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كانت الساعة تقترب من السادسة مساء بتوقيت دمشق 
ديسمبر عام ١٩٩٠ عندما بلغت بأن أراجع مكتب األخ فهد 
الالفي «بوفواز» بالســفارة! دخلت عليه املكتب فأعطاني 
ورقة وقال لي اجلس ثم فتح ظرفا على مكتبه وســلمني 
رزمة دوالرات وقال هــذا املبلغ مخصصات رحلتك اليوم 
إلى لبنان حلجز أول طيارة من هناك إلى القاهرة ثم سلمني 
برقيــة التكليف باملهمة، وقال يجب أن أصل القاهرة خالل 
يومني حلضور اجتماع مهم لوفد جمعية املعلمني مع وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك املرحوم د.عبدالرحمن 
العوضــي ووزير التربية آنذاك د.عبــداهللا الغنيم كما جاء 
بالبرقية! وبلغني تقــدر تروح الليلة وتعمل حجوزاتك من 

بيروت ثم أمر أحد سواقي السفارة بتوصيلي إلى لبنان.
بالطبع جهزت نفسي بأقصى سرعة وعدت الى السفارة 
من أجل االنتقــال إلى بيروت، وهنا التقاني الصديق عادل 
الراشد الذي كان متطوعا معي بالعمل في اللجان وأخبرته 
باألمر فقال أنا معك ذاهب إلى بيروت ألمر خاص بالسفارة 
هناك، فكانت بداية الرحلة الطويلة من دمشق عبر بيروت 
ثم القاهرة لتستمر رحلتي بعد اجتماع القاهرة إلى طرابلس 
الغرب ثــم تونس فاجلزائر لتســتقر الرحلة بعد ذلك في 
الدار البيضاء باملغرب ومنها إلى روما فالعودة إلى القاهرة 
نهاية املطاف، بالطبع هذه الرحلة الشــاقة بدأت من ليلة ٢٧ 
ديســمبر١٩٩٠ حتى يوم ٥ ينايــر ١٩٩١ اليوم الذي مت فيه 
حتديد اجتماع لكل الزمالء بالوفد مع د.عبداهللا الغنيم قبل 
املهمة املســتهدفة إلى صنعاء بتاريخ ١٣ يناير١٩٩١ والذي 

يسبق يوم اإلنذار العاملي بالهجوم على بغداد!
وذلك حلضور اجتماع احتاد املعلمني العرب هناك والذي 
كان من أهم االجتماعات بالنسبة لنا في ذلك الوقت والكويت 
حتت االحتالل «العراقي»! واليمن وتونس واجلزائر والعراق 
وليبيا موقفهم واضح لدينا آنذاك، السياسي واملهني والنقابي، 
وهنا يتأكــد لنا موقف القيادة الكويتية السياســية آنذاك 
وباألخص من املغفور له ســمو ولــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد العبداهللا «رحمه اهللا» الذي كان متابعا 
لهذه املهمة خطوة بخطوة وبكل تفاصيلها الدقيقة كما نقل 

لنا ذلك معالي الدكتور عبداهللا الغنيم!
بالطبع الرحلة تخللتها أحداث كثيرة ســواء معنا نحن 
أعضاء الوفد املكلف برصد املوقف لدول املغرب العربي وكذلك 
للزمالء أعضاء الوفد املكلف بدول املشرق العربي! والرحلة 
ســتظل عالقة بالذاكرة، وميكن أن نكتب عنها بالتفاصيل 
الدقيقة في وقت آخر رمبا يكون بالذكرى احلادية والثالثني 
لتحرير الكويت التي كانت هي الهدف األســمى لنا من تلك 
الرحلة من اجل الكويت! بالطبع الزمالء األفاضل الذين شاركوا 
في تلك الرحلة ستظل عالقة بفكرهم تفاصيلها وهنا نترحم 
على كل الذين عاصروا تلك املهمة الوطنية ونطلب لهم الرحمة 
واملغفرة ألنهم كانوا شركاء لنا بهذا احلصاد الوطني! نعم إنها 
الرحلة التي ستظل محفورة بالذاكرة ال تغيب تفاصيلها…. 
واحلمد هللا على نعمة احلرية واالســتقالل ونعمة املكاسب 

والدروس الوطنية التي تعلمناها من هذه التجربة الرائعة!

