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 آراء 

 هذا املثل ينطبق على ما تتداوله بعض الصحف حول التعديل 
احلكومي بعد عيد الفطر السعيد، وكأن تعديل احلكومة سيحل 
قضايانا، ناسني ان كل تعديل وكل وزير جديد يأتي للوزارة 
يحتاج الى ستة اشهر على االقل للتعرف على قضايا الوزارة 
ومشاكلها، وفي السنوات االخيرة قليل من الوزراء استمروا 

في وزاراتهم لهذه املدة.
  ويهمني في هذا املجال ان اتكلم عن األخ وزير املالية مصطفى 
الشمالي الذي ارى ان سبب تغييره، حسب ما ورد في احدى 
الصحـــف احمللية يوم االربعاء املوافق ١٦ ســـبتمبر اجلاري، 
هو ان له مواقف صلبة في قضية إســـقاط قروض املواطنني، 
وكذلك شراء فوائد الديون، واصراره على موقفه داخل مجلس 

الوزراء باالكتفاء بقانون صندوق املعسرين.
  أستغرب ان يكون سبب تغيير الوزير حرصه على اموال 
الدولة، خاصة اذا كان وزير املالية، وال اتصور ان اي شخص 
مخلص لهذا الوطن يســـمح بالتبذير لتغطية تصرفات غير 
مســـؤولة من قبل املقترضني دون رقيب او حسيب، حتى ان 
بعضهم قد وصل حجم مديونيته عن املصاريف االستهالكية 
الى اكثر من ٥٠٪ من دخله (وذلك من اجل الكشخة) والبعض 
منهم مستعد لدفع اقساط ســـيارة فارهة غالية على حساب 

احتياجات اسرته الضرورية.
  هل يستحق يا ترى امثال االخ مصطفى الشمالي وزير املالية 
ان يعاملوا بهذه الصورة بدال من ان يكرموا ويحرص رئيس 
الوزراء على استمرارهم في الوزارة، من الواجب على أعضاء 
مجلس الوزراء جميعا ان يقفوا وقفة رجل واحد ملساندة الوزير 

وعدم الرضوخ للمساومات واملزايدات الشعبوية.
  حرام يا جماعة ان نعيش هذا املوقف احلرج من تاريخنا لكي 
نتصرف بهذه الطريقة التي ال يرضاها اهللا، حيث إننا نشجع 
بذلك على دغدغة مشـــاعر الناس ونشجعهم على االستمرار 
في أخذ القروض وعدم تســـديد ما عليهم من فواتير للناس 
وللحكومة على أمل ان يأتي وزير على حصانه األبيض وبيده 
سيف مسلول لكي يوزع على الناس جميعا عطايا تسد هذه 
املديونيات، ويحمل علما ابيض مكتوبا عليه التســـليم لهذه 
الرغبات غير القانونية والتي يستفيد منها القليل من املتالعبني 

وتبقى األغلبية الصامتة املطبقة للقوانني هي اخلاسرة.
  إلى متى هذا اجلشـــع والطمـــع، أال تكفيهم عيدية صاحب 
السمو األمير حفظه اهللا، بإنشاء بنك وربة اإلسالمي اجلديد 
الذي ميلكه جميع املواطنني دون ان يدفعوا فلسا واحدا، حيث 

إن ٧٦٪ منه للمواطنني دون مقابل وباملجان.
  يـــا حيف على الرجال املخلصني الذيـــن اتخذوا من خدمة 
الوطـــن واحلفاظ على أمواله اســـلوب حيـــاة يرضون بذلك 
ضمائرهم وهم مستعدون للتضحية حتى آخر الطريق، ومهما 
كانت النتائج فللوطن حـــق على اجلميع، وعلينا ان نحافظ 
على الوطن وامواله ومدخراته، ألن املستقبل غير واضح امام 

العالم كله.
  وكان اهللا في عون األخ الوزير مصطفى الشمالي وفي عون 

سمو رئيس مجلس الوزراء. 

