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قضية ارتفاع األسعار من األمور 
التي تهم جميع ش���رائح املجتمع 
الكويتي ولكن ال جند ذلك االهتمام 
الرسمي بهذه القضية املهمة بل على 
الرسمي  العكس جند ان اخلطاب 
احلكومي ممثال في وزارة التجارة 
يعطي معلومات مغلوطة ومتناقضة 
في هذا الش���أن وال أدل على ذلك 
من تصريحات وزارة التجارة بأن 
الكويت األرخص أسعارا بني دول 
اخلليج وأن اجلمعيات التعاونية هي 

التي تتسبب في رفع األسعار.
إن مسؤولية احلكومة ممثلة في 
وزارة التجارة قائمة في موضوع 
ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية 

والدليل على ذلك اآلتي:
أوال: إن القانون رقم 10/ 79 جعل 
اإلشراف على أسعار السلع مسؤولية 

وزارة التجارة ال غيرها.
ثانيا: ع���دم تفعيل قانون رقم 
2007/15 في شأن حماية املنافسة 
ومنع االحتكار ب���ل وقيام وزارة 
التجارة بإصدار شهادات وكاالت 
القدمي  بالقان���ون  جتارية عم���ال 
ومخالف���ة للقان���ون اجلديد، فما 

السبب يا ترى؟
ثالثا: ماذا فعلت التجارة حيال 
الشركات احمللية التي ثبت بالدليل 
القاط���ع قيامها ببيع س���لعها في 
دول اخلليج بأس���عار أقل بالرغم 
من ان تكلفة النقل والشحن عليها 

إضافية.
رابعا: قامت العديد من اجلمعيات 
التجارة  التعاونية بتزويد وزارة 
الكتب الص���ادرة عن  بعش���رات 
الش���ركات تطلب زيادة باألسعار 
ولكن وزارة التجارة لم حترك ساكنا 

حيال ذلك.
خامسا: ماذا قدمت احلكومة خالل 
هذه السنة من تولي الوزارة اجلديدة 
م���ن أفكار ومب���ادرات ملعاجلة هذه 

القضية املهمة.
سادسا: ما سبب خضوع احلكومة 
التجار واملتنفذين وإبعاد  لبعض 
الوزير السابق أحمد باقر والذي كانت 
له مساهمة فاعلة وقطع شوطا كبيرا 
الظاهرة واجلميع  في معاجلة هذه 
ملس ذلك خاصة فيما يتعلق بزيادة 
السلع التموينية وتنويعها وحتسني 
جودتها مما أحدث توازنا ملموسا 
في سوق املواد الغذائية وساهم في 

ثبات األسعار بل 
وانخفاض الكثير 
منها، وأستغرب 
من بعض النواب 
ال���ذي���ن ك��ان��وا 
ي���ت���ق���ّص���دون 
الوزير أحمد باقر 

في كل شاردة وواردة بتصريحات 
الذعة، ما لهم ُسكرت أفواههم اآلن، 
أم أن الفجور في اخلصومة وطغيان 

املصالح أهم في نظرهم؟!
س���ابعا: أن تتهم وزارة التجارة 
التعاونية بأنها س���بب  اجلمعيات 
ارتف���اع األس���عار فه���ذا واهلل قمة 
التضلي���ل والتدلي���س على الناس 
ألن التجارة تعل���م قبل غيرها بأن 
اجلمعيات ما هي إال عارض لس���لع 
التجار وان الشركات هي التي تسعر 
السلع وترفع وتخفض في األسعار ال 
اجلمعيات، كما ان اجلمعيات ال متلك 
سلعا باألصل حتى تقوم بتسعيرها 
عالوة على التحكم في رفع أو تخفيض 

أسعارها.
ثامنا: تهرب احلكومة من مناقشة 
القضية في مجل���س األمة وطلبها 
التأجيل مع ان املوضوع قدمي، كذلك 
عدم جديته���ا واكتراثها باملوضوع 
وال أدل على ذلك من عدم حضورها 
جلسات اللجنة املالية ملناقشة غالء 
األسعار ولو كان املوضوع للخصخصة 
أو االستقرار املالي أو أي موضوع يهم 
»الهوامير« لوجدناها باللجنة قبل 
أعضائها، ان انتقاد أعضاء محسوبني 
على احلكومة للسلوك احلكومي في 
التعامل مع غالء األسعار لهو دليل 
آخر عل���ى ان ارتفاع األس���عار هو 
مسؤولية حكومية بالدرجة األولى 
ولكن من يضع النقاط على احلروف 
ويحرك املساءلة املس���تحقة اآلن.. 

لننظر ونر.

