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حسب توقيت »كونا« باق على إجناز اخلطة التنموية 
الكويتية 1404 ايام /33680 س���اعة/ 2020787 دقيقة وأقل 
من 121247960 ثانية مع بداية كتابة هذا املقال! وهو وقت 
ضيق جدا مع انتظار عشرات املشاريع احليوية، ولعل شبه 
التوافق احلكوم���ي � النيابي هو أولى خطوات تنفيذ هذه 
اخلطة، ولكن يبقى كذلك اجناز ما تبقى من مشاريع القوانني 
التي تسلك درب اخلطة، مع التفاؤل بأن نخطو بدولتنا نحو 
كويت جديدة بعد س���بات طويل بسبب األزمات االقليمية 
والداخلية، لكن يبقى تفاؤل حذر بسبب عدم وجود ثقة كاملة 
باجلهاز التنفيذي احلكومي السباب معروفة. مثلما حتتاجه 
اخلطة من استقرار سياسي في التشكيل احلكومي. وكذلك 
في استكمال السلطة التشريعية والرقابية لدورتها كاملة، 
واال فمشهد العودة الى املربع األول سيتكرر كثيرا، وبالتالي 
فالوضع الداخلي الكويتي بحاجة الى صبر يستوعب كل 
ما يفسر على أنه تأزمي وخصوصا على احلكومة والقوى 
السياس���ية واإلعالمية التي عليها ان تستقبل كل مشروع 
اس���تجواب على انه بالفعل »وليس مجرد كالم سياسي«، 
من حق النائب أن يستعمل اداته في كل وقت، وهي فرصة 
للطرف احلكومي ان يستعرض اجنازاته وأفعاله، وقد آن 
األوان أن يتم التعاطي مع االستجواب بكونه سؤاال مغلظا 
وليس اداة تخريع وارهاب وبلبلة غير مبررة خاصة بعد 
جناح احلكومة في التعامل مع االستجوابات االربعة، والتي 
من ضمنها اس���تجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وألول 
مرة، ومع األيام سيفقد االستجواب الزخم الشوارعي الذي 
كان يحول الكويت الى كتلة م���ن التأزمي، ونعود للجهاز 
التنفيذي ونؤكد على أنه بحاحة حلمايته من تسلط القوى 
الفاس���دة التي حتاول التدخل فيه ملكاس���ب شخصية أو 
فئوية إذا ما أردنا جناحا منقطع النظير في تنفيذ اخلطة 
التنموية، لألس���ف عندنا مرض في ثقافتنا الكويتية التي 
تقدس الواسطة واحملسوبية على حساب الكفاءة والقدرة 
واألمانة، وهذا سوس سينخر في بدن اخلطة التنموية، إذا 

مت التسامح فيه لكسب الود السياسي املهلك.

تحية إلى جمعية الصحافيين الكويتيين

حتية تقدير للخطوة الشجاعة إلى جمعية الصحافيني 
في تنظيمها لرحلة إلى النجف وكربالء املقدستني بالعراق، 
وهي رسالة أخرى تدل على حسن النية في التعامل مع اجلار 
العراق ولطي صفحة املاضي، وان بقيت بعض االشياء فإن 
الزمن كفيل بها، الس���يما ان القوانني الدولية هي الفيصل 
في العالق���ات الدولية والتي من خاللها مت حترير الكويت 

