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السّر!
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تعلمت أن قلــوب العقالء األصفياء هي 
حصون وخزائن األسرار!

٤ حروف تكّون كلمة السر، لكن القضية 
ليست بالصغر والكبر وإمنا في «السر» نفسه.
كنا صغارا ولنا أسرارنا وكبرنا ومازالت 

لدينا أيضا أسرارنا!
علمتنا احلياة أنه من ليس له سر، ليس 

له سحر وبريق!
شخصان وقفت على قولهما وبالغتهما، 
األول هو اإلمام اخلليفة الرابع علي بن أبي 
طالب ے وكّرم اهللا وجهه، يقول: ما أضمر 
أحد شيئا إال ظهر في فلتات لسانه، وصفحات 

وجهه..!
أما القول الثاني فإنه للخليفة اخلامس عمر 
بن عبدالعزيز ے يقول: الصدور خزائن 
األسرار، والشفاة أقفالها واأللسن مفاتيحها 

فليحفظ كل امرٍئ مفتاح سره..!
لقد قالها فولتير: كشــفك سر اآلخرين 

خيانة، وكشفك لسرك حماقة!
وهكذا هي حياة البشــر اليوم مجموعة 
من األسرار، منها ما ظهر في العلن والتزال 
هناك الكثير من األسرار إما في طريقها للبوح 
أو الكتمان وألن اإلنســان عنده حاسة حب 
االستطالع تبقى األسرار منشودة اليوم وغدا 

وفي املستقبل!
في حياتنا نتداول كلمة السر عبر جمل 
كثيرة مثل ما السر في تكرار كلمة السر، ألنها 
جاذبة لبني البشر تقدح شفرة في عقولهم 

نحو اآلخر وسره!
يتداول أهل اإلميان والثقافة كلمة (السر 
األعظم) وهو كتاب مــن تأليف د.مصطفى 
محمود يتحدث فيه عــن األفكار الصوفية 

الفلسفية!
كما يتساءل الكثير عن السر في املنام!

أو السر في النجاح!
ما أكثر الناس الذين يقولون لك (ســرك 
في بير) وما هي إال ثوان وينشر في مشارق 

األرض ومغاربها عبر (امليديا) اليوم!
مقالــي اليوم لقارئي الكــرمي كي (يعلم 
ويحفظ سره) وال ينشــره، فأي خبر بني 

اثنني لم يعد سرا!
يقال: أسّر رجل الى صديقه سرا ثم قال: 
أفهمت؟ قال: بل جهلت، فقال: أحفظت؟ قال: 

بل نسيت!
هذا النموذج في احليــاة اآلن مفقود.. 

أليس كذلك؟!

والنصيحــة.. للقارئ الكــرمي دائما إذا 
استودعوك (سرا) فاحفظ الود، واحفظ السر، 

وصن العهد، انها أمانتك فال تخذلهم!
لكن تبقى (اخللقة البشرية) متيل الى ثلة 
من البشــر بطريقة أو بأخرى تتبادل معهم 
األسرار ألنهم يشعرونك بأنك منهم.. انهم 

أقرب إليك من كل الناس مع كل احلذر!

٭ ومضة: عزيزي القارئ.. السر أشبه بالشجرة 
الواحدة وهي بأخشابها تصنع مليون (عود 
كبريت)، ومعروف ان عود كبريت واحد ميكن 

ان يحرق مليون شجرة!
حتما هناك «إنسان في احلياة ال تضطر 
في ختام حديثك معه ألن تقول له: هذا سر.. 

ال تقل ألحد»!

٭ آخــر الكالم: إذا عرفت من شــخص، أي 
شخص، مقرب منك فاعلم انك في طريقك 

ملعرفة السر كامال!
وتذكــر مني: الكامت ســره بــني إحدى 
فضيلتني: الظفر بحاجته والسالمة من شر 

إذاعته!

