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رمي الوقيان 

اإلنســان يحيا وفقا للقيم واملبــادئ التي يؤمن بها 
ويتفاعل مع ما حوله منســجما معهما وهذه القيم تأتي 
من قناعته وإميانه بهذه األفكار التي حتولت إلى مبادئ 

متعمقة في وجدان اإلنسان.
وللدين وتشــريعاته دور بارز في خلق هذه املفاهيم 
والقيم وإعادة تشكيل الكيان الواعي لإلنسان طبقا لقاعدة 
أساسية عقدية تتخذ من اإلميان باخلالق واحلياة الهادفة 
للمخلوق أساسا لها وال ريب أن العقيدة هي الركن الذي 
يتجلى فيه الهدف والغاية من خلق اإلنسان، حيث إنها حتدد 
األفكار التي ينطلق بها نحو االختيار في كافة تفاصيل حياته 
ونشاطاته، ومن املؤكد أن األشياء تتشكل وفقا لهذه األفكار 
التي تخلق املعنى ومن ثم يتجدد املوقف العملي ويتبلور 
اجلانب العقلي ويتطور اإلدراك الذهني والنشاط العلمي 
والعملي لدى اإلنسان. أقول ذلك مبناسبة امللتقى الثامن 
للوقف اجلعفــري الذي أقيم مؤخرا، ولقد امتاز في هذا 
العام باختياره موضوعا في غاية األهمية، اذ انه موضوع 
يفرضه واقع احلياة اليومية بإشــكالياته الراهنة، ولذلك 
قام امللتقى هذا العام بالبحث حول املعاجلات التشريعية 
للعالقة بني القانون والوقف، وتعتبر هذه العالقة عالقة 
جدلية محضة تثير العديد من االسئلة العلمية حول شكل 
هذه العالقة ومحدداتها وآثارها واالشكاليات الناجمة عن 
تطبيق االحكام القانونية بشكل يضمن عدم خروجها عن 
االحكام الشرعية اخلاصة بالوقف عامة واجلعفري خاصة، 
وهي كثيرة ومتشــعبة وذلك في ظــل القوانني املعمول 
بها في البالد وبشــكل يضمن أيضــا إزالة أي تعارض 
في هــذا املجال. إننا نأمل فــي أن يقوم وزير االوقاف 
بتطوير العمل في األمانة العامة لألوقاف وإتاحة الفرصة 
بشكل أكبر لتطوير إدارة الوقف اجلعفري بإخراجها من 
إطارها االداري الضيق، وان ينشــأ قطاع كبير مستقل 
خاص باالوقاف اجلعفرية، حيث إن الثوب االداري اجلديد 
)القطاع( سيتيح لها مجاال أكثر حرية وفعالية وسيمكنها 
من اإلسهام بشكل اكبر في اخلدمات الوقفية املقدمة الى 
املجتمع الكويتي فاألوقاف بقسميهما السني واجلعفري 
ليست إدارات حكومية وحسب، بل هي مصانع تنتج األمن 
االجتماعي وترسخ التعددية والوسطية في املجتمع الكويتي 
والتنوع احلضاري والشراكة حتت مظلة الكويت، ويجب 
أن نؤمن بأن مثل هذا التعاون البنّاء سيتيح لنا اإلسهام 
بشكل أكبر في تعزيز وترسيخ املودة الوطنية والوحدة 
احلقيقية بني املواطنني، بل وبني املســلمني وغيرهم في 

بالد العالم وهذا ما نحتاجه اليوم.

