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نستيقظ اليوم على مرور الذكرى التاسعة 
عشرة لالحتالل الصدامي لبلدنا احلبيب، 
وعندما نتذك����ر ذلك اليوم، يجب علينا أال 
نحزن فقط ملا حدث للكويت وشعبها الطيب 
من طعنة غادرة في الظهر، رغم كل ما كانت 
تقدمه الكويت من دعم ومساندة لذلك النظام 
البائد، لكن علينا ان نتذكر ذلك اليوم ايضا 
بتحصني بلدنا واجيالن����ا القادمة ضد اي 

اخطار محتملة.
علينا أن نستفيد جيدا من املاضي وأن 
نأخ����ذ الدروس والعبر الت����ي تكفل لنا ان 
نسلح انفس����نا ضد اي اخطار، خاصة ان 
اوضاع منطقة الش����رق األوسط كثيرا ما 
تشهد توترا في جنباتها، وهذه التوترات 
تؤثر في جميع دول املنطقة، وتستدعي ان 
نكون على اس����تعداد ملواجهة اي مفاجآت، 
فحتى اآلن لم يشهد جار الشمال االستقرار 
الكامل الذي يبعد اي هواجس امنية قد تأتي 
من جهته، كما ان امللف النووي االيراني لم 
يتم التوصل الى حل مناسب له مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية او الدول التي تعارض 
قيام ايران بإنتاج الطاقة النووية خش����ية 

استخدامها كسالح يهدد املنطقة.
التهديد  ب����وارد ان نتجاه����ل  ولي����س 
االسرائيلي للمنطقة واستمرار الصراع بني 
الفصائل الفلسطينية على حساب الشعب 
الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، التي 
تراوح مكانها دون حل يضمن إلخواننا هناك 
العيش بأمان واالنطالق نحو بناء دولتهم 

لتكون دعما للبيت العربي الكبير.
هذه كانت بعض التحديات اخلارجية التي 
تتطلب وعيا وتكاتفا من اجلميع للتعامل 
معها، اما ساحتنا الداخلية فهي األخرى عامرة 
بالتحديات، التي تتطلب منا ان نعود الى 
انفسنا وان نتذكر املاضي القريب خالل محنة 
االحتالل البغيض، تلك الفترة التي كانت 
التكاتف والتعاون  اقوى اسلحتنا خاللها 
والتوحد خلف القيادة السياسية لدولتنا 
احلبيبة، وبذلك استطعنا ان نكسب تعاطف 
شعوب العالم مع قضيتنا العادلة وحقنا 
الشرعي، فكانت املساندة من الدول الشقيقة 
واحلليفة ال����ى ان ازال اهلل الغمة وعادت 

الكويت حرة أبية.
وال ش����ك ان اكبر درس نخ����رج به من 
فت����رة االحتالل العصيبة ه����و ان الوحدة 
والتكات����ف والتعاون متث����ل احلصن ضد 

اصعب االزمات.
وعندما نسمع اآلن عن بعض مشاكلنا 
ونتاب����ع املواجهات التي حتدث احيانا بني 
الكتل السياسية وفئات مختلفة من املجتمع ال 
اجد سوى محنة االحتالل ألذكرهم بها وألؤكد 
للجميع اننا لن نتقدم ولن نحل مشاكلنا ولن 
نرتقي ببلدنا اال بالتكاتف والتوحد والتآلف 
ونسيان اي فوارق بيننا سواء كانت فئوية 
أو طائفية او قبلي����ة ونتذكر فقط كويتنا 

احلبيبة، ومستقبل اجيالها املقبلة.
حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها من 

كل مكروه.
Fatma_alnaser@hotmail.com

يوم العبرة

فاطمة الناصر

رسالة
مبساعدة شقيقي العبقري فهد 
متكنت أخيرا من فك عقدتي مع 
موقع »إي باي« الشهير واستطعت 
أن أشتري س���اعة من نيويورك 
مببلغ 52 دينارا ش���امال س���عر 
ش���حنها وتوصيلها إلى املنزل، 
بينما الس���اعة ذاتها »ال تنقص 
عقرب وال تزيد عقرب« تباع في 

