق طرق للسكك 
احلديد لتنفيذ املشــروع ولكن هذا ال يغني عن ضرورة إيجاد 
فرص عمل في املناطق البعيدة حتى ال يضطر السكان إلى الهجرة 
كل يوم من مقار سكنهم إلى مقار عملهم ويتحملوا بذلك مشقة 

املواصالت سواء في السيارة أو في القطار.
وهــذا أمره ممكن من خالل مشــروع احلكومة مول بحيث 
يكون في املناطق البعيدة أفرع جلميع الوزارات والهيئات ليعمل 
خاللها سكان تلك املناطق واملناطق القريبة منها وهذا أمر حيوي 
وأساســي ال يقل بدوره أهمية عن األمــن واخلدمات التعليمية 
والصحية والغذائية فنريد مدنــا متكاملة تتوافر خاللها جميع 
فرص العمل وهنا بالتأكيد سيتشــجع أهالــي هذه املناطق من 
العيش باستقرار وراحة دون اخلوف من املشقة التي يتحملونها 

للوصول إلى مقار عملهم.
أعرف أن مثل هذا األمر ليس مكلفا وليس شاقا تطبيقه ولكن 
قد تكون املناشــدات واملطالبات مبثل هذه األمور هي التي البد 
أن تصل لصناع القــرار لدينا، فكثيرا ما يتم جتاهل احتياجات 
املواطنني الرئيسية بذريعة ترتيب األولويات، ولكن هذه أيضا من 
األولويات التي البد أن نحرص على إيصال صوتنا للمســؤولني 

للنظر في مثل هذه املشاكل.
أعرف ان صناع القرار في احلكومة ليست لديهم معضلة في 
حتقيق ما يصبو إليه املواطنون للوصول إلى الراحة ولكن املشكلة 
التي تعتريهم حقيقة هي ترتيب األولويات في ظل التشــنجات 
السياسية التي نشهدها باستمرار فقضية االنشغال باالستجوابات 
املتتالية هي التي بدورها عطلت كثيرا من تنفيذ العديد من املشاريع 
احليوية التي كان من املمكن االنتهاء منها في وقت قصير والنظر 
إلى املشاريع التي تليها، ولكن قضية استقاالت احلكومة املستمرة 
مع تغيير الوزراء املستمر وعدم استقرار املسؤول في مكانه هو 
الذي أّخر كثيرا من تنفيذ العديد من املشاريع التي متس املواطن.
وعليه فإن أولى الطلبات التي ننشدها كمواطنني من أعضاء 
السلطة التشريعية هو عدم املبالغة في طلب االستجوابات بحيث 
يتم تقنني عددها إلى أقصى حدود لتتمكن احلكومة من اإلجناز.

أعرف أن مثل هذه املطالبات ليســت بجديدة ولكنها حقيقة 
حيوية، فهناك من املواطنني من يتكبدون مشــقة احلياة يوميا، 
وهؤالء البد ان يعتني بهم أعضاء السلطة التشريعية، ويشعروا 

بآالمهم حتى نوفر بيئة مريحة حلياة املواطنني.

ليتســع صدرك لي معالي وزير التربية على ما سأقوله في 
األسطر التالية بحكم خبرتي السابقة كمدير مدرسة، فيما يتعلق 

بالهموم التي تعاني منها املدارس. 
معالي الوزير: ما تعانيه اإلدارات املدرسية في جميع مراحلها 
الدراسية كل عام دراسي هو مشكلة التكييف ونقص املعلمني 
وتعطل البرادات.. والسبب الرئيسي هو عدم وجود خطة مستمرة 
أثناء العطلة الصيفية ملتابعة جميع أنواع املشاكل من قبل املناطق 

التعليمية.
معالي الوزير: هناك من يصور األمور بأنها مبشرة وأن العام 
الدراسي سيكون مثاليا الستقبال الطلبة، لكن ذلك كالم في كالم، 
والدليل «البالوي» التي حدثت في بداية العام الدراسي من خراب 
املكيفات في الكثير من املدارس ومعاناة عيالنا في تلك املدارس، 
وهذا األمر ينطبق على منهج «الكفايات» والذي مت تصويره بأنه 
مثالي ولكن أكثــر امليدان التربوي يرفضه رفضا قاطعا وغير 
مفهوم ومن يؤيده هم «املطبلون» وهم نفسهم الذين قالوا لك 

