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 آراء 

 كيف ميكن لـ «موغ» حراري 
يحمل عالمة «دونكن دونتز» 
أن يحوي قهوة عربية شقراء 
مهيلة ورائحة املسمار تفوح 

منها بعبق «ماي اللقاح»؟
  كيف ميكن لــــ «مال» أن 
يخبرك عن احلالل واحلرام 
واملتشابهات وعن قصة حقنة 

الوريد التي اختلف حولها «العلماء» حول ما إذا كانت 
تفطر أو ال تفطر الصائم في نهار رمضان، وهو في حلظة 
غضب ميكن أن يرمي بتهمة الكفر في وجه «اآلخر» أيا 

كان هذا اآلخر ملجرد أنه «مز» سيجارة؟!
  كيف لنائب ميثل الشعب كل الشعب صغارا وكبارا 
أن يحاول أن يبرر مستميتا تردي اخلدمات احلكومية 
بل ويدافع باســـتماتة عن سرقة علنية أمام خلق اهللا 
ليخرج بتعيني أحد أبنائه أو أقربائه في الوزارة التي 

شهدت سرقة املاليني؟!
  كيف حلكومة تعلـــم بوجود قانون «عدم جواز أن 
تتجاوز قيمة الفوائد قيمة القرض األصلية» أن تخرج 
كل فترة بكرت صندوق معسرين وحلول مفترضة رغم 

أن احلل يكمن في تطبيق القانون سابق الذكر؟
  كيف حلكومة ترى عشـــرات اللصوص من القطط 
السمان جتري في دهاليز أروقة مبانيها يسحبون معهم 
كارثة تلو األخرى وال تعرف احلكومة نطقا سوى جملة 
«شكلوا جلنة حتقيق.. وسنحيل املتسبب إلى النيابة» 
رغم أن السرقة واضحة وضوح الشمس واحلرامي كلنا 
نعرفه جيدا واملسألة ليست بحاجة سوى إلى شرطيني 
بدوريـــة «فريج» يتلونه من تالبيبه إلى أقرب نظارة 

ويشرع في التحقيق معه ومع من يقف وراءه؟!
  كيـــف لوزير أن يتحدى اجلميـــع بحضور رئيس 
مجلس الوزراء ويرســـي مناقصة «عينك عينك» على 
شيء لم يتم الفصل فيه أصال ومازال بحاجة إلى مزيد 

من الوقت والدراسة؟
  كيـــف ميكن لـــوزارة الصحة أن تعلـــن عن كامل 
اســـتعداداتها للموجة الثانية من انفلونزا اخلنازير 

التوعية  وتكلفة ميزانيـــة 
اإلعالميـــة ال تتجاوز الـ ٥٠ 
ألف دينار فقط ال غير؟ رغم 
أن حملة مرشح «طايح حظه» 
ميكن أن تتجاوز هذا املبلغ 

وباملستريح؟!
  كيف ميكن أن تخرج علينا 
الفتاوى  عشرات اآلالف من 
حـــول اجلهاد واحلث على التبرع وعدم جواز مباركة 
غير املســـلمني بأعيادهم... الخ من تلك الفتاوى التي 
جتد طريقها إلى اإلعالم على ألســـنة جنوم «املاللوة» 
اجلدد وال يخرج أي منهم فتوى حترمي بقاء احلكومة 
بال خطـــة تنموية حقيقية ألكثر مـــن ١٥ عاما؟ وبدال 
من أن يدخل «املاللوة» السياســـة من باب الكراســـي 
البرملانية كان األولى أن يطرقوا باب احلالل واحلرام 
سياسيا و«ينورونا» بدال من الفتاوى التي ميكن لطفل 
في العاشـــرة أن يستخرجها من اإلنترنت من ٢٠ ألف 

موقع إنترنت متخصص باإلفتاء.
  كيف ميكن لوزارة «طويلة عريضة» بها من املصائب 
ما يكفي للتصدير إلى ٦ دول أن يتناول جهازها اإلعالمي 
صغائر األمور ويعلق عليها «بالطالعة والنازلة» وعندما 
حتدث مصيبة في البلد يصمت جهازها وكأن أحدا ما 

«شال الفيشة» عنه؟
  كيف ميكن أن «نتــــوفق» وأغلب القــــياديني فـــــي 
البلد يقــــومون بتعيني املسؤولني في وزاراتهم طبقا 
لالئحــــة «األكثر حضورا في الديوانية» وبشـــهادة 
«خـــووش وليد»؟ ليـــس مهما أن حتمل ٣ شـــهادات 
دكتـــوراه بل املهم هو «جم مرة الوزير شـــايف رقعة 

وجهك بديوانيته؟».