٭ زبدة احلچي: في السر وكتمانه يطول احلديث 
معكم ويبقى قول اهللا عز وجل هو الفصل: 
(واهللا يعلم ما تسّرون وما تعلنون) النحل: ١٩.
رســولنا محمد ژ يعلمنا: «استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي 

نعمة محسود».
أما في القول املأثور: صدرك أوسع لسرك 

من صدر غيرك!
وما كنت كامته عن عدوك فال تطلع عليه 

صديقك!
أترككم مع شعر عمر بن أبي ربيعة يقول:

إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه
فصدر الذي يُستودع السرَّ أضيق

فقالت: وأرخت جانب الستر: إمنا
معي فتحّدث غير ذي ِرقبةٍ أهلي

فقلت لها: ما بي لهم من ترّقٍب
ولكن سّري ليس يحمله مثلي

أستودعكم اهللا، احفظوا أسراركم وأسرار 
غيركم يرحمكم اهللا.. 

في أمان اهللا.

بشر وقلوب من حجر
بإحساس عميق بصعوبة 
الشوق ومرار احلنني وبتعابير 
نابضة بالصدق، متأرجحة بني 
احلزن واحلب والوفاء، يخط 
عميد كلية التربية في جامعة 
أبياتا  العمــادي  قطر د.أحمد 
من الشــعر، تعكس مشــاعر 
إنســانية فياضــة بالذكريات 
ورســوخ املاضي ومــا متثله 
احلــارة والبيــوت والنخيــل 
فــي مخيلتــه، حاملــة معهــا 
آالما وأوجاعا بســبب الهجر 
وتصرفات بعض البشر الذين 

يحملون قلوبا أقسى من حجر، وفيما يلي تلك األبيات: 
ذاك املســا اشــتقت ألهلــي والربع

واشــتقت للماضي وزاد فيني الوجع
وخذني احلنني وزرت حارتنا وفي عيني الدمع

شفت احلزن والهم على جدرانها حط وجمع
واهللا اعجزت واهللا أكبرت محد وقف معها وفزع

شاخت وشحبت كل انواع احلزن فيها اجتمع
قالــت لي أنت فــالن أعرفــك بالطبع

ايش ذكــرك فيني بعد كل هالســنني
ايش رجعــك ذكــرى وال باقي حنني

مثلــك قليل اللــي أرجعــوا متندمني
مــن أطلعوا كل شــيء لقــوا إال الوفا

وحب صادق ما لقوا وتفرقوا متحسفني
إنتــوا البشــر قلوبكم صــارت حجر

وحتــى احلجر مرات فــي طبعه يلني
بلــغ ســالمي لالهــل ويــا الربــع

ما زلــت اذكرهــم وانا قلبــي حزين
بالغلــط لــو  علــي  مــروا 

احــن لشــوفتكم بعــد يــا غايبــني
حبــي لكــم يللــي هجرتونــي بعد

حبــي لكم بــني الضلوع حــب دفني
وشــاهدة بعــد  باقيــة  بيوتكــم 

لكنها صارت جسد من غير روح يا معني
مريــت ومــرت ذكرياتــي مســرعة

وحنيت للماضي وللحارة واهلها الطيبني
أنــت االصل لهــا  ودعتهــا وقلــت 

أنت النخل يــا أحلى ماضــي األولني

د.أحمد العمادي

الرويح: تعريف األطفال بشخصيات الكويت لالقتداء بهم
عبداهللا الراكان

أكدت صاحبة فكرة ومشروع مركز 
«اسباير زون» التثقيفي والترفيهي 
لألطفال طيبة الرويح أهمية تعريف 
األطفال على أهم الشخصيات الكويتية 
وإجنازاتهم، جاء ذلك خالل مشاركة 
املركز باليوم التثقيفي ضمن فعاليات 
املجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب املوسم الثقافي األول للطفل 
في مركز عبدالعزيز حسني الثقافي، 
موضحــة ان املشــاركة كانت عبارة 
عــن قصة قــراءة تفاعليــة لألطفال 
للدكتــور والعالــم الفلكــي صالــح 
العجيري وتصاحبها ورشة عمل علوم 
مريحة. وأضافت الرويح في تصريح 
لـ «األنباء» ان الهدف من هذا النشاط 
هو تعريف األطفال بأهم الشخصيات 
الكويتية البارزة وإجنازاتهم، الفتة 