وحترير جمهورية العراق من »الصدامي« البائد.
a.alsalleh@yahoo.com

في ظل األزمة املالية العاملية التي أطاحت بالبنوك العاملية 
وأثرت تأثي���را بالغا على عالم امل���ال واألعمال وأدت الى 
إفالس الكثير من الشركات العاملية واحملدودة، كما أدت الى 
ارتفاع مس���تويات البطالة في العالم أجمع، وانعكس هذا 
األمر على سوق أو مجال النصب واالحتيال، وقد عايشت 
عالم النصابني من خالل الهاتف احملمول واإلنترنت وحتى 
في الش���ارع، وكذلك بعض األالعيب املختلفة، واستطعت 
ان اتخلص منهم وهناك من األس���اليب ما سمعت عنه عن 
طريق األصدقاء ومما لف���ت انتباهي ان هناك مواقع على 
اإلنترنت تطلب رقم حسابك أو رقم بطاقات االئتمان بهدف 
االستيالء على أموال الغير، كذلك يقوم أفراد احدى اجلنسيات 
اآلس���يوية في الكويت بصرف مبلغ 50 دينارا عن طريق 
البنك على ش���كل 5 فلوس أو 10 فلوس ثم يقوم بتذويبها 
في النار ثم يبيعها عل���ى تاجر معادن بقيمة أكثر من 50 
دينارا وكلما زاد املبلغ زاد الوزن وزاد الربح، كذلك تفاجأ 
بأن يقوم أحدهم بطرق باب منزلك في س���اعة متأخرة من 
الليل ثم يبادرك بابتسامة عريضة وتفاجأ بأنه أنيق ومن 
جنسية عربية ويطلب منك الدخول الى املنزل لعرض منتج 
عبارة عن فالتر لتنقية مياه الشرب في منزلك ويؤكد لك 
مجموعة األكاذيب املزعومة ومنها ان معيار قياس األمالح 
TDS س���ينخفض عندما مير املاء في فالتره املزعومة وانه 
عندما مير املاء بهذه الفالتر ستقل نسبة األمالح وبالتالي 
س���يقلل ذلك من اإلصابة مبرض السكري وهذه معلومات 
خاطئة ومزورة لكن الهدف من وراء هذه األكاذيب هو بيع 
منتجه الذي ال يقدم وال يؤخر في أجود أنواع مياه التحلية 

بالعالم وهي مياه الكويت.
وخالل فترة الصيف ينشط طريق الزرقاء ومنفذ جابر 
األردني بالنصابني الديبلوماسيني وبهذا الطريق ستواجه 
من يؤش���ر لك في الطريق لكي تقف على س���يارات حتمل 
لوحات ديبلوماس���ية خليجية ثم يوهمك بأنه يعرف أحد 
أصدقائك أو أقاربك ثم يطلب منك ماال لكنك إن كنت تتمتع 
بالفراسة فإنك ستكتشف على الفور انه نصاب ويجب عليك 
االعتذار منه بصورة ديبلوماس���ية منسجمة مع لوحات 
الس���يارة التي تقله ثم تقول بينك وبني نفس���ك على مني 

تلعبها يابن الناس.
وهناك رسائل sms تصلك من أملانيا وغيرها من الدول 
األوروبية تطلب منك إرسال مبلغ 300 دوالر للمشاركة في 
الياناصيب، وقد سألت أحد أصدقائي املقيمني في أملانيا عن 

هذا األمر وقال لي هؤالء نصابون عرب فاحذرهم.

عبدالهادي الصالح

حتى ال تتوقف »التنموية«
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مفرح النومس العنزي

نصابون وحرامية

جوهر الحديث

الشيخ طالل الفهد االحمد الصباح »ابن الشهيد« 
من منا ال يعرف هذا االسم؟! من منا ال يفرح بعود 
احلق الى صاحبه؟! من منا ال يثق في قدرة الشيخ 
طالل الفهد على قيادة سفينة النجاة للكرة الكويتية 
والوصول بها الى بر االمان بعد ان مالت وجنحت 

عن مكانها االصلي؟!
لق���د عانت الرياضة الكويتي���ة على مدار ثالث 
سنوات من التخبط الواضح وعدم التخطيط السليم 
والقرارات املضطربة التي ادت في نهاية االمر الى 
الوصول الى مستوى متدٍن لم نكن نرضى عنه ابدا 
ولم يكن هذا من قبل هو مستوى الرياضة الكويتية 