محالت الكويت ب� 220 دينارا »نوط ينطح نوط«، وهو ما 
أك���د لي أن التاجر الكويتي يقن���ع بأقل القليل من األرباح 

)300%، أعتقد أنها نسبة أرباح معقولة(.
وكنت أعتقد أن الشراء عن طريق اإلنترنت هو أمر مقتصر 
على األفراد الباحثني عن »األرخص« كحالتي، غير أن هذا 
االعتقاد سقط مبجرد اكتشافي أن حكومتنا قامت العام املاضي 
بشراء بضاعة عن طريق اإلنترنت بقيمة 1.4 مليون دوالر، 
أي ما يقارب بالكويتي 400 ألف دينار »نوط ينطح نوط« 
قامت احلكومة بدفعها عن طريق اإلنترنت لشراء كمية من 

حبوب يوديد البوتاسيوم من موقع »نيوك بيل«.
قيمة الصفقة وطريقة الشراء اللتني ال أعلم إن كانتا قد 
مرتا على جلنة املناقص���ات أم ال لم تكونا األمر املثير، بل 
املثير هو نوعية البضاعة التي اشترتها احلكومة، وكانت 
عبارة عن 5.4 ماليني حبة يوديد البوتاسيوم والتي تعرف 
جتاريا باسم »ثيروشيلد«، وهي حبوب طبية تستخدم ملنع 
اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية بني األشخاص الذين يتعرضون 
لإلشعاعات الناجمة عن حوادث املفاعالت النووية والقنابل 
النووية، وبحسبما هو مكتوب في تعريف علبة الدواء فإنها 
ال تس���تخدم إال في حالة وجود طارئ نووي وال تستخدم 
كعالج عادي، ومتى ما حدث طارئ نووي يبدأ األشخاص في 
دائرة االنفجار النووي أو اإلشعاعات الناجمة عنه بتناولها 

ملنع حدوث مضاعفات ما تسببه تلك اإلشعاعات.
أما األكثر إثارة فإن وزارة الصحة وعلى لس���ان الوزير 
الس���ابق علي البراك أعلنت في أغسطس من العام املاضي 
أنها اس���توردت 60 مليون حبة يوديد البوتاسيوم، بينما 
يؤكد البيان الصحافي الصادر عن طريق موقع »نيوك بيل« 

الذي قام بعقد الصفقة بني وزارة 
الصحة وبني الشركة املنتجة أن 
الكويت لم تس���تورد سوى 5.4 
ماليني حبة، وه���ذا ما لم أفهمه، 
فأين ذهبت ال���� 55 مليون حبة 
األخرى التي أعلنت عنها وزارة 

الصحة؟!
طبعا لم أترك األمر مير دون 
أن اتص���ل عل���ى املوقع الذي أعلن الصفق���ة عبر أكثر من 
موقع أميرك���ي، وحصلت على رقم هات���ف موقع »نيوك 
بيل« وحادثت شخصا يدعى ويلثر وأبلغني أن احلكومة 
الكويتي���ة اتصلت بهم في الع���ام 2008، وطلبت منهم أن 
يكونوا وسطاء لشراء هذه الكمية الضخمة من األدوية من 
شركة فليمنغ و»استعجلتهم« لسرعة إنهاء الصفقة وشحنها 
إلى الكويت، وعندما س���ألته إن كانت احلكومة قد تقدمت 
بالطلب بشكل شخصي كإرسال فريق أو شخص مندوب، 
قال »مت كل ش���يء عن طريق اإلنترنت ودورنا كان مجرد 
وسيط بني احلكومة الكويتية وشركة فليمنغ الصيدالنية 
التي تنتج هذه احلبوب«، سألته: هل اشترت وزارة الصحة 
الكويتي���ة 5.4 ماليني حبة أم 60 مليونا كما أعلنت وزارة 
الصحة عبر صحفنا احمللية؟ فقال لي »هذه النوعية ال تباع 
إال عن طريق شركة فليمنغ ونحن وسطاؤها وحكومتكم 
لم تش���تر إال 5.4 ماليني حبة وتفصيلها كالتالي: 180 ألف 