أن ننقل اخلبرة التي ميتلكها والشغف 
والصراع واخلوف من الرعد البرق 
والتــي جعلــت منه عاملــا فلكيا إلى 
األطفــال، موضحة ان األطفال قاموا 
بعمــل متثيلي لشــخصية د.صالح 

العجيري منذ طفولته ووالده الذي 
حثه على االســتمرار بتلقي العلوم، 
كما أجريت جتربة علمية تعزز هذه 
اخلبرة لظاهرة البرق والرعد. وأشارت 
الرويح إلى ان الفعاليات مستمرة في 
مركز اسباير ولدينا األسبوع املقبل 
ضمن فعاليات املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب «حزاية كويتية» 
بعنوان كراسي ذهب وكراسي خشب، 
وايضا بالتعاون مع جمعية القادسية 
التعاونية برنامج اسمه «حجرة ورقة 
مقص» والذي يختص باألطفال وفيه 
عــدة ورش تتناول الكثير من القيم 
والرسائل التي يستفيد منها األطفال.

وبدورها، قالت األســتاذة أمينة 
احلمــاد ان النشــاط تنــاول قصــة 
العالم د.صالح العجيري، باإلضافة 
الى ورشة عمل تعلم األطفال ظاهرة 

البرق والرعد.

(زين عالم) لقطة تذكارية خالل اليوم التثقيفي  

الى ان الفلكي د.صالح العجيري من 
أهم الشخصيات التي نعتز بإجنازاتها 
ونفخر بها ملا قدمه خالل حياته من 
إجنــازات وأعمــال في مجــال الفلك 
على املســتوى العربي، كما نحاول 

ملشاهدة الڤيديو

٢٤٠ فائزًا في مسابقة «امأل بيتك نورًا» الثانية
أسامة أبوالسعود

أعلــن وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية املســاعد لقطــاع القــرآن الكــرمي 
والدراسات اإلسالمية د.فهد اجلنفاوي أسماء 
٢٤٠ فائزا وفائزة في مسابقة «امأل بيتك نورا» 
في دورتها الثانية والتي أقيمت بالتعاون مع 

األمانة العامة لألوقاف.
وقال اجلنفاوي فــي مؤمتر صحافي أقيم 
صبــاح أمــس فــي مكتبــه إن وزارة األوقاف 
ستوزع ٢٤ ألف دينار على الفائزين والفائزات 
في املســابقة بدعم من األمانة العامة لألوقاف 
للفائزين في هذه املسابقة املهمة، مبينا ان عدد 

املشاركني في مسابقة «امأل بيتك نورا» الثانية 
بلغ ١٥٠٠ متسابق تنافسوا على املراكز األولى 
في جميع املســتويات، مما يــدل على اهتمام 
املجتمــع الكويتي مبســابقات حفظ وجتويد 

القرآن الكرمي.
وذكر أن الكويت كانت والتزال ترعى القرآن 
الكرمي وحتــرص على حفظــه وجتويده بني 
الناشــئة والطلبــة من كال اجلنســني وهو ما 
ينسجم مع اســتراتيجية الوزارة التي تدعو 
إلى الريادة عامليا، متوجها بالشكر الى األمانة 
العامة لألوقاف على دعمها ملسابقة «امأل بيتك 
نورا» في دورتها الثانية، واإلخوة العاملني في 

تنظيم املسابقة.

