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مشعل السعيد

قد يُستخف بالفقير ويُزدرى به وال يُحسب له حساب 
عند كثير من الناس في زماننا هذا، ولرمبا كان هذا الفقير 
عند اهللا تعالى أفضل بكثير ممن اســتخف به، مصداقا 
لقول املصطفى ژ: «رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو 
عنه أعني الناس، لو أقسم على اهللا ألبره» (رواه الترمذي).

لقد أصبح الفقر عندنا عيبا، والغنى سترا وغطاء لكل 
عيب، وهذه من أعاجيب الزمان، إال أنه واقع احلال، فال 
قيمة وال وجاهة ملــن ال ميلك املال الكثير، بل إن اجلاه 
والوجاهة واالحترام والتوقير والتبجيل ملن ميلك املال 
وال أعمم، يقول ابن قتيبــة الدينوري في كتابه عيون 
األخبار: ليس من خلة ميدح بها الغني إال ذم بها الفقير، 
فإن كان الفقير شجاعا قيل أهوج، وإن كان وقورا قيل 
بليد، وإن كان لســنا قيل مهذار، وإن كان زميتا (رزينا 

ووقورا) قيل عيي، كنحو قول الشاعر:
يغطي عيــوب املرء كثــرة ماله

يصــدق فيما قــال وهو كذوب
ويــزري بعقــل املرء قلــة ماله

لبيب األقــوام وهــو  يحمقــه 
وكانت العرب تقول: القبر وال الفقر، وهذا في مجال 
السعي لكسب الرزق، أما الغنى فهو غنى النفس والفقر 
فقر النفس واألخالق، ولم يفتقر املرء ويغتني إال بقدر 
اهللا تعالى، فقد فرغ من مقادير اخللق قبل خلق السموات 
واألرض، وقبل خلق اخللق بخمسني ألف سنة، فال عيب 
في الفقــر، فاهللا عز وجل فاضل بني عباده في األرزاق 
حلكمة اقتضاها فقال في محكم كتابه (واهللا فضل بعضكم 
علــى بعض في الرزق ـ النحل: ٧١)، وقال عز من قائل: 
(قل إن ربي يبســط الرزق ملن يشاء ويقدر ـ سبأ: ٣٦) 
وليس املال للتفاضل عند اهللا تعالى، وإمنا يتفاضل الناس 
بالتقوى والعمل الصالح، وفي زماننا هذا تغيرت املفاهيم 
والقيم، وأصبحت املادة هي الشغل الشاغل والهم األكبر 
للناس، ســأل النبي ژ أبا ذر الغفاري ے: يا أباذر، 
أترى كثرة املال هو الغنى، فقال أبوذر: نعم يا رســول 
اهللا، فقــال ژ: فترى قلة املال هــو الفقر، قال: نعم يا 
رسول اهللا، فقال ژ: إمنا الغنى غنى القلب، والفقر فقر 
القلب، (رواه ابــن حبان في صحيحه) واحلقيقة أنه لو 
جمع املرء ما جمعه قارون ولم يكن قانعا مبا قسمه اهللا 
له فهو الفقير بعينه، ولن يكون مطمئنا وال مرتاح البال 

ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:
تقنع مبا يكفيك واستعمل الرضا

فإنك ال تدري أتصبح أو متسي
فليس الغنــى عن كثرة املال إمنا

يكون الغنى والفقر من قبل النفس
وكان الرجل الصالح فضيل بن عياض يقول: إمنا الفقر 
والغنى بعد العرض على اهللا تعالى، فاللهم ال تقبضنا إال 

وأنت راض عنا.. ودمتم ساملني.

مع األسف الشــديد التكنولوجيا احلديثة خربت 
علينا الذاكرة. فلله احلمد عشنا في زمن جميل بهذا 
الوطــن الغالي، وقد أنعم اهللا علينا بنعمه التي ال تعد 

وال حتصى.
هاتف املنزل في الزمن اجلميل كان كل أهل البيت 
يستعمله، وكل يستعجل اآلخر ليجري مكاملته. وكان 
دائما الهاتف الوحيد في املنزل املوجود بغرفة املعيشة، 
تتحدث الكل يسمعك ال نعترف باخلصوصية فالبيت 
يعرف كل ما يدور من خالل االتصال وال ميكنك إدخال 

