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 آراء 

 منذ بضع سنوات ونحن نسمع عن القطب او االقطاب 
او االحزاب او الفئات املتصارعة في الســـلطتني التنفيذية 
والتشريعية او من يديرهما ممن يسمونهم حكومة الظل 
وعندما تدقق في هذه املسميات ال جتد من يتمتع مبفهوميتها 
احلقيقية النهم يتصارعون ضمن مصالح ضيقة او ضمن 
مفهوم الشـــخصنة ضد من خالفهم حتى ولو كان مصيبا 
فـــي طرحه وصادقا في قوله، وهذه النوعية ممن يديرون 
شـــؤون البالد والعباد ليسوا اقطابا بل اطناب الن مفهوم 
التنظيمات التي سلف ذكرها ال ينطبق عليها النها ال يوجد 
عندها اي برنامج محـــدد النهج وواضح الرؤية، وتتخلل 
مواقفهم دائما نبرات احلسد واجلشع احيانا، وهذا مع شديد 
االسف متفش في جميع املؤسسات حتى الوسائل االعالمية 
تبرز فئة دون االخرى من احملسوبني عليها او من لهم صلة 
ببعض العاملني في هذه الوسائل حتى طلعت لنا مسميات 
لم نسمع بها سابقا ولم نشم لها رائحة، وكأنهم ذوو جذور 
وطنية اصالحية او فكرية تتمتع بخلفية مشـــهود لها او 
ركيزة علمية متخصصة في جوانب العلم املختلفة والتي 
تقدم الدروس واحللول للقضايا واملشاريع التي بدأت تتعثر 
يوما بعد يوم ويبرز منها كثير من احلوادث غير الطبيعية 
والتـــي بدأت تتكرر هنا وهناك وال يؤخذ فيها اي عقاب اال 
تشـــكيل اللجان واحالتها الى النيابة والنتيجة، عفا اهللا 
عما ســـلف، وأرجو ان تذكروا لي ما نتج عن هذه اجلهات 
آنفة الذكر من عقاب ضد العابثني في مقدرات هذا الشعب 
وعدم االمتثال الوامر الدولة واحلكومة، والعقاب يجب ان 
ينصب على الوكالء والوكالء املساعدين قبل الوزير ألنهم 
معششون في هذه املناصب حتى تثبت من حولهم االحراش 
الشوكية من احملسوبني عليهم من الحسي الدبس والغارقني 
فـــي اوحال الردى ضد هذا البلد وأهله الكرام ونحن ندعو 
املخلصني من املسؤولني في هذا البلد املعطاء الن ينهضوا 
ويقولوا لهذه الفئة من املتالعبني كفى عبثا واجراما، ونحن 
نعتقد مع شديد االسف ان بعض املسؤولني ال يطلعون على 
ما يكتب من قبل كثير من الكتاب والناقدين حتى يعرفوا 

ما يدور حولهم من تصرفات.
  وبعضهم تضلله كلمات املدح واملديح التي حتتوي على 
الفن النفاقي والتي جتعل ادراكه مبنيا على معلومات وهمية 

«وهذا بال أبوك يعقاب».
  احموا البيئة واملجتمع من التلوث والكوارث التي سببها 
بعض املصممني للمشـــاريع من املستخفني بقيمة االنسان 
وقليلي االحســـان وأعطوا هيئة البيئة العامة صالحيات 
واسعة ودعموها بالتشريعات القانونية وامللتزمات املالية 
واالشراف التام على القطاع العام واخلاص وشروط السالمة 
بجميع معاييرها ومفهوميتها العلمية حتى نواكب الدول 
املتقدمة التي ســـبقتنا في هذا املجال واصبحت التجارب 

التي مرت بها مفهومة ملن يريد ان يفهم. 