بداية نبارك للفريق الشيخ فيصل النواف تعيينه وكيال 
لوزارة الداخلية، والذي عرفنا عنه حرصه وحزمه في تطبيق 
القانون، ومن واقع جتربة شــخصية سبق أن تطرقنا في 
مقالة ســابقة عن املخالفات في جليب الشيوخ ووضحنا 
مواطن اخللل حينما كان يشغل آنذاك منصب وكيال مساعدا 
لشؤون األمن العام وجدناه متجاوبا وأفعاله تسبق أقواله. 
 بنفسة نزل للميدان وأشرف على الوضع األمني بهذه 
املنطقة بعيدا عن الفالشات، وحصد وقتها العديد من املخالفات 
مبرافقة عدد من اجلهات، نتمنى من النواف التركيز على 
جتاوزات تلك املنطقة وجعلها على سلم األلويات في هذه 

املرحلة وتنظيفها من املخالفني للقانون.
الفريق النواف الذي تدرج وظيفيا حتى وصل إلى هذا 
املنصب بجهود عمله الدؤب خالل السنوات املاضية والبصمات 
املميزة التي تركها في كل جهه عمل بها أو أشــرف عليها 

سواء كان في األمن العام أو اجلنسية أو أي جهة أخرى.
وقد عقد النواف اجتماعــات مهمة بعد توليه املنصب 
اجلديد وركز علــى قطاعات مهمة منها األمن العام، حيث 
شدد على تطبيق القانون بوجه املخالفني وتسيير الدوريات 
في احملافظات واملناطق السكنية على مدار الساعة، وتفعيل 
دور رجل األمن في املخافر إضافة إلى تكثيف احلمالت على 
األسواق العشوائية، ومخالفي قانون اإلقامة، وهذا ما نريد 
تطبيقه بأســرع وقت لفرض هيبة القانون وضبط األمن، 

وردع املستهترين املتجاوزين للقانون.
هذه االجتماعات تســجل للفريق النواف الذي رســم 
للقيادات خارطة الطريق لعمل كل قطاع وما هو املطلوب 
منهم في القادم من األيام، كما أنه وضع النقاط على احلروف 
كذلك مع قيادات املرور الذين طلب منهم تسخير اإلمكانات 
وتذليــل جميع املعوقات لتأمني حركة الســير واحلد من 
الكثافة املرورية، والوجود امليداني الذي سيساهم في حل 

املشكلة املرورية.
النواف يحمل رؤية طرحها على طاولة النقاش تكمن في 
ضرورة عقد دورات تدريبية لرجال املرور وصقل مهاراتهم 
وخبراتهم من أجل ســرعة التصــرف، والعمل على حل 
مشكالت احلوادث البسيطة جتنبا لعرقلة احلركة املرورية، 
وهذه الرؤية بالفعل ستحل من االختناقات املرورية التي 

نعيشها في شوارعنا بشكل يومي.
تطــرق النواف إلى أمر مهم يتعلــق بضرورة متابعة 
مدى التزام سائقي التاكسي اجلوال بقوانني وقواعد املرور 
وتطبيق القانون على املخالفني الذين نشــاهد جتاوزاتهم 
بشكل يومي ســواء كانت من قبل حافالت النقل العام أو 
األجرة وتعمدهم الواضح في مخالفة القانون، خلص بعقليته 
العســكرية وبخبرته مشكلة املرورية وتفاقمها التي تعود 
إلى زيادة عدد املركبــات نتيجة إصدار املزيد من رخص 
القيادة التي تتوجب من القياديني في املرور فلترة ملفاتها 
والتأكد من تطابق شروط منحها للسائقني، حيث من غير 
املعقول أن جميع املهن أصبحت متلك رخصا للقيادة رغم 

عدم توافر ابسط الشروط منها الوظيفة وسقف الراتب.
نتمنى من الفريق النواف متابعة توصياته والتأكد من 
تفعيلها ووضع جدول زمني لتطبيقها وبعدها يتم محاسبة 
أي قيادي يتراخى في تطبيــق القانون ألنه بالفعل نحن 
بحاجــة إلى من ينقذنا من االزدحام ومن يحاســب كيف 
حصل البعض على رخص قيادة رغم عدم توافر شروطها، 
لذلــك أصبح لزاما على قطاع املرور تنفيذ تلك التوصيات 

املهمة والعمل بها فورا.
وفقكم اهللا وأعانكم على حمل أمانة املسؤولية.