 الطاعون مرض بكتيري معٍد، وهو أحد األمراض املشتركة بني 
اإلنسان واحليوان، ويصنف كأحد األمراض احملجرية اخلطيرة 
التي تسبب أوبئة في حالة عدم السيطرة عليها، بسبب تنوع 
طرق انتقاله وانتشـــاره، والطاعون الدملي هو أكثر األنواع 

حدوثا، ويكثر انتقاله بني القوارض كالفئران وغيرها.
  وهذه املعلومة تذكرنا مبثل ما قرأته في الزميلة «الوطن» 
التي أشارت إلى بروز مشكلة جديدة نتيجة فيضان املجاري 
والتي أقلقت عددا كبيرا من املواطنني بخروج القوراض والفئران 
من مجاري بعض املناطق، وال شك أن هذا يشكل تهديدا خطيرا 
لصحة اإلنسان وخاصة األطفال، لهذا فإنه إذا لم يتم معاجلة 
هذه املشكلة ســـنواجه كارثة قدمية من القرن القدمي ولكنها 
متجددة في عصرنا احلالي، رغم أنه من الغريب ظهورها في 

هذا العصر وخصوصا في نفطية مثل الكويت.
< < <  

  جهود جبارة بذلتها حكومتنا الرشيدة التي تسعى بكل ما 
لديها إلنهاء األزمة البيئية التي حدثت في منطقة مشرف، وكذلك 
اجلهود اإلداريـــة املبذولة من الوزير د.فاضل صفر وتواجده 
فـــي امليدان ومتابعته لهذا املوضوع ومحاولة منع أي كوارث 
محتملـــة للبيئة وخاصة التلوث البحـــري، وبطبيعة احلال 
يشـــكر الوزير على جهوده للبحث عن حل مضخة الصرف 
الصحي والتي تلوث البيئة البحرية، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفســـه أين اهتمامكم بتلوث أم الهيمان التي سقطت بسببها 
أرواح، وهناك أمراض تنتشـــر بشـــكل مذهل بسبب التلوث 
وعلى حكومتنا الرشيدة العمل بجدية حلماية البيئة البحرية 
والبرية واجلوية، فتلوث أم الهيمان يهدد حياة اإلنسان قبل 
أن يهدد حياة األسماك، وأمتنى مبثل ما طبقت احلكومة مثل 
«اللـــي من دمي ما يخلى من همـــي» أمتنى أن يطبق املثل في 

قضية التلوث البيئي في «أم الهيمان».
< < <  

  نهنئ من القلب إمارة دبي وحاكمها ودولة اإلمارات الشقيقة 
بهذا اإلجناز الفريد مـــن نوعه في اخلليج العربي، واخلطوة 
املتقدمة التي حصلت في دبي لتدشينهم مشروع مترو األنفاق 
الذي أعجب اجلميـــع بحداثته ومتيزه، ونتمنى لهم التوفيق 

واملزيد من اإلجنازات والتطوير والتنمية.
  بعد الفاصل: ســـيمنح كل مواطن ٧٠٠ سهم في بنك وربة، 
شكرا حلكومتنا على هذه العيدية. ونسأل اهللا العلي القدير 
ان يتقبل صيـــام وطاعة اجلميع، وعيدكـــم مبارك وكل عام 
وأنتم بخير وعلى احملبة نلتقي. «حفظ اهللا الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه».
  alsuwaifan@hotmail.com 

 متى تشتعل الغيرة عندنا!
 

 عبدالهادي الصالح
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 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 خالد جمال السويفان

 عش رجبًا ترى عجبًا
 

 التلوث اليزال مستمرًا
 

 من غير إحراج من غير إحراج

 فاصل  فاصل 

 للحملة اإلعالنية التي تقوم بها وزارة الصحة 
العامة وقع غريب، فهي وكما ظهرت في الشوارع 
والصحف وإعالنات التلفزيون أقرب إلى اإلعالن 
التجاري منه إلى اإلعالن التوعوي احلقيقي، وألن 
صاحب فكرة اإلعالن، وكما أعتقد ال شأن له ال من 
قريب وال من بعيد بكيفية إدارة حملة توعوية وال 
شأن له كذلك مبعرفة كيفية إصدار نشرات حتذيرية 
من وباء خطير كإنفلونـــزا اخلنازير، فقد جاءت 
احلمالت باهتة وكأنها إعالن عطر فرنسي جديد، أو 
خدمة جديدة تقدمها إحدى شركات االتصال، وفي 
احلقيقة ال ألوم القائمني على احلملة «التوعوية» 
من إنفلونزا اخلنازير، فاحلملة التوعوية رصدت 
لهـــا وزارة الصحة مبلغ ٥٠ الف دينار فقط، وهو 
أقـــل بكثير من قيمة تأجير ٥ ســـيارات لتوصيل 
١٢ ممرضة من املستشفى إلى منازلهن، وميكنكم 
العودة إلى جداول مناقصات وزارة الصحة خالل 
العام احلالي، وستجدون أنهم يقومون باستئجار 
سيارات بسائقني مببالغ تفوق ما ميكن أن تؤجر به 
سيارة رولز رويس وبسائقني في الس فيغاس. 

