
الثالثاء
17  نوفمبر 2009

19
آراء

ما اس���تغربه هو محاوالت احلكومة املستميتة للهروب من 
صعود رئيس���ها أو أي من وزرائها املنص���ة رغم أن احلكومة 
الرشيدة متتلك أغلبية نيابية ميكنها أن تسحق أي استجواب، 
ففي بعض األقوال الراجحة لدى املتابعني ان احلكومة متتلك 34 
نائبا في جيبها وفي قول آخر 31 نائبا، سواء كان نواب احلكومة 
34 أو 31 فإنها في احلالتني ستكس���ب جولة أي استجواب يقدم 
لرئيس���ها أو ألي من وزرائها، وما اس���تجواب النائب د.فيصل 
املسلم إال واحد من االستجوابات الذي ميكن أن تعبره احلكومة 

إلى بر أمان الثقة دون أي مشكالت تذكر.
وبحثت ولم أجد سببا لتفادي احلكومة الصعود إلى املنصة 
س���وى أمرين ال ثالث لهم���ا، إما أن احلكومة لديها حساس���ية 
شديدة جتاه ما قد يقال خالل جلسة طرح الثقة سواء من النائب 
املستجوب أو ممن يؤده في طرح الثقة من النواب، وهو ما ميكن 
أن يحول جلسة االستجواب كالعادة من جلسة استجواب إلى 
جلسة تصفية حسابات تغلب على بعض أطرافها الشخصانية 
ومتس أطرافا أخرى منها حتركات األجنحة املتصارعة سواء في 
احلكومة أو من خارجه���ا لتضرب بعضها البعض عبر النواب 

املوالني لكل طرف.
أما االحتمال الثاني، وفي اس���تجواب املس���لم حتديدا، فهو 
خشية أن تكشف جلسة الصعود إلى املنصة ما ال تريد احلكومة 
أن يكش���ف وأعني حتديدا خشيتها من كش���ف أسماء النواب 
املستفيدين من الشيكات، نعم أقول الشيكات وليس »الشيك« 
كم���ا في احملور الذي يتحدث عن تضليل الرأي العام في قضية 
الشيكات املصروفة لنواب، فهذا احملور حتديدا البد وأن يكشف 
خالل مناقشته واستعراضه تفصيال أسماء نواب، فجميع املتعاطني 
بالشأن السياسي يتداولون ومن مصادر موثوقة أن هناك أكثر 
من 12 نائبا س���ابقا وحاليا استفادوا من شيكات من هذا النوع، 
وملن يريد معرفة أس���ماء املستفيدين من الشيكات فليس عليه 
س���وى مراجعة جداول التصويت على أي قضية في املجلسني 
احلالي واملاضي ويرصد من صوت باجتاه احلكومة ومن صوت 
ضده���ا، وال أقول هنا ان كل من صوت مع اجتاه احلكومة متهم 

ولكنني ال استطيع أن أبرئه.
بعض النواب اليوم ينتظرون ملعرفة االجتاه الذي سيتحرك 
إليه قطار استجواب املسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء و..»كأن 
على رؤوسهم... الشيك«، فإن اجته إلى املنصة فأسماؤهم حتما 
سترد صريحة، ومخطئ من يعتقد أن القضية قضية شيك واحد 
فقط، القضية أكبر من شيك بل وأكبر من شيكات محتملة ستخرج 

الحقا أثناء حملة االستعداد لالستجواب املوجه إلى املنصة.
Waha2waha@hotmail.com

لم يكن مستغربا أن يتملكنا اليأس وفقدان األمل، بل والضجر 
أحيانا بسبب األجواء السياسية امللبدة بالغيوم وضياع التنمية 
املأمولة، وفي خضم هذه األجواء الباعثة على اليأس، فإن حالة 
االحباط تزداد عند ذهابنا لبعض الوزارات احلكومية بسبب ما 
نراه من مناذج لبعض املوظفني الذين ال يؤدون واجبهم الوظيفي 
بأمانة وإخالص كما ينبغي، ويبدو للناظر انهم رمبا مرغمون 
على العمل. وعلى اجلانب اآلخر فإن املرء ليحس باألمل والسعادة 
اذا رأى املوظف الكويتي يؤدي عمله بكل جد وإخالص منبعهما 

عشقه لهذا الوطن املعطاء الذي يستحق ان نفديه بدمائنا.
هناك مصيبة أخرى في هذا البلد وهي ان املوظف في الكويت 
لديه قناعة ان الواسطة فوق كل شيء، ومهما عملت وبذلت من 
جهد فتبقى »مكانك راوح« وقد يأتي زميل آخر أقل كفاءة وإنتاجية 
ويظفر بجميع االمتيازات وذلك عن طريق احملسوبية والواسطة. 
وأنا بدوري ال أمتلك سوى ان أسجل كلمات شكر في حق جميع 