«باندورا» هي قصة من احلضارة 
اإلغريقية.. نختصر األسطورة في 
مقالنا بثــالث كلمات.. هي: «احلياة 
والثقافة واإلبداع» تلك هي مختصر 
أسطورة «باندورا»، وذلك هو أساس 
ورسالة املجلس البريطاني الثقافي.

رغم تواجد ١٩-covid وما تسبب به 
ذلك الوباء في تغيير الكثير من نظام 
أنني استفدت  إال  احلياة وأسلوبها، 
من ذلك الوباء في كثير من األشياء، 
أهمها القراءة وثانيهــا تقوية اللغة 
أقامها  اإلجنليزية من خالل دورات 
الثقافي، في كل  البريطاني  املجلس 
دورة أجد اجلديد واإلبداع واملواكبة 
للحياة والنظر للمستقبل أيضا ومن 
هذا وذاك لم ينس املجلس البريطاني 
الثقافي املاضي وإعادته واالبتكار منه 
ليجعله على الدوم قاعدة تبني عليها 

منارة املستقبل.
باألمــس القريــب جــدا كانت 
النقاشات في الدورة عن املستقبل، 
فبدأ أســتاذ الدورة أ.محمد حطاب 
بوضع العديد من األسئلة واالقتراحات 
ومن خاللها بــدأ احلوار من خالل 
التصور واإلبداع واالبتكار من خالل 
كلمة «كيف»؟ فعلى سبيل املثال ال 
احلصر اســتخدام الكهرباء كبديل 
للبنزين للمركبات، ومن خالل عدة 
أسئلة طرحت علينا من أ.حطاب منها: 
كيف؟ هل تؤيد؟ ما الفائدة من ذلك؟ 
والعديد من األسئلة التي تنمي وتطور 
ذهن املتلقــي واحملاور.. األجمل أن 
األسئلة تسأل عن طريق حلقة نقاش 
وليس بطريقة «سني.. جيم»، كما قلنا 
في السابق «احلياة.. الثقافة.. اإلبداع».
النقاشية عندما  من تلك احللقة 
نقوم بتطبيق شعار «باندورا» عليها 
الكثير والعديد، فعندما نقول:  جند 
«احلياة» نعم.. فنحن نناقش حياتنا 
اليومية وما يحدث من تطورات عديدة، 
فعندما نتحاور نقوم ونطرح مثل تلك 
التطوير وما  القضايا فنحن نواكب 
يحدث من أحداث في حياتنا. وعندما 
نقول: ثقافة، نعم.. فمن ردود الدارسني 
على تلك القضية أو غيرها من مواضيع 
تكتشف وتكتسب الكثير والعديد من 

الثقافات والقراءات واألفكار أيضا.
ونختم باإلبــداع، ذلك العنصر 
الذي ينمو من ومع القراءة والثقافة 
وعشق احلياة، فعندما نتحاور سواء 
فــي ذلك احملــور أو غيره جند من 
األجوبة والردود العديد والكثير من 
اإلبداعات الناجتة من احلوار، تلك هي 
البريطاني  قصة «باندورا» املجلس 
للثقافــة، وهذا ما نحتــاج اليه في 

محاربنا التعليمية والتربوية.
الشــكر  مســك اخلتــام: كل 
للمســؤولني في املجلس البريطاني 
الثقافي والشكر موصول إلى جميع 
العاملني، وأخص أســتاذ عمر وما 
يقوم به لكل املتقدمني والدارســني 
في املجلس، والشكر واالمتنان جلميع 
أعضاء هيئــة التدريس في باندورا 

املجلس البريطاني للثقافة.