اليوسف: بدء تشجير الكويت من الشمال لتحويلها خضراء

محمد راتب

أكــد مديــر العــام الهيئــة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الشيخ محمد اليوسف 
بدء تنفيــذ توجيهات مجلس 
الــوزراء اخلاصــة بالتوجــه 
لتخضيــر وتشــجير الكويت 
وتكليف الهيئــة بالقيام بذلك 
منذ األســبوع املاضــي، حيث 
جرى التوجه الســبت املاضي 
مع فريــق املليون ســدرة إلى 
املناطق الشــمالية في احلدود 
الكويتيــة لتفقدها والنظر في 
وضع آبار الري املهملة، بهدف 
احلصول على دعم من الوزارة 
لتحسني الواقع. جاء ذلك خالل 
اللقاء التشاوري الذي مت عقده 
بإشراف الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية والذي 
جمع املبادرين واملهتمني بأعمال 
التشجير والتخضير من األفراد 
والفــرق التطوعية وجمعيات 
النفع العــام بحضور احلرس 
الوطنــي واجليــش الكويتي، 
حيث شدد الشيخ اليوسف على 
ضــرورة تقدمي األفكار البناءة 
للبدء بالتشــجير والتخضير 
١ أكتوبر املقبل. وأشار إلى أن 
البداية ســتكون من الشــمال 
انطالقا نحو جميــع اجلهات، 
داعيا كل مواطن إلى املشاركة في 
زراعة ٣ أو ٤ شتالت صحراوية 
عنــد مخيمه تزامنــا مع قرب 

وحاليا لدينا محطة أم الهيمان 
الرئيســة  وهي مــن احملطات 
املناطــق ومعاجلــة  لتغذيــة 
املياه لتكــون خاصة بالزراعة 
التجميلية، مشيرا إلى أننا نقوم 
بالزراعة بحسب املتوافر لدينا، 
مع احملافظة على مقدراتنا املائية 
اجلوفية التي هي خزان للكويت.

وأشار إلى أنه خالل الفترة 
األخيــرة متت زراعــة ٢٠ ألف 
شجرة «طلح»، وخالل السنتني 
األخيرتني زرعنا ما يزيد على ٥٠ 
ألف شجرة «سدر» في الطرق 
الســريعة و٥٠ ألفا من شجرة 
«العشرج» او «السند». وأضاف 
أنه فيما يتعلق بتشجير مناطق 
مدينة صباح األحمد واخليران 
فإنــه مت حتديــد ميزانيــة مع 
املالية وإرســال العقــد للجنة 
املناقصات لطرحها على اللجنة، 
وخالل ٥ سنوات سيتم تنفيذ 
الزراعة في املنطقتني بناء على 
املخططات التي وضعتها املكاتب 

االستشارية لوزارة اإلسكان.
وخالل اللقاء، أكدت مديرة 
مشاريع في املجموعة الوطنية 
ومديــرة مســاعدة للمرحلــة 
الثانوية د.مي القاسم ضرورة 
معاجلــة التربــة كونهــا غير 
زراعية، وتوفيــر املياه للري، 
إضافة إلــى تقدميهــا اقتراحا 
لوزارة التربية بإطالق املسابقات 
لتحفيز الطلبة على الزراعة على 

نطاق واسع في الكويت.

املبادرين: نحتاج إلى تشجير 
الكويت مع توفير املياه، ونحن 
كمجموعة تطوعية قمنا بإنقاذ 
ممشى كانت األشجار ستموت 
فيــه، منبهــا إلــى أهميــة حل 
مشــكلة تضارب املصالح بني 
الهيئــات واجلهات العاملة في 
املجاالت املتقاربــة. وقد تلقى 
مدير الهيئة الكثير من املطالبات 
ومنها اقتراح ومبادرة لزراعة 
ريف صباح األحمد ملنع زحف 
الرمال عبــر زراعــة النباتات 
املغطيــات للتربــة كالعرفج، 
وقــد مت تقدمي ١٠ آالف شــتلة، 
مع طلب احلصول على موافقة 
الداخلية على التناكر، وجرى 
وضع املخططات للبدء لتكون 
مصدات لزحف الرمال، كما طالب 
القطاع  أحد املبادرين بإشراك 

اخلاص بالتنمية والتشجير.

