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الذين يرغبون في تأجيل مناقشة الدستور ألن 
الوقت غير مناس���ب خصوصا هؤالء الذين لهم 
بصمات واضحة في كثير من املواقف الوطنية، 
وال نكن لهم إال كل التقدير ملا نعرفه عن ماضيهم 
الواضح. ولكن أحب أن أقول لهؤالء الس���ادة إن 
السنوات القادمة س���تكون أصعب من حاضرها 
فيما يتعل���ق بهذا املوض���وع ألن الرجال الذين 
عايشوا الدستور وواكبوا مس���يرته منذ عقود 
بدأوا يتقلصون عن الساحة التي كانوا يتربعون 
عليها ولهم فيها صوالت وجوالت يعرفها القاصي 
والداني، وسوف تأتي األيام بجيل تتخلله املزايدات 
وكثرة الضجيج والتصفيق والتكسب االنتخابي. 
وق���د بدأت طالئعهم تتحدث عن جترمي من يريد 
تنقيح بعض مواد الدستور التي لم يفعل بعض 
منها حت���ى اآلن، والبعض اآلخر بدأ ُيخترق من 
قبل القافزين والساعني إلضعاف املكونات للنظام 
وس���لطاته، وهذا أمر ال ينبغي السكوت عنه أو 
تأجيله. فال تتركوا هذه التركة البنائكم وأحفادكم 
ووحدوا مواقفكم واصقلوا دستوركم حتى يتماشى 
مع فقه الواقع حتى يكون أكثر انضباطية ورادعا 
لكل من ال يفهم احلري���ة والدميوقراطية إال من 
زاويته االنفالتية واملستفيدين من حالة الهيجان 
اللفظي واملواقف البيزنطي���ة التي ال تغني وال 
تس���من من جوع، من جانب اش���خاص يسعون 
إلعادة انتخابهم مرة أخرى أو أشخاص يهيئون 

أنفسهم لالنتخابات القادمة..

اقتراح

نقترح إنشاء مجلس أعيان يضم أصحاب الرأي 
واخلب���رة واألكادمييني الذين يحتاج إليهم البلد 
القضايا االس���تراتيجية  الفيصل في  ويكونون 
التي تهم البالد والعباد والتي عطلها الصراع بني 

املجلس واحلكومة.
جيب���ك ف���ي  مفتاح���ك  الي���وم 

ن���دري ش���و بيصير وبك���ره ما 
واح���رص عل���ى ج���ذب الس���يب

الهي���ر وس���ط  الغاص���ة  ت���رى 
وأخ���ذ النصيح���ة كأن���ك ذي���ب

تش���ير ال  صي���دك  وس���ناره 
الوق���ت ل���و ط���اب ل���ك ينع���اج

بعدين���ي زان  ل���و  يع���وج 
مواج محمل���ك  ت���رى  واح���رص 

والسيف مخلوط بالطيني )الشاطئ(

يا عيني على الكويت ما فيه مثلها

حذرنا من مناقصات علي بابا وهول الليل أبرق 
عباه ونريد أن نتساءل ملاذا ال نطرح املناقصات 
خليجيا مع إعطاء املقاول الكويتي زيادة نسبة 

10% تشجيعا له حينما ترسو عليه.
أم اننا نعمل مببدأ املثل الذي يقول )خل القرعا 
ترعى( وهنا أحب أن أس���أل عن تكلفة مشروع 
الب���ث الرقمي في جميع روافده فضائيا وأرضيا 
والذي سوف يقام خلدمة اميركا الالتينية وجنوب 
شرق آس���يا وعلى كل حال الشرهة ليست على 
هذا وذاك إمنا الشرهة على الذي يستحقها وهو 

أهل لذلك.

ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد

مطلق الوهيدة

رأي

في ظل األزمات 
مع���ادن  تتض���ح 
الهيئ���ات وتظه���ر 
خفايا املؤسس���ات 
والشركات ويتبني 
للجميع من الثابت 
ومن هو في شتات، 
وخير دليل على هذا 

الكالم ما حدث خالل األزمة االقتصادية العاملية 
الت���ي انهار فيها من كنا نظ���ن انهم كاجلبال 
الراس���يات ولكنهم في عشية وضحاها كانوا 
رفاتا، وعلى النقيض رأينا بكل فخر واعتزاز 
بيتنا »بيت التمويل الكويتي« واقفا راس���خا 
كاجلبال الراسيات ال تراه ارتبك وال ماج وال 
سرح معظم العاملني فأصبحوا مشردين، وال 
هدد بخفض املرتبات حتى يحتفظ مبا يدعون 
ان���ه ثبات ولكن على النقي���ض بدأ في زيادة 
االهتمام بالعاملني حتى يشعروا باألمن الوظيفي 
واالستقرار النفسي وبدال من سياسة الفصل 
السائدة أضاف اليهم العشرات من شباب وبنات 
الكويت وكأن شيئا لم يكن وأزمة لم متر، وبعد 
ان اطمئ���ن عليهم حتول الى غيرهم وفكر في 
شأنهم فكّرم أوائل الثانوية العامة واملتفوقني 
في كلية الدراس���ات العليا وكذلك املتفوقون 
في دولة البحرين حيث قدم لهم تذاكر س���فر 
مجانية، باإلضافة الى مس���اهماته في بعض 
األنشطة الصحية ورعاية العديد من البرامج 
الرياضية اخلاصة بالشباب، ناهيك عما يفعله 
لنصرة وعزة القرآن الكرمي فقد طبع أكثر من 
مليون نس���خة مترجمة بجميع اللغات حتى 

ينال الفضل والدعاء 
من جميع اجلهات، 
وحتى املعاقني وذوي 
االحتياجات اخلاصة 
ش���ملهم بعطف���ه 
وأغدق عليهم كرمه 
فأنشأ لهم منتجعا 
سياحيا في منطقة 
الزور بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 
وال عجب في ذلك ألن البنك دائما يسعى ليكون 
في الصدارة وفي كل ميدان وتكون له يد في 
كل كيان ألن الرغبة فيه عالية واإلقبال عليه 
متزايد فهو يقدم أفضل خدمة للعمالء وأفضل 
تدريب للعاملني، مما حقق له أكبر ريع اقتصادي 
واجتماعي ألن مشاريعه في كل مجال، و»بيتك« 
في كل ميدان. وعندما نسمع بهذا النجاح الكبير 
فال عج���ب في ذلك ألن وراء ذل���ك كله نخبة 
من األبطال الرجال الذين حملوا على عاتقهم 
مسؤولية الوطن ليكون في عزة وثبات فترى 
رئيس مجلس اإلدارة بدر املخيزمي يدير اللقاءات 
ويحضر الندوات، والرئيس التنفيذي محمد 
العمر معه على الدرب في رفعة وثبات، ناهيك 
عن املساعدين الشجعان الذين أثبتوا للجميع 
انهم كوادر وطنية غير عادية وان حبهم لعملهم 
فاق طموحهم فترى املساعدين محمد الفوزان 
الثاقب وعبدالعزيز اجلابر يتحركون  وعماد 
في كل مي���دان بحثا عن اجلديد املفيد، فبارك 
اهلل سعيهم وسدد رميهم وأعلى شأنهم وأكثر 

من أمثالهم.
A.alsenan@windowslivem.com

»بيتك« نموذج يحتذى به

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

ومضة

«األثرياء اجلدد« مصطلح ال يظهر عادة في أي بلد إال بعد تعرض ذلك 
البلد لهزة عنيفة س���واء في مشهده السياسي أو االقتصادي، كأن يتغير 
كامل نظام احلكم س���واء عن طريق ثورة أو انقالب أو حتى بسبب حرب 
ويعقب ذلك التغيير عادة تغير كامل في وجوه الالعبني األساس���يني في 
املش���هد السياس���ي وحتديدا األثرياء فيغيب أثرياء املرحلة السابقة أو 