شكرا.. العدساني

رياض العدساني رئيس جمعية 
النزهة يتصدر، مشكورا، هذه القضية 
مبهنية ومس���ؤولية كبي���رة ولقد 
املبدئية وتصريحاته  كانت ملواقفه 
الصحافية وتواجده اإلعالمي املميز 
أكبر األثر في إبراز هذه القضية املهمة 
وجعلها قضية رأي عام، فكل الشكر 
والتقدير لك يا بومحمد وبارك اهلل 

في جهودك.

ارتفاع األسعار.. مسؤولية من؟!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

يوم آخر امتأل سمعك وبصرك فيه، 
سواء كنت مواطنا أو مقيما، بقضايا 
الصراعات السياس���ية التي ال تنتهي 
والتي نقلتها وس���ائل االعالم ملخدعك 
ودار نومك، لذا سأقترح عليك ان ترى 
اجلانب اجلميل والهادئ والثقافي من 
الكويت ولن تكلفك تلك الزيارات املمتعة 
واملفيدة ش���يئا عدا ندمك على انك لم 

تقم بها منذ زمن.
> > >

اصطحب عائلتك او اصدقاءك معك 
وابدأ مبتحف بي���ت الكويت لالعمال 
الوطنية الذي يقع خلف قصر س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد وشاهد صالة الهوية الكويتية 
والبانوراما الرئيسية واجنحة الدول 
التي س���اهمت  الش���قيقة والصديقة 
مشكورة في حترير بلدنا، ثم ادخل لقاعة 
الص���ور الفوتوغرافية وبعدها صالة 
جرائم صدام املرعبة، والتي تضم متثاله 
الذي احضر من بغداد، ثم بانوراما قصة 
الشهيد املبكية، واخيرا صالة الوثائق 
الصدامية التي من ضمنها وثيقة رسمية 
المر القبض على طفل كويتي عمره 6 
سنوات جرميته انه شوهد يلوح بالعلم 

الكويتي املمنوع.
> > >

بعد االنتهاء من ذلك املتحف الذي 
يستحق من شاده االش���ادة والثناء، 
واصل س���يرك مبح���اذاة البحر حتى 
جتاوز املستشفى االمريكاني التاريخي 
الذي مازال حتت الترميم ثم بيت البدر 
وتوقف عند بيت السدو اجلميل الذي 
يظهر جانبا هام���ا من تاريخ الكويت 
القبلي وش���اهد فنون السدو امللونة 
وستلتقي هناك على االرجح بسائحني 
اجانب قادمني من املطار او امليناء حيث 

البواخر الراسية.
> > >

وعلى ميني بيت السدو يقع متحف 
الكويت الوطني ال��ذي ينق���سم لثالث 
صاالت تس���تحق الزيارة، اول���ها صالة 
االثار الكويتية واليون����انية القدمية 
التي تظ���هر ان استقرار االنسان على 
ارض الكويت يح���دد ب� 8 آالف ع���ام قبل 
املي���الد، وتنق���سم االث���ار املعروضة 
في الصالة ال���ى الع���صر البرونزي 
)1100 ق.م( والهيلينستي )330 ق.م( 
والعص���ر االس������المي حي���ث كانت 
الكويت احدى احملطات الرئيسية من 
والى بغداد عاص���مة الدول��ة العباسية، 

ثم اجت���ه بعد ذلك 
للصال���ة الثاني���ة 
التي حتتوي على 
اثار نش���أة الدولة 
واختم زيارة املتحف 
الس���ماوية  بالقبة 
الت���ي تطلعك على 

اخبار املجرات وبعض اسرار الكواكب 
السيارة.

> > >
اكمل مشوارك ملتحف البحار الواقع 
خلف دي���وان عائلة الروضان الكرام، 
وبعد االنتهاء ستجد بالقرب منه متحف 
الفن احلديث حيث اللوحات والتماثيل 
وعلى بعد خطوات منها س���تجد بيتا 
كويتيا قدميا هو املرس���م احلر الذي 
ال يعلم احد س���بب منع الفنانني من 
اس���تخدامه الظهار ابداعاتهم كما هو 
احلال في السابق وتركه خاليا تنعق 

فوق اطالله البوم.
 عودة الكويت الى س���ابق عهدها 
كمنارة اش���عاع حضاري حتتاج الى 
تفعيل مراكز التنوير كي تس���اهم في 
ابعاد الش���باب عن قضاي���ا التطرف 

واملخدرات.
> > >

ميكن بعد ذلك زيارة مكتبة البابطني 
وق���راءة املخ���طوط���ات والص���حف 
العربي���ة القدي���مة والن���ادرة ثم الى 
التاريخية حيث يقع  املث��نى  مدرسة 
نادي الس���ينما ونش��اطاته املتنوعة، 
والذي يقع خل���ف املك���تبة الوطنية 
)حت���ت االنش���اء(، وحمل���بي ش���راء 
املالبس ميكن زيارة مجموعة البيوت 
والبوتيكات االثري���ة الواقعة مبقابل 
املستشفى االميري وميكن العودة عن 
طريق البحر عبر الصليبخات للمدينة 
الترفيهي���ة التي مازال���ت في رونقها 
وتس���تحق الزيارة خاص���ة ملن لديه 
اطفال، الكويت االثرية خيار يستحق 

