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من »شبرة اخلضرة« أعلن وزير التجارة أحمد الهارون 
أن وزارته لن تسمح ألحد بالتالعب في األسعار خالل الشهر 
الفضيل، من »ش���برة اخلضرة« وليس من أي مكان آخر، 
وال أعلم سر اختيار الوزير الهارون ل� »الشبرة« حتديدا 
ليطلق منها تصريحه التحذيري، فلَم لم يختر البورصة 
معقل تداول أسهم جميع الشركات مبا فيها شركات األغذية 
املتحكم الوحيد و»احلقيقي« في األسعار وليس »حسني« أو 
»محمد« أو »مصطفى« باعة »الفجل« و»الرويد« و»البقل« 

في »شبرة اخلضرة« حيث جال الوزير؟!
لَِم لم يختر أن يطلق تصريحه من غرفة التجارة مثال، 
ب���ني الهوامير، أو من مبنى احت���اد اجلمعيات التعاونية، 
بني مس���اعدي وأذرع الهوامير؟! لَِم قام بزيارته املفاجئة 
على باعة الطماطم واخلي���ار والبطيخ وليس على باعة 

الشركات املقفلة؟!
كان ميكنني ش���خصيا أن أصدق و»ابلع« قصة جولة 
الوزير املفاجئة لو انها متت في أي مكان آخر عدا »الفرضة«، 
أما وقد اخترت يا سعادة الوزير الفرضة لتوجيه حتذيرك، 
فأنا على يقني بان األسعار ستبلغ سماء لن تطالها أيادي 
كثير من املواطن���ني والوافدين الذين تعلقوا بأمل صرف 
الروات���ب مبكرا الذي ألقاه زميل���ك وزير املالية مصطفى 
الشمالي ثم غّيب صوته بعد ان أطلق حلما وهميا وأغلق 

هاتفه النقال.
وبني حتذير وزير التجارة وتصريح وزير املالية استذكر 
جملة س���اخرة قالها لي أميركي ذات مرة عندما اكتش���ف 
جتاوزا فاضحا في أحد املش���اريع الذي كنت أعمل به قبل 
14 عام���ا ولم يتخذ أي اجراء بح���ق املقاول، فقد فقال لي 
األميركي وبعد أن انتهى التحقيق في التجاوز إلى ال شيء، 

»مرحبا بك في الكويت«.
Waha2waha@hotmail.com

شيء جميل أن يطبق القانون بصفة دائمة على املخالفني 
وليس على حسب املزاج، وقد أطلعتنا الصحف خالل األيام 
املاضية على جوالت تفتيشية قامت بها فرق البلدية على 
احملالت التي تتداول املواد الغذائية في مختلف احملافظات، 
ومتكنت تلك احلمالت من رصد العديد من املخالفات التي 
حتتاج إلى وقفة جادة حملاسبة كل متقاعس عن عمله، ما 
تس���بب في ارتكاب جملة من املخالفات التي طالعتنا بها 
»األنباء« في عددها األحد املاضي على الصفحة األولى، ما 
يدفع اإلنسان لالبتعاد عن بعض املطاعم بسبب املخالفات 
التي يشيب منها رأس الطفل واملتمثلة في وجود حشرات 
زاحفة وصراصير ممزوجة بالكاكاو لتصنيع احللويات، 
وفي املقابل شاهدنا في اليوم نفسه جولة لبلدية اجلهراء 
عل���ى احملالت التي تتداول امل���واد الغذائية وكان معظمها 
مطاع���م وحصيلتها كانت إغ���الق 11 محال مخالفا، وقبلها 
بلدية مبارك الكبير والتي س���جلت العديد من املخالفات 

بحق املخازن في منطقة صبحان. 
تتابع اجلوالت لم يبني لنا قوة البلدية، بل كان األولى 
أن تس���تر تلك العيوب، بدال من بثها على وسائل اإلعالم، 
والذي يبني انعدام اجلانب الرقابي على بعض احملالت حتى 
جترأت على ارتكاب كل تلك املخالفات التي لم تكن وليدة 
الساعة، بل كان أغلبها متعلقا بالنظافة العامة، فهل أصبح 
جهاز البلدية يتصيد املخالفات فقط خالل اجلوالت اإلعالمية 
متناس���يا عمله األساسي املتعلق بصحة الناس؟ ماذا كان 
سيحل باملواطنني واملقيمني لو لم تكن هناك مناسبة مثل 
قدوم شهر رمضان.. لوجدنا مستشفيات مبارك واجلهراء 
والعدان تعج باملرضى بسبب تقاعس البلدية عن دورها 
الرقابي، لذلك يتوجب على وزير األشغال ووزير البلدية 
د.فاضل صفر أن يضرب بيد من حديد ويطبق مبدأ الثواب 
والعقاب على من يتقاعس عن عمله س���واء كان مديرا او 
موظفا، بدال من تباهيهم وظهورهم في وسائل اإلعالم، ألن 

صحة الناس أمانة في عنقك يا دكتور. 
البلدية يكم���ن عملها في الرقابة عل���ى كل ما يتناوله 
اإلنس���ان واملضحك في األمر أنها وضعت بطاقة تفتيش 
في كل مطعم او محل بيع املواد الغذائية متكن املفتش من 
ان يثبت جولته اليومية على احملالت، ولكن تلك البطاقة 
أصبحت في طي النسيان، والسؤال الذي يطرح نفسه أين 
دور هذه البطاقة؟! أال تعتبر الدليل الرسمي على تقاعس 
املوظفني، فالبد من تأصيل مبدأ العقاب في البلدية بدال من 
التأشيرات املعهودة على النشرات اليومية املتعلقة بأخبار 
البلدية والتي تناقلتها الصحف اليومية والتي حتمل الثناء 
والشكر وما شاهدناه في جوالت األسبوع املاضي يحتاج 

إلى توبيخ وليس شكرا.
> > >

أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، والشعب الكويتي مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
أعاده اهلل علينا وعلى عموم املسلمني بالصحة والعافية.

بين تحذير الهارون وتصريح الشمالي
»مرحبا بكم في الكويت«

ذعار الرشيدي

الحرف 29

خالد العرافة

رمضان كريم

إشارة

قناة »التربية«

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

يعاني كثير من الطلبة في جميع مراحلهم 
الدراسية )ابتدائي � متوسط � ثانوي( من 
الدراسية  صعوبة استيعاب بعض املواد 
مما قد يؤدي إلى توجه بعض األس���ر إلى 
الدروس اخلصوصية لتقوية أبنائهم، رغم 
ان بعض األسر ال تقدر على حتمل مصاريف 
هذه الدروس، وجند أن وزارة التربية في 
السابق حاولت القيام بحل هذه املشكلة من 
خالل دروس التقوية التي نظمتها بعض 
املدارس بعد انتهاء الدوام بعدما الحظت 
إدارات املدارس أن مستوى كثير من الطلبة 
في انخفاض مستمر في بعض املواد، ولكن 
لألس���ف أصبح هذا املشروع غير موجود 
اآلن، ويرجع هذا ألس���باب كثيرة ونحن 
هنا لن نخوض في مناقشة هذه األسباب 
ولكن إليجاد بعض احللول لكي نقدر أن 
نساعد الطلبة في وصول املعلومة وأيضا 

مساعدة األسر. 
باألم���س القريب قرأنا ف���ي الصحف 
اليومية تصريحات لبعض املس���