الهاتف بغرفتك مهما كان السبب. 
كانت ذاكرتنا كاحلديد حتفظ أكثر من عشرين رقما 
ورمبا أكثر. ما دعاني للكتابة في هذا املوضوع صاحبتي 
التي شــحب لونها وضاق صدرها أنها فقدت الهاتف 
اجلوال في أحد املجمعــات التجارية الكبيرة وجميع 
األرقام املرتبطة باألهل والسائق ال تذكر منها شيئا. 
وجدت ضالتها برؤيتي وابتسمت وطلبت مني االتصال 
برقم هاتفها، ال ترغب في االتصال من هاتف ال تعرف 
صاحبه، فيأخذ رقمها، وخوفا من شيء بداخلها كون 

الهاتف مرتبطا بكل ما يعنيها من خصوصية.
وهللا احلمد والشــكر نحن في وطــن مازال أهل 
اخلير والذمة موجودين، أدرنــا الرقم، وبذكاء ردت 
علينا صاحبة احملل بكل أدب تخبرنا باسم احملل لتعود 
صاحبتي التي مرت على أكثر من عشرة محالت وال 

تذكر أين فقدت هاتفها لتتسلمه.
نعم مع تزايد استخدام الهواتف احملمولة، انتشر 
نوع جديد من املرض يصيب بال الفرد مبجرد التفكير 
في ضياع هاتفه احملمول أو حتى نسيانه في املنزل. 
وعند فقدان الهاتف يصاب الشخص باضطراب نفسي 
ويشــعر بالقلق عندما يفقد هاتفه ساعات والتفكير 
في عدم وجود الهاتف يسبب الضيق واحلزن لبعض 
األشخاص، ألن الكثير منا يعتمد على الهاتف للحصول 
على املعلومــات واالتصال أو للعمل أو الترفيه، لذلك 
من الطبيعي الشعور بالقلق من فقدان الهاتف فجأة أو 
عدم القدرة على استخدامه لفترة مما يعطل الشخص 

عن القيام مبهامه.
إن فقدان الهاتــف احملمول يؤثر على حياة الفرد 
اليومية وينعكس عليه األمر باملزيد من األعراض النفسية 
والســلبية، لذا يجب علينا نسخ جميع املعلومات في 
دفتر ورقي للعودة إلى األرقام واملعلومات، إذا قدر اهللا 
ولم جتد الهاتف، أما الصور والذكريات، فاهللا يعوضك 

خيرا بأحسن منها.
نصيحتي لألهل والعائالت بضرورة وضع جوائز 
تشــجيعية للطفل الذي يظل مدة أطول في البعد عن 
اإلنترنت مع إخوته لالستفادة من تطبيق «الوقت» لضبط 
الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشة هاتفه، وإمكان 
برمجته على وضع حد أقصى الستخدام الهاتف يوميا.
توعيــة األطفال من مغبات التعرض لألشــخاص 
أو اجلماعات أو احلكومات، واحلذر الشــديد من نقل 
الشائعات وتداولها. وشرح مضار الهواتف علي املخ 
واألعصاب. واهللا يحفظكم من كل سوء، وإن شاء اهللا 

ما حد فيكم يضيع أو ينسرق هاتفه.

قم للمعلم وفه التبجيال
كاد املعلم أن يكون رسوال

ذلــك ما تربينــا عليه في 
الســابق «احترام املعلم»، أما 
اآلن وفي هــذه اآلونة فيبدو 
أن الوضع قد تغير، فما نشاهده 
ونسمع عنه من قصص تشيب 
الرأس مما يقوم به كثير من 
املراحل  الطلبة فــي مختلف 
التعليمية ضد أساتذتهم ومما 

يدل على سوء التربية.
االحترام ليس فقط للمعلم 
بل للكبير واملجتمع، وبالطبع 
من املهم احترام الذات، فعندما 
تغرس في طفلك منذ الصغر 
أن يحترم نفســه وشخصه 

سيحترم اآلخرين.
 منذ أيــام قمت بتصفح 
بعــض الصور عبر وســائل 
التواصــل االجتماعي، «وما 
أدراك ما يوضع بها، اهللا يجعلنا 
من هذا جهاله» املراد، وجدت 
أن أحد الطلبة يقوم بتصوير 
أحد أعضاء هيئة التدريس أثناء 
شــرحه ويقوم بكتابة تعليق 
سخيف على صورة عضو هيئة 
التدريس، السؤال الذي يطرح 
نفسه لذلك الطالب: هل ترضى 
أن يقوم أحد بتصوير والديك 
دون أن يعلما، ويقوم بالتعليق 
عليهما ونشر ذلك عبر وسائل 
التواصل االجتماعي؟ عندما جتد 
اإلجابة ستعي معنى االحترام 