  كلمة أخيرة:

  إن استطعتم اإلجابة عن السؤال األول فسيمكنكم 
ببســـاطة أن جتيبوا عن بقية األسئلة الـ ٩ وكل عام 

وأنتم وحكومتنا ومجلسنا بألف ألف خير.
   Waha٢waha@hotmail.com 

 يبقى شهر رمضان فرصة سانحة إلعادة حسابات النفس 
والتعمـــق فيما مضى من عمل، حيث يرتب املرء ما قام به 
ليقوم باملزيد من التقرب الى اهللا بالعمل الصالح، ويأتي 
شـــهر رمضان هذا العام وقد ابتالنـــا اهللا عز وجل بهلع 
ورعب بدأ يتزايد جراء هذا الوباء املنتشـــر والذي ال نعلم 
متى نتجاوز موجاته التي يحذر اخلبراء من أنها ســـتهل 
من وقت آلخر وسط إجراءات حكومية ندعو الى ان تكون 

محل ثقة وأمان.
  وال شـــك ان شـــهر الرحمة من نعـــم اهللا علينا لزيادة 
الطاعة وبذل اخلير لوجهه خالصا حيث تصفو به النفس 
وتتآلف األرواح باإلميان، بعيدا عن خزعبالت الفضائيات 
التي قدر لنا ان نحاصر بجيش منها يبحث الكل منها عن 
احلصري، وال منلك اآلن في ظل اقتراب انقضاء نفحات هذا 
الشـــهر الكرمي اال ان نردد هذا الدعاء: «اللهم ان كان رزقي 
في الســـماء فأنزله، وإن كان في األرض فأخرجه، وان كان 
بعيدا فقربه، وان كان قريبا فيسره، وان كان قليال فكثره، 
وان كان كثيرا فبارك لي فيه، ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
له، له احلمد وله امللك وهو على كل شـــيء قدير، ال إله إال 
انت ســـبحانك، اني كنت من الظاملني، سبحان اهللا، وال إله 
إال اهللا، واهللا اكبر، اللهم صّل على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وســـلم، اللهم اني اســـألك باسمك الطاهر الطيب 
املبارك األحب اليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به 
اعطيت، واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت، 
اللهم إني ادعوك بأنك انت اهللا الرحمن، البر الرحيم وادعوك 
بأسمائك احلسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم ان تغفر 
لي وترحمني وتغفر لي ولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات وأن 

تتم النعم على هذا البلد، آمني».
  botafra@hotmail.com 

 شكرًا لـ «الوطنية لالتصاالت»

 عبدالعزيز الكندري 

 وجهة نظر  وجهة نظر 

 موسى أبوطفرة المطيري

 شهر الرحمة

 حادث وحديث حادث وحديث
 في كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائي 
فـــي أي منطقة من مناطق الكويت يجد 
بعض الكتاب واألقالم املدفوعة الفرصة 
مواتية ملهاجمة ديوان احملاسبة والطنطنة 
على موضوع طوارئ كهرباء ٢٠٠٧ وذلك 
إرضاء ملن ميدهم باملال والعتاد ألجل تلك 
الهجمة والتي باتت مكشوفة جلميع أهالي 
الكويت. ومبا أن ديوان احملاسبة يترفع 

