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يقولون: من خاف ســلم، وفاز باللذات 
من كان جسورا!

وما أحوجنــا إلى اإلصغاء في زمن علو 
الصوت والضجيج، فاإلصغاء فن يجمع اخللق 

الكرمي والذوق واحملبة والصبر!
من نافلة القول إننا كجيل مخضرم نعيش 
بني جيلني ورمبا كنا محظوظني ألننا عشنا 
طفولتنا بني األحياء، كما عشت في منطقة 
القادسية، كانت احلياة بسيطة ليست فيها 
تخوفات ومحاذير، األوالد يتجمعون ويلعبون 
والبنات أيضا واجليران حينذاك أهل وعزوة!
انظر اليوم الى هذا اجليل اإللكتروني، 
أوالدا وبنات، أكبر من أعمارهم ويعرفون كل 
شيء وما ال يخطر على بالك وهذه )امليديا( 
صارت شــريكا لآلباء واألمهات في توجيه 
اجليل وتربيته رضينــا أم زعلنا وضربنا 

رأسنا في الطوفة!
ثقافات مختلفة وصراع فكري وتسلل 

تغريبي مدعوم لهدم ثقافتنا اإلسالمية!
ما أحــوج رجال التربيــة وعلم النفس 
والشريعة واالجتماع ألن يجلسوا كي يخططوا 

لهذا اجليل الصاعد حياته )√(!
خذوا من جيلنا عدم التسرع في احلكم 

والوصول للمغامن!
خذوا من جيلنا حكمة االنتظار والتعلّم 

وتكوين اخلبرة!
خذوا من جيلنا حفــظ األمانة ونقاءها 

والصدق في القول والعمل!
لندع نظرتنا الرشيدة في اختيار الوسائل 

واألساليب املعنية واألسلوب!
لتعميق اخلالفات  اتركوا حفر اخلنادق 

واجلدل العقيم!
مررنا نحن مبزالــق كثيرة في طريقنا 
ولم يساعدنا أحد، لكن اليوم احلال اختلف 
وتطور ورمبا )صمود جيلنا( كان له أعظم 

األثر في توجيه أفراد هذا اجليل وتثبيته!
في الســابق، كانت األســرة واملدرسة 
واملسجد وقطاعات املجتمع املدني وجمعيات 
النفع العام كلها توجه وتساعد في التربية!

اليــوم احلال تبــدل واختلف، ودخلت 
)الشبكة العنكبوتية( في حياتنا وصارت هي 
التي توجه )عيالنا( جيل اليوم نحو استشراف 

املستقبل وكل حسب أجندته وأهدافه!
ما أحوجنا الى االرتباط والتالقي والتوافق 

في النهج والقول والعمل!
إن مجموعة جتاربنا وذاكرتنا التراكمية 

هي في األصل مهداة لألجيال!
إن التجربة خير ُمعلّم لإلنسان وجتربة 
اجليل الذي ســبقنا من األجــداد واآلباء، 
ونحن اليوم كلها خيــر )رصيد( واملأمول 
من قيادات املجتمع املدني أن تســتفيد من 

)الرصيد التراكمي(!
قال النابغة الذيباني:

وال خيــر في حلــم إذا لم تكن له
بــوادر حتمي صفــوه أن يكدرا

لقد استفدنا من جتارب األجداد واآلباء، 
وأرى ضرورة أن يســتفيد هذا اجليل من 
جتربتنا وما بها من مناهج وجتارب وحكم 

وتاريخ ومواقف!
قال تعالى: )بل نقذف باحلق على الباطل 

فيدمغه فإذا هو زاهق( األنبياء 18.
أنا شخصيا، عايشت )صحوة إسالمية 
مباركة( وتنقلت في حركاتها وحلقاتها وهذا ال 
يعني بالضرورة أنها )كاملة(، بل هي جتارب 
بشرية قابلة للصواب واخلطأ، وتبقى قضية 
بلــوغ الغاية وإن ظن الظان أنه قارب بلوغ 

الغاية حتى لو وصلها فعال فإنه سرعان ما 
يدفع عنها ويرمي بها لالتيان بشيء جديد من 
التجارب، وهي قد تصلح أو تخيب ما دام البناء 
في كل االحتماالت على غير أسس سليمة!

