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05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

أبوشميس شخصية كويتية حقيقية..!
أبوشميس مواطن صالح يتقي اهللا في كل شيء بحياته، 
ويُشهد له بُحسن اخللق واألخالق، ُمحب لوطنه ومواطنيه، 
ويسعى جاهدا لتقدم الكويت بحيث ال تطغى حقوقه على 
واجباتــه، وال ينظر للكويت كبقــرة حلوب وال أن يهان 

دينه أو ديرته!
أبوشميس أمنوذج وطنّي (منقرض) سبعيني من اجليل 
املخضرم من الزمن اجلميل، وأتذكر بعد التحرير عندما 
كتبت عنه ظن كثير من الناس أنني مخترع هذه (الشخصية 
الكاريزما) واحلقيقة أن أبوشميس حي يرزق يعيش بيننا 
بتلقائيته ومواقفه الشخصية التي جتمع الطرافة والظرافة 

ولم يكن أبدا من صنعي كما فهم البعض.
أبوشميس ولد في شرق وتربى في بيت جده سليمان 
املرشــود - رحمه اهللا - أما والده فهو العم املرحوم بإذن 

اهللا عبداللطيف الشميس وله من االخوان أربعة:
(عبداهللا - عادل - مشعل - مشاري).

التحقت معه في معهــد املعلمني عام ١٩٦٨ وكنت في 
السنوات األولى من التحاقنا باملعهد (أمره) من بيتنا بالقادسية 
وأروح له املنصورية آخذه معي في سيارتي االبل الكومودور 
وأسميها البعير، ونذهب معا الى املعهد، وكان قميصه كله 
ريــش طيور من  كثر ما يحب (احلبال) أي صيد الطيور 

بالفخ ويصيدهم بالزهيوية والقبابي!
أبوشميس له أطباع حلوة وزينة مثل العمل اخليري الذي 
يقوم به وهو متنوع مثل الطباخ يومي االثنني واخلميس 
للصــوام، إعطاء الطيور املاء واحلبــوب، عالج القطاوة 

والكالب «اللي ما لهم والي»!
هو يحب الرياضة وميارســها وكان أحد أبرز العبي 
نادي اليرموك ووصل الى لقب كابنت الفريق وكان جنما 
في املنتخب الوطني والزال يلعب مرتني في اليوم الواحد، 

وميارس رياضة اجلري أيضا.
صار له سنني يزرع فسائل النخل في املساجد ويلقحها 

سنويا ويهتم بها.
ال يحب العطور أبدا ويحّذر من مغبة استخدامها!

مــن املواقف الطريفة التي مرت علي: أحد االخوة من 
سكان الفنطاس طلب مني أن يشوفني بعد صالة اجلمعة 
في مسجد االبراهيم في أبواحلصانية وبعد الصالة قابلته 
وقال لي إن اخوته ومعارفه بيحطون مبلغا من املال يسفرون 
أبوشميس يعاجلونه ألن رئته تعبانة وال يتحمل العطور!
ضحكت طويال واالخ (فالن) يراقبني ومو فاهم شيء!

توازنت وتوقفت وقلت له أخي بوشميس بخير وقادر 
يسفركم جميعا للعالج!

ضحك وقال احلمد هللا أحواله زينه وطيبة عبالي  مقطوع!
مرة خالد قاعد يســبح عقب صالة الظهر في مسجد 
بــن بحر في الصفاة في الســوق الداخلي (مال املطاعم) 
مر كويتي شافه بهدومه اخلاكية وضع دينار في حصنه 
ومشــى وكان معاه أبوأحمد الصعيدي، قال: سبحان اهللا 

تركني أنا واّداه هو!
كان بوشميس قبل «كورونا» يوميا يصلي الفجر ثم 
الشروق ويفطر ما عدا يومي االثنني واخلميس يصومهما!

أصحابه اللي دائما مالزمينه (مصريون - فلسطينيون 
- أفارقة - سوريون واخواننا البدون والبنغال والهنود).