عن الرد على تلك املهاترات واألقالم املأجورة وال يرد إال 
على جهات حكومية، دفع ذلك بأحد الذين استمرأوا الكذب 
على الديوان ومهاجمته في كل فرصة تتهيأ له ومدفوعا 
من قبل من يسدد إيجار مكتبه بأن يختلق بعض القصص 
على الديوان وبحبكة درامية في محاولة منه للفت انتباهه، 
أي الديـــوان، أو الفوز برد على تلك االفتراءات ليفتح له 
مجاال جديدا للكتابة والتعليق عليه عدة أشهر قادمة بعد 
أن باتت اسطوانته مشروخة طوال الفترة املاضية وسئم 
الناس منها، وحاله هنا أشبه ما تكون بحال الشاعر بشار 
بن برد في نشأته عندما وجد أن الشاعر جرير بن عطية 
هو أشعر العرب فأخذ يهجوه بحثا عن الشهرة وليرتفع 
شأنه حني يرد عليه جرير إال أن جريرا استصغر عمره 
ولم يرد عليه مما دفع ببشار في نهاية األمر إلى القول: لو 
أن جريرا هجاني لكنت أشعر العرب. األمر اخلطير والذي 
يجهله الكثيرون أنه حيث تبحث وراء كل هجوم يشـــن 
على ديوان احملاســـبة أو أي من اجلهات الرقابية بشكل 
عام جتد أحد التجار أو املتنافســـني على املشروع والذي 
مت استبعاده لعدم مطابقة عرضه للمواصفات أو األسعار، 
مما يجعله يهاجم الديوان ويطالبه بإيقاف املشروع، كل 
ذلك من أجل ماذا.. هل املصلحة العامة؟ بالطبع ال ولكن 
للشوشـــرة على منافسه الذي فاز باملشروع ونكاية به، 

واألمر سجال بينهم.
  عودة ملشروع طوارئ كهرباء ٢٠٠٧ واجلدل املثار حوله 
بالرغم من كونه مازال معروضا على النيابة العامة، ولكن 
للتنويـــه وملن ال يعلم فإن رقابة ديوان احملاســـبة وفقا 

لقانون إنشـــائه مالية قانونية والتأكد 
من ســـالمة اإلجراءات، أمـــا ما يتعلق 
باجلانب الفنـــي فإنه يقع بالكامل على 
عاتق اجلهة الطالبة، أي وزارة الكهرباء 
وهي املسؤولة عن التأكد من سالمة ذلك 
اجلانب ومطابقته وفحصه قبل التسلم، 
باإلضافة إلى أن موافقـــة الديوان أتت 
مشروطة مبا يتوافق مع الظروف الطارئة 
وفقـــا لتعليمات مجلس الوزراء الواردة في كتابه ودون 
اإلخالل باملواصفات والشروط باإلضافة إلى وجود موافقة 
مســـبقة من قبل كل من وزارة املالية وجلنة املناقصات 
العامة وإدارة الفتوى والتشـــريع والهيئة العامة للبيئة 
بهـــذا اخلصوص، وعليه فإن تلك الهجمة ال يعدو كونها 
ســـوى مهاترات من قبل بعض املتنافســـني فيما بينهم 
أرادوا أن يزجوا بالديوان بينهم لهدف بعيد املدى ولكنه 

غير نبيل.
  نسأل اهللا أن يرد كيدهم في نحورهم وان ينتبه الشعب 
الكويتي لذلك وأال ينجرف خلف بعض األقالم ووسائل 
اإلعالم الفاســـدة في حملته إلسقاط أحد وأقوى حصون 

املال العام إن لم يكن آخرها.
< < <  

  همســـة أخيرة نوجهها إلى وزيـــر الكهرباء الصديق 
العزيز د.بدر الشريعان كونه من الدماء اجلديدة والعقول 
الشـــابة التي تتقبل التطور واألفكار اجلديدة على األقل 
بالنســـبة ملجتمعنا، ففي العـــام املاضي كتبت مقاال عن 
اســـتخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ومزايا تلك 
الطريقة في توفيرها للمال العام خاصة أنها مطبقة في 
بلدان عربية تقل إمكاناتها عن الكويت كاململكة املغربية 
على سبيل املثال، فهل يتسنى لك بحث إمكانية تطبيق 
ذلك عندنا بدال مـــن قيام الوزارة بعـــرض عداد احلمل 
الكهربائي واستجداء املواطنني لالستغناء عن استخدام 