األمن االجتماعي ركيزة أساسية ألي تنمية حقيقية في 
أي مجتمع، وفي املقابل فإن البطالة تتسبب في تقويض 
اخلطط التنموية، وتهدد اســتقرار املجتمع، مبا تخلقه 
من مشكالت متعددة لسنا بصدد تناولها في هذا املقال.
وكدولة مؤسسات أنشــأت الكويت ديوان اخلدمة 
املدنية خلدمة املدنيــني واملوظفني عبر توفير الفرص 
الوظيفية التي تناســب إمكانات وتخصص كل منهم، 
وفي الوقت ذاته تراعي احتياجات جهات العمل املختلفة، 
وبالطبع كان من املهام الرئيسية للديوان وضع اللوائح 
والقوانني التي حتفظ حقــوق املوظفني، ومتكنهم من 
االرتقاء الوظيفي بحســب خبراتهم ومهاراتهم، وهو 
أمر جيد سار عليه الديوان لسنوات طويلة، فكسب ثقة 

املواطنني من مختلف شرائح املجتمع.
وعلى مدى السنوات املاضية كان الديوان يطور من 
أدواته ولوائحه مبا يخدم جمهور املتعاملني معه ويحقق 
العدالــة بينهم، وليس االنتقام منهــم، لكنه في الفترة 
األخيرة يعيش حالة من التخبط، تتسع وتتشعب حتى 

أفقدته دوره الرئيسي في حتقيق األمن االجتماعي.
وهــذا التخبط يتضح في كثير مــن األمور، بداية 
بقرار تقييم املوظفني، الذي أعتقد أن هدفه الرئيسي كان 
تقنني وتقليل األعمال املمتازة، ثم عاد الديوان ليتراجع 
عنه بعد تأخر نتائج التقييم بسبب تعثر النظام اجلديد 

وفشل تطبيقه.
وعاد الديوان ليثير حالــة من اللغط بربط البصمة 
في كل الوزارات واملؤسســات احلكومية، وهو القرار 
الذي أدى إلى تعطل موقع الديوان ألكثر من 4 شهور، 
مــا أدخل كثيرا من املوظفني في حالة من الفوضى في 
ظل عدم متكنهم مــن معرفة مرضياتهم وإجازاتهم أو 
حتى احلصول على تفصيل رواتبهم، ومع هذه احلالة 
الضبابية، ترددت إشاعة بأن »مصمم البرنامج اجلديد 
لم يكمله، وهرب بعد أن استولى على مبلغ كبير يقدر 

مبئات اآلالف من الدنانير«.
آخر القرارات التي تدعو لالستغراب والدهشة، أن يتم 
ربط جهاز حساس في الداخلية يختص بحركة دخول 
وخروج جميع املسافرين بيد موظف عادي حتت ذريعة 
»منع املرضيات الوهمية!«، أال نتخوف من أن ميس هذا 

اإلجراء أمن الدولة بأكملها؟!
أصبحنا كل فترة قصيرة علــى موعد متجدد مع 
قرارات متخبطة تصدر عن الديوان دون دراسة متأنية 
ومتكاملة لظروف كل مؤسسة وطبيعة كل مهنة، ما يفتح 

مجاال واسعا لظلم الكثير من فئات املوظفني!
هذه الصورة الضبابية جتعلنا نتساءل: أال يعلم الديوان 
أن هناك بطالة مقنعة في كل وزارات ومؤسسات الدولة؟!
أليست لديه إحصائيات دقيقة بعدد طوابير انتظار 
التوظيف؟! ألم يكن األجدى واألنفع أن يبذل مسؤولوه 
جهودا حلل هذه املشــاكل ووضع األسس التي تضمن 

عدم تكرارها؟! 
إذا لم تكن قراراته تتم وفق دراسة وتخطيط، فلماذا 
االستعجال في إصدارها؟! وإلى متى يدفع كل بيت كويتي 

ضريبة القرارات املتخبطة؟!
إلى متى تخرج قرارات متس قضايا حيوية ثم يتم 

التراجع عنها بعد فشل تطبيقها؟!
واألهم من ذلك كله: ملاذا سكوت أعضاء مجلس األمة 
والناشطني السياسيني واملدونني عن هذا التخبط؟ هل 
ديوان اخلدمة املدنية خارج دائرة احملاســبة؟ أال يضر 

جميع املواطنني واملقيمني بهذا التخبط؟! 