يعود قرابة الســتني ألف معلم 
ومعلمة إلى املدارس إيذانا ببدء عام 
دراسي استثنائي عنوانه العودة إلى 
الطبيعية ومجابهة حتديات  احلياة 
الوضع الوبائي من جهة وتعويض 
التعليمي جراء اجلائحة في  الفاقد 

عام ونصف العام مضت.
التعليمي،  الفاقد  اما من ناحية 
فيأتي دور التواجيه الفنية التي عليها 
احلمل األكبر في رسم خطط متكاملة 
حتتوي طرق التدريس املناسبة ملدى 
احلصة الطويل بحيث تراعي مقدرة 
الطالب على االستيعاب وفي نفس 
الوقت قدرة املعلمني توزيع اجلهد 
على مدى احلصة بشــكل خاص 

واليوم التعليمي بشكل عام.
كما يكون التركيز على املهارات 
التي ضاعت مع التعليم اإللكتروني 
وإنقاذ مــا ميكن إنقاذه خاصة في 

املرحلة االبتدائية. 
وإذا ما عرجنا إلى مواجهة الوباء 
فيترتب على ذلك واجب وطني تربوي 
تدفع املعلمــني وأولياء األمور إلى 
اإلسراع في التطعيم للمساهمة بشكل 
فعال للعــودة إلى احلياة الطبيعية 
السلطات  إلى توجيهات  واالمتثال 

الصحية.
٭ على الهامش: عدنا والعود أحمد.

تأت مــن فراغ، فمهنــة الصيدلة من 
املهن الصحيــة اخلاضعة للتنظيم من 
قبل اجلهات الرقابية والتفتيشــية في 
الدولة والتي تقوم باإلشــراف وتنفيذ 
معايير املمارســة وفقا لنطاق مزاولة 
املهنة املصرح بها وعلى مستوى منظمات 
دولية معنية باملهنة واملجال الصحي. 

جديــر بالذكر، أن نطــاق مزاولة 
مهنة الصيدلة أصبح أوسع من السابق 
ويتضمن وجود خدمات وممارســات 
جديدة تتناسب مع التطوير الكبير في 
مجال األدويــة وتعقيدها، فالصيدلي 
بشــكل عام يعتبر أكثــر مقدم رعاية 
صحية ميكن الوصول إليه بســهولة، 
لكونه يعمل في أماكن تفتح لساعات أطول 
من العديد من مرافق الرعاية الصحية، 
وهذه السهولة في الوصول ساعدت في 
إظهار مهاراتهم وكفاءتهم وعززت إميان 
الفرد واملجتمع بهم. ولقد دعمت جسور 
الثقة بني املريــض والصيدلي، فهنيئا 
العاملي  املهنة يومنا  لزمالئي وزميالت 
واحتفال العالــم بنا، بوركتم وبوركت 
جهودكــم، ومن ومض بريق إلى ملعان 
البريق في أفق مهنتنا وخدمة املجتمع.
* أستاذ مساعد في كلية الصيدلة - جامعة الكويت

جوارحه، وعندما يشــارك معلمه في 
الطالب نفسه  البحث واملعرفة يصبح 

مشاركا في جتويد التعليم.
لكن اليوم يا سادة يا كرام تغير األمر، 
فاملعلم بات موظفا يقوم مبهمة التلقني 
فحسب، وعمله وأقواله ال يرسخان في 

ذهن الطالب في أغلب األحيان!
كثيــر من الناس تغيــرت حياتهم 
لألفضل بســبب معلم، وعديد منهم 
انقلبت حياتهم لألســوأ نتيجة تأثير 

سلبي ملعلم.
جبران خليل جبــران يقول «أيها 
املعلم سنكون خيوطا في يديك وعلى 
نولك، فلتنسجنا ثوبا إن أردت، فسنكون 

قطعة في ثوب العلي املتعالي».
٭ عز الكالم: معلمونا األفاضل، بعد التحية 
والتقدير، أنتم أصحاب األيادي البيضاء 
والشخصيات املؤثرة البناءة، بني أيديكم 
عقول ونفوس املستقبل يقظة حساسة 
تلتقط كل ما يطرح أمامها وتتأثر به. ال 
جتعلوا أداءكم الوظيفي باهتا يخرج من 
نفس منهكة، ولكن احرصوا على األداء 
املتميز احليوي الذي يخترق النفوس، 
يتفاعل، يتفهم، يؤثر ويتأثر مبن حوله، 
وحافظوا على فضولكم التربوي الذي 
الطالب واحتوائهم  ميكنكم من قراءة 

مبهارة وذكاء.. فكونوا ملهمني.