على جميع االصعدة اخلليجية والعربية.
فعندم���ا جاء من يعيد الرياض���ة الكويتية الى 
مسارها الصحيح والى مكانتها العالية، تآمروا عليه 
وعلى من معه واتهموهم بأنهم هم السبب في فساد 
الرياضة الكويتية، ولكن جاء قرار محكمة »الكاس« 
الدولية بإنصاف من هو احق من اي شخص آخر 
بقيادة س���فينة الكرة في الرياضة الكويتية، فهو 
ابن الشهيد الذي طاملا دافع عن الكويت في جميع 
املجاالت وخصوصا الرياضة الكويتية لرفعة شأنها 
ولطاملا ص���ال وجال في احملافل الدولية والعربية 
واآلسيوية لكي تكون الرياضة الكويتية دائما في 
مصاف الدول الكبرى، وجاء االبن ليكمل املسيرة 
ويكون على درب الش���هيد ويعلي شأن الرياضة 
ف���ي بلدنا احلبيب، بل وينتش���لها مما تعاني منه 
من امراض، فهو سليل االسرة احلاكمة التي طاملا 
كان ابناؤها هم القادة املخلصني لكل املناصب التي 

تقلدوها.
فقد جاء حكم محكمة »الكاس« الدولية لكي تقول 
كلمة احلق واالنصاف بتمكني الش���يخ طالل الفهد 
م���ن منصبه كرئيس الحتاد ك���رة القدم الكويتية 
وينصف كل من وقفوا بجانبه، ويؤكد على شرعية 
انتخاب الشيخ طالل الفهد كرئيس الحتاد كرة القدم 
بعد ان مت انتخابه من قبل االندية العشرة التي مت 
حلها بقرار جائر ومتعسف من قبل الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة، فبهذا الق���رار يكون الرئيس 
الشرعي والفعلي احلالي الحتاد كرة القدم الكويتية 
هو صاحب احلق وصاحب االجنازات الكبيرة في 
مجال الرياضة سواء على مستوى الكويت او على 
مستوى نادي القادسية الذي ترأسه لعدة سنوات 
هي خير سنوات النادي وحقق معه الكثير والكثير 

من البطوالت.
وجود الشيخ طالل في هذا املنصب سوف يعطي 
الرياضة الكويتية وبخاصة كرة القدم دفعة قوية 
الى االمام والى التقدم واحلصول دائما على ما تريد 

النه دائما يعرف كيف يسير والى اين يسير.
لقد دعا الش���يخ طالل الفهد احلكومة واملجلس 
الى القيام بدورهما املنوط بهما في معاجلة االزمة 
الرياضية وضرورة استغالل الواقع اجلديد حملو 
اخطاء املاضي وصياغة حاضر بنهج جديد يغلق 
ابواب التالعب والتآمر في وجه العابثني والطامحني 

بابقاء نار االزمة بني بني الوطن الواحد.
نحن معك في كل ما تقوله، نحن نحب الكويت 
ونعشق الرياضة الكويتية، لذا نناشد كل مسؤول 
بالرياضة الكويتي���ة ان يتم نبذ اخلالفات بني كل 
املجتمع الرياضي وان نبعد السياسة عن الرياضة 
وان جنعل ربان السفينة يس���ير بها الى الطريق 
الصحيح ومند له يد العون واملساندة والدعم الذي 

يحتاجه الجناح هذه املسيرة.
الش���يخ طالل الفهد االحمد الصباح، لك منا كل 
التحية واحل���ب واالحترام والتقدير ملا قدمته وما 
سوف تقدمه للرياضة الكويتية لكي تظل الكويت 
ورياضتها دائما في مصاف الدول املتقدمة، وفقك 

اهلل الجناح شأن الرياضة الكويتية.
alialrandi@hotmail.com

ظهرت علينا صحف 
الثالثاء مبنشتات  يوم 
كبيرة تبشر املعسرين 
ب���أن اللجن���ة املالي���ة 
اقرت  مبجلس االمة قد 
لهم القانون، وذكرت لهم 
ان القروض بال س���قف 

وبال حدود، والصحافة بطبيعة احلال تتسرع في 
نشر مثل هذه االخبار املثيرة، وخاصة انها تدغدغ 
عواطف الن���اس، وبهذا اصبح مجلس االمة يوزع 
املال العام بشكل هبات وكوادر جديدة وفك ديون 
املعسرين وكأنهم اصبحوا حامت الطائي يوزعون املال 