من يخلص عطاء لهذا الوطن وفي أي مجال كان.
ولقد أحببت في هذا املقال ان أشيد بأحد الكفاءات الكويتية 
املخلصة التي تستحق منا كل اإلشادة والثناء والتقدير على ما 
تبذله من جهود مشكورة خلدمة اجلميع في مجال الطب الطبيعي 
أال وهو د.وليد البصيري الذي يعتبر في احلقيقة من الكفاءات 
الكويتية التي حتتاج الى تس���ليط الضوء عليها واالهتمام بها 

من وزارة الصحة وعلى رأسها وزير الصحة خصوصا.
د.البصيري حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب الطبيعي 
والتأهي���ل الصحي عام 1987 من أوكرانيا. ويعمل حاليا رئيس 
قسم الطب الطبيعي والتأهيل الصحي في وزارة الصحة. وعمل 
كطبيب في قس���م الطب الطبيعي من الع���ام 1981 الى 1987 في 
مستش���فى جامعة اوديسيا � االحتاد السوفييتي، وعمل كمدير 
ملستشفى الطب الطبيعي بوزارة الصحة خالل فترة الغزو العراقي 
الغاش���م، وقد ش���ارك في العديد من املؤمترات العلمية احمللية 
والدولية، وله العديد من األوراق والبحوث العلمية املقدمة في 
املؤمترات الدولية واحمللية. وقد حصل د.وليد البصيري على 
ميدالية تكرميا له من البرملان األوكراني وذلك ملساهمته الفعالة 
في توطيد العالقات ب���ني وزارة الصحة الكويتية واألوكرانية 

وذلك في شهر يوليو 2009.
وقد تعرفت على هذا الدكتور اإلنسان من غير سابق معرفة 
وذلك من خالل مراجعتي للمستشفى إلجراء بعض الفحوصات 
الطبية الالزمة لوالدتي. وقد رأيت في هذا الرجل مثاال للمواطن 
الكويتي الغيور على وطنه وعمله في آن واحد. وشاهدت كيف 
انه يتعامل مع الصغير والكبير على حد سواء، مع الوافد قبل 
املواطن بنفس العطاء واألريحية، حتى انني شاهدته وهو يطلب 
من أحد املرضى بأن يستضيفه في منزله لعدم وجود أسرة كافية 
الستضافته في املستشفى، وذلك حتى يكون حتت رعايته الطبية 
الكاملة، هنيئا للكويت بهذا الرجل الدكتور اإلنسان، وهنيئا له 

هذه االبتسامة وسعة الصدر.
وإنها فعال كفاءة كويتية، وحتتاج منا الى تكرميها وإعطائها 

ما تستحق، ومنا الى وزير الصحة د.هالل الساير.

ذعار الرشيدي

كأن على رؤوسهم 
»الشيك«
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محمد الشمري

البصيري يا وزير الصحة!

رأي

الحسد

هيا الفهد

كلمات

نحن كمسلمني نؤمن باحلسد ألنه مذكور 
في القرآن الك���رمي ورمبا كما قيل غالبية من 
حتتويهم القبور هم نتيجة احلس���د، لكنني 
كنت أتوكل على اهلل وال أضع هذا املوضوع 
في ذهن���ي، فكنت أحتدث عن أبنائي بصورة 
مسترس���لة عن صورهم وأعمالهم وحديثهم 
ودراستهم دون أن أضع في بالي أن املستمع 
قد يحسد وقد يغار وأحسنت النية في ذلك، 
رمبا ألنني ال أحسد اآلخرين على ما ميلكون 
وال أضمر ش���را لهم بل على العكس قد أفرح 
لنجاحهم وأسعد مبا ميلكون وأمتنى للجميع 

املزيد.
نصحني ذات سنة زميل كان يعمل معي بأن 
أقل���ل من الكالم عن أبنائي وأال أحتدث كثيرا 
عن مال وبيت وزوج أحسن النصيحة، لكنني 

أسأت االستماع إليها أو تنفيذها.
اليوم تيقنت من صوابها، احلسد موجود 
في قلوب وأنف���س أولئك الضعفاء احلاقدين 
الذي يتمنون زوال نعمتك لغرض في أنفسهم 
واإلصاب���ات عديدة قد تكره فيها ما متلك من 
بيت أو س���يارة، قد تختلف مع من حتب أو 
تفترق بالرأي واملنطق مع القريب وقد تبتعد 
عن صديق وتكره اخلروج ألماكن كنت متوت 
عشقا فيها، وقد تشعر بأن بالهروب حل بينما 