ان العام الدراسي احلالي مثالي!
معالي الوزير: هناك كارثة والتي تؤثر على سير العمل التربوي 
وهــي «نقص» املعلمني في الكثير من املدارس بســبب تدخل 
«الواسطة» في عمليات النقل والتي أصبحت «ماصخة» لدرجة 
أنك تفاجأ بأن هناك مدارس عدد معلميها ال يتعدى أصابع اليد 

الواحدة بينما مدارس أخرى «مزدحمة»! 
معالي الوزير: الكثير من اإلدارات املدرسية شاطرين باحلفالت 
واالجتماعات واملظاهر اخلداعة من أجل نيل محبة مراقب املرحلة 
أو من يعلوه، مثال على ذلك: في كل عام دراســي يتم استقبال 
كبار املسؤولني من وزارة التربية في مدرسة منوذجية ومرتبة 
لإليحاء بأن أغلب مدارسنا «روعة» وهذا خداع وكذب والدليل 
ما رأيناه من شكاوى أولياء األمور في جميع وسائل التواصل 

االجتماعي. 
معالي الوزير: أصبح اهتمام الوزارة بالنسبة للمدارس هو 
ســجالت املدرسة «مزركشــة» وخطة املدير موجودة وأعمال 
إدارية كثيرة يتم حتميل مسؤوليتها إلدارة املدرسة ويا ويلك 
إذا تأخرت بعدم التســليم بالوقت احملدد باملعني العربي: عطنا 

بس ما نعطيك.
معالي الوزير: اإلدارات املدرسية حتتاج إلى إعطاء صالحيات 
واسعة باتخاذ ما تراه مناسبا في كل أمر كتعطيل املدارس وإلغاء 
الطابور في حالة البرد الشــديد أو احلر الشديد.. دون احلاجة 

لالتصال باملنطقة التعليمية ألن أهل مكة أدرى بشعابها.
أخيرا... أرجو أن تتحملني على صراحتي والتي يخشــى 
الكثيرون ممن حولــك أن يبلغوك بها خوفــا على مناصبهم 

وشعورهم بأن الوزير راحل في أي وقت وهم باقون! 

مدينة صباح األحمد السكنية
 بحاجة إلى حكومة مول!

وزارة التربية «حفرة»

جرس

أنزل اهللا ســبحانه الرسل عليهم 
الســالم إلى أقــوام، بعضهم محمل 
برساالت، وآخرين بصحف، وآخرين 
بهدى ونبــراس. وكانت الرســاالت 
السماوية وفق تعاليم الرسل واألنبياء 
الســالم مكملــني ومقدرين  عليهم 
ومبشرين بعضهم البعض، كما وصف 
اهللا ذلك قول سيدنا عيسى گ عن سيد 
اخللق عليه وعلى آله الصالة والسالم 
في ســورة الصف (ومبشرا برسول 

يأتي من بعدي اسمه أحمد).
وكما تواترت خطى الصيهونية العاملية 
مباركة ومدعمة بأقوال من كارهي وحدة 
األديان بدأ الناس يشــككون بعضهم 
البعــض في أديانهــم لتنجم عن ذلك 
العداوة، ثم انصرفوا لهالك ذات الدين 
بدعم وتأسيس وتأجيج فرق اسالمية 
شيعية وسنية متباينة الفكر. وقد يعرف 
البعض ما يعي من كلمات هم لها حافظون، 

حتى انتشرت النار في الهشيم بني امللك، 
وغدوت ترى العراقــي يقتل مواطنه، 
وكذلك السوري واليمني وهلم جرا. كال 
وبتداعيات ما أنزل اهللا بها من سلطان. 
ما حدا بي خلّط هذه املقالة مبوسم احلج 
الشريف وما وصلت اليه امتنا العربية، 
واألهم من ذلك تذكري للتآخي االسالمي 
املسيحي سابقا حيث ألف وحلن وغنى 
مسيحيون عن أهل مكة. فالشاعر هو 
املسيحي سعيد عقل، وامللحن الرحباني 
الشجي املسيحية  املسيحي والصوت 
فيروز وكلهم مــن أرض الطيب لبنان 