املشاهدة.
> > >

آخر محطة: متحف الكويت الوطني في 
حاجة لعمليات ترميم تشمل االرضيات 
وتشغيل النوافير واالعتناء باالشجار 
وانشاء محالت لبيع التحف واألعالم 
وايجاد مقاه ومطاعم في املباني املتضررة 
منذ الغزو أو في الس���فن اخلش���بية 
املوجودة في الس���احة وميكن  ملوارد 
البيع وااليجار ان تستخدم لالعتناء 

باملتحف.

الوجه اآلخر لمدينة الكويت..!

 لوس اجنيليس � يو.بي.
آي: فازت أغنية »قصة حب« 
للمغنية األميركية تايلور 
س���ويفت بجائزة »أغنية 
الع���ام« في حف���ل توزيع 
جوائز »بي إم آي ملوسيقى 
البوب« السنوي ال� 58 الذي 
أقيم في بيفرلي ويلشاير 

في كاليفورنيا.
وذكر موقع »هوليوود 
ريبورت���ر« األميرك���ي ان 
أغنية سويفت فازت بجائزة 
»أغنية العام« في حني فاز 
»ري���د وان« ال���ذي ألف 3 
من أبرز أغاني ليدي غاغا 
بجائزة »أفضل مؤلف أغان 

لهذه السنة«.
واعترفت منظمة حقوق 
املوسيقى »بي إم آي« بشركة 
»وارنر تامرالين« فمنحتها 
جائزة »ناشر السنة« في 
حني منح املغني الرئيسي 
السابق في فرقة »كريدنس 
كليرواتر« جون فوغرتي 
جائ���زة «أس���طورة بي إم 

آي«.
ونوهت املنظمة مبؤلفي 
وناشري افضل 50 أغنية 
ب���وب عل���ى التلفزي���ون 
الس���نة  والرادي���و خالل 
املاضي���ة وضمت الالئحة 
أغاني مثل »بوم بوم باو« 
لب���الك آيد بي���ز و»هالو« 
لبيونسي و»يوز سمبادي« 

لكينغوز أوف ليون.

»قصة حب«
أغنية العام

تايلور سويفت

د.موضي احلمود

بدر ناصر ششتري

رح���ل الرمز الوطن���ي العم محمد 
الرش���يد عنا بعد 90 عاما عاشها في 

حب الوطن.
لم يكن العم محمد الرش���يد رجال 
عاديا بأي حال من األحوال، حيث كان 
يحمل من القيم واملبادئ ما ال يستطيع 
ألف رجل حمل���ه.. وكان رجال بحجم 
وطن، كّرس حيات���ه من أجل الكويت 
وش���عبها الذي مثله في مجلس األمة 
س���نوات طويلة، كان خاللها النموذج 
والقدوة.. حمل آمال الناس وتطلعاتهم 
وأحالمهم وعمل على حتقيقها، وجنح في 
ذلك هو وزمالؤه من مؤسسي الكويت 

احلديثة.
من من���ا الي���وم ال يتغنى بكويت 
الستينيات والسبعينيات، ويتحسر 
عليها، وعلى الوق���ت الذي كانت فيه 
الكويت ع���روس اخلليج ولؤلؤتها؟! 
وهي بالطبع لم تكن لتصل الى ما كانت 
عليه إال نتيجة جلهد وعرق وإخالص 
كوكبة من الرج���ال الذين نحزن على 
فقدهم، من أمثال محمد الرشيد الذي ما 
كان أمام الكويتيني إال ان يبادلوه الوفاء 
بوفاء مثله، ولذلك اختاروه ممثال عنهم 
طوال سنوات )1963-1985( لثقتهم به 

وبنزاهته وحكمته وكفاءته.
ما ال يعرفه كثيرون عن العم محمد 
الرشيد انه في خمسينيات القرن املاضي 
كان ميلك شركة لتوليد الكهرباء وانه 
كان املالك الوحيد في الكويت لهذا النوع 
من الشركات الى جانب الدولة، وأتاه 
يوما أحد »املتنفذي���ن« عارضا عليه 
القطاع  الكهرب���اء في  حتويل فواتير 
الذي يرأسه من الدولة لصالح »شركة 
محمد الرشيد«، مستغال نفوذه في ذلك، 
مقابل أن يرفع الع���م محمد من قيمة 
الفواتير ويقسم األرباح بينهما الحقا فما 
كان من العم بوأحمد إال أن أنهى أعمال 
شركته حتى ال تكون عرضة لالبتزاز 
أو املساومة وقال لذلك »املتنفذ«: لقد 
اخترت الش���خص اخلطأ.. فأنا محمد 