الهروب زيادة جفوة واستمرارية حالة.
احلاس���دون كثر في مجتمعنا حتى أوقف 
التنمية ف���ي الكويت ألن الكل يحس���د الكل 

والناجح واملخلص هو الفاقد واخلاسر.
الكويت التي كانت فيما مضى منارة اخلليج 
ودرته ألن الفئة األولى العاملة أو السطر األول 
الناجت عن هؤالء املكافحني الذين حفروا الصخر 
كما يقال لم يكونوا يوما حاقدين على الغير 
أو حاسدين لناجح منهم أو لهم مآرب أخرى، 
كان التعاون شعارا والثقة عنوانا ومصلحة 
البلد هي األهم والكس���ب احلالل هو املطلب 

بقناعة وكانت القناعة كنزا ال يفنى.
تعلمنا أن الق���رآن الكرمي يحصن صاحبه 
وزادت الرقية الشرعية في زمن زاد فيه احلسد 
والغ���ل على الغير، أمتن���ى أن تصفو أنفس 
الناس وأن يعودوا للدين في مثل هذه األمور 
وأن يقنعوا مبا رزقهم اهلل فكما يوجد من هو 
غني أكثر منهم يوجد أيضا من هو أقل وأفقر 
منهم، لننظر للنعمة التي بني أيدينا من زوج 
أو زوجة من ولد أو بنت، من شهادة أو عمل، 
من بيت وسيارة، ومن مأكل أو مشرب ونحمد 
اهلل عليه وعس���ى أن يباركه اخلالق ويدميه 
وأن نبارك للغير ما ميلكون وكلمة »ما شاء 

اهلل« نادى بها ديننا احلنيف. 
Kalematent@gmail.com

أعل����م ملاذا ش����نع  ال 
البعض على األخ النائب 
محمد هايف لتصريحه 
بش����أن حتوي����ل وزارة 
التربية مادة املوس����يقى 
من م����ادة اختيارية إلى 
إجبارية وبأنها ستخرج 
لن����ا الراقصات، أو ليس 

الرقص فنا كما أن الغناء فن؟ وهل الرقص ش����يء 
»يستعر« منه خاصة ملن استمرأ اللهو والطرب؟ 
فاملغني يقول أنا فن����ان، والرقاصة من خلق اهلل 
تقول أيضا أنا فنانة، بل انا الفن كله، »الفن بعينه 
وعلمه«، فلما االس����تهجان واالستنكار لتصريح 

يحاكي الواقع ولم يأت بجديد.
في الوقت الذي انشغلت فيه الشعوب العربية 
التركية، وحضور  مبتابعة تفاهات املسلس����الت 
حفالت محمد عبده وتامر حس����ني، تطلق الصني 
سفينتها الفضائية »تشاجني واحد« التي ستمضي 
في دراسة سطح القمر استعدادا إلطالق أول سفينة 
فضاء غير مأهولة تهبط على سطح القمر عام 2012 
على ان تعقبها س����فينة فضاء مأهولة تهبط على 
سطح القمر في العقود التالية، واإلجناز الصيني 
يذكرني مبا يردده التغريبيون ومن تزعزت ثقته 
بربه وبدينه كلم����ا تكلمنا ووجهنا النصح وقمنا 
بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بأن العالم 
وصل القمر وأنتم التزالون تتحدثون عن نواقض 
الوضوء، وأيهما نقدم الرجل اليمنى أم اليسرى إذا 
دخلنا احلمام، لكن املشكلة أن العالم وصل املريخ 
وهؤالء مكانك راوح، وأقصى ما وصلوا إليه وتفتقت 

أذهانه����م عنه هو فرض 
املوسيقى والطرب.

ونحن في الكويت جزء 
من العالم العربي املغلوب 
على أمره، ففي الوقت الذي 
كنا نأمل فيه من حكومتنا 
الرشيدة إنهاء ما مت البدء 
فيه من مشاريع حيوية 
على أقل تقدير كمستشفى جابر وجامعة الشدادية 
وس����تاد جابر الرياضي »اللي مو راض يخلص«، 
تفرض مادة املوس����يقى عل����ى مرحلتي االبتدائي 
واملتوسط، مادة لن تفيد الذكي ولن تنهض البليد، 
في ظل تنامي أصوات نشاز تطالب بإلغاء مناهج 
التوحيد بدال من املوسيقى، يا جماعة ترى توصية 
جلنة استكمال الش����ريعة كانت بإلغاء أو تعديل 
منهج الفلسفة لتعارضها مع الدين القومي والعقل 
السليم، ولم تكن بفرض املوسيقى وإلغاء التوحيد، 
وهنا يطرح س����ؤال مهم، هو من الذي يبحث عن 