اخلير.
فإن كانت أيهما القارئ تثق بسماحة 
ووحدة االديان وقبل أن تنتشر طواعني 
وبغضاء احزاب: االخوان املســلمني، 
السلف، داعش، القاعدة، النصرة، حزب 
اهللا العدوة احلشد الشعبي وغيرهم، اقرأ 
هذه القصيدة ومتعن وتدبر ما فعل بك 

الصهاينة وأحزابنا اخلربة مدعو االسالم، 
واهللا ومالئكته ومحمد وآله واالسالم 
واملسلمون منهم براء إلى يوم احلشر.

غنيت مكة أهلها العتيد
والعيد ميأل أضلعي عيدا

فرحوا فألأل حتت كل سما
بيت على بيت الهدى زيدا

وعال اسم رب العاملني
عال بنيانه كالشهب ممدودا

يا قارئ القرآن صل له
أهلي هناك وطيب البيدا

من ركع ويداه آنستا
أن ليس يبقى الباب موصودا

أنا اينما صلى األنام
رأت عيني السماء تفتح جودا

لو رملة هتفت مببدعها
شجوا لكنت لشجوها عودا

ضج احلجيج هناك فاشتبكي
بفمي هنا يغر تغريدا

وأعز ربي الناس كلهم
بيضا فال فرقت أو سودا

ال قفرة إال وتخصبها
إال ويعطي العطر عودا

اال رضى ربي وردة وعدت بك
أنت تقطف فارو موعودا

وجمال وجهك ال يزال رجا
يرجى وكل سواه مردودا

أختم مقالــي للحثالة الذين ابتليت 
أإلنسانية بهم من قتل وترويع وإزهاق 
لــألرواح واتالف ملمتلكات ملســلمني 
ومســيحيني. في إحدى الغزوات رأى 
أسامة بن زيد وهو ابن حب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وســلم أحد املشركني 
يصارع املوت فعندما هم بالقضاء عليه 
نطق بالشهادة، إال أنه اجهز عليه. فلم علم 
الرسول ذلك اشتط غضبا وقال ألسامة 
كيف ســتقابله يوم القامية بالشهادة؟ 
فتمنى اســامة ان لم تكــن قد ولدته 
امه. هذا هو نور الهدى ونبي الرحمة. 
خالص الشكر لولدي علي إلمدادي بنص 

القصيدة. حفظه اهللا ورعاه.

Yousufyacoubq@hotmail.com
د. يوسف يعقوب البصاره 

عندما تغّنى 
وتغّزل مسيحي 
في اإلسالم

قل احلق

ال بد من تصحيــح خطأ تاريخي 
مسيء لنا ولبالدنا!

«عبدالســالم عــارف» رئيــس 
اجلمهورية العراقية في فترة وجيزة 

في حقبة ستينات القرن العشرين.
عرفناه نحن الكويتيني وشــريكه 
عبدالكرمي قاسم، كقائدين النقالب ١٤ 
يوليو ١٩٥٨ ضد األسرة العراقية املالكة، 
التي أبيدت بكامل أفرادها بدءا بامللك 
فيصل وولي عهــده األمير عبداإلله 
وجميع النســاء واألطفال ومت تعليق 
جثتي امللك وولي العهد بعد سحلهما 

في شوارع بغداد.
رأســا االنقالب عبدالكرمي قاسم 
وعبدالســالم عارف، سرعان ما دب 
بينهما وأصبــح عارف في  اخلالف 
الســجن وحوكم وصدر عليه احلكم 

باإلعدام ولكن لم ينفذ به.
ومنذ ذلك الوقت مالت عواطفنا نحو 
«عارف» بفعل االعالم الناصري املؤيد 

لعارف ضد قاسم، واستقر في أذهاننا 
أن قاسم خائن وعارف بطل.