ومعنى كلمة عيب.
عندما يدرك الطالب أن املعلم 
ما هو إال مربٍّ ثاٍن له، أي يعد 
مبنزلة والديه، ســوف يدرك 
أهله،  أن احترامه من احترام 
وعندما يعي ذلك سوف يفكر 
قبل أي تصرف صبياني يريد 
القيام به، ويتذكر أن أي تصرف 
غير الئق سوف يسيء ألسرته 
قبل أن يســيء لشخصه، إذا 
غرســتم يا أولياء األمور تلك 
القاعدة في نفوس أبنائكم منذ 
الصغر فسوف تكون النتيجة 
جيال يشــدو بكلمــات أمير 

الشعراء أحمد شوقي: 
قم للمعلم وفه التبجيال 

كاد املعلم أن يكون رسوال
٭ مســك اخلتام:  احترام املعلم 
من احترام التعليم.. واحترام 
التعليم ينهض بحضارة األمم.

األشغال بتعديالت في الطرقات مبا 
يتناسب وزيادة املركبات وأيضا إقامة 
الرقعة  مناطق جديدة والتوسع في 

املستغلة حاليا.
أزمة االختناقات تستوجب حتقيق 
توازن بني أعداد السيارات، والطاقة 
االستيعابية لشوارع الكويت والتي ال 
تزيد على ٩٠٠ ألف سيارة، في حني 
تتجاوز أعداد املركبات مليوني سيارة، 
ومعاجلة متركــز مدارس وجامعات 
داخل حدود املناطق السكنية، والتوسع 
في النقل اجلماعي لنقل الطلبة إلى 
مدارســهم وجامعاتهم والعمل على 
إنشاء وسائل نقل ميسرة من خالل 
شبكة للمترو، مع تعقب من حصلوا 
على رخص سوق بطرق غير مشروعة 

وسحبها.
٭ آخر الكالم: كل التقدير لبادرة النائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل  باإلنابة  الدفاع  ووزير 
اخلالد باحتساب مدة الدراسة ضمن 
اخلدمة الفعلية الالزمة الســتحقاق 
املعاش التقاعدي، اخلطوة ســتنهي 
قضايا عدة ترفع وتكون محسومة 
سلفا، حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.

اللجنة ضبطت ١١ وافدا بنغاليا يديرون 
هذا املخزن، حيث يقومون بتصدير هذه 

املواد إلى اخلارج.
العقوبة  الدولة تشديد  يجب على 
على من يقوم بإعطاء التموين أو بيعه، 
والبد أن تسحب بطاقته ويتم استدعاؤه 
حتى يكون عبرة لآلخرين، وال ننسى 
كذلك جهود اجلمارك البحرية واجلوية 
والبرية في ضبــط املواد التموينية، 
ورصد رجال املباحث أدوية ذات أسعار 

غالية وقطع غيار سيارات.
نرجو من املسؤولني في وزارتي 
الداخلية والتجارة تكثيف جهودهما 

لضبط هؤالء املخالفني.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه.. اللهم آمني.

للتجار، فال ينبغي لهم أن يستغلوا هذه 
بارتفاع مصطنع لألسعار،  املناسبة 
ويجب التعاون والتكافل بني املسلمني، 
ومســاعدة بعضهم بعضا، وقضاء 
حوائج من ال يســتطيع من الفقراء 
التجارة  واملســاكني، وعلى وزارة 
واجلهات الرقابية القيام بدورها في 

الشهر الكرمي.
رمضان ليس شهر املسلسالت 
البعيدة عن روحانية الشهر الكرمي، 
نعم «الفن» رسالة كغيره من املجاالت 
األخرى، لكن يجب أن تتضمن هذه 
الهادف وليس  الفني  العمل  الرسالة 
الهــدام، فاتقوا اهللا أيهــا املنتجون 
واملمثلــون وأصحاب القنوات، فإن 
رمضان شهر العبادة وليس عرض 
ما ال يليق، وهنا أشيد بـ «تلفزيون 
الكويت» الذي وضع حداً للمسلسالت 

اخلارجة على الذوق العام.
٭ نكشة: رمضــان قادم، فلنكن من 

عتقاء اهللا فيه.