شريط حتوي جميعها 5.4 ماليني حبة«.
أس���ئلة كثيرة تبادرت إلى ذهني مبج���رد االنتهاء من 
االتص���ال، منها: ملاذا تلجأ احلكومة إل���ى موقع كهذا لعقد 
صفقة بهذا احلجم؟ خاصة أن هذا املوقع ال يتجاوز عمره 
ال� 10 سنوات؟ فمن هو »األملعي« صاحب فكرة الشراء عن 

طريق اإلنترنت وبهذا املبلغ؟
مستعد ألن أتبرع بس���اعتي التي اشتريتها عن طريق 
اإلنترنت ألي من القياديني في وزارة الصحة فيما لو أجيب 
عن تس���اؤالتي املش���روعة حول حقيقة ما حصل في هذه 

الصفقة التي ال أحد يعرف »كوعها من بوعها«!
Waha2waha@hotmail.com

جتربة العم����ل التعاوني في 
الكويت مميزة خليجيا وعربيا 
ودوليا، وهذا دليل واضح على 
جناحها، وهذه احلركة التعاونية 
تقدم أفضل ما لديها من األنشطة 
االجتماعية والترفيهية والثقافية 
ال����ى  والرياضي����ة باالضاف����ة 
عروض املنتجات االستهالكية 

والتخفيضات طوال العام.
هذا النجاح لم يتحقق عن طريق 
تعيني أش����خاص من وزارة الشؤون 
الدارة مجالس جمعيات تعاونية رغم 
أنه من املفترض أن يكونوا منتخبني 
من قبل أعض����اء اجلمعية العمومية 
لهذه اجلمعية حسب اللوائح والقوانني 
املعمول بها، ولك����ن الطامة الكبرى 
أن هن����اك 10 مجالس معينة من قبل 
وزارة الش����ؤون ناهيك عن مجالس 
في طريقها للحل من أصل 54 جمعية 

تعاونية.
ومن ينظر الى هذا الكم من التعيني 
يجد أيضا أن وزارة الشؤون وضعت 
يدها على احتاد اجلمعيات التعاونية 
وأصبح بالتعيني منذ فترة متجاهلة 
أن هذا املكان يتم ش����غله عن طريق 
االنتخ����اب وليس التعي����ني معتذرة 
أن هناك لوائح وقوانني جديدة تتم 

دراستها ستخدم الصالح العام وبعدها 
يعود االنتخاب، ولم يتغير احلال منذ 
سنوات وال أعرف كيف استمر االحتاد 
في الفت����رة املاضية قبل حل مجلس 
االدارة اذا كان بحاجة الى سن قوانني 

جديدة وهذا ما استغربه!
ومن يظن أن جميع قرارات وزارة 
الشؤون صائبة فهو مخطئ، فهناك 
أخطاء لم يتم التطرق اليها من قبل ولم 
تأخذ الوزارة منها العبرة، فعزل رئيس 
مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية 
عبداهلل الرشيدي وعودته بقرار من 
احملكمة لرئاسة ادارة اجلمعية بسلطة 
القانون هو دليل على تخبط الوزارة 
في اتخاذها للقرار، ولم تقف الوزارة 
عند هذا احل����د بل عطلت عمل جلنة 
األسعار في احتاد اجلمعيات الى اآلن 
بحجة وضع لوائ����ح وقوانني وهذه 
مصيب����ة ملجال����س ادارة اجلمعيات 

التعاوني����ة وللمواطن وللمقيم 
وذلك عندما جت����د منتجا يباع 
في جمعية بس����عر يختلف عن 
اجلمعية األخرى واملسافة بينهما 
شارع واحد، وال ننسى مجزرة 
وزارة الش����ؤون بح����ل مجلس 
التعاونية  الظهر  ادارة جمعية 
من الرئيس الى األعضاء والبالغ 
عددهم تسعة وعودتهم جميعا 
بأمر من القضاء الكويتي العادل، ومن 
الالف����ت لالنتباه أن أي مجلس ادارة 
جديد يتحمل تبعات ما خلفه املجلس 
الس����ابق وهذا األمر تتجاهله وزارة 
الشؤون، فعندما يتم تعيني مديرين 
مبرتبات مغرية بعقود غير قانونية 
من يتحمل هذا التجاوز؟ هل من وافق 
عل����ى تعيينهم املجلس اجلديد الذي 
يجد الهدر املالي والتجاوزات من قبل 