العام تبذيرا وتنفيعا من دون حسيب أو رقيب.
اصبحنا نعيش صرع���ات جديدة، وصار املال 
العام ي���وزع منه بالقناطير وكأننا قد وقعنا على 
كن���ز بال صاحب، وكأن هذه االموال ليس���ت ملكا 
للناس جميعا، وال ميكن ان تصرف على العابثني 
واملستهترين واملبذرين بأموالهم على حساب املال 
العام، وكأنه ال يوجد لهذه االموال صاحب يرفض 
ان ي���رى مثل هذا التبذير بأم���وال الناس واموال 

اجيال املستقبل.
اال ترون معي يا أيها الناس، أن نهب املال العام 
صار قاعدة ميس���رة وخاصة اذا قرر مجلس االمة 
ان يصدر قانونا بالغاء جميع ديون الناس ولكن 
من دون س���قف، ولكن بالنس���بة للمعسرين فهم 
يفكرون في فك عسرهم من دون سقف اي يصرف 
لهم من دينار واحد الى املاليني دون قيد او حساب. 
وماذا يفعل الناس خ���ارج الكويت الذين يقرأون 
هذه املنش���تات؟ أال يدفعهم ذلك الى االستهزاء بنا 
والس���خرية من عقولنا؟! كيف ان احوال ش���عب 
بكامل���ه تدمر وفقا لقانون يصدر عن مجلس غير 
مسؤول هدف كل اعضائه هو دغدغة عواطف الناس 
والضحك على ذقونهم بوعود كاذبة تش���جع على 

االسراف والتبذير دون قيد او رقيب؟!
ارحموا الكويت يا ناس، ويكفيها سمعة سيئة 
في اخلارج بسبب ما يصدر عن اعضاء مجلس االمة 
وصحافتنا املبالغة حول مخالفتهم حلقوق االنسان في 
الكويت او بسبب ما يدعيه البعض من ان الكويتيني 

يستعبدون االجانب، رغم 
ان االخ د.محمد العفاسي 
وزير الش���ؤون رد مثل 
هذه االتهام���ات، ويرد 
بأن الكوي���ت هي واحة 
امن وامان وفيها سلطة 
قضائية مستقلة تطبيق 

القانون بأمانة عن اجلميع.
هذا ما فعلناه بالنسبة للرد على هذه االتهامات 
اجلائرة على الكويتيني، ولكن كيف نرد على هذه 
الشطحات الفكرية التي تريد ان حتقق من وراء تبذير 
املال العام مكاسب انتخابية فقط، وال يفكرون مبا 
يعرض سمعة الكويت من ردود فعل سيئة لدى كل 
من يقرأ او يسمع هذه االدانات عن الكويت، ويؤثر 
كثيرا على نظرة الناس للكويتيني باعتبار انهم شعب 
مسرف يبدد امواله وفقا لقانون يصدر من مجلس 

االمة حتى لو لم يوافق عليه مجلس االمة.
اقل ما ميكن ان نقول عن مثل هذا التصرف هو 
ان الواجب يحتم علينا ان جنعل الكويت تبدو على 
حقيقتها ومننع االس���اءة اليها، وان نقف جميعنا 
خلفها مدافعني عنها على جميع املستويات، ويجب 
علينا ان نخدم انفس���نا، وان نحترم عقولنا واال 
نتصرف اي تصرف به اس���تهتار، واملال العام هو 
امانة لدى اجلميع، ولستم انتم فقط امناء عليه يا 

اعضاء مجلس االمة.
عودوا الى صوابكم، وارحموا بلدكم الن مثل هذا 
الضرر املادي واملعنوي اصالحه صعب بعد ان يتحقق 
الدمار الذي يسببه. وستبقى الصورة السيئة عنا 
ف���ي اذهان من يقرأ هذه االخبار، ويعتبروننا اننا 
مبذرون، وال ننظر باحترام الى املال العام، وال نفكر 
في غدنا بأن نعيش يومنا اما من سيأتي بعد اآلن 

فال يدخلون في حساب امثال هؤالء االشخاص.
فلنقف بقوة ضد هذه التصرفات، وال نس���كت 
عن هذا التطاول على نهب املال العام، وادعو اهلل 
سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت من سوء نوايا 
امثال هؤالء الذين همهم الوحيد هو نهب املال العام، 
وال يهمهم ما س���يحصل ملن سيأتي بعدهم، ومثل 

هذا التصرف هو منتهى اجلهل واالنانية.