شعاره في احلياة ارحم تُرحم!
يعالج كل احليوانات التي يراها مريضة وال أحد يسأل 

عنها.
تزوج لفترة قصيرة وطلــق أثناء االحتالل العراقي، 

ويقول اآلن يا اهللا حسن اخلامتة!
كثير االهتمام بالبيئة حتى السمك الذي يصيده بحظرته 
إذا كان فيه بيض يُطلق ســراحه مهما كان نوع السمكة 
طيب، ويقول خل تبيض بيضها واهللا يبارك لنا في نسلها!
يؤمن بأن االقتصــاد واألمن هما من األولوية ونادرا 
مــا يروح ينتخب الزم أول يقتنع وبعدين يروح ينتخب 

ويصوت في الثانية!
يسبح باملسابيح وال يستخدم أصابعه ويكره املظاهرات 

وما يحب السياسة.

٭ ومضة: ما يعترف أبوشــميس باحلكومة االلكترونية 
وينجز معامالتــه يدويا ويحب التأمينات، يقول منظمني 

وشغلهم عدل!
رغم أنه مدرس رياضيات ومارس التعليم والتدريس 
حتــى تقاعد بعد التحرير، إال أنه ال يحب التعليم عن بُعد 

ويحب التعليم عن قرب التقليدي.
ما يســافر أي بلد إال بعد انتهاء صالة العشاء وقبيل 

الفجر أو في الصباح الباكر حتى يصلي الظهر حاضرا!

٭ آخر الكالم: أبوشــميس شــخصية كاريزمية ال يهاب 
«كورونا» ويقول:

ما يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا ويأخذ باالحترازات ويخاف 
من استخدام املطهرات ألن فيها ريحة يقول تخنق نفسه!

في حياته قطاوي رباهم ودفنهم ولهم شــواهد قبور 
وأكثر قطوة حبها العمية، والثانية: حلوهم!

٭ زبدة احلچي: له عادة كل يوم جمعة يوزع آالف اخلبز على 
العزابية في الفحيحيل وصبحان ويساعده في هذا األمر 
الشيخ كمال الدين - أبوعبد الرحمن - جزاهما اهللا خيرا.

أبوشميس شخصية متثل نقاء وصفاء املعدن الكويتي 
ويستعد بعد احلظر كعادته ليزور تركيا ثم مصر.

أبوشــميس أخو دنيا لم تلده أُمي لنا معه مماحكات 
يومية ويُطلق عليَّ (أبوالقراطيس) نسبة ملهنة الصحافة!
أبووليد مواطن كويتي ذهب خالص (مو رانغول) أبدا!

اعتبره مستشاري اخلاص وأثق بحكمته وأخاف جدا 
من (هيزآيز)!

ما شاء اهللا.. شرارة!
سألت األخ علي الفهد ود.جاسم احلمدان واألخ بوحمود 
شفيكم إذا طلع عليكم بوشميس تبسملون وحتوقلون، 
ضحك أحدهــم وقال: ال، بس احنا نقــرأ املعوذات وآية 

الكرسي خوفا واحترازا.. قلت ممن؟
قالوا: من الشيطان الرجيم!

قلت: يا رب سكنهم في منازلهم!
وأنا أكتب شفت على الصفحة البيضاء، أي الورقة التي 

أكتب عليها «قط أسود»!
قلت: ما شاء اهللا دري باللي كتبته عنه.. أعوذ باهللا!

هذا باختصار قصة مواطن قلبه معلق باملساجد نسجت 
حوله الكثير من القصص هو باألساس ليس بطلها وإمنا 

ملهمها صاحب بالط السلطة الرابعة! أبو القراطيس!

٭ شكرا: دكتور علي الدعي
أتقدم بالشكر والتقدير البني الدكتور علي إبراهيم الدعي 
استشــاري أمراض الروماتيزم والباطنية في مستشفى 
السالم، فلقد ذهبت له باألمس موجوعا عليال وأنا اليوم 

أتعافى من املفاصل وتصلب العضالت.
مشــكور دكتورنا أبو إبراهيم ما قصرت وبيض اهللا 
وجهك أنا اليوم أحسن يا أبو إبراهيم.. تسلم ما قصرت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

أبوشميس 
«الكوروني».. أحبه!