الرشيد.
ولم تكن القضايا احمللية وحدها ما 
يش���غل باله، فقلبه الكبير كان يتسع 
ليحتضن العالم العربي وهمومه، ففي 
سبعينيات القرن املاضي اصطحب العم 
بوأحمد أحد أبنائه متوجها الى احدى 
الدول العربي���ة تطوعا ملقابلة قائدها 
الذي لم يس���بق له االلتقاء به لبحث 
بعض قضايا الشأن العربي احلساسة 
آنذاك. وعند وصول العم بوأحمد إلى 
مقر اقامة القائد طلب احلرس تفتيشه، 

لكنه رفض بشدة، 
مما أحرج اجلهاز 
األمن���ي التاب���ع 
للرئيس العربي، 
واضطره���م ألن 
يخب���روه، فأمر 
الرئيس بإدخال 

العم أبوأحمد دون تفتيش، وأثناء حديثه 
معه كان الرئيس مبتسما طوال الوقت 
مستغربا من اجلرأة التي كان يتحدث 
بها معه، وس���ط ذهول »االبن« الذي 
كان فخورا بأبيه. وف���ي نهاية اللقاء 
اعت���ذر الرئيس الى الع���م محمد عن 
»طلب احلرس« تفتيش���ه، مبررا ذلك 
بأنها »االجراءات«، والتفت آمرا رجاله: 
»ه���ذا احلاج محمد، في اي وقت يزور 

فيه البلد فهو ضيفي«.
لم يكن، رحم���ه اهلل، من أصحاب 
املاليني، ولم يكن من أصحاب العقارات 
واألراض���ي واألم���الك، لك���ن رصيده 
السياس���ي والوطني يف���وق رصيد 
الكثيرين من أصحاب املاليني ملكانته 
الراسخة واملتجذرة في أذهان الكويتيني 

وضمائرهم.
كان العم محمد الرشيد مدافعا عنيدا 
عن احلق، صلبا ال ينكس���ر، وذا بأس 
شديد، ال يلني أمام إغراءات الدنيا بكل 
أنواعها، وكان رحمه اهلل شخصا شامخا 
على الدوام بعزته وبإخالصه وصدقه 

ومبادئه وعطائه.
لم أنل ش���رف االلتقاء به لظروفه 
الفترة األخيرة، ولكنني  الصحية في 
تأملت لفق���ده، ألن ما يجمعنا معه هو 
الكوي���ت، فهمومنا وآالمنا وآمالنا هي 
همومه وآالمه وآماله، ولم أجد أصدق 
من تعليق أحد الرفاق عندما تلقى خبر 
وفاته حيث باغتني بالس���ؤال: كم من 
الوقت حتتاجه الكويت لتنجب لنا ابنا 

بارا بحجم العم محمد الرشيد؟!
نتألم ونح���زن لفقد األحبة، ولكن 
عندما يكون الفقيد مبقام العم محمد 
الرشيد يصبح األلم أكبر والدموع أغزر 
واألحزان أعمق، رحم اهلل العم محمد 
الرش���يد فالكويت هي الت���ي فقدته.. 
الكويت التي قضى 90 عاما في حبها.

فيا أيه���ا العم مْن قري���ر العني في 
األرض التي عملت من أجلها ودافعت 
عنها، وارقد بسالم فإن جسدك الطاهر 
يحتضنه تراب الكويت التي عشقت.. 
رحمك اهلل.. ونسأل اهلل أن يلهم أهلك 
وذويك ومحبيك الصبر والسلوان.. )إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.

محمد الرشيد.. 90 عامًا في حب الوطن

لجنة االختيار انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها إلى الوزيرة

السليم والشالل ورمضان مرشحون لعمادة معهد »المسرح«
مفرح الشمري

علمت »األنباء« أن جلنة االختيار التي شكلتها وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود الختيار عميد للمعهد العالي للفنون 
املسرحية قد انهت أعمالها ورفعت تقريرها النهائي للوزيرة بعد ان قابلت 
دكاترة ورؤساء اقسام املعهد الراغبني في هذا املنصب. وكشفت مصادر 
ل� »األنباء« ان جلنة االختيار رشحت ثالثة اسماء ملنصب عميد املعهد 
العالي للفنون املسرحية وهم وكيل املعهد حاليا د.فهد السليم ووكيلة 
املعهد سابقا د.إلهام الش����الل وعميد املعهد السابق د.خالد عبداللطيف 
رمضان، تاركني القرار النهائي لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الختيار األنسب لهذا املنصب. وأشارت املصادر الى أن 

القرار سيصدر خالل اليومني املقبلني بعد ان يعتمد من قبل الوزيرة.