  خالل االيام العشرة املاضية زرت مستشفيات 
حكومية وخاصة ووجدت أن احلملة «التوعوية» 
تلك لم جتد ُأذنا صاغية واحدة ال من مريض مراجع 
وال موظف اســـتقبال وال حتى طبيب او ممرض، 
فالكل يتعامل على أســـاس أنه ال يوجد شيء في 
البلد وأن «كله متام التمام»، فال كمامات وال حذر 
وال حتى حتذير أو معقمات، فحال املستشـــفيات 
احلكومية واخلاصة قبل أبريـــل ٢٠٠٩ يوم ظهر 

املرض هو ذاته اليوم.
  أمتنى أن تعاد احلملة اإلعالنية وهذه املرة حتت 
شـــعار «ال تبوس.. وال تخـــاف» رمبا حترك هذه 
اجلملة شـــيئا من ماء ركود التوعية الذي أصاب 

وزارة الصحة منذ ٢٥ عاما.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 ذعار الرشيدي

 «ال تبوس.. وال تخاف»

 الحرف  الحرف ٢٩٢٩

 ـ تصور انـــه لم يذكرني 
إلى  حتى برســـالة يرسلها 

جوالي ليبارك في العيد؟
  ـ يجب أن تتوقعي ذلك.. 

ألم تنته العالقة بينكما؟
  ـ بلـــى.. ولكن كم متنيت 
أن أســـمع منـــه كلمـــة في 
مناسبة مثل هذه، يتذكر كل 
إنسان فيها األهل واألحباب 

واألصدقاء.
  ـ لقد قـــال كلمته.. عندما 
امتنـــع عن ذلـــك.. يجب أن 

تفهمي رسالته.
  ـ كم متنيت أن يرى فستان 
العيـــد.. فقد اخترت األلوان 

التي يحبها.
  ـ ال تتعلقي بشـــخص لم 
املناســـبات  يبادر حتى في 
التي سبقت هذا العيد ليهنئك 

عليها.
  ـ يا لقساوة قلبه.

  ـ ال جتعليه من اهتماماتك.. 
فقد انتهى كل شيء وولى.

  ـ ليته يـــرى دموعي كي 
الذي تركه  بالفراغ  يشـــعر 

في نفسي، ويعود.
أبكانا    ـ ثقي متاما، مـــن 
باألمس.. فلن نبكيه في الغد، 
ورمبا سنبكي باملستقبل على 

غيره.
  ـ ال اعتقد أن دموعي هذه 
اجلارية ستتوقف عن النزف 

على ذكراه؟
  ـ ال شيء يدوم صدقيني، 
وهذه من الرحمة التي وهبنا 

اهللا سبحانه إياها.

  ـ أمتنى ذلك كي أستريح.
  ـ املشكلة التي تعيشينها 
انك ترفضـــني تصديق  هي 
انقطاعـــه وغيابه  مســـألة 
املتعمـــد، وعليـــك أن تثقي 
بنفســـك، وأن هناك الكثير 
ممن يهتمون بك ويحبونك، 
ويتواصلون معك بالشـــكل 

الصحيح، أليس كذلك؟
  ـ نعم.. أنت محق.

إلـــى األرقام    ـ لو نظرت 
املوجودة في جوالك لهواتف 
أشخاص كثيرين احتفظت بها 
منذ سنة أو أكثر، سترين أن 
هناك عددا من األصدقاء الذين 
أضفتيهم إلى األسماء املوجودة 
في األجندة عندك وتتعاملني 
معهم بلطـــف ومحبة، على 
تواصل معكم بشـــكل طيب، 
وهناك من انقطع عن االتصال 

بك لسبب أو آلخر.
  ـ صحيح.. صحيح.