 مازالت احلكومة عاكفة على حتديد أولويات العمل في 
برنامجها الذي ســـتقدمه ملجلس األمـــة والذي يأتي بخط 
متواز مع النواب والكتل التي بدأت هي األخرى في حتديد 
أولوياتها لدور االنعقاد ومع أولويات احلكومة وأولويات 
النواب بقي ان نحدد نحن كشعب أولوياتنا التي تبدو ان 
النواب واحلكومة تناسوها أو يحاولون اغفالها رغم ان جميع 

الرغبات البد ان تكون نابعة من احتياجات شعبنا.
  ونيابة عن اخواني املواطنني سأعدد االحتياجات واملطالبات 
واألولويات التي نشعر انها ستحل املشكالت التي تواجهنا 
يوميا في حياتنا وهي برأيي أمر يعتبر حقا لنا على حكومتنا 

الرشيدة ومجلسنا املوقر.
  املواطن الكويتي يرغب بســـكن له وألسرته بعد ان مل 
التنقل من شقة ايجار ألخرى حيث أنعش ذلك شركات نقل 
العفش فال متضي سنة إال «تلقاه شايل قشه بهاف لوري 
وناقل لشقة ثانية» وذلك بعد ارتفاع أسعار االيجار وتزايد 
أعداد أفراد أسرته. فمن األولى اإلسراع بإقرار املدن اإلسكانية 
أو رفع القرض اإلســـكاني وبدل اإليجار مع مراقبة ارتفاع 

أسعار العقار. البد أن يكون من األولويات يا سادة.
  وأيضا املواطن الكويتي «مل» من التردد على املستشفيات 
اخلاصة بعد ان فقد األمل باملستشـــفيات احلكومية حيث 
االزدحام عند املراجعة وصرف «البنادول» لكل داء يواجهه 
والوسطات واحملسوبيات في العالج باخلارج فاقرار بناء 
مستشفيات جديدة ذات قدرات طبية وعالجية البد ان يكون 

من األولويات يا سادة.
  املواطن الكويتي يئس من التعليم احلكومي الذي وضع 
أبناءه كعناصر للتجارب، فكل أسبوعني يتم تغيير املناهج 
وتعديل اخلطط وال يوجد استقرار تعليمي واضح للمعلمني 
الذين «حفيـــت» أقدامهم وهم يطالبون «باملهن الشـــاقة» 
فالبد ان تكون رعاية التعليم ومده بكل وســـائل الضمان 

من األولويات يا سادة.
  وأيضا من األولويات التي يجب ان تعمل عليها السلطتان 
معاجلة القروض والتي «يرفعها» النواب كشعار «وتكبسها» 
احلكومة بالرفض حتى لـــم نعد نعرف نأخذ قرضا أم ال، 
فهي من القضايا املهمة التي يجب ان تطوى نهائيا بحل لها 
أو مبعاجلة حتى ال تشغل وقت السلطتني أكثر مما يجب 

وهو مطلب شعبي كذلك ولألولويات بقية.
  botafra@hotmail.com 

 ٢ كيلو «وربة»
 

 ذعار الرشيدي

 الحرف  الحرف ٢٩٢٩

 مطلق الوهيدة

 موسى أبوطفرة المطيري

 أهذه أقطاب أم أطناب
   أم تنابلة السلطان؟!

 أولويات الشعب
 

 رأي رأي

 حادث وحديث حادث وحديث

 اســـم وربة في الكويت حتمله ثالثة أشياء، 
حلوى معروفـــة وجزيرة وبنـــك، ذلك البنك 
اإلسالمي الذي سيتم تأسيســـه ويساهم فيه 
١٠٠٪ من الكويتيني، حيث يكون نصيب الفرد من 
املساهمة ٧٠ دينارا، وهو مبلغ بالكاد يكفي لشراء 

دشداشتني «يابانيتني» و٢ كيلو «وربة».
  ٧٠ دينارا لن تفقر ميزانية احلكومة املصابة 
بـ «الفيضـــان املالي» ولن تغني املتعثرين وال 
غير املتعثرين من املواطنني البسطاء، ولكنها 
ستزيد من انتفاخ جيوب الهــــوامير أكثر مما 
هي منتفخة، فما سيحصل هو التالي، ستمتلك 
الهيئة العامة لالســـتثمار ٢٤٪ من أسهم البنك 
وســـتتم توزيع نســـبة الـ ٦٧٪ املتبقية على 
املواطنني بالتساوي مبعدل ٧٠٠ سهم لكل مواطن 
حي حتى حلظة إصدار القانون «يعني الــــلي 
انـــــولد بعده بدقيقتني ماله شـــيء»، املهم أن 
املواطــــنني جميعهم سيحصلون على اسهمهم 
عن طــــريق االكتتاب املجاني، ولن ميضي عام 
أو ربـــــمـــا أقل حتى جند إعالنات «نشـــتري 
شهادات أســـــهم بنك وربة» وســــتمأل الشوارع 
وممــــرات ســــوق اجلت والصــــرافيـــن وبعض 
الصـــحف اإلعالنية، ولن ميضي ٣ اشهر حتى 
يجمع الهوامير نســـبا كبيرة من اسهم البنك 
الذي لم يولد بعد إال ورقيا بعد أن يقوم اعداد 
كبيرة من املواطنني بتسييل أسهمهم ماليا في 
ســـبيل احلصول على مبلغ ٧٠ إلى ٧٠٠ دينار 
«حسب عدد أفراد عائلته وحسب سعر السهم 
يومها»، وبالتالي تتحول ملكية البنك الشعبي 
إلى ملكية ١٠ «أنفار» علـــى أكثر تقدير وهكذا 
مت إنشاء بنك بطلب شعبي ومن أموال الشعب 