٭ ومضــة: كل التناهي غلــط، خير األمور 
الوســط، وعظمة األجيال في قدرتها على 
االعتدال ال التطرف، وفي قدرتها على جتاوز 
األخطاء! علينا أن نلتفت أوال الى االختالف 
الفقهي وأثره، فالغرب اليوم يعمل جاهدا على 
تربية )جيل عربي مسلم( مصاب باإلرجاف 
والتشكيك وأول ما يضعونه اليوم في طريقنا 

هو االختالف الفقهي!
إنهم بكل قوة ميلكونها، يحاولون جتفيف 
الينابيع العربية واإلسالمية التي تغذي احلقل 
اإلسالمي املستهدف، ما خلق جفوة بني اجليلني 
املد اإلســالمي املستنير وتصدر  فتراجع 

)املشهد( كل املناهج الباطلة!

٭ آخر الكالم: ليس لدي أفضل من هذا البيت 
الشعري لعله يوصل مقصدي إليكم:

ال تســلكن طريقا لســت تعرفها
بــال دليــل فتهوي فــي مهاويها

ما أحوجنا كرجال تربية وشريعة واجتماع 
واقتصاد إلى العودة الى تراث السلف، رضوان 
اهلل عليهــم، الذين جابوا في زمانهم اآلفاق 
واألمصار لينقلوا لنا )حضارة وسطية باسم 
الشريعة اإلسالمية( وجنح األعداء في جعلنا 
مادة ترمز لإلرهاب لسوء تصرفاتنا.. لألسف؟!

٭ زبدة احلچي: من أصعب األمور التي أراها 
اليوم هو )اإلسالم السياسي(!

وال شيء أخطر من أمة جاهلة لتاريخها 
متغربة عن أصالتها وثقافتها!

نحن اآلن أجيال مختلفة، فجيلنا املخضرم 
تربى في البيت واملدرسة واملسجد وحضر 
احملاضرات والندوات وامللتقيات وترسخ علمه، 
وجيل اليوم ال عاد البيت يربي وال املدرسة 
قائمة بواجبها وال املســجد، ما يجعل هذه 
األجيال تعاني الصراع الفكري، وهنا قطع 
حبل الصلة بني اجليلني خاصة في وصول 
)معوقني( لهم أهدافهم ووسائلهم حتى صار 

حالنا كما هو في هذا البيت الشعري:
ألــم تر أن الســيف ينقص قدره

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

زاد اليوم )املشهد الدرامي( ألمتنا ظهور 
الزعامات والقيادات حتى صار العرف القائم هو 
حب الثناء من الناس واحلرص على الظهور!

أجيالنا راقبت األحداث وصمتت حشيمة 
ألننا )آخر جيل احلشيمة(، أما األجيال احلالية 

فلسانها طويل:
وكذبت طرفي فيك والطرف صادق

وأسمعت أُذني فيك ما ليس تسمع

لــم تفلح العلمانية قدميــا في إضعاف 
الكنيســة إال بعد أن قطعت حبل الصلة بني 
جيلها وشككت في رجال الكنيسة والدين وفي 
أصولهم وفكرهم، عندها خارت الكنيسة على 
ركبتيها، والعاقل من اتعظ بغيره واألحمق 

من اتعظ بنفسه.
يا خوفي وكل احملافظني من )اجلاي( في 
زمن الضجيج اإللكتروني والسطحية الفكرية!

أمتنى أن تكون الرسالة وصلت ألن للكاتب 
قلبني، قلب يرى ويتألم، وقلم يتعلم ويكتب!.. 

في أمان اهلل.

ومضات

بني جيلني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الروائي السوداني حمور زيادة: »على شاطئ الغرق« إنسانية

خالد الغامن: الطالب مستقبل الكويت ويجب زيادة مخصصاتهم

الرقم: الكشف املبكر عن السرطان يرفع نسبة الشفاء إلى %85

 أميرة عزام
@amira3zzam

نظــم مركــز الشــيخ جابر 
االحمد الثقافــي بالتعاون مع 
مكتبة تكوين ندوة ثقافية من 
خالل فعالية »حديث االثنني« 
وذلك في القاعة املستديرة حتت 
عنــوان »على شــاطئ الغرق« 
مع الروائي الســوداني حمور 
زيادة وذلك مساء اول من امس 
بحضور عدد كبير من املثقفني 
واملهتمــني وتصــدت إلدارتها 