يتقلص دورهم ويظهر »األثرياء اجلدد« ويتكاثرون فجأة. 
أما »األثري���اء اجلدد« في الكويت فال عالقة لهم مب���ا ذكرته أعاله، ف� 
»أثرياؤنا اجلدد« باسم اهلل ما شاء اهلل عليهم يظهرون فجأة ويتكاثرون 
بال مقدمات، والغريب في أمر ظهور األثرياء لدينا أنه غير مرتبط سوى 
مبوس���مني إما حل املجلس أو إقالة احلكومة أيهما يسبق اآلخر، فمع كل 
ح���ل مجلس أو حتى انتهاء فصل تش���ريعي يظهر م���ا ال يقل عن 12 من 
األثرياء اجلدد وعادة ما يكون بعضهم إما أعضاء مجلس أمة س���ابقني أو 
قياديني س���ابقني في الدولة، ومبا أنه ال يوجد لدينا كشف ذمة مالية وال 
توج���د لدينا إحصائية حقيقية ملعرفة عدد األثرياء اجلدد في كل مرحلة 
ف���ال ميكن حصرهم عمليا، ولكننا جميعا نعرف أن عددهم اآلن يفوق ال� 
100 وذلك لو قمنا باحتس���ابهم بدءا من العام 1996 حتى اليوم أي منذ 14 

عاما مبعدل 10 أثرياء جدد كل سنة.
بدون وجود كش���ف ذمة مالية بل ورقابة مالية حقيقية ال أحد يعرف 
على وجه الدقة مصدر ثروات معظمهم، لذا جند أن احلديث عن أي شخص 
منهم دائما ما يأتي ملفوفا برائحة الشك واإلشاعات التي تبدأ بأنه »قبض 
من احلكومة« أو »هو مجرد واجهة لفالن« و»اهلل يبارك باملناقصات« أو 
»يا معود القصة غسيل أموال« وهي وإن كانت مجرد إشاعات ال أكثر، إال 
أنك لو س���ألت أي شخص في الديوانية عن أي من هؤالء األثرياء اجلدد 
فستجد سلسلة من التخمينات التي عادة ما تطعن في قلب ذمة »الثري 
اجلدي���د«. وأذكر أن أحد أصدقائي قبل عامني حدثني عن قصة صديق له 
حتول في غضون أش���هر س���تة إلى ثري ميتلك شركة برأسمال يتجاوز 
امللي���ون دينار وروى صديقي حكاية صديقه »الثري اجلديد« قائال: كان 
يس���تلف مني 40 و50 دينارا ليشتري حليبا ألطفاله األربعة وغاب عني 
أكثر من 6 أش���هر والتقيت به بعدها في مكت���ب فخم بالعاصمة هو مقر 
لشركته املليونية وسألته ضاحكا »يافالن من أين لك هذا؟« فأجابني»في 

هالبلد ال تسأل عن شيء وأنت بخير«.
صديقي ال أش���كك بروايته لسبب أنه ما من مبرر واحد يدعو صديقي 

للكذب الذي قدم لي اسم »الثري اجلديد« كامال.
في ظل غياب كامل الشفافية عن مصادر ثروات بعض األثرياء اجلدد 
ال مجال وال مناص من أن يتم طرح قانون كش���ف الذمة املالية و قانون 
»من أين لك هذا؟« وهما القانونان اللذان حترص احلكومة على رفضهما 

في كل مرة يتم التلويح بهما.
فهل جترؤ احلكومة على أن تفتح الباب لهذين القانونني قبل أن يصبح 
في كل »سكة« و»عاير« في البلد ثري جديد ال نعرف كيف أو من أين أو 

ملاذا حصل على ثروته.
العام املاضي فتحت ملفات ثراء مئات األشخاص في الكويت ووضعت 
حتت مجهر التحقيق ولكن شيئا ما أو شخصا ما أو أمرا ما حال دون أن 
نعرف ما الذي حصل في التحقيق معهم وهو التحقيق الذي جاء في إطار 

تفعيل قانون مكافحة غسيل األموال.
وم���ع هذا كله اجلماعة يتأملون خي���را في أن خطة تنميتهم املليارية 
س���تنجح وس���تعبر بنا إلى فضاءات القرن احلادي والعشرين، رغم أن 
أقصى ما س���تفعله تلك اخلطة هو أنها ستزيد من عدد »األثرياء اجلدد« 
من أصحاب الث���روات غير املعروفة املصدر، وأعتقد أنه كلما ظهر »ثري 

جديد« واحد يظهر في مقابله 1000 فقير كويتي جديد.
يا سادة بال ش���فافية وال قانون من أين لك هذا أو قانون كشف الذمة 
املالية فلن تزيد طني بلدنا إال بلة، ولن تصبح هذه اخلطة التنموية املليارية 
سوى بوابة لتنامي عدد األثرياء اجلدد وال عزاء للفقراء الذين سيزيدون 

ألف شخص مع كل ثري جديد تلقي به على أرضنا سماء خطتكم.
 Waha2waha@hotmail.com

علشان محد يرفع علّي قضية وعلشان ما يقدرون يالحقوني قضائيا.. 
قررت أن اكتب من دون انتقاد..!