الدوام الرسمي له توقيت ويفترض 
تواجد املوظفــني في مكاتبهم، ومع 
ذلك جند الطرقات متكدســة أغلب 

ساعات اليوم.
القضية املرورية حتظى باهتمام 
كبير من قبــل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الشيخ طالل اخلالد،  باإلنابة  الدفاع 
وهذا االهتمام باعتبار وزارة الداخلية 
طرفاً مهماً في املشكلة وحلها ويقع 
على الوزارة دور مهــم في األزمة 
ومعاجلتها، لكن يجب تلقيها املساندة 
من اجلهات األخرى، ال سيما وزارة 

طوارئ العاصمة مخزنا في منطقة جليب 
الشيوخ، وضبطوا عصابة من اجلالية 
البنغالية تقوم بتخزين كميات كبيرة من 
املواد املدعومة من الدولة، وتقوم بتعبئة 
السكر واألرز واحلليب في أكياس، وهذه 

بأال نعود للخطايا واآلثام، ورمضان 
ليس فقط للبالغني الكبار، ولكنه أيضا 
لألطفال واملميزين، فهو مدرســة 
إميانية باملراقبــة الذاتية والصدق، 
وعلينا اإلقبال على كتاب اهللا تعالى، 
قراءة وتدبرا وعمال، وأن نشعر بأن 
هذا الشهر ضيف محبب إلينا، ولكنه 
سريع الرحيل، فلنستقبله بشوق وود.
أن يكون مدرسة  رمضان يجب 

كثيرة، والســؤال املهم: هل الدوام 
املــرن مبفرده قادر على عالج أزمة 

االختناقات؟ 
باعتقادي، وأمتنى أن أكون مخطئا، 
أنه لن ميكنه منفردا أن يحقق ذلك، 
فمعاجلة أزمة املرور تتطلب عدة حلول 
الدوام املرن  وليس حال واحدا عبر 

والذي ناديت به من قبل.
ما أخشــاه أن متتد فترة الذروة 
صباحا ومساء متى لم تقم اجلهات 
احلكومية بالتشدد في تواجد املوظفني 
على رأس عملهم واالكتفاء بالبصمة 
ومن ثم اخلروج أو االستئذان.. الخ.

وهذه الشبكة تنتشر بني مراكز بيع 
أو  بالتسول  التموينية، وتقوم  املواد 
شــراء هذه املواد بأسعار زهيدة من 

بعض املواطنني.
املاضي داهم فريق  األربعاء  ويوم 

إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان 
فيغفر جلميع خلقه إال ملشــرك أو 

مشاحن».
إن قدوم الشــهر الكرمي يتطلب 
منا أوال شــكر املولى عز وجل أن 
بلغنا إياه، وأعاننا على صيامه وقيامه، 
وعلينا أن نفتح صفحة جديدة ونقية 
مع خالقنا ورازقنا ربنا رب العاملني 
سبحانه وتعالى، وأن جناهد أنفسنا 

أجمل التهاني والتبريكات نرفعها 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، ورئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد نواف األحمد  سمو 
الصباح، والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، واملواطنني 
واملقيمني مبناسبة قرب حلول شهر 
رمضان املبارك، أعاده على اجلميع 

باخلير واليمن والبركات.
منح ديوان اخلدمة املدنية اجلهات 
احلكومية الضــوء األخضر للعمل 
بنظــام الدوام املرن، خالل شــهر 

رمضان كخطوة جتريبية.
إيجابيات  للنظــام املســتحدث 
متوقعة، إذ من شأنه معاجلة ظاهرة 
البطالة املقنعة وتكدس املوظفني داخل 
املكاتب في التوقيت نفسه، فضال عن 
حل أزمة املواقف في بعض اجلهات، 
وتخفيف الزحمة املرورية في الشوارع 

والطرقات.
أغلب املواطنني واملقيمني يعانون 
الذروة والتي تشــهد  أوقــات  من 
اختناقات مرورية شديدة في أحيان 

نشكر اللجنة املشتركة املكونة من 
الهيئة العامة للقوى العاملة، ومباحث 
شــؤون اإلقامــة، ووزارة التجارة؛ 
لنجاحها في فك لغز «بيع التموين» في 
السوق السوداء، وقيام اللجنة بتعقب 
بعض الباعة املتجولني الذين تبني أنهم 
يقومون بشــراء املواد التموينية من 
مخازن مخالفة في منطقتي الفردوس 
والرقعي، وقد متكنت اللجنة من ضبط 
بائعني من اجلنسية البنغالية وسوري، 
وعلمــت اللجنة بعــد التحقيق أنهم 
البضائع من وافد سوري،  يشترون 
وهــذا الوافد يشــتري البضائع من 