الكاتبة بثينة العيسى.
وفي تصريحــه لـ»األنباء« 
قــال زيــادة: انــا ســعيد بان 
أكون متواجدا في هذا الصرح 
الكبيــر مــن خــالل فعاليــة 
»حديث االثنني«، وســعيد بأن 
يقــع االختيار علــي بأن أكون 
ضيفا في هذه الفعالية، حيث 
حتدثــت للجمهور عن روايتي 
)على شاطئ الغرق( وروايتي 
األخيرة )الغرق حكايات القهر 

والونس(.
 وعــن الهدف مــن روايته 
األخيرة قــال: تتحدث الرواية 

ثامر السليم

حمــل خالــد فهــد الغــامن 
احلكومة ومجلس األمة وسوء 
اختيار املواطنني ألعضاء مجلس 
األمــة املســؤولية الكاملــة ملا 
تشهده الكويت من تراجع في 

جميع القطاعات.
وقــال الغــامن، فــي نــدوة 
»مســتمرون من أجــل الوطن 
التي عقدت مســاء  واملواطن« 
أمس بديوانه في منطقة السالم، 
إن املواطن أصبح ال يستطيع 
احلصول على حقه الطبيعي اال 
باالعتصامات فيما أضحى هّم 
أعضاء مجلس األمة مصاحلهم 
الشخصية فقط، متسائال: هل 
مــن املعقــول أن يكــون راتب 
الطالب ٢٠٠ دينار كويتي فقط؟ 
رغــم ما عليه من التزامات من 
بنزين إلى بحوث وشراء كتب.
إذا فرضنــا أن  وأضــاف: 

دارين العلي

أكدت مديرة برنامج تقنيات 
كفاءة الطاقة في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.فتوح الرقم 
على تفاعل املعهد مع القضايا 
التي ترتبط بالتنمية املستدامة 
وتشتبك مع أهدافها االجتماعية 

والبيئية. 
ولفتت إلى أن تنظيم املعهد 
الــوردي«  فعاليــة »أكتوبــر 
ملكافحة مرض سرطان الثدي 
فــي املعهد صباح أمس يخدم 
هــذا التوجه لــدى املعهد في 
إطار املبادرة العاملية للتوعية 
بأهميــة الكشــف املبكــر عن 
ســرطان الثــدي باعتبــار أن 
هذا الكشف يعد السالح األهم 

مــن الواقعية املؤملــة، واقعية 
تهشــم أمانيهــا وطموحاتهــا 
وتســحقها أمام املخاوف، منذ 
اإلنســان األول الذي حاصرته 
الوحــوش داخــل كهفــه وهو 
يرتدي قطعة جلد غير مدبوغ، 
إلى اإلنســان احلديــث ببذلته 
الغالية الذي حتاصره الديون 
واألقساط وسماسرة البورصة.
وتطرق زيادة في لقائه مع 
اجلمهور الى اخلوف وهو كل ما 

التقدم والتطور. وأشار الغامن 
إلــى أن املوظف في الكويت لم 
يحصل على زيــادة راتب منذ 
عشر سنوات وآخر زيادة كانت 
عشــرة دنانير فقط، متسائال: 
هل تصدقون في بلد غني مثل 

وإنشــاء املزيــد مــن املرافق 
الطبية، ومشروعات لتطوير 
مــدن صحيــة وأخــرى تهتم 
بالوقاية والتصدي لألمراض 
املزمنة غير السارية مع تفعيل 
الصحيــة  املعلومــات  دور 
وتأسيس وتشغيل منظومة 
ضمان الرعاية الصحية، كما 
أن اخلطة تســتهدف تطوير 
برنامــج وطنــي لالعتــراف 
بجودة اخلدمات في املؤسسات 
الصحية.  وقد تضمنت الفعالية 
عددا من احملاضرات التي تهدف 
إلى توعيــة املوظفني بأهمية 
الكشــف املبكر، والوقاية من 
مرض سرطان الثدي، والتوعية 
مبخاطــره وطــرق عالجــه 
مبكرا قبل انتشــاره، وكيفية 

املدنــي فترة ثم اجتــه للعمل 
العام والكتابة الصحافية، غادر 
السودان واســتقر للحياة في 
القاهرة على اثر تعرض منزله 
لالقتحام واحلــرق في ٢٠٠٩، 
وكان ذلك بعــد ان كتب قصة 
عن التحرش اجلنسي باألطفال، 
أثارت حفيظة التيارات املتشددة 
فــي اخلرطوم. وقــد صدر له 
العديد من األعمال القصصية 
والروائية، من بينها )سيرة أم 
درمانية( و)الكوجن( و)النوم 
عند قدمي اجلبل(. أشهر أعماله 
رواية )شوق الدرويش( احلائزة  
جائزة جنيب محفوظ للرواية 
للعام ٢٠١4، والتي تأهلت الى 
القائمــة القصيــرة للجائــزة 
العاملية للرواية العربية )بوكر( 
فــي العام ٢٠١5، وترجمت إلى 