ألنه أصبح من السهل اليوم أن ترفع على كاتب قضية إذا انتقد ولكن 
الذكاء هنا من الكاتب أن يكتب من دون انتقاد والس���بيل الوحيد له هو 

املديح..!
فاحلمد هلل رب العاملني حكومتنا من أفضل احلكومات بالعالم والوزراء 
من أفضل الوزراء على مر العصور، وال توجد أي مشكلة سببها احلكومة 
فاملاء والكهرباء بكل بيت دون انقطاع ووزارة التربية ال يوجد بها موظف 
واحد متقاعس عن عمله، وال توجد جرائم كثيرة بالكويت س���وى أوالد 
يهاجمون أوالدا آخرين )بالنباطة( ومستشفياتنا بالكويت ُيتنافس عليها 
عامليا وأفضل ما في مستشفياتنا التشخيص وعدد األسّرة باملستشفيات 
الذي يزيد عن عدد املرضى، وكل كويتي لديه بيت خاص له فالسكن اخلاص 
يوزع بعد أسبوع من الزواج، والطرق لدينا سالكة وال توجد أي زحمة، 
ومحطة مشرف سببها عامل حفر حفرة كسر باخلطأ بايبا صغيرا جدا، 
ومصانع أم الهيمان تبعث بخورا وطيبا لس���كان أم الهيمان، وتلفزيون 
الكويت أفضل تلفزيون مش���اهدة من ثالثة أرباع سكان الكرة األرضية، 
وأكثر املوظفني التزاما بالدوام هم في بلدية الكويت، والرياضة بخير وال 
توجد أي مشاكل بها، وال يوجد غالء أسعار بالكويت بل أمتنى من التجار 
أن يرفعوا األسعار فليس معقوال أن نشترى ب� 20 دينارا جميع لوازمنا 
كأسرة ملدة شهر! نريد أن يزيدوا األسعار الن مواطني الدول املجاورة كلهم 
يشترون من الس���وق الكويتي ويزاحمون الناس هنا، وال توجد مشكلة 
اسمها فوائد القروض للمواطنني، وال توجد مشكلة اسمها البدون، وأيضا 
جميع أعضاء مجلس األمة من أفضل األعضاء فنيا وتش���ريعيا ورقابيا 
وال يوجد نائب واحد مقصر في عمله واالستجوابات واألسئلة ما هي إال 
)غش���مرة( ودعابة بني النائب والوزير وكل أعضاء مجلس األمة هدفهم 
مصلح���ة الكويت وأهلها وال يوجد نائب واحد اس���تفاد ماديا أو معنويا 
من كرس���يه النيابي. ولهذا قررت أن انتقد سياسات الدول املجاورة ألنه 

ال يوجد بالكويت أي شيء أستطيع أن أنتقده!
م�ن الفري�ة: آه يا وطن بناه األجداد ولم يقّدر هذا البناء أغلب األبناء، وآه 
يا ش���باب تاهوا بني التكتل واملعايير وآه يا أطفال ال يحفظون النش���يد 

الوطني.. كامال..!
reemw25@hotmail.com

ذعار الرشيدي

أثرياء الكويت الجدد.. 
من أين لكم هذا؟
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ريم الوقيان

موتوا حّره..!!

ريميات

خ�الل اجللس���ات 
املق�بلة س��ي�ن�اق��ش 
مجلس االمة قانون 
املب���ك�ر  التق���اع���د 
الكويتية،  للم���رأة 
هذا القانون الذي له 
مؤيدون لهم اسبابهم، 
وفي الوقت نفس���ه 

هناك م���ن يعارضه وكذلك له���م قناعاتهم بهذا 
اخلصوص.