موسم األمطار األخير كان في شهر 
نوفمبر من العام املاضي أو ما سميناه 
»بالغرقة« اظهر جزءا من الفساد في 
بعض قطاعات الدولة، فهل يعقل ان 
يحدث هذا في بلد غني ونفطي؟ أيعقل 
أن تكون شــوارعنا بهذه الطريقة؟ 
أيعقل أن تكون شوارعنا متلفة منذ 
أكثر من 6 أشهر دون ان يحرك احد 
ســاكنا؟ السؤال هل هو قصور في 
وزارة األشغال وقيادييها ام قصور 
مادي؟ وكال السببني ال ميكن االقتناع 
بهما، فالقيادي يحاسب، واألمور املادية 
بفضل اهلل نحن في بلد خير ونعمة، 

وخيراتنا وصلت إلى جميع الدول.
يا إخوان في وزارة األشغال.. واهلل 
تعبنا.. واهلل »حاشنا ديسك من احلفر 
في الشــوارع غير إتالف مركباتنا 
ســواء من تطاير احلصى أو احلفر 

في الشوارع«.
أتلفت  الكويت  جميع شــوارع 
بالكامل من جراء املطر، وهناك دول 
اقل منا في اخليرات والنعم، وأمطارها 
بكثافــة على مدار العــام، ولكن لم 

تتضرر مثلما تضررت شوارعنا.
يا إخوان في األشغال اتقوا اهلل 
في عملكــم، وأمتنى زيارة من اقل 
مســؤول في هذه الوزارة لشوارع 
املبارك ليشــاهدوا  منطقة عبداهلل 
املهزلة التي متت في هذه الشوارع 
من جراء الشركات التي نفذت شوارع 
املنطقة، واهلل أصبحت شوارعنا اشبه 
مبضمار ســباق للهجن من تطاير 
احلصى والغبار املثار منها واحلفر 

التي اصبحت اشكاال وألوانا.
وآخــر كالم.. إذا كانــت وزارة 
األشــغال غير قــادرة على إصالح 
الشوارع بحسب ادعائها بعدم توفر 
ميزانية.. أنا أقترح أن تقوم الوزارة 
بخصم مبلغ 10 دنانير من كل مواطن 
إلصالح شوارعنا وأنا متأكد أنه لن 
يعارض احد.. وأخيرا.. اتقوا اهلل يا 
األشــغال فينا.. ترى تعبنا وطقت 

»چبودنا«.

إن اهلل إذا أحب عبدا كشــف له 
حقيقة الناس من حوله.. 

ذوو الوجهني هم األشخاص الذين 
يتصفون بإظهار صفات املثالية ولكن 
النية عكس ما يظهرونه وذلك لتحقيق 
الشــخصية ومطامعهم  مصاحلهم 
وأهدافهــم وأجنداتهــم اخلاصة، 
وأمثلتهم كثيرة في هذه احلياة ومن 

اهم صفاتهم:
٭ له وجــه الصاحب وقلب احلاقد 

واحلاسد..
٭ يبتســم في وجهك ويطعنك في 

ظهرك.. 
٭ يحترم املجتمع اخلارجي ويسيء 

التعامل مع أهله.. 
٭ يعد ويخلف وعده.

٭ يعاني من عقــدة النقص وعدم 
الثقة..الخ.

وجتدهم يكثــرون خاصة في 
املناسبات االجتماعية واالقتصادية 
والسياســية واالنتخابية، ومبجرد 
وصولهــم إلى مبتغاهــم ومرادهم 
وكنت انت الوسيلة لوصوله وانتهت 
املصلحة، فهنا يكشف القناع فيظهر 

وجهه الثاني.
فذو الوجهني ليس سعيدا في حياته 
وإمنا يعيش في شقاء مستمر، وتعاسة 
دائمة، ألنه لم يذق حالوة الصدق، 
ولم ينعم بجمال احلق، وإمنا جترع 