االدارة السابقة؟! 
هذه الرسالة هي غيض من فيض 
الى وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
العفاسي لعله يضع حلوال  د.محمد 
سريعة بدال من الوعود التي يعطيها 
البعض ونبقى على ما نحن عليه دون 
حلول حتى ولو كانت جذرية تبشر 

بظهور األمل للعمل التعاوني.
adel_al_otaibi@hotmail.com

حتدثنا في احلقبات املاضية منذ تأس����يس الكويت 
عن رجاالتها حسب الروايات من اآلباء واالجداد وغيرهم 
من اخليرين الذين نقلوها عن آبائهم واجدادهم، واآلن 
يطيب لنا ان نتابع ونس����تكمل ما عرفناه او روي لنا 
عن هؤالء االبناء واالحفاد لتلك الشخصيات املميزة من 

حكام وجتار ومثقفني وعمال وعاملني.
احلقبة الثامنة: نريد ان نذكر منوذجا من هذه الفئات 
آنفة الذكر وال يعني ذلك جتاهل الذين لم نش����ر اليهم 
باالس����م بل ما ينطبق على هذه النوعية ينطبق على 
اآلخرين، لكن بدرج����ات متفاوتة من العطاء، كل منهم 
حس����ب امكانيته املادية واالجتماعية في ذلك الوقت، 
لكننا نس����تطيع القول ان احل����كام والتجار واملثقفني 
والعمال والنساء ايضا ساهموا جتاريا وفكريا وثقافيا 
وعمليا ف����ي جميع مرافق احلياة، وي����دل ذلك على ما 
نراه اليوم من مؤسس����ات وانظم����ة وقوانني ومواكبة 
للتطور االجتماعي في جميع النواحي، وسأبدأ برجال 
من الش����خصيات املعروفة من االس����رة احلاكمة حتى 
تتعرفوا على احاسيسهم الوطنية التي كما قلنا يتمتع 
بها الكويتيون منذ فجر التاريخ، وهؤالء هم االمير الراحل 
ابو االستقالل والدميوقراطية والدستور املرحوم الشيخ 
عبداهلل السالم طيب اهلل ثراه ومواقفه في حتقيق ما 
ذكرناه وكذلك موقفه قب����ل ذلك من حلف بغداد ورده 
الصارم علي نوري الس����عيد وعبداالله بحضور املقيم 
البريطاني وهذا يعطي مدلولية واضحة على ما يتمتع 

به من موقف قومي ال غبار عليه.
اما الشخصية الثانية فهو املرحوم الشيخ عبداهلل 
االحمد طيب اهلل ثراه وانا اسميه »سور الكويت االمني«، 
وما اريد قوله عنه روي لي من احد احلراس الذين رافقوه 
في قصر نايف، عندما اندلعت حرب السويس جاء قادة 
االسطول البريطاني في اخلليج وكان الشيخ عبداهلل 
الس����الم خارج الكويت في تل����ك الفترة فذهبوا ملقابلة 
الشيخ عبداهلل االحمد مبرافقة السفير البريطاني آنذاك 
طالبني منه ان يسمح لهم بانزال بعض القوات البريطانية 
حلماية النفط، لكن الشيخ عبداهلل االحمد قال لهم: اذا 
كان الهدف حماية النفط فسنقوم بحمايته حماية كاملة، 
لكنهم حاولوا بشدة ان يقتنع بهذه الفكرة، لكنه اصر 
بحزم على عدم نزول اي جندي على شاطئ الكويت لهذا 
الغرض، وقال لهم: سنضع على جميع آبار النفط بدل 
الفرد فردين وب����دل الفردين اربعة، وحصل بينهم من 
الشد الكالمي الذي جعل الشيخ عبداهلل االحمد يتحدث 
بلهجة قوية وموقف حاد يدل على الروح الوطنية التي 
متتع بها حتى حصلت بعض من الكلمات التي ال نرغب 
في ان نوردها حسبما رواها لي هذا احلارس الذي كان 