بدورها، ذكرت رئيسة جلنة 
املؤمترات واملعارض في فريق 
أيادي اخلضراء البيئي التطوعي 
أن فريقنا قدم مبادرات تطوعية 
في مجال زراعة االشــجار في 
حديقة األندلس والرقعي ولدينا 
مشــتل فــي احلديقــة، وتتــم 
زراعــة األشــجار فــي املناطق 
املخصصــة للزراعة بالتعاون 
مع املدارس واملرافق احلكومية 
وحول املساجد، مشيرة إلى أن 
الهدف هو تنمية الغطاء األخضر 

لتكون مدننا صديقة للبيئة.
أما املستشــار البيئي فؤاد 
جمعة فقال: إننا نسعى الستثمار 
العمل التطوعي وتعميم فكرة 
احلدائــق بأنواعهــا املختلفة، 
وأهمية الزراعة وخلصنا ذلك 
في كتاب يضم جميع أعمالنا.

كمــا قــدم أحــد األفــراد ٤ 
مبادرات تشمل غابات للشركات 
اخلاصــة، حيث تقــدم الهيئة 
أرضا لكل شركة لزراعتها مع 
منحها ميزات لوضع إعالنات، 
ومبادرة غابات املدارس للطلبة 
بحيث يزرع كل طالب شجرة 
ســنويا، حلــني الوصــول إلى 
اجلامعــة، ومبــادرة مزرعــة 
اجلمعيــات التعاونيــة، حيث 
تعطى كل جمعية مليون متر 
مربع، وأخيرا مبادرة استزراع 
واستخدام األراضي املخصصة 

لوزارتي الدفاع والنفط.
وخــالل اللقــاء، قــال أحد 

بعد تكليف مجلس الوزراء لهيئة الزراعة: ١ أكتوبر موعد العمل وحضور فاعل من احلرس واجليش

(أحمد علي) مدير العام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسفمتابعة من احلضور خالل اللقاء التشاوري  

موسم التخييم لتجميل املناطق 
كلهــا. وأضــاف اليوســف أن 
تعويلنا على املبادرين واألفراد 
وجمعيات النفع العام والشباب 
والشــابات املتطوعني، وهناك 
مبادرات مــن جهات تطوعية، 
ومستعدون كهيئة للمساعدة 
بكل إمكاناتنا، موضحا أنه يجب 
عدم حتميل الدولة العبء بأكمله 
وإمنا أن تكون هناك مشــاركة 
فاعلة من اجلمعيات والشركات 
سواء باجلهد أو باملال، مشيدا 
مبا قدمته جمعية صباح السالم 
التعاونية مــن تبرعها مببلغ 
كبير لتطوير احلديقة التي من 

أجمل احلدائق في الكويت.
وكشف الشيخ اليوسف عن 
تلقيه كتابــا من الهيئة العامة 
للبيئة بعدم الســماح بزراعة 
اجلــزر التي تعتبــر محميات 
طبيعية للســالحف والطيور 
البحرية املهاجرة، ومت حتديد 
كبر وأم املرادم وقاروه، موضحا 
أننا قمنــا بزراعة مكان قريب 
من جزيــرة قــاروه بالتعاون 
مــع محافظــة األحمــدي، ولن 
يتم االقتراب من اجلزر لنصح 
اخلبــراء لنــا بعــدم زراعتهــا 

حلماية الطيور.
بدوره، قال مديــر الزراعة 
التجميليــة فــي الهيئة العامة 
الزراعــة والثــروة  لشــؤون 
السمكية غامن السند: إن هناك 
محطات قدميــة ملعاجلة املياه 

السند: حتديد ميزانية لتشجير مناطق مدينة صباح األحمد واخليران وإرسال العقد للجنة املناقصات

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