مرارة الغيبة والنميمة.
لذا، عن أبي هريرة ÿ قال: قال 
النبي ژ: »جتد من شر الناس يوم 
القيامة عنــد اهلل ذا الوجهني، الذي 
يأتي هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه« فهو 
منبوذ في الدنيا ومن شرار اخللق 

يوم القيامة.
فلكي يعود إلى وجهه األصلي عليه 
الدينية  القيم واملبادئ  إلى  الرجوع 
والرضا والقناعة بأن األرزاق بيد اهلل 
سبحانه، وان اإلنسان محاسب والبعد 
عن املقارنة واحلسد والغيرة.. الخ. 
من الفرية: اللهم اكفني وأحبتي 
شر أشخاص لهم وجهان.. اللهم آمني.

اخلليجية والعربية ومؤشرا على أن 
العرب قادرون على تنظيم بطوالت 
كبرى دولية بحجم كأس العالم التي 
يتابعها املاليني من البشر في كل 

أنحاء املعمورة.
ويسعدنا جدا لو وافق االحتاد 
الدولــي على زيادة عــدد الدول 
املشــاركة من 32 إلــى 48 دولة 
الكويت  واملوافقة على مشــاركة 
وســلطنة عمان لدولــة قطر في 
تنظيــم مونديال 2022.. أرجو أن 
يكون مونديال 2022 والذي سيقام 
في قطر دولة خليجية وعربية أول 
مونديال يشارك فيه 48 فريقا وتقام 
في ثالث دول خليجية، وذلك قبل 
البطولــة التالية التي ســتنظمها 
الواليات املتحدة األميركية مع كندا 
واملكسيك. كما أمتنى أن تتصافى 
القلوب وتتعاون ملساعدة قطر في 
تنظيم مونديال 2022 ألن جناحها 

جناح لكل العرب.
واهلل املوفق.

احلياة وتستمتع بها.
حياة لك دور فيها أنت مسؤول 
عن تشكيل معانيها، فالتوتر وضيقة 
اخللق جتعلك مضطربا في عالقاتك 
وسلوكياتك، وقلة النوم واألرق نوع 
من التعبير على اعتراض ذاتك على ما 
تقوم به من إهمال لصحتك النفسية.
لم يتوقف دور ماجدة الصباح 
التوعــوي على الســناب شــات 
والرســائل اجلميلة واملمتعة التي 
تبعثها ملتابعيها، فقد أطلقت أيضا 
مبادرة »أساب« لتوعية الناس باملرض 
النفسي وتشكر على ذلك، وليت كل 
إنسان له دور في املجتمع ان يحاول 
الوعي ليشعر اجلميع  ثقافة  نشر 
الذي يخوض  الوحيــد  بأنه ليس 
هذه املعركة مع النفس التي ما دمت 
خضتها فحتما ستهزمها وستنتصر 
عليها، شــكرا ماجدة الصباح، لنا 
مع كل إجناز تقومني به لقاء ووقفة 

احترام وثناء. 

التزال بقايا اللوحات اإلرشــادية 
متســاقطة والتــزال التحويالت 
املتهالكة موجودة وال تزال احلفر 
في الطريق التي دمرت ســيارتنا 
لكون الظــروف حكمت علينا أن 
منر من هذا التقاطع بشكل يومي 
فنحن واحلمد هلل صابرون صامدون 
منتظرون أن »حتن« علينا وزارة 
األشغال وأن تبدأ في استكمال هذا 
املشروع احليوي والذي أخذ كل 
الظروف املناخية حتى أصبح من 
معالم السوء في بالدي، وهنا أجدد 
دعوتــي للحكومة فإن كان لديكم 
نية إلصالح الطرق وإعادة املتهالك 
منها فليكن تقاطع صباح الناصر 
بداية طريقكم له. فواهلل أننا مللنا 
من »البهدلة« اليومية في هذا املكان 
فهل سيصل صوت آالف املواطنني 
الطريق يوميا  الدين ميرون بهذا 

ملسامعك يا سمو الرئيس!