بقناعتي الشخصية ان الكثير من القوانني التي 
تخص املرأة، مثل الوضع واالمومة والتقاعد املبكر، 
والتي فجأة، سبحان اهلل، ادرك اخواننا النواب 
باملجلس اهمية اقرار مثل هذه القوانني املتعلقة 
باملرأة ومثل ما يقال بالكويتي »ال تستانس���ني 
مو علشان سواد عيونچ« لكن لغرض في نفس 
يعقوب، منها املصالح الشخصية، واعتقد االكثرية 

يعلم بها واحلديث عنها ممل وماخوذ خيره.
اعتقد هناك فئة ستؤيد وبشدة هذه القوانني 
وخاصة موظفات القطاع احلكومي وازواجهن الذين 
اساسا مت تعيينهم بواسطة هؤالء النواب ومنهم 
من تسبب بالتكدس والتخلف الوظيفي ال شغلة 
وال مش���غلة، ريوق وأكل واستأذان ومرضيات، 
باالضافة الى نسبة كبيرة من املوظفات اللواتي 
يطالنب بالترقيات وما يهمهن هو تس���لم الراتب 
دون حتقيق اي انتاجية، ومتر السنون وتصل 
الواحدة منهن الى سن التقاعد، واآلن »املبكر« يا 
اهلل هدية قيمة يقدمها النواب للموظفات من هذه 
الفئة على طبق من فضة وعلى حساب الدولة، 
عكس املرأة العامل���ة بالقطاع اخلاص والبنوك 
والتي ومن دون حتيز، ليس لديها الوقت لشرب 
القهوة احيانا والتي حتاول دائما االبتكار والعمل 

والتجديد لتطوير نفسها.
لنأخذ املوضوع بجدية أكثر وموضوعية واهمية 
وذلك للمصلحة العامة وملستقبل بلدنا وخاصة 
بناتن���ا فاذا فعال طبق ه���ذا القانون فبرأيي ان 
في���ه تدميرا للمرأة الكويتية املنتجة واملخلصة 

ذات اخلبرة والكفاءة 
بطريقة غير مباشرة 
وباالخ���ص في ظل 
هذه الظ���روف التي 
الدول���ة  حت���اول 
فيه���ا تطبيق خطة 
التنمية واملش���اريع 
وال�خ��صخ��ص������ة 
»للرجال فقط عند بعض النواب« أي ابعاد املرأة 
عن الدور التنموي، لنأخذ مثاال بسيطا هل لدى 
وزارة التربية االستعداد بكل سهولة للتفريط في 
املدرسات والتنازل عن الكوكبة صاحبة اخلبرة 
وتش���جعيهن على التقاعد املبكر »قعدي ببيتچ 
وييچ راتبچ الى حسابچ« هل ضمن خطة النواب 
ابعاد املرأة من اجل راحتها الستبدال املدرسات 
باملدرسني في مدارس البنات حتى يتم سيطرتهم 

بشكل كلي على كل املواقع؟
اعتقد ان في ذلك ارتكابا للكثير من اجلرائم 
بحق دولتنا اذا ما طبق���ت هذه القوانني، منها 
بذخ وتبذير اموال الدول���ة باملاليني لفئة غير 
منتجة، وقد تكون غير منتجة حتى في بيتها، 
لنكن واقعيني وصريحني فمعظمنا نحن النساء 
لدينا املربيات والعامالت مبنازلنا ونترك بيوتنا 
وحتى اوالدنا اثناء فترة الضحى معهن، كثيرات 
يذهنب فقط للجلوس باالسواق مع صاحباتهن، 
ونتساءل كذلك كيف تتساوى املرأة الطموحة 
واملخلصة مع من تريد الراتب فقط؟ األهم في هذا 
كله هو احملاولة للرجوع باملرأة لعصر جداتنا 
»انتي شغلچ تطبخني وتغسلني وحتملني وتربني 
عيالچ يعني مالج اال بيتچ وريلچ« متناسني اننا 
بعصر العومل���ة واالنترنت واآلي فون والبالك 
بيري والناس وصلت للمريخ، اخلالصة العمل 
هو العمل فكل م���ن الرجل واملرأة يؤدي دوره 
كامال اذا كان هذا العمل ملصلحة البلد وتنميته 
واالهم من كل هذا م���ا يحققه العمل من تأمني 

ملستقبل اوالدنا.
n.aldarwesh@oula1.com

»المرأة والتقاعد المبكر«

نوال الدرويش

رأي