املســتقبلية. وإن كويت املستقبل ال 
ميكن إعادة هيكلة وزاراتها عشوائيا 
مبثل ما قرأناه في الصحيفة الزميلة 
ونتمنى أن نسمع تعقيبا رسميا من 
املتحدثني الرسميني واألجهزة الرسمية 
بالــوزارات، فهذا ليس وقت الصمت 
ولكنه وقت الشفافية واملكاشفة واحلوار 
املوضوعي مع جميع الشركاء ألن إعادة 
هيكلة احلكومة وإلغاء وزارات ودمج 
أخرى ليس شأنا إداريا أو سياسيا أو 
خبرا صحافيــا ولكنه قضية تنموية 
متعددة األبعاد ولها تداعياتها على املدى 
البعيد. وأمتنى أن نسمع ممن يتحملون 
مسؤولية الناطق الرسمي أو املتحدث 
الرسمي لإلدالء بآرائهم في هذا اخلبر 
الصحافي لوضع النقاط على احلروف 
وإصدار البيان الرسمي عن ذلك اخلبر.

والذي تعزز أثناء فترة جائحة كوفيد-١٩ 
من خالل اجلهود اإلضافية املبذولة والتي 
فرضتها االستجابة الطارئة للجائحة، فإن 
ثقة املجتمعات في الصيدلة والصيادلة 
أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، 
كما زادت ثقة احلكومات إلدارة الصيادلة 
للقاحــات، إيجاد حلول لنقص األدوية 
وتقدمي خدمات موسعة أخرى، مثل إجراء 
املسحات وإعطاء جرعات اللقاح في بعض 
الدول، كل هذا ساهم وبشكل كبير في 
زرع بذور االحترام واألمان والثقة ملهنة 

الصيدلة في املجتمعات.
إن الثقة املجتمعيــة بالصيادلة لم 

يعمالن جنبا إلى جنب مع البيت واألسرة، 
ومســاعد للطالب لتشــكيل منوهم 
وتكوينهم. ممارســة جمالية تتطلب 
وعي املعلــم والقائمني علــى التعليم 
بهذا اجلانب اجلمالي، وانعكاسها على 
تكوين الطــالب عبر التدريس وإعادة 
خلــق املوضوعات إلى جانب االطالع، 
فال تعليم مــن دون اطالع خصوصا 

كأساس لتشكيل الطالب.
زمان كان املعلم ميرر قيما ورسائل 
تنير طريق الطالب وتخدمه طوال حياته، 
يبحث عن املعلومة ويقرأ أمهات الكتب 
لينقل عصارتها لتالميذه، بحب وعشق 
وتفان. والطالــب عندما يتلقى تعليما 
جيدا من معلمه تتحرك مشاعره وتعمل 

أســلوب علمي رصني وليس مجرد 
خبطات صحافية مثيرة حيث إن لدينا 
جهات إدارية وفنية ورقابية وبحثية 
متخصصة والتــي يجب أن تتصدر 
املشهد عند احلديث عن الهيكلة والرؤية 

سنوات الدراسة اجلامعية العلمية الدقيقة 
في مجال األدوية والعالجات الدوائية، كما 
أن مهنة الصيدلة من املهن التي يحرص 
منتسبوها على التعلم املستمر وملدى 
احليــاة، مع القيام باملزيد من التدريب 
األكادميــي واملهني ليصبحــوا أكثر 
تخصصاً. ويتوج ذلك متيزهم مبهارات 
التواصل واالستماع اجليد للمرضى مع 
تقدمي احللول واإلجابات املناسبة مبهنية 
عالية وسرية، فالصيادلة يجتهدون دائما 
إلى احتياجات  لتوفير وقت لالستماع 
املرضى ما ساهم في بناء عالقات إيجابية 
مع املرضى تعكس االهتمام احلقيقي بهم، 