عن البدائل التي غالبا ما تكون فاشلة 
تعيدهم ملســتنقعات الذل والهوان 
واحتقار انفسهم قبل احتقار املجتمع 

لهم!!
3 - يعانــي الكثيــر مــن املدمنني 
من الفراغ الروحــي فترى اغلبهم 
يبحث عــن بارقة أمل تنقذهم لكن 
دون جدوى لعدم استعداد املجتمع 
لتبنيهم واحتوائهم بعد عزمهم ترك 
التعاطي املتصف بالصدق واجلدية 
في اإلقالع، فيكون مستنقع التعاطي 
ورفاق السوء مالذهم األحن عليهم 
من غيرهم لنغذي بهم نزعة االنتقام 
بجرائم تفوق بوصفها تفكيرنا. )ترى( 
جمعية بشــائر اخلير ال تستطيع 
وحدها حتمل هذه املسؤولية بالرغم 

جناحها !!
 4- لم تكلف بعض االسرة املكتوية 
بلظى حرقــة احد أفرادها باإلدمان 
نفســها بتطبيق الرقابة عليه قبل 
وقوعه باإلدمــان بحجة انه )ريال( 
وال تفيق إال بعــد تلقيها نبأ رمية 
أمام بوابة أحد املستشفيات)الشق 

عود يا جماعة اخلير(.
مالحظة: النســبة املئوية أعاله 
وفق ما نشرته الزميلة »القبس« يوم 
الثالثاء 201٩/3/5 )العدد رقم 1642٩(. 

باالحتاد الدولي لم يغير من قرار 
تنظيم قطر ملونديال 2022 وهذا ما 
يؤكد عدم عالقة الستبعاد بعض 
أعضاء االحتاد الدولي بتنظيم قطر 

ملونديال 2022.
وفي احلقيقــة أنا أرى أنه من 
الواجب علينا كخليجيني وعرب أن 
نقف مع قطر وندافع عن حقها في 
تنظيم هذا العرس الكروي العاملي، 
ألن تنظيمها له يعتبر مكسبا للدول 

والوسواس والكثير من االضطرابات 
النفسية التي بالعادة جتر بعضها كل 
واحدة تفتح الباب لألخرى وتشكل 

حاجزا نفسيا بينك وبني احلياة.
ان تقرر  النفسي قرار،  العالج 
بنفســك رغبتك في اخلروج من 

ذلك كله.
 فلن يساعدك أي أحد إذا لم تكن 
لديك رغبة قوية ودافع في ان تعيش 

هذه املشكلة في طي النسيان.
ولكــن وفي خضــم حماس 
حكومتنا الرشــيدة أذّكر رئيسها 
بأن هنــاك مشــروع تقاطع في 
منطقة تسمى صباح الناصر تقع 
الفروانية  على أطراف محافظــة 
توقف العمل بهذا املشــروع منذ 
العشــر سنوات حيث  ما يقارب 

بعض األسر وتركهم فريسة التشتت 
والضياع في الوقت الذي تنكر لهم 
املجتمع مبؤسساته الرسمية واخلاصة 
واألهلية وعــدم قبولهم ومواجهة 
مشاكلهم وتركهم ملصيرهم احملتوم 

)املوت، السجن أو االنتحار(!!
2- يعاني بعض املدمنني ضعفا شديدا 
أو انعدام الوازع الديني حتى فقدوا 
هويتهم الدينية واالجتماعية لدرجة 
بلوغ بعضهم اخلواء الديني والقيمي 
والفكري والثقافي والنفسي ومن 
ثم ســلب ذواتهم وضياع هويتهم 
االجتماعية وتكوينهم البشري القائم 
على الكرامة اإلنسانية وقدسيتها عند 
بارئها واالجتاه جبريا نحو البحث 