  ـ  ويعني ذلك أن اإلنسان 
خالل مسيرة حياته، سيلتقي 
بأناس كثيرين، وال تتوقف 
األرض عن الدوران لو خسر 

أحدنا واحدا منهم.
  ـ ولكن هناك من يغادرنا 
ويترك في أرواحنا.. قطعة 

من األلم.
  ـ األلم سينتهي.. وهناك 
قلـــوب أنقى ســـنصادفها.. 
ونحتفـــظ بها، تســـتحقنا 

ونستحقها.
  ـ يا ليت.. يا ليت.

  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 أنوار عبدالرحمن

 فستان العيد
 

 فالكم طيب فالكم طيب

التنمية   بينما تتســــارع وتيرة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
التنمية  األخرى، يزداد بطء عجلة 
عندنا في الكويت، فآخرها كان تدشني 
عصر القطارات بال سائق واألنفاق 
في دبي، قبل أيام، وباألمس مت افتتاح 
جامعة امللك عبداهللا للعلوم التقنية 
في حدث علمي مميز على مستوى 
العالم، وال حسد في ذلك، بل غبطة 
لألشــــقاء ومتنيات باملزيد، فعالوة 
علــــى إيجابيات هذه املنجزات، فإن 
ذلك – بالنسبة للكويتيني – ينقل لهم 
رسالة ناقدة لهم على كثرة جدلهم 

وكالمهم وقلة فعلهم وعملهم.
  مازلت أمتنــــى للجهات العلمية 
البحثية في صناعة القرار وتفعيله 
ان جتري مقارنة بني تسلسل القرار 
عندنا وعندهم منذ والدة الفكرة وحتى 
إجنازها، من املؤكد نحن ال نعدم كثيرا 
من األفكار اخلالقة، ففكرة القطارات 
املعلقة أو حتت األنفاق كانت موجودة 
كدراسة تفصيلية نهائية قبل ثالث 
سنوات أي في عام ٢٠٠٦م، أما جامعة 
الشــــدادية فقد تكررت الدراســــات 
وامليزانيات املتوقعة لها وذلك قبل 
أكثر من عقد من الزمان، وقس على 
ذلك مستشفى جابر األحمد ومدينة 
احلرير واستصالح جزيرة بوبيان 
لتكون أكبر مينــــاء على اخلليج..
الخ، فماذا حصد الشــــعب الكويتي 
الدراســــات واملشاريع  من كل تلك 
الورقية إال الكالم وخســــائر مئات 
املاليني من الدنانير؟! وفي أحســــن 
األحوال حفالت وضع احلجارة األولى 
للحفرة الكبرى للمستشفى املذكور أو 
البهرجة اإلعالمية لسياج الشدادية، 
أليس األجــــدى لهذه اجلهود ولهذه 
املاليني ان تنفق لتخليص الكويتيني 
من ديونهم مادام ضياعها مؤكدا في 
جيوب املستفيدين من الالتنفيذ! على 
األقل إنهاء مشــــكلة الديون يعتبر 
إجنازا ضمن املعاجلة املعقولة في 
أجواء الالمعقول من توقف التنمية 

عندنا!
  لقد تكرر الكالم في ذلك وأصبح 
بديهيــــا، لكن املشــــكلة األخطر ان 
جلد من بيدهم القرار من احلكومة 
والبرملان بدأ يفقد اإلحساس بتدني 
التنمية عندنا، وعشقنا  مســــتوى 
اجلدل وكثرة الكالم واحلسد وتبني 
– لألسف – أنه جدل عقيم، حيث لم 
يلد إال مزيدا من اجلدل وقليال جدا 
من اإلجناز، من املستحيل ان تكون 
احلريات والدميوقراطية سببا في هذا 
العقم، فالدول الدميوقراطية الغربية 
تشهد دائما مزيدا من التنميات عامة، 
لكن املشكلة في النفوس التي تتغذى 
على واقعنا املريض. فيا دول اخلليج 
نطالبكم باملزيد من اإلجنازات لعل 
عجلة الغيرة تتحرك في دماء هذه 

النفوس!
  Alsalleh@yahoo.com 

 هل يعقل ونحن نعيش في دولة غنية 
ودميوقراطيـــة أن يتم توزيع اللحوم 
بالبطاقة املدنية، أو أن ميارس علينا 
نظام شبيه باالشتراكية من قبل مؤسسة 
اقتصادية ســـمح لها أن حتتكر احدى 
أهم ســـلع األمن الغذائي؟ وهل يعقل 
أن يقـــف الناس طوابيـــر طويلة أمام 
معارض وزرائب شـــركة املواشي من 