واقفا معهم في الكرادور املؤدي الى اخلارج.
اما الشخصية الثالثة فهو املرحوم الشيخ عبداهلل 
اجلابر طيب اهلل ثراه والذي رأيته وسمعته شخصيا 
في اوائل الس����تينيات، عندما كن����ت حاضرا في مصر 
ف����ي احتفاالت عيد الثورة وكان الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر رحمه اهلل وكبار الزوار في املقدمة وبجانبه 
الش����يخ عبداهلل اجلابر، وكما تعلمون الصفوف على 
املدرج الواحد منها تلو اآلخر، وكنت حس����ب اعتقادي 
جالس����ا في الصف الرابع خلف الرئي����س وكنت ارى 
املقدمة بكل وضوح لكث����رة االضواء عليها، وكانت ام 
كلثوم تنش����د االناشيد الوطنية واحلماس على اشده، 
وكانت بني فت����رة واخرى تأتي بعض الوفود احلزبية 
للس����الم على الرئيس وتهنئته، وكان هناك اثنان من 
االخ����وة كنت ال اعلم بتواجدهما ف����ي هذا احلفل طلبا 
الس����الم على الرئيس وهما فهد بن حمد واخوه ناصر 
احلمد عضو مجلس االمة االسبق رحمهما اهلل، فطلبا من 
مسؤول التشريفات السالم على الرئيس وتهنئته، فأذن 
لهما بذلك، فعندما جاءا متجهني الى الرئيس بأناقتهما 
ومنظرهما وجس����ميهما وطولهما الذي كان ال يقل عن 
طول الرئيس، وعندما اقبال ما يقارب ال� 15 مترا وقف 
الرئيس لهما، ألن الرئيس كان حريصا في ذلك الوقت 
على اهل اخلليج واجلزيرة العربية واحلركات الوطنية 
فيها، وعندما سلما عليه وعرفاه باسميهما وانهما من 
الكويت وسمع بذلك الشيخ عبداهلل اجلابر حترك حركة 
حماسة ال استطيع وصفها، وسر بذلك مما رأيته امامي 

في احلركة التي تدل على انه استأنس من هذا.
وهذا يدل على حماس����ه الوطني وثبت ذلك عندي 
يقينا فيما بعد، فعندها كنت اعمل في دائرة النقليات 
قس����م V.I.P، طلبني املدير وقال لي: خذ هذه السيارة 
املخصصة لكبار الزوار واذهب الى قصر الضيافة وخذ 
قادة املنور احلربي االجنليزي لقصر الش����يخ عبداهلل 
اجلابر في منطقة بنيد القار، فذهبت هناك واخذتهم الى 
القصر املذكور، فعندما وصلت هناك كان في انتظارنا 
سكرتير محافظ االحمدي الشيخ جابر العبداهلل واسمه 
سعيد، فأخذهم الى الداخل، وبعد ساعة جاؤوا ومعهم 
الش����يخ عبداهلل اجلابر، فعندما وصلوا قرب البوابة 
اخلارجية للديوان كانت هناك صورة عس����كري برتبة 
مالزم معلقة عل����ى احلائط، فوقفوا مقابلها وحتاوروا 
فيم����ا بينهم وحتدثوا عن هذه الصورة، فقال الش����يخ 
عبداهلل اجلابر قل لهم يا سعيد: هذا ابني علي يدرس 
في مصر السياسة املصرية والنهج املصري، فكأن سعيد 
ما اراد قولها فشد عليه الشيخ بأن يقول كما اراد، وكان 
االجنليز ينظرون للحدة الكالمية التي حصلت من الشيخ 
فقالها س����عيد لهم، فكأنهم تضايق����وا من هذه الكلمة، 
فكل ما سلف ذكره عن هذه الشخصيات املرموقة آنفة 
الذك����ر يدل داللة واضحة على ان التيار القومي واصل 

الى االسرة ايضا.
اما فيما يتعلق بالتجار واملثقفني والعمال فسنورد 

اليكم منوذجا منهم ايضا في املقال املقبل بإذن اهلل.
> > >

هم  دهم Mr. Gate وتيَّ العرب والصراع الصهيوني: قيَّ
نهم ليبرمان وبرك عليهم باراك واهلل يستر  نتنياهو ولبَّ

من اللي جاي.
 It is Very Difficult to Narrow the Gap Between
Them.
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