«التطبيقي» تواصل حمالت 
التعقيم ملرافقها

املضف بحث مطالب أعضاء 
هيئة التدريس بـ «التطبيقي»

نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارة 
اخلدمــات العامة وبالتعاون مع فريق «مبادرة وطن التطوعي» 
حملة لتعقيم مرافق ومباني الهيئة املختلفة. بدأت احلملة بتعقيم 
مرافــق ديوان عام الهيئة باســتخدام أجهــزة التعقيم البخاري 
والدخانــي والتعقيم الكهربائي وامليكانيكــي والتعقيم بالرذاذ 
للمباني اخلارجية ومواقف السيارات. وحول هذه احلملة، أفاد 
رئيــس فريق مبادرة وطن التطوعي تركــي العصيمي بأن هذا 
الفريق قد تشكل مع بداية جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد 
١٩) بالتعاون مع عدد من الشــباب املتطوعني من منظمة لوياك 
ممن ميتلكون اخلبرات الكافية في التعقيم واإلجراءات الوقائية 
ويتميزون بالروح الوطنية في العمل التطوعي ويعمل الفريق 
حتت مظلة الدفاع املدني ويهدف إلى معاونة أجهزة الدولة املختلفة 
فــي املكافحة والتصدي لهذا الوباء، مشــيرا إلى أن هذه احلملة 
أتت من واقع حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
على ســالمة منتسبيها ومتاشيا مع إجراءات الوقاية والسالمة 

والتدابير االحترازية التي تتخذها الدولة في ظل هذه األزمة.
من جانبه، أكد مدير إدارة اخلدمات العامة م.فنيس العجمي أن 
اإلدارة مستمرة في تنظيم حمالت تعقيم وتنظيف جلميع مرافق 
الهيئــة بكلياتها ومعاهدها بالتعــاون مع الفرق التطوعية قبل 
البدء باستئناف الدراسة استعدادا الستقبال الطلبة والطالبات، 
مشيدا باملساعي املبذولة لإلدارة في التنسيق ملثل هذه احلمالت، 
متقدما بالشكر اجلزيل ألعضاء الفريق التطوعي على جهودهم 

في تعقيم وجتهيز مرافق الهيئة.

قال املتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات 
التطبيقية د.ســعد بوســمري املطيري، إن الرابطة وبالتنسيق 
 Microsoft) مع قطاع اخلدمات األكادميية املساندة وعبر تطبيق
teams) نظمت لقاء مفتوحا بني مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.علي فهد املضف ومسؤولي الهيئة، وأعضاء 

هيئة التدريس ملدة ساعتني.
وأوضــح د.املطيــري أن اللقاء جاء ناجحــا وحقق األهداف 
املرجــوة منه، حيث أتيحــت الفرصة ألعضــاء هيئة التدريس 
والتدريب لطرح ما لديهم من أســئلة واستفســارات على مدير 
عــام الهيئــة والذي تفضل بدوره مشــكورا باإلجابــة عن كافة 
األســئلة بشفافية وروح طيبة سادت اللقاء، مشيرا إلى أن عدد 
املشــاركني في اللقاء املفتوح بلغ قرابة ٩٠٠ مشارك من أعضاء 
هيئتــي التدريس والتدريب، ومت خالل اللقاء اإلجابة على أكثر 
من ١٣٠ سؤاال تناولت كل هموم واستفسارات احلضور، وركزت 

في مجملها على املرحلة املقبلة وأهميتها.