أجل احلصول على خروف مســـتورد، وأن يصل احلال بالناس 
بالبحث عن «الواسطة» من أجل كيلو حلم؟ وهل يعقل ونحن في 
دولة مؤسسات أن تتم ممارسة أقسى أنواع التمييز العنصري 
من أجـــل قطعة حلم، وأن تتفرج احلكومـــة ممثلة في وزارتي 
التجارة والبلدية على ما تقوم به شـــركة املواشي من رفع غير 
مبرر لألسعار؟ وهل يعلم املسؤولون في هذه الوزارات أن هذه 
الشركة متارس سياسة عنصرية في توزيع اللحوم؟ وهل أعضاء 
مجلس األمة وأعضاء جلان حقوق اإلنسان على دراية بأن شركة 
نقل املواشي باتت تعطي صورة سيئة عن الكويت، بعد أن صارت 
ال تعطي اخلراف احلية واملنخفضة السعر نسبيا إال ملن يحمل 
بطاقة مدنية وأن يكون كويتي اجلنســـية. بكل بســـاطة يعني 
أن املقيمني وأبناء البدون محرومون من شـــراء املواشي احلية، 
وأخشى ما أخشـــاه أن يتم رفع سقف شروط هذه الشركة وأال 

تبيع إال ملن يحمل جنسية كويتية بالتأسيس.
  ال أعلم أين دور التجارة والبلدية من مســـألة ارتفاع أسعار 
اللحـــوم، وال أدري إن كان وزير التجارة والصناعة على دراية 
باألسعار اخليالية التي تباع بها اللحوم احمللية واملستوردة سواء 
كانت حية أو مذبوحة. وهل يدري الوزير أن اخلروف املستورد 
من استراليا أصبح يباع في السوق مبا يقارب الـ ٤٥ دينارا وأن 
ســـعر اخلروف احمللي قارب الـ ٨٠ دينـــارا؟ وهل منى إلى علم 
املســـؤولني املعنيني ما تقوم به شركة نقل املواشي من سياسة 

توزيع اللحوم على محالت اجلزارة 
بشكل يؤدي إلى ندرة املعروض، 
املهينة  العنصرية  أو بالسياسة 
التي متارسها من خالل قصر بيع 
اخلراف احلية املنخفضة األسعار 
على الكويتيني دون غيرهم؟ عندما 
شاهدت األسعار اخليالية للحوم ال 
أعلم ملاذا تذكرت منطقة جواخير 
كبد التي أنشـــأتها احلكومة من أجل حفظ األمن الغذائي. ولكن 
يبدو أن األمن الترفيهي والسهرات الليلية قد طغت على صوت 
اخلراف في تلك القصور والڤلل التي كانت من املفترض أن تكون 
زرائب من أجل أن ميارس مربو املواشي مهنتهم بصورة مريحة. 
وال أدري أين ذهب صـــوت أعضاء مجلس األمة املطالبني بدعم 
األعالف للمواشـــي التي كانت من املفتـــرض أن تكون قد مألت 
السوق اآلن وســـدت العجز والنقص. فلكم اهللا يا من حرمتكم 
شركة نقل املواشي من اللحوم الرخيصة، وعليكم انتظار مجلس 
األمة حتى يعود من إجازته الطويلة لينشـــغل عنكم بصراعات 
جانبية واستجوابات طويلة. كما عليكم انتظار مسؤولي البلدية 
بأن ينتهوا من حل قضية محطة مشـــرف حتى يتفرغوا للحم 
العربي واالسترالي، أما وزارة التجارة فكالعادة ترتفع األسعار 
وترتفع وال حياة ملن تنادي، يعني ببســـاطة انســـوا املوضوع 
وأعانكم اهللا على االقتصار على حلم الدجاج األبيض الشـــهي. 
وعليكم أن تعودوا أنفســـكم وتأخذوا جلسات عالج نفسية من 
أجـــل تدريب املعدة على اعتبار حلم الدجاج على أنه حلم أحمر 
مستورد من استراليا ولكن ليس عبر شركة نقل املواشي، أو من 
ساللة اخلراف التي حتمل اجلينات العربية األصيلة، واحمدوا 
اهللا أنه ال توجـــد لدينا حمير كثيرة حتى يبدأ حلم احلمار في 

التسلل إلى أحشائكم.
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