وين رايحني؟ سؤال 
يتكرر على مسامعنا في 
كل حلظة نش���اهد فيها 
ه���ذه الفوضى العارمة 
التي تبثها بعض القنوات 
الفضائية يوميا والتي 
تخصصت في دق اسفني 
ب���ني اطياف  التفرق���ة 

الشعب الكويتي س���عيا منها لتفرقتنا الى قبائل 
وحاضرة سنة وش���يعة، ولم تقف عند هذا احلد 
فق���ط بل وصلت بهم اجل���رأة الى احتراف الكذب 
وتضليل ال���رأي العام في االنتقام من خصومهم، 
وبالتالي فمن الطبيعي ان نتساءل كمواطنني هل 
هذه اجلرأة في إهدار كرامات الناس وضرب مكونات 
املجتمع على هذه الفضائيات اتت من فراغ ام من 
واقع تخ���اذل حكومي واضح م���ع تصرفات تلك 
القنوات غير اإلعالمية! الكل يدرك ان احلكومة هي 
من تركت احلبل على الغارب وجلست لتتفرج على 
هذا »الزار« وهذا السبب الذي شجعهم على محاولة 
تدمير كل ما هو جميل في هذا الوطن والعمل على 
متزيق املجتمع وتفتيته ليحققوا اجندتهم اخلاصة 
التي يعملون ألجلها جاهدي���ن، محاولني تفريق 
ابناء الشعب الكويتي الى مجموعتني والفصل ما 
بينهم اضافة الى توزيع صكوك الوطنية واالنتماء 
للوطن كيفما يريدون امام العالم بأسره، واصبح 
الش���عب الكويتي في نظر العالم شعبا مزدوجا 
ليس له والء لوطنه، ولم يكتف هذا اإلعالم الدخيل 
على اإلعالم بهذا القدر من اإلس���اءة والتبجح بل 
األدهى واألنكى واألمّر محاولتهم الرخيصة خلق 

نوع من الصراع ما بني 
نواب املعارضة واألسرة 
احلاكمة وتصوير األمر 
على أن هناك من يعارض 
احلكم ال احلكومة وهذا 
تدليس كبير وبعيد كل 
البعد عن الواقع، فالكل 
يعلم ان اسرة احلكم في 
الكويت لم تكن يوما من االيام محل اختالف عبر 
التاريخ والش���واهد على ذلك كثيرة اقربها الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت من قبل طاغية العصر 
املقبور صدام حسني وكيف عجزت االستخبارات 
العراقية عن العثور ولو على مواطن كويتي واحد 
يقبل التعاون معهم ضد اسرة احلكم وعلى رأسهم 
املعارضة آنذاك فاملؤمتر الشعبي الكويتي في جدة 
جسد التفاف ابناء الكويت حول القيادة الشرعية 
والتمسك باسرة احلكم، لذلك نقول لكل من يحاول 
ان يتاجر بحب هذه االسرة الطيبة ان يخاف اهلل 
في الكويت وشعبها فاألسرة احلاكمة لها مكانتها 
في قلوب كل ابناء الش���عب الكويتي وتقف على 
مسافة واحدة من جميع اطياف املجتمع الكويتي 

دون تفرقة.
نقطة مهمة: هناك من يرفع على الفضائيات وامام 
العالم بأس���ره شعار »نبيها هيبة« واملقصود بها 
هيبة االسرة احلاكمة وهذه الشعارات مبثابة اساءة 
بالغة في حق االس���رة والش���عب الكويتي فهيبة 
االسرة من هيبة الشعب وال يوجد مواطن كويتي 

يقبل بهذا الشعار.
m.almashan@hotmail.com

القضية صارت »نهيبة«

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

نحن معك ياشيخ طالل

علي الرندي

من الديرة

وين رايحين؟

محمد المشعان

بيني وبينك