جانب من عملية التعقيم

إعادة ١٩٩ مدرسة إلى «التربية» من أصل ٣٦٦ استغلتها اجلهات احلكومية

عبدالعزيز الفضلي

الــذي ينتظر  في الوقت 
به الطلبــة وأولياء أمورهم 
حسم مصير العام الدراسي، 
كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» ان وزارة التربية 
وبالتحديد املدارس العربية 
اخلاصة ستدخل في مواجهة 
مع اولياء االمور قد تصل الى 
احملاكم في حال انهاء العام 
الدراســي وعدم اســترجاع 
الرسوم الدراسية التي اخذت 
منهم الستكمال الفصل الثاني، 
مشيرة الى انه يحق ألولياء 
األمور املطالبة باســترجاع 
بقيــة أموالهــم أو ترحيلها 

علــى الوزارة فــي حال عدم 
ارجاع حقوقهم، متمنية ان 
تضع التربية هذه النقطة في 
احلســبان قبل االقدام على 

اتخاذ قرار االنهاء.
علــى صعيــد متصــل، 
العامــة  اســتكملت االدارة 
كافــة  اخلــاص  للتعليــم 
التعلم  لبــدء  اســتعداداتها 
عن بعد لطلبة الثاني عشر 
في املدارس اخلاصة العربية، 
وكشفت مصادر تربوية ان 
هنــاك اقبــاال طالبيــا كبيرا 
التســجيل في املنصة  على 
املوقــع  علــى  التعليميــة 
االلكترونــي املخصص لها، 
مشيرة الى ان نسبة التسجيل 

في املــدارس هو مــن يقوم 
باالشــراف علــى املنصــة 
ومتابعــة يوميــة مــن قبل 
املسؤولني في ادارة التعليم 
اخلــاص الذيــن وفــروا كل 
االمكانات الجناح هذا املشروع 

التعليمي املهم.
إلــى ذلك، أعلن املنســق 
العام ما بــني وزارة التربية 
واجلهات احلكومية إبراهيم 
العيــد في تصريــح خاص 
لـــ «األنباء» عن تســلم ١٩٩ 
مدرسة من أصل ٣٦٦ كانت 
قد استغلتها جهات حكومية 
سكنا للعاملني فيها، مشيرا 
إلى أن التنسيق والعمل جار 

لتسلم بقية املدارس.

العيـــــد أن  وأوضـــــح 
االربعــاء املقبــل املوافق ١٥ 
يوليو اجلاري سيكون آخر 
يوم إلعــادة جميع املدارس 
للوزارة، منوهــا الى انه مت 
على الفور تنظيف املدارس 
وجتهيزها وتعقيم الفصول 
الدراسية اســتعدادا لعودة 
الدراســة في شهر أغسطس 
املقبل حسب خطة الوزارة.

وأشــاد العيــد بتعــاون 
االدارة العامة للدفاع املدني 
مع الوزارة في تعقيم جميع 
املدارس، مؤكدا أن ذلك ليس 
بغريــب على الدفــاع املدني 
ودورهــم الكبيــر في خدمة 

جميع اجلهات احلكومية.

جتاوزت الـ ٩٥٪ من الطلبة 
والذي يصــل عددهم الى ٦ 

آالف طالب وطالبة.
وذكرت املصادر ان االدارة 
لــم تواجــه اي مشــاكل في 
املنصة وبانتظار التعليمات 
من وزارة التربية للبدء في 
عملية التدريس مشيرة الى 
انه عنــد بدء التســجيل لم 
حتدث مشكلة تكرار االسماء 
كما حصلت مع طلبة مدارس 

التعليم.
وأضافــت الــى أنه متت 
االســتعانة بســجل الطالب 
ما ســهل على القائمني على 
املنصــة عملية التســجيل، 
الفتة الى ان قسم احلاسوب 

الوزارة عقمت فصول الطلبة و١٥ اجلاري سيكون آخر يوم إلعادة جميع املدارس للوزارة

ابراهيم العيد

تعقيم الفصول الدراسيةجانب من تنظيف املدارس

للعام الدراسي املقبل.
وأضافت ان هناك العديد 
من أولياء االمور سيلجأون 
الى احملاكم لتقدمي شــكوى 

قرار إنهاء العام الدراسي قد يدخل «التربية» في احملاكم في حال عدم استرجاع الرسوم الدراسية

٩٥ ٪ نسبة تسجيل طلبة الثاني عشر في املدارس اخلاصة العربية باملنصة التعليمية