استمعت إلى احلوار الذي اشترك 
فيه الزمالء الثالثة املالكي والعصيمي 
وأحمد موســى.. من حق الزمالء 
الثالثة أن يدلوا بآرائهم، لكن ليس 
من حقهم نقل إشــاعات الصحف 
األجنبية حول تنظيم قطر ملونديال 
2022.. وأما ما يتعلق بالفساد املالي 
فقد أبعد كما أشار األخ العصيمي 
الذين اتهموا بالفساد املالي ولكن 
هذا االبتعاد لرئيس وبعض األعضاء 

املشاعر الســلبية ظلمة من يعتاد 
عليها لن يألف ان يفتح عيونه في 
النور، ســجن انت سجانه وسياج 

انت من تقرر حيطانه.
بعض الناس يصيب نفسه بالتوتر 
فيجد نفسه ال تنام بشكل طبيعي 
فيشــعر بنوبة من العزلة واعتالل 
املزاج ويظل يكابر يجهل الداء والدواء 
مما يترتب عليه الدخول في االكتئاب 

الصريح عن معاجلته خطوة تعتبر 
في الطريق الصحيح، فدولة مثل 
الكويت متلــك كل املقومات حلل 
مثل هذه العوائق وتستطيع وبوقت 
قياسي أن تنهي كل مشاكل احلصى 
املتطاير وتعيد إصالح الطرق حيث 
إن املسألة لن تتعدى »كم مليونا« يتم 
صرفها بشكل صحيح فقط وتكون 

انعم اهلل عليها من مال وفير بحجة 
أن )اخلير وايد(!!

 5 - )كلها بشت او تلفون من الوالد( 
واملقصود الواسطة كمدخل لتجاوز 
القوانني واالعتداء على القيم واألخالق 
واملبادئ وعدم االمتثال واالنصياع 
للقوانني وأنهم فوق القانون ! ثقافة 
استحدثها عناصر شديدة االنحراف 
ذات ثقافات تراكمية نحن من احضرنا 
موادها التصنيعية األولى حتى تركنا 
ألنفسنا ولهم احلبل على الغارب !! 
بعــد الوقوع في مســتنقعات 

التعاطي:
 1- يدفع املتعاطون وكذلك املدمنون 
ثمن التفكك األســري الذي تعانيه 

لو زرت قطر ستشاهد بأم عينيك 
كيف تستعد الدوحة لتنظيم كأس 
العالم لكرة القدم لعام 2022 هناك 
جهود ونشاطات ملحوظة حيث تقام 
الطرق السريعة واحلديثة والفنادق 
الكبيرة إلى جانب بناء عدة منشآت 
رياضية استعدادا لذلك املونديال. 
فازت قطر بتنظيم مونديال 2022 
بعد منافسة شديدة مع دول كبرى 
وغنية ال تقل عن مستوى قطر من 
ناحية الغنى وهي الواليات املتحدة 
األميركية واليابان وبريطانيا.. وال 
شــك أن هذا الفوز أثار حساسية 
الدول املنافسة، ولذلك ال نستغرب 
إذا كتبت بعض الصحف في تلك 
الدول للتشكيك في فوز قطر بتنظيم 
املونديــال، ويحاول البعض إثارة 
إشاعات بأن قطر اشترت مونديال 
2022.. وكذلك بإمكان الدول املنافسة 
املونديال فهي ليست  أن تشتري 
أقل من قطر إمكانية وقدرة مالية.

لقد شاهدت تلفزيون احلرة حيث 

بعض املشــاعر السلبية تعزز 
دافعيــة الهجوم لدينا، فنجد دوما 
شــعورا بالذعر املبالغ فيه من كل 
شيء، حتى لو كانت أمورنا طيبة 
ينتابنا خوف من الالشيء وهذا بحد 
ذاته مشكلة، فحني نعرف ما نخاف 
سنصبح واعني أكثر مبا نشعر، وحني 
جنهله يصبح لدينا توتر مزمن جتاه 
أي تغيير نتعرض له حتى لو كان 
بســيطا، وذلك بسبب استسالمنا 
لتلك احلالة وخيارنا نعم اختيارنا ان 
نعيش بالظلمة يوجد بداخلنا فجوة.
الشــيخة ماجدة  ومثلما قالت 
الصباح في لقاء شرحت فيه جتربتها 
مع االكتئاب وقرارها نحو الشفاء 