فهم بارعون فــي التعاطي مع الكالم، 
وابتكار املظاهر البصرية والشــفهية 
للصف الدراسي للتصدي لفنون التعليم 
التقليدي السلبي غير البناء، القائم على 

الصوت العالي.
كان يــا ما كان في قــدمي الزمان 
وسالف العصر واألوان يا سادة يا كرام 
الصفوف املدرسية ذات أبعاد بصرية 
وصوتية، الطالب يرى ويسمع الكثير 
من األشياء لتحفيز االنتباه النقدي غير 
االعتيادي، من ناحية التركيب الشفهي 
نفســه، وإضفاء الطابع اجلمالي على 
الصف الدراسي عبر تشكيلة من التعابير 

للتخاطب بأمناط متعددة.
التعليم اجليد واملعلم الفنان اخلالق 

اجلراحي العاجل للكيان احلكومي وما 
تكلفته؟

أنها  أعتقــد  التســاؤالت  وهذه 
مشروعة ألن قرارات احلكومة يجب 
أن تكون حكيمــة وتصدر من خالل 

تعــد الثقة مفتــاح النجاح جلميع 
العالقات البشرية، كما تسهم في فتح 
الترابط  تفاعلية متنوعة تدعم  أنشطة 
االجتماعي وتعزز الصحة اجلســدية 
والنفسية، ولو تأملنا مسار مهنة الصيدلة 
في وقتنا احلالي، وبحسب استطالعات 
الرأي العاملية، سنجد أن الصيادلة سواء 
أكانوا علماء أو أكادمييني أو ممارسني 
صحيني قد مت تصنيفهم ضمن أفضل ٥ 
مهنيني محترفني موثوق بهم ويحظون 
برضا مرتفع عن اخلدمات املقدمة، ما 
يشــير إلى املســتوى العالي لعلمهم 
الرعاية الصحية،  وكفاءتهم في تقدمي 
خاصــة أنهم جزء ال يتجــزأ من قادة 
التطوير العالجي. لذلك يعد الصيادلة من 
العناصر املهمة في املنظومة الصحية، 
فهم حراس األدوية والرابط بني املجتمع 
واالستخدام السليم لألدوية، وهذا ما 
دعا االحتاد العاملي للصيادلة إلى اختيار 
شعار «الصيدلة: دائما محل ثقة لصحتك» 
ليوم الصيدلي العاملي احلادي عشــر 
والذي يوافق تاريخ ٢٥ ســبتمبر لهذا 
العام والذي ميثل فرصة لتعزيز دور 

الصيادلة في مجال حتسني الصحة.
الكفاءة العالية للصيادلة تدرجت مع 

كان يا ما كان في قدمي الزمان وسالف 
العصر واألوان يا سادة يا كرام.. املعلم 
كان أفضل سياسي واقتصادي وفنان 
مدرك للضرورة السياسية واالقتصادية 
والفنية واملجتمعية للتعليم عند العمل 
على تكوين الطالب وتشكيلهم معرفيا، 
مدرك للواقع فيقوم برســالته بشكل 
أفضل. كانت الدقائق األولى من احلصة 
الثقافة  تبدأ بحوارات تطور  الدراسية 
الطالب بشكل  النقدية واملعرفية لدى 
خالق، ألنه يقتضي من الطالب إعادة 
تصور فهمهم السابق وممارسة تصورات 

جديدة بصفتهم متعلمني خالقني.
كان املعلم فــي ذاك الزمان ميتلك 
مفاتيح الكلمات بلغة كل طالب ومقدار 
وعيه، فزادت قدرته على تشكيل املادة 
الدالئل  واملوضوعات، بإعادة صياغته 
املعرفية، بحيث تســتوعب كل طالب 
مع الكثير من اخليال من جانب املعلم، 
فكان املعلم فنانا في اكتشاف املوضوع 
املفتاحــي للطالب وتنســيقه كحافز، 
والتنويع باملوضوعات واستخدام فني 

للحوار.
زمان يا ســادة يا كرام كان املعلم 
ميتلك فنون وأدوات الســيطرة خللق 
صمــت وإنصات الطــالب، فالطالب 
البشــرية ليسوا صامتني،  بطبيعتهم 