بعض األجهزة الكهربائية. 
  Alharmal@hotmail.com 

 قامت شركة الوطنية لالتصاالت بتكرمي 
١٠ من موظفيها املختارين للحصول على 
بعثة ومنحة دراســــية، وذلك يأتي ضمن 
استراتيجية الشــــركة لتطوير موظفيها، 
وتقــــوم «الوطنية لالتصــــاالت» باختيار 
هؤالء املوظفني بعناية فائقة وعلى أساس 
الكفاءة، كما ان االختيار يتم من قبل جلنة 
متخصصــــة مكونة من كــــوادر إدارية في 
«الوطنيــــة لالتصاالت»، والتي تبنى على 
أساس معايير تتعلق باألداء املهني للموظفني 
باإلضافة الى املقابالت الشخصية، وتتكفل 
الشركة بكل املصاريف الدراسية سواء كانت 
الدراسة داخل الكويت أو خارجها، علما بأنها 
تختار في كل ســــنة ١٠ موظفني الستكمال 

دراستهم على نفقة الشركة.
  وأفاد املدير العام والرئيس التنفيذي في 
«الوطنية لالتصاالت» سكوت جيجنهامير 
بقوله «ان تطور موظفينا هو املنصة التي 
نرتكـــز عليها في تطورنا واحملافظة على 
مكانة الوطنية الريادية في توفير أفضل 
خدمات ومنتجات النقال الى السوق الكويتي، 
لذا فنحـــن حريصـــون كل احلرص على 
االستثمار في تطوير ثقافاتهم وحتفيزهم 
للحصول على املؤهالت الدراسية العالية 
التي من شأنها ان تعّمق خبراتهم وتكون 
العضد األساسي لهم في حتقيق املزيد من 
اإلجنازات»، وذكر «ان الوطنية مستمرة في 
دعمهـــا ملوظفيها بكل ما أوتيت من جهود 
ألنها تدرك جيدا ان جناحها رهن بكفاءاتهم 

التي نحرص على تطويرها دائما».
  بدورنا نقول لـ «الوطنية لالتصاالت» 
شـــكرا جزيال علـــى هذا الدعم للشـــباب 
والشابات الســـتكمال دراستهم، ونتمنى 
من باقي الشركات ان حتذو حذو الشركة، 
وتخيل معي لو قامت كل شـــركة بإرسال 
١٠ موظفني للدراسة في كل سنة، على أن 
تتكفل الشركة مبصاريفهم الدراسية ويتم 
اختيارهـــم بعناية مثل «الوطنية» بعيدا 
عن العالقة الشـــخصية أو الوالء، وامنا 
على أساس الكفاءة أوال وأخيرا، فسيكون 
هناك توجه من قبل الشـــباب للعمل في 

القطاع اخلاص.
  واعتقد ان من أهم أدوار الشركات اليوم 
االهتمام بالكوادر والكفاءات من املوظفني، 
وألن دور هؤالء املوظفني سيكون محوريا 
في املستقبل، وبعد تعافي األسواق، والذي 
بات قريبا كما تشـــير الدراسات، وألنهم 

سيقودون الشركات في املستقبل.
  وإن قيام الشركات بهذا الدور احليوي 
من االهتمام باملوارد البشرية، والذي يصب 
لصالح الشركة واملصلحة العامة عموما، 
وسيساهم مساهمة فعالة في عملية البناء 
اقترح بإنشـــاء  والتنمية للمجتمع، كما 
صنـــدوق خاص في كل شـــركة، ويهدف 
هذا الصندوق الى دعـــم املوظفني الذين 
يودون اســـتكمال دراستهم، ويكون دعم 
ومتويل هذا الصندوق باقتطاع جزء من 
أرباح الشركة وفي كل سنة، وهذا سيساهم 
مساهمة فعالة في جلب الكفاءات الكويتية 
والعربيـــة للقطاع اخلاص، وأكثر من أي 

شيء آخر.
  Akandary@gmail.com 

 ذعار الرشيدي

 ١٠ أسئلة مشروعة
   لحل القروض و«الخنازير»