حتــى أعلن اســتقالل بالدنا في 
١٩٦١/٦/١٩ ليعلن قاسم نيته ضم الكويت 
الى بالده باعتبارها «القضاء السليب» 
فتأكــد لنا صدق موقفنا منه، وبعدها 
بسنتني قتل شر قتلة ليتولى عبدالسالم 
عارف حكم العراق وتتم املصاحلة مع 
الكويت ويضحي عارف في نظرنا بطال 
وزعيما ومن باب التكرمي له مت إطالق 
اسمه على أحد شوارع منطقة الروضة 

احلديثة آنذاك.
هذا «البطل» هو في احلقيقة مجرم 
وقاتل ودموي، ليس في قلبه رحمة وال 
شفقة وال إنسانية. حني جاءه الضابط 
الذي نفذ مجزرة قصر الرحاب وقضى 
فيها على األسرة املالكة املساملة بكامل 
أفرادها، واسمه «العبوسي» وزف اليه 
«بشرى» املجزرة، شكره وحياه وقال 
له: بــارك اهللا بك، وحني المته زوجته 

زوجة عارف على تنفيذ املجزرة قال 
ببرود ال بد لهم ان يقتلوا!!

«العبوسي» منفذ املجزرة طاردته 
الكوابيــس واالحالم وصــور قتاله 
وهم يتساقطون، فلم يطق تلك احلياة 
وانتحر، أما عارف وهو راعي املجزرة 
وغيرهــا من الدماء التي ســارت في 
شوارع العراق، فلم يتأثر ولم يؤنبه 
ضميره وعاش حتى رأس البالد وورثها 
ألخيه بعدما سقطت به طائرته العمودية 

التي كان يستقلها.
هذا هو تاريخ «عبدالسالم عارف» 
مروي بألســنة شــهود قريبني منه 
الدموية،  وعاشــوا تفاصيل طبيعته 
التحريضية بصوته، كل  مع خطاباته 
هذا موثق وموجود على «اليوتيوب»، 
فليت الذيــن بأيديهم القرار يعودون 
إليه ويســمعون سيرة الدم في حياة 
ذلك الرجــل وبالتالي يخلصوننا من 

عار تبنيه وتخليده.

لن نكرر ما قيل عنها وزنا وحمال 
ومعانــاة لفلذات األكبــاد بقدر وزن 
أكتافهم، رفقا بأهليهم وبهم! ال نكرر 
ما قيل، فــدرب العبادة طويل، وأيام 
التعليم والتربية باعها طويل، اجعلوا 
الدراســي  اليوم  الواجبــات بحدود 
واألسبوع والشهر والسنة، واتركوهم 
بحرية أنفسهم وأجهزتهم النقالة احملببة 
لكم ولهم، لتعزز من تواصل معلومات 

مناهجهم.
ورفقا يا وزارة التربية قبل التعليم 
باملعلم توجيها وتفهيما! وباملتعلم إرهاقا 
وتهذيبا وتفهيما، وجتنبي أن تظلي من 
أكثر اجلهــات تعذيبا للبنني والبنات، 
التي  الواجبات  بوزن احلقيبة وكثافة 
أصبحت أثقل من أوزانهم، واتقوا اهللا 
في املعلمني واملعلمات بكثافة الدورات 
وإلزامهم بالقيام بجهود فراشي الفصول 

والفراشــات! عقابا وعذابا على مدى 
السنوات! حتى صارت مصانع األجيال 
وباال تلو وبال! طاردة مزعجة مملة اال 

من رحمهم ربي.
يا واضعي املناهج واخلطط الدراسية، 
واملتسببني بتكدير العطالت األسبوعية 
مبا أسميتموه واجبات! تداركوا وأدركوا 
مردودهــا عليهم وعليكــم، وخففوا 
اإلنذارات والضبط والربط والتوجيه 
ليكون عبر الشاشات املدرسية وتوزيع 
بالفصول واملداخل  الكاميرات  مواقع 
اليوم  الرســمية، والصاالت خــالل 
بالبنوك واملصانع  الدراسي، أســوة 
وكبريات الشركات واجلمعيات التعاونية 
الضبط  ليكون  واملطارات، وغيرهــا 
والربط شامال األخطاء باأللفاظ وسوء 
الكلمات ما بني رواد التعليم والتربية 
معلمني ومعلمات، تبلغ عداوة لطالباتكم 