أشخاص غير محددي اجلنسية.
وقــد تكلمنا كثيرا عــن العمالة 
البنغالية التي أكثرها يقوم ببيع اخلمور 
واملخدرات وهم من مخالفي اإلقامة، 

نسأل اهللا تبارك وتعالى أن يبلغنا 
شهر رمضان، ال فاقدين وال مفقودين، 
ونحن على أعتاب شــهر الرحمة ال 
يكون االستعداد فقط بالتسوق وملء 
الثالجات واملطابخ، وإن كانت مهمة، 
لكن هناك اســتعدادا من نوع آخر، 
وهو االستعداد اإلمياني والنفسي، 
ونبراسنا في ذلك نبينا الكرمي، فعن 
أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما، عندما 
سأل النبي ژ: يا رسول اهللا، لم أرك 
تصوم شهراً من الشهور ما تصوم 
من شــعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه، بني رجب ورمضان، وهو 
شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العاملني، 

فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».
إذن، يجب أن نستعد لذلك الشهر 
العظيم بالصيــام والصدقة وصلة 
الرحم، وقبل ذلك صفاء النفس من 
الشحناء والبغضاء واحلقد واحلسد، 
وقــد أوضح نبــي الرحمة ژ في 
احلديث الذي قــال فيه: «يطلع اهللا 

السفر ولكن ما حدث على وجه الدقة غير معروف وشخصيا 
لست قادرا على استيعابه.

القضية تدخل في خانة صدق أو ال تصدق وحســنا فعل 
النائب األول ولكن من املهم ان يبلغ الرأي العام مبا حدث في 

األسبوع املاضي أمر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد 
بفتح حتقيق عاجل في هروب متهم حاول إدخال ١٨ كيلو من 
مادة احلشيش املخدرة أثناء تفتيش أمتعته في منفذ الساملي 
احلدودي، وذلك للوقوف على مالبســات الواقعة ومحاسبة 
املقصرين. وأعاد اخلالد التأكيد على أنه ال أحد فوق القانون 
كائنا من كان واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق املقصرين سواء 

أكانوا متعاونني أو متخاذلني.
ال شك ان القضية التي متثلت في هروب مواطن من املنفذ 
ومن ثم مغادرة البالد مــن مطار الكويت دون ان يتم وضع 
اسمه في قوائم غير املصرح لهم بالسفر تؤكد ان هناك خطأ 
رمبا يكون غير مقصود او نتيجة عدم مباالة وإهمال استوجب 
ان تقوم الوزارة باتخاذ إجراء حاسم باعتبار ان ما حدث خلل 

جسيم يستوجب احملاسبة.
أبسط إجراء كان يجب عمله بالنســبة إلى املتهم الهارب 
إخطار النيابة، وعلى األقل إدراج اسمه كشخص ممنوع من 

التحقيــق وليس مجرد اإلعالن عن إجراء وترك ما اتخذ طي 
الكتمان، ومثلما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تشكيل 
جلنة للتحقيق يجب أيضا ان تعلن ما انتهت إليه اللجنة ومن 
متت محاســبته والعقوبات التي وقعت ومن وقع عليه عقاب 
حتى تكون هناك عظة وعبرة للمتكاســلني الذين يظنون أن 

إهمالهم سيمر بال حساب.
جميل تطوير املنافذ وتوفير أجهزة للتدقيق في السمات 
األمنية لضبط حاالت التزوير والتدقيق على بصمات األصابع 
والوجه وقزحيــة العني والتحقق من قوائم املمنوعني احمللية 
والدولية قبل توثيق حركة السفر والتدقيق على املركبات أمنيا 
في املنافذ البرية، وهذا ما مت اإلعالن عنه خالل زيارة الشيخ 
طالل اخلالد ملنفذ النويصيب، ولكن من املهم ايضا وكما ندقق 
على سمات دخول الوافدين ان نتأكد من كون املواطن املغادر 
ليس مطلوبا او ارتكب جرمية وهرب، وهذا ليس باألمر املعقد 
بل ميكن ذلك بســهولة من خالل التنسيق األمني ال أقل وال 

أكثر، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
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