التأزمي؟ املجلس أم احلكومة؟
أختم حديثي ب� »مسج« وصلتني يقول صاحبها 
»طالبة نصرانية، ابنة معلمة وافدة، ال حتضر حصة 
التربية اإلسالمية في مدرسة مبنطقة العارضية، 
في ح����ني يجبر الطفل البريء على حضور حصة 
املوسيقى وشراء لوازمها اجلديدة، أو ليست هذه 
مفارقة عجيبة وغريبة في وطن مثل الكويت يدين 
باإلسالم«، ويتساءل البعض بعد هذا كله: أين املطر 
وملا األرض جدباء وأين ذهب الغيث؟ )قل هو من 

عند أنفسكم(.
dhari0395@hotmail.com

أقيم���ت مؤخ���را على 
الكوي���ت احلبيبة  ارض 
بطولة اخلليج اخلامسة 
عشرة لالسكواش للشباب 
والناشئني )فردي وفرق( 
حتت 15، 19 سنة برعاية 
كرمية من الش���يخ احمد 
البطولة  الفه���د، وه���ذه 

حتولت الى واق���ع اقليمي مهم، حيث انها جتس���د 
عمق الروابط االخوية بني شباب منظومة التعاون 
اخلليجي واملكانة التي وصلت اليها لعبة االسكواش 

في اخلليج.
شارك في هذه البطولة منتخبات الكويت والسعودية 
وقطر، وقد شهدت منافسات حامية بني الفرق، وأسفرت 
في النهاية عن فوز كاسح ملنتخب قطر على املنتخب 
الكويتي، رغم ان املنتخب الكويتي شارك في الكثير 
من البطوالت اخلليجي���ة واحتكر معظم البطوالت 
التي ش���ارك فيها ولكنه وللمرة األولى يذهب اللقب 

من بني يديه.
وضياع اللقب بالطبع له اس���باب عديدة اهمها: 
االحتاد الكويتي لالسكواش وعدم التخطيط اجليد 
وعدم االعداد الفني والبدني لالعبني، اضافة الى مكابرة 
االحتاد وعناده ضد نادي القادس���ية واصراره على 
ايقاف العبي النادي واملنتخب، علما ان نادي القادسية 
هو معقل لعبة االسكواش في الكويت والغريب أن 
احتاد االس���كواش أوقف أبرز العبي القادس���ية في 
مراحل س���نية مختلفة لكي يحرم النادي من جهود 
هؤالء الالعبني، لكنه لألسف حرم منتخب الكويت من 
جهودهم رغم انهم األبرز على مستوى العبي الكويت 
في االس���كواش، مما كان له اكب���ر االثر في الهزمية 

الذي طاملا  اللقب  وضياع 
بقي داخل الكويت.

لم يستفد اعضاء االحتاد 
املوقر من اخطائهم الكثيرة 
التفريط  في املاضي مثل 
القدير واملدير  املدرب  في 
الفن���ي الس���ابق ملنتخب 
الكابنت  الكويت للناشئني 
أمير وجيه بسبب امور مالية بسيطة ميكن ألبسط 
االحتادات الصغيرة تداركها، كذلك اعتماد االحتاد على 
العب واحد ميثل الكويت وعدم االهتمام بقاعدة من 

الناشئني ليكونوا نواة للمنتخب.
كما ان اعضاء االحتاد ال يس���عون الى التخطيط 
الس���ليم واملنظم للمنتخب واألندية متناسني انهم 
في خدمة بالدهم وانه���م في مهمة قومية لرفع علم 
الكويت وس���ط الدول االخرى، بعيدا عن مصاحلهم 
الشخصية التي ال يعرفون سواها، لذلك البد من وقفة 
جادة من الهيئة العامة للش���باب والرياضة في حق 
هذا االحتاد لكي تعود الكويت الى سابق عهدها في 

احراز البطوالت واحراز املراكز األولى دائما.
وأخي���را احب ان اهنئ املنتخب القطري واعضاء 
احتاده على ما بذلوه ويبذلونه لوضع العبيهم على 
اخلريطة العاملية للعبة االسكواش من خالل التخطيط 
اجليد والس���ليم واعداد الالعبني على أعلى مستوى 
واقامة املعسكرات التدريبية اجليدة لالعبني واهتمامهم 
فقط باللعبة وع���دم محاربتهم ألنديتهم او املكابرة 
والعناد على حساب منتخب بالدهم، مرة اخرى مبروك 
للمنتخب والالعبني واعضاء االحتاد القطري لالسكواش 

على هذا االجناز واملستوى املتميز البارز.
alialrandi@hotmail.com

م.ضاري محسن المطيري

هل سنصل إلى المريخ
 عبر الموسيقى والطرب؟!

رياح التفاؤل

علي الرندي
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من الديرة