 الحرف الحرف٢٩٢٩

 مقتطفات

 المواطن علي الجابر األحمد

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 تنتشـــر ظاهرة التسول وبشكل ملحوظ في شهر رمضان 
املبارك أمام املســـاجد وفي املجمعات والشـــوارع، حيث يجد 
املتسولون فرصتهم الذهبية الستغالل عطف وكرم الكويتيني 
وإقدامهم على العطاء، وهذه الظاهرة تترتب عليها انعكاسات 
ســـلبية خطيرة على جميع األصعـــدة االجتماعية واألمنية 
واالقتصادية، الســـيما ان هؤالء املتســـولني قد احترفوا هذه 
املهنة ويالحظ امتالكهم لوسائل وطرق مختلفة لكسب املال 
وقدرتهم على الفرار واالختباء عند مالحقتهم، هذا فضال عن 
ان عملهم ال يقتصر على التســـول وإمنا من خالله يقترفون 
جرائم السرقات التي تزداد خالل هذا الشهر مع ازدياد ظاهرة 

التسول.
  وأسئلة عديدة تتبادر الى الذهن: كيف سمح لهذا العدد الذي 
يقدر مبائة ألف وفق تصريح رسمي بدخول البالد؟ ومن وراء 

تلك العصابة؟ ومن رئيسهم الذي علمهم السحر؟
  نسمع دوما عن استتباب األمن والقضاء على كل الظواهر 

السلبية، رغم ان الواقع العملي يخالف ذلك متاما.
  نأمـــل بوضع حلـــول جذرية للقضاء على تلـــك الظاهرة 
املنتشـــرة بالطرقات واألماكن العامة واألسواق وعلى أبواب 
البيوت، والبد من تنظيم حملة شاملة للحد من هذه الظاهرة 
املزعجة ومكافحتها من خالل تضافر جهود العديد من اجلهات 
احلكومية وكذلك معرفة األعداد احلقيقية لهؤالء املتســـولني 
وكفالئهم حملاسبتهم، ومن األنسب أن توجه جميع املعونات 
واملساعدات املالية الى اجلمعيات اخليرية واجلهات املختصة 
فـــي الدولة لتتولى توزيعها علـــى احملتاجني ألنه من اخلطأ 

مساعدة أشخاص ال نعرف عنهم شيئا.
< < <  

  عندما نســـمع عن وجود ٢٤٠ ألف سيارة من دون وثائق 
تأمني سارية املفعول، نســـتغرب من مدى املرونة والتهاون 
اللذين تتعامل بهما اإلدارة العامة للمرور مع مالكي املركبات، 
األمر الذي شجع على جتمع هذا الكم الهائل الى أن وصل الرقم 

الى ما سبقت اإلشارة اليه.
  إن فرض التأمني على املركبات يحقق مصالح عديدة منها 
السالمة العامة واألمان وضمان حقوق املؤمن له والركاب عند 
وقوع احلوادثـ  ال قدر اهللاـ  فالغاية من التأمني ليست تنفيع 

الشركات فحسب بل حتقيق الفائدة للطرفني.
  لذا نهيب باجلهات املعنية لدى اإلدارة العامة للمرور العمل 
على معاجلة هذا الوضع الســـلبي، والتشـــدد في اجلزاء مع 
تغليظ الغرامة على مالكي املركبات الذين يتهاونون في تأمني 

مركباتهم.
< < <  

  من غير املستحب وال من صالح الفنانة العربية التي أدت 
املشاهد املثيرة بأفالمها ومسلسالتها أن تتحدث عن التزامها 
بالصالة وقراءة القرآن في أي لقاء صحافي أو تلفزيوني، حيث 
تكررت تلك اإلجابة من أكثر من فنانة في الفترة األخيرة ويجب 
أال تتخطى عقلية املتابع لذلك اللقاء، ألن تلك املشاهد املثيرة 
تبقى فـــي ذهنه، واملتابع يرفض التناقض في التصرفات في 
الوقت نفسه تفقد الفنانة مصداقيتها أمام معجبيها، وحفاظا 
على ما تبقى من الصورة يجب عدم احلديث والتطرق لألمور 

الدينية.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
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