»ما بي أقعد بالظلمة«.
 خطــوة جديــرة باالحتــرام 
في عرض جتربتهــا مع االكتئاب 
ومشاركتها مع كل الناس لتوصل 
لهم رسالة: األلم ما يفرق بني أحد، 
الكل معرض لهذه املشاعر، بالفعل 

تابعت كغيري اجتماع مجلس 
الوزراء األخير والذي حتدث فيه 
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك عن اخللل في بعض قطاعات 
احلكومة ورغبتــه في معاجلتها، 
وشــاهدت أيضــا ردود الوزراء 
القصور  وتبرير األخطاء وأوجه 
واستمعت للطرح والذي كان يعني 
بجانب األوضاع في الشوارع والتي 
لألسف حتدث في دولة مثل الكويت 
واألكثر غرابة أن يستمر هذا الوضع 
لسنوات دون وجود حترك جدي 
الذي يواجهه  األمر  ملعاجلته وهو 
املواطن بشــكل يومي حتى بات 
ذاك القصور من مسببات الضرر 

املباشر له.
وحقيقة األمر أن مجرد اعتراف 
احلكومة بعد هذه السنوات بوجود 
مشــكلة يعتبر مؤشــرا إيجابيا 
وحتملها هــذا القصور واإلعالن 

خــالل العام 2018 ارتفعت نســبة 
الوفيات في الكويت بسبب املخدرات 
إلى أكثر من ٩0٪، ونعتقد أن ارتفاع 
هذه النسبة يعود لألسباب التالية:

1 - لعدم إجادة لغة التخاطب اإلعالمي 
التوعوي بني املرسل واملتلقي )اجلهات 
املعلنة - الشباب املستهدف( وحتقيق 
النجاح املطلوب بالرغم من اجلهود 
بذلتها بعض اجلهات  التي  اجلبارة 
املعنية )ليس لكل مجتهد نصيب(!!

 2 - اتساع الهوة بني أولياء األمور 
وأبنائهم دون أن يدرك أولياء األمور 
خطورة ذلك التباعد واجلفاء نتيجة 
)البخل الوالدي واجلهل وعدم التسلح 
بالثقافة املطلوبــة في فهم مراحل 
تكوين شخصية األبناء )تراهم جميعا 

وقلوبهم شتى( !!
 3 - ترك أبنائنا يبحثون عن رجولتهم 
من خالل أصدقاء يختارونهم وفق 
معايير غريبة ال ترتكز على مقاييس 
دينية او أخالقية وتركنا )الدرعا ترعا( 
فكل مولود يولد على الفطرة. وانصب 
حرصنا على أال )ترافق( ولد فالن 
ألنه ليس من مستوانا فنعزز اجلانب 

الطبقي متهيدا لتمزيق املجتمع !
 4 - لــم تقم بعض األســر بتقنني 
املصروف اليومي ألبنائها بسبب ما 

احلكمة سراج العطاء
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ملتقى الوقف 

اجلعفري 8
الشيخ د.أحمد محمد

رؤية

ديوان 
العرقلة 
املدني

محمد مطلق الدجيني

جدران ورقية

»أساب« ماجدة 
الصباح لها منا 

كل حتية واحترام
 @Dr _ ghaziotaibiد. غازي العتيبي

حادث وحديث

من هنا 
طريق اإلصالح

يا سمو الرئيس
@mousabotafraموسى أبوطفرة املطيري

عماريات

ملاذا ارتفعت
وفيات املخدرات

 خالل ٢٠١8؟!
د.ناصر أحمد العمار

املوقف السياسي

قطر وكأس 
العالم لعام 

٢٠٢٢
عبد احملسن احلسيني