والطالبات (شتيمة وتعليقات وأوصاف 
بذيئة! أشبه بأسوأ املسلسالت، ما بني 
منظومة التعليم قبل التربية! أو املعكوس 
للهرم املقلوب بعد التعديالت والشاطر 
يفهم تلك املالحظات! تربية للجميع قبل 
تعليم بال قدوة أيها السادة والسيدات 
وزارة وإدارات وأقســاما حتمل تلك 
األمانة للحاضر من األجيال وحتاشي 
ما فات! بتدرج القيادات وزارة ومدارس 
حكومية، وأهلية فيها ما ال حتمد عقباه 
من التجاوزات اخلالق أعلم بها قبل ادارة 
التحقيقــات املنهكة من ثقل املذكرات 
القانونية بســالمتكم كحزمة تربوية 
تتسلسل حلقاتها وتغيب تفعيالتها إال ما 
رحم اهللا لبعضها التزام واحترام ألشرف 
مهنة لوكنتم تعلمون!) تلك هي حقيبة 
تربيتكــم؟! وجنطة التعليم املنحرف! 

الواقع يشهد عليها ألسف اآلسفني!

نهتم دائما بشكلنا اخلارجي ومنظرنا 
العام فهو يعكس مستوانا االجتماعي 
واالقتصادي، أو املستوى الذي نرغب في 
أن نندرج حتته «أحيانا». ذهابنا بشكل 
دوري إلى مراكز التجميل «الصالون» 
أحد مظاهر االهتمام والعناية باملنظر 

لنخرج إلى هذا العالم مبنظر الئق.
يعاني العديد من الشباب ليجد موعدا 
حتى يقص ويهذب حليته أو شاربه في 
صالونه املفضل، يسعون بكل الوسائل 
الفريد  والطرق لكسب رضا حالقهم 
واملميز وليجد لهم موعدا في جدول 
أعماله املزدحم وذلك كله ليتجنب الوقوع 

فريسة جتربة فاشلة تنتج عنها إصابات 
باستخدام األسلحة البيضاء أو بسبب 
العراك حصيلة األخطاء التي تلي جملة 

«أنا في معلوم».
احلمــد هللا تكــرم علــي فيصل 
«احلالق» مبوعد رغم ازدحام جدوله، 
وأثناء جلوسي على املقعد ليقوم هو 
بعمله تأتيه   العديد من االتصاالت  يحدد 
موعدا ويلغي آخــر، هذه االتصاالت 
أثارت فضولي وجعلتني أتساءل عن 
اسمي املسجل لديه،  وفوجئت أن اسمي 
املسجل في هاتفه هو«أخو خالد»، وللعلم 
تعرض أخــي، عافاه اهللا وأصلح حاله 

وشأنه، لظروف صعبة أدت إلى تعرضه 
حلالة نفسية أخرجته عن عمله وأصبح 
جليس املنزل حتى تاريخنا هذا، طبعا 
ال أقلل من قدر أخي الغالي لكننا دائما 
نرى أن العالم يدور حولنا فقط ونتوقع 
بأننا أهم من غيرنا وينسبون من حولنا 
لنا، لكنني أشكر فيصل الذي أيقظني 
من هذا الوهم وجعلني أرى مكانة أخي 
خالد. اسألوا «فيصلكم» ماذا سجلكم 
في هاتفه قد تفاجئكم األلقاب واألسماء 
لكن بالتأكيد ســتجعلكم ترون العالم 

مبنظور مختلف.. حتياتي.

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر- مدير عام التعليم الديني األسبق للقرن الماضي

م.أحمد عمر بالحمر

سيرة الدم

احلقيبة احلبيبة 
ثقل حملها!

أخي خالد

بال قناع

نقش القلم

برودكاست

رأي