ليتحول إلى ملكية «جم نفر».
  هذا هو ما سيحصل ولن يحصل غير ذلك.

  أعلم جيدا أن احلكومة تعي هذا جيدا، وتعي 
كثيرا من األمور األخرى ولكنها «مطنشة» مبزاجها 
وأحيانا «غصنب عنهـــا»، وأعرف ان احلكومة 
«املغصوبة على أمرها» تعلم أنه ما من سبيل 
وال قانون ميكن أن يقر مينع مبوجبه األفراد من 
حق التصرف بأسهمهم التي سيحصلون عليها 
كمنحة مجانية من بنك «وربة»، ومتأكد أن ٩٠٪ 
من املواطنني ســـيبيعون أسهمهم حتت توطأة 

احلاجة بحجة تسييل عيدية احلكومة.
  جاء القانون إنشاء البنك برغبة نبيلة وال شك 
سواء من النواب أو من احلكومة ولكن واقع احلال 
يقول إن األمر سيتحول الحقا إلى سباق استحواذ 
على األسهم يقوده شريطية وداللو سوق اجلت 
لينتهي حلم البنك الشـــعبي إلى بنك اسالمي 
عادي بعد أن كان املواطنون ميتلكون النسبة 
األكبر من نسبته سيتحولون الحقا إلى أسرى 
له ولقروضه ومرابحاته وبطاقاته االئتمانية، 

مفارقة مضحكة ولكن هذا ما سيحصل.
  احلكومة واعية ملا فعلته والتجار واعون ملا 
حصل والداللون ينتظرون ساعة الصفر ليلصقوا 
إعالنات طلبات الشراء لعيون الهوامير، ووحده 
املواطن البسيط هو الذي سيكون «الهي» بـ ٧٠ 
دينارا ال تشتري له سوى دشداشتني و٢ كيلو 

وربة، وصحتني على قلب الوطن!
  Waha٢waha@hotmail.com 

 يحـــق للمملكة العربية 
السعودية أن تفخر بيومها 
الوطني التاسع والسبعني، 
ويحق للشعب السعودي 
أن يحتفل بهذا اليوم بشكل 
مختلف يظهـــر من خالله 
الشـــكل اجلديد للمملكة، 
ويحق لهذا الشعب أن يفخر 

بهذه اإلجنـــازات العديدة التي واكبـــت هذا االحتفال. 
فالسعودية في عهد امللك عبداهللا بن عبدالعزيز أعلنت 
دخولهـــا عصرا اقتصاديا جديدا، وأنها خطت خطوات 
ثابتة وراسخة في مجاالت عديدة وباتت اليوم تقف على 
أعتاب بوابة الدول املتطورة. املشهد السعودي بات مادة 
يومية لنشرات األخبار، وصرنا نسمع في كل يوم إجنارا 
جديدا يعطينا مؤشرا على أن القيادة السعودية تسعى 
بخطى مدروسة نحو تقدم مبرمج، من خالل مشاريع 