اإلجنليزية والفارسية.
آخــر أعماله رواية بعنوان 
)الغرق حكايات القهر والونس( 
صدرت عن دار العني في مصر، 
العام ٢٠١٩، وكرست اسم حمور 
زيادة كواحد من أهم األصوات 
الروائيــة فــي خارطــة األدب 

السوداني، والعربي قاطبة.

مليارا.وأضاف الغامن اصبحنا 
نتحدث عن كويت املاضي ولكن 
أين كويت احلاضر واملستقبل؟! 
ال يوجــد ما يشــار إليــه على 
االطالق من اجنازات في العقود 
االخيرة وهذا بسبب احلكومة 
واملجلس واملواطن الذي اساء 
االختيار، أعضاء مجلس األمة 
اليوم يفتتحون مكاتب خدمات 
وقصور على حســاب املواطن 
الذي يجب أن يحصل على حقه 
بالقانــون دون اللجوء إلى أي 

عضو من األعضاء. 
وأشــار الــى اننــا مــا زلنا 
متفائلني فالكويت والدة وبها 
رجال قــادرون علــى الوقوف 
بوجه الفاسدين وبعد اسبوعني 
من اآلن سنعرض املشاكل التي 
تواجه املواطن واحللول ونقدمها 
للحكومة، وقال: همنا املواطن 
الذي ضاعت حقوقه بني سندان 

احلكومة ومطرقة املجلس.

يهبه وادي الواقع لإلنسان لكن 
هناك وراء اجلبال البعيدة في 
األفق، ينتظر عالم آخر جميل 
من اخليال، عالم مملوء بالصور 
امللونة، هــذا العالم يصل اليه 
األدب. هذا العالم يخلقه األدب، 

هذا العالم هو األدب.
ويذكــر ان حمــور زيــادة 
أم  ولــد ونشــأ فــي مدينــة 
درمان بالعاصمة الســودانية 
اخلرطــوم، اشــتغل باملجتمع 

الكويت الزيادة تكون ١٠ دنانير؟ 
مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث في 
أي بلد متقدم، مستنكرا أيضا أن 
الزوجة حتصل على 7٠ دينارا 
واالبناء على 5٠ دينارا في بلد 
لديــه احتياطي ما يقارب ٦3٠ 

اكتشاف هذا املرض وعالجه.  
وشارك في احملاضرات كل من 
استشاري جراحة أورام الثدي 
من مملكة البحرين د. ســارة 
الريفي، حيث حتدثت عن أهمية 
الكشف املبكر لسرطان الثدي، 
بينما حتدث استشاري جراحة 
التجميل د. عبدالعزيز الرشيد 
عن طرق جتميل وترميم الثدي، 
وتناول اخصائي طب األسنان 
د.يوسف جيرمن أضرار العالج 
الكيماوي واإلشعاع على الفم 
واألســنان ملرضى السرطان، 
بينما حتدثت املتخصصة في 
األمراض اجللدية والتناسلية 
السنافي  والتجميل د.شمائل 
عن أضــرار العالج الكيماوي 
واإلشــعاع على اجللد، وختم 

ندوة ثقافية أقيمت في »القاعة املستديرة« من خالل »حديث االثنني«

خالل ندوة »مستمرون من أجل الوطن واملواطن«

»األبحاث« نظّم فعالية »أكتوبر الوردي« تفاعالً مع القضايا املرتبطة بالتنمية املستدامة

الروائي حمور زيادة  وبثينة العيسى

خالد الغامن متحدثا إلى احلضور في الندوة  )ريليش كومار(

د.جاسم فخرو ود.شمائل السنافي ود.يوسف جيرمن ود.عبدالعزيز الرشيد ود.سارة الريفي 

عــن القهــر املجتمعــي الــذي 
يقــع علــى النســاء خصوصا 
وعلى املستضعفني عموما في 
هامــش احليــاة في الســودان 
وتدور أحداثها في نهاية حقبة 
الستينيات عند وقوع انقالب 
جعفر النميــري وبها عدد من 
الشخصيات املتنوعة في قرية 

في شمال السودان.
عــن  احملاضــرة  ودارت 
اإلنسانية كيف عاشت في واد 

الطالب يســكن في الفحيحيل 
كم يحتاج من البنزين يوميا إذا 
كانت جامعته في العارضية؟ 
وطالب بزيــادة راتب الطالب 
مســتقبل  اعتبرهــم  الذيــن 
الكويــت وحجر االســاس في 

حملاربته وأهم عوامل النجاح 
في عالجه.