فجأة ومن دون مقدمات أو متهيد 
خرجت علينا إحدى الصحف الزميلة 
بسبق صحافي مثير عنوانه «أضخم 
عملية هيكلة للجهاز احلكومي بالكويت 
في مطلع عام ٢٠٢٢» وهو بال شك سبق 
صحافي يحســب للزميل الصحافي 
الذي تلقف املوضوع وحوله إلى خبر 
صحافي وصلت كلماته إلى هز واقع 
وكيان وزارات وهيئات وفتح املجاالت 
أمام مندوبي وكالة يقولون وموظفيها 
وال نعرف حتى اآلن مصدر اخلبر أو 
بالرغم  مدى صحته جملة وتفصيال 
الدولة ويتعلق  أنه ميس وزارات  من 
بالرؤية املستقبلية لألداء احلكومي. 
وأعتقد أنه من حق كل مواطن معرفة 
املبررات واألسانيد العلمية والدراسات 
التخاذ هذا القرار وما جدوى هذا العالج 
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آباءهم وأمهاتهم إال قليال؟ 
لقد تركنا أبناءنا للخدم ومشاهدة 
الفضائيات وأصبحوا أســرى للنت 
والغــرف املغلقة ال نعــرف مع من 

يتحدثون وال فيما يتحاورون!
على الوالدين أن يعطوا ألبنائهم 
الشــباب  للجلوس معهم وان  وقتا 
املجتمع وعلى األســرة  هم حصن 
واملدرسة واملجتمع الدور الكبير في 

حماية أبنائنا.
قال الشاعر:

يعيش املرء ما استحيا بخير
ويبقى العود ما بقي اللحاء

فال واهللا ما في العيش خير
وال الدنيــا إذا ذهب احلياء

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني عليها، ونسأل 
اهللا سبحانه وتعالى أن تنقشع هذه 
الغمة وهذا البالء واملرض عن الكويت 
وجميع دول العالم وترجع األمور أحلى 

مما كانت، اللهم آمني.

إن الظواهر الســلبية توجد في 
حياتنا ونحن انشغلنا عن أبنائنا بني 
أب يسعى ويكد ليوفر لقمة العيش 
ألبنائه ثــم يعود مجهــدا إلى بيته 
لينال قســطا من الراحة وفي بعض 
األحيان يذهب مســاء إلى الديوانية 
حتى منتصــف الليل، فأين رعايتنا 
التي نوفرها ألبنائنا، وأين القدوة في 
السلوك إذا كان األبناء ال يشاهدون 

الكويت؟
أيرضيكــم أن يتشــبه بعــض 
أبنائنا بالنساء في قصات شعورهم 
وميوعتهم؟ ملاذا تكابرون؟ إن الدستور 
الكويتي الذي كفل احلرية للجميع كفل 
أيضا للحكومة احلرص على األسرة 
والقيم واملبادئ واإلسالم، فهل من 
اإلسالم والقيم أن حتتشد النساء مبقاه 
لتدخني الشيشة؟ أهذه هي احلرية؟

بعد ثورة االتصاالت وانتشــار 
الفضائيات أصبح العالم قرية صغيرة، 
ونحن ضمن منظومة دول العالم نتأثر 
ونؤثر مبا حولنــا، الكويت بها أكثر 
من ١٠٠ جنســية وافدة على األقل، 
كل فــرد منها يحمل ميراثه الثقافي 
وعاداته وتقاليده الغريبة على املجتمع 
الكويتي، ولذلك وفدت على الكويت 
عادات وتقاليد وموضات وأســاليب 
حياتية غريبة نشاهدها أينما حللنا، 
والغالبية في الكويت تقول ال توجد 
الكويت وليس  ظواهر ســلبية في 
باإلمكان أروع مما كان، وأننا نعيش 
بســالم وال نتأثر بالثقافات الواردة 
إلينا عبر الفضائيات والسفر واإلقامة 
في دول العالم على ما تتعرضونه؟!

أيعجبكم ما ترونه من انتشــار 
الثالــث والرابع في  ظاهرة اجلنس 
الكويت حتى صار لهم مقاه ومطاعم؟ 
أال تقرأون الصحف وتعرفون املصائب 
التي حلــت على األخالق والقيم في 
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