اقتصادية وتنموية موجهة للمواطن السعودي.
  لقد جاء االفتتاح الرسمي جلامعة امللك عبداهللا للعلوم 
والتقنية ومبشاركة رسمية واسعة، ليدل على أن هذه 
اجلامعة جاءت لكي تنقـــل النظام التعليمي واألهداف 
التعليميـــة نحو وجهة جديـــدة وفريدة من نوعها في 
املنطقة، فقد أفصح املســـؤولون عن هذه اجلامعة بأن 
الهدف من إنشـــائها هو مســـاعدة البالد على التنافس 
العاملي من أجل جلب خبرات وطاقات في مجال العلوم 
والتكنولوجيا، ولتحويل السعودية إلى مركز بحث علمي 
متميز ومرموق في املنطقة، هذه األهداف املعلنة واملبالغ 
الطائلة التي أنفقت على إنشاء هذا الصرح العلمي، مع 
وجود كوادر علمية وإدراية لهذه اجلامعة يعطيك انطباعا 
بأن القيادة السعودية تنظر بعني ثاقبة إلى املستقبل. 
لقد كانت اململكة محقة فعال، فإن تأهيل الشباب وصقل 
املواهب هما اخلطوة األولى للسير في الركب العاملي، 
فهذا التسارع العلمي في مجال التقنيات والتكنولوجيا، 
وهذا التنافس احملموم في استغالل الثروات الطبيعية 

البـــد أن يبعـــث على لفت 
انتباه كل من يريد اللحاق 
بالركـــب. إن دعـــوة امللك 
عبداهللا إلنشاء هذا الصرح 
العلمي، وما سبقه من دعوة 
إلنشاء مدينة اقتصادية في 
منطقة رابغ على ســـواحل 
البحر األحمر باإلضافة إلى 
مدن اقتصادية وصناعية عديدة في أنحاء اململكة، يعطي 
املتتبع للشأن السعودي تصورا ملموسا عن التخطيط 
املدروس من أجل نقل البالد نقلة نوعية نحو مستقبل 
آمن ومزدهر. كما أن اإلصالحات اإلدارية التي نسمعها 
من حني آلخر، يبدوا أنها جاءت مواكبة ومالزمة لتعزيز 
مسيرة التنمية االقتصادية والبشرية التي انطلقت في 
عهد امللك عبداهللا بن عبدالعزيز. لقد بات من الواضح 
أن اململكة العربية السعودية تتجه نحو مزيد من التقدم 
من خالل تلك املشاريع التنموية، كما أنه من الواضح 
جدا أن هنـــاك حرصا من القيادة الســـعودية على أن 
يصاحب هذا اإلصالح تطويرا للبنية التحتية وذلك ما 
يستطيع الزائر أن يكتشفه في كل عام يزور فيه اململكة. 
ومن املؤكد أيضا أن اإلصالح اإلداري يأخذ حيزا مهما 
لدى امللك عبداهللا، وذلـــك واضح من خالل التعديالت 
املتالحقة ألنظمة إدارية عديدة، فهناك تعديالت وزارية 
عدة وهناك تغيير طال مجلس هيئة كبار العلماء إحدى 
أهم املؤسسات الدينية، بل إن هناك خطوة غير مسبوقة 
بتعيني أول امرأة في اململكة مبنصب نائب وزير. لسنا 
هنا في صدد ســـرد لإلجنازات السعودية، ولكننا نود 
أن نشارك اململكة والشعب السعودي أفراحهم بيومهم 
الوطني، لذا يحق للشعب السعودي والشعوب العربية 
كافة أن تفخر بهذه اإلجنـــازات االقتصادية والعلمية، 
فمبروك للسعودية احتفالها بيومها الوطني، ومبروك 

للشعب السعودي قيادته احلكيمة.
  abz٩٧٣@hotmail.com 

 انتهى شـــهر رمضان 
املبارك بسرعة البرق وها 
الفطر  نحن ودعنا عيـــد 
الســـعيد وبدأنـــا احلياة 
الروتينية والعملية، وفي 
صباح أول يوم لي في عملي 
بعد إجـــازة طويلة وعند 
قيادتي لسيارتي متوجهة 

إلى عملي وسماعي طبعا مللكة الغناء العربي «فيروز» 
تذكـــرت قصة من إحدى القصص التي كانت ترويها 
لنا جدتي عندما كنـــا نذهب لها في األعياد وتذكرت 
هذه القصة التي حتمل عنوان «الفراشـــة واإلرادة» 
باألخص ألنها حتكي عن العمل واجلهد وكيف يالقى 
اخلير بالظلم، وعذرا لك يا جدتي ألنني سأقوم بسرد 
هذه القصة ولكنني ســـأقوم بتغيير بعض أحداثها 
لتواكب التغيير العملـــي والدنيوي لهذا العصر مع 

استخدام الرمزية لعدم اإلحراج: 
  كان يا مكان يا ســـادة يا كرام، كانت هناك فراشة 
نشيطة كل يوم تتوجه إلى عملها بكل جد ونشاط، 
وكانت هذه الفراشـــة مهما كلفـــت من عمل تقوم به 
على أكمل وجه وبأفضل صـــورة دون أن تتذمر بل 
بالعكس كانت تشعر بالسعادة بعطائها، وفي يوم ما 
استغرب مسؤولها األسد من كفاءتها دون أن يساعدها 
أو يشرف عليها أحد، وجلس األسد يفكر إذا ما كانت 
الفراشة تعمل بهذه الطاقة دون إشراف ومساعدة فكيف 
ســـيكون عملها في حالة وجود مساعدين ومشرفني 

لها وعليها؟ 
  وهنا قرر األسد بعد تفكير عميق أن يعني سكرتارية 
لكتابة التقارير وغيرها من األعمال اإلدارية ظنا منه بأنه 
سيرقى بعمله ومؤسسته، املهم قام األسد بإصدار قرار 
وهو نظام «احلضور واالنصراف»، (يعني نفس اللي 
عندنا قانون «البصمة» اللي للحني مو عارفني منطبق 
على منو ومعفى منه منو) املهم خلونا في قصتنا قام 
األســـد بتعيني منلة لديها خبرة في اإلشراف اإلداري 
وكتابة التقارير على العمل والعاملني وبجانب النملة قام 

األسد بتعيني أيضا عنكبوت 
إدارة األرشـــيف  وظيفته 
ومراقبة املكاملات الهاتفية، 
وبعد فترة من العمل أتت 
النملة بالتقارير إلى األسد، 
وهذا أسعد األسد كثيرا مما 
جعله يطلب من النملة أن 
تقوم بتطويـــر تقاريرها 
ووضع رسوم بيانية أكثر توضيحا وحتليال للمعطيات 
بصورة أعمق ليقدر األسد عرضها على مجلس اإلدارة 
ومن هذا الطلب قامت النملة بشراء جهاز كمبيوتر جديد 
مع طابعة ليزر ملونة بل وقام بتوظيف نحلة تكون 
مسؤوليتها قسم األنظمة للمعلومات، املهم أصبحت 
التقاريـــر كثيرة واألوراق أكثر ممـــا جعل صديقتنا 
الفراشة التي كانت تنتج وتطور أداءها بحرية كرهت 
كثرة الورق والقرارات واالجتماعات مما ساهم في هدر 
الوقت، وهنا اســـتنتج األسد وجود مشكلة في األداء 
وعليه قام بتغيير آلية العمل في القسم، وقام بتعيني 
خبيرة وهي اجلرادة لتقوم بالتطوير اإلداري، وكان 
أول قرار قامت به اخلبيرة شـــراء أثاث جديد وسجاد 
جديد الســـتقبال مراجعيها مع شراء أجهزة كمبيوتر 
جديدة وتوظيف مســـاعدين لها ملساعدتها في وضع 
االستراتيجيات التطويرية وتقنني امليزانية، ومنه أصبح 
القسم مليئا باملوظفني واألجهزة واألوراق والقرارات 
مما جعل القســـم ليس على صورته في السابق الذي 
متيز بالنشاط والعمل رغم أن في السابق كانت الفراشة 
مبفردها، أما اآلن فقد أصبح القســـم يكنز الكثير من 
املوظفني وتوابعهم، وبعد هذا أتت اجلرادة بدراســـة 
إلى األســـد والتي توضح أن تكلفة القســـم أصبحت 
عالية جدا، ومن الضروري تقليص النفقات من خالل 
االستغناء عن أحد موظفي القسم، وهنا تنتهي قصتنا 

ألنكم تعلمون من قام األسد بفصله أوال!
  كلمـــة وما تنرد: إلى كل مســـؤول: اتقوا اهللا في 

الكويت وشعبها. 
  atach_hoty@hotmail.com 

 عدنان فالح الشمري 

 يحق للمملكة أن تفخر
  بيومها الوطني

 إشراقة إشراقة

 د.نرمين يوسف الحوطي

 من حكايات جدتي

 محلك سر محلك سر