املبكر  الكشــف  وقالت ان 
يســهم في رفع نسبة الشفاء 
والتعافــي منه، إذ ان نســبة 
الشــفاء من أمراض السرطان 
عامليا تتراوح بني ٦٠ و %7٠، 
وأنه بالتوعية والكشف املبكر 
ميكن أن نصل بهذه النســبة 

الى نحو 8٠ ـ %85.
وأكــدت أن الكويت تولي 
اهتمامــا كبيرا بهــذا التوجه 
ولدى وزارة الصحة برنامجا 
يتم تطبيقه في هذا الشأن، كما 
أن خطة التنمية للدولة »كويت 
جديدة ٢٠35« تتضمن العديد 
من املشروعات املعنية بتحسني 
جــودة اخلدمــات الصحيــة 

)زين عالم( د.فتوح الرقم متحدثة خالل فعالية اكتوبر الوردي   ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

»الكهرباء«: تعيني  492  كويتياً منذ بداية العام
دارين العلي

أعلن الوكيل املســاعد لقطاع الشؤون 
اإلداريــة بالتكليــف فــي وزارة الكهربــاء 
واملاء د.مشعان العتيبي عن وجود عددمن 
املسميات اإلشــرافية الشــاغرة في قطاع 
شؤون املستهلكني، مشيرا إلى توافر مسمى 
»مديــر إدارة محطات تعبئــة املياه قطاع 
شؤون املستهلكني« و»مراقب مراقبة حولي« 
بإدارة شؤون املســتهلكني بقطاع شؤون 
املستهلكني، ورئيس قسم صيانة اخلطوط 
الهوائية بإدارة صيانة الكيبالت األرضية 
واخلطوط الهوائية بقطاع شــبكات النقل 
الكهربائية، ومدير إدارة اإلنشاءات ملشاريع 
الشبكات الكهربائية في قطاع شبكات النقل 
الكهربائية، ورئيس قسم إنشاء اخلطوط 
الهوائيــة في إدارة اإلنشــاءات ملشــاريع 
الشبكات الكهربائية بقطاع شبكات النقل. 
وأوضح العتيبي أنه في العديد من الكتب 
والتعاميم اإلدارية في الوزارة آلية التقدم 
لكل وظيفة ومواعيد التقدم لها والشروط 

املوضوعة وآخر موعد للتقدمي لها.
من جانب آخر، سجلت وزارة الكهرباء واملاء 
زيــادة في عــدد العاملني فيها مــن الكويتيني 
منذ بدء العام وحتى أغســطس املاضي بواقع 
4٩٢ موظفــا مت تعيينهــم وفق أطــر وقوانني 
ديــوان اخلدمة املدنية وفق احصائية صادرة 
عن ادارة االحصاء في الوزارة. وقالت مصادر 
مطلعة ان االحصائية أشــارت الى ان إجمالي 
عدد املوظفني في الوزارة بلغ ٢٢٠٢7 الف موظف 
منهم ٢٠٩4٠ الف موظف كويتي و١٠87 موظفا 
غير كويتي حتى أغســطس. وأضاف ان عدد 
الوافدين العاملني في الوزارة انخفض مبعدل 
١57 موظفــا غير كويتي منــذ بدء العام حيث 

كان العدد ١٢44 وأصبح ١٠87 موظفا.
واوضح ان قطاع محطات القوى الكهربائية 
وتقطير املياه يحظى بأكبر عدد من املوظفني 
ويبلغ 5534 موظفا منهم 5٠7٢ كويتيا و48٢ 
غير كويتي، في حني أن االدارة العليا ومكاتب 
االدارة بالوزارة هي أقل عددا من بني قطاعات 
الوزارة بعدد ٢8١ موظفا منهم ٢٦8 كويتيا و١3 

موظفا غير كويتي.

اإلعالن عن عدد من املسميات اإلشرافية الشاغرة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استشــاري جراحــات األيض 
والسمنة من دولة قطر د.جاسم 
فخرو عن الســمنة وتأثيرها 

على سرطان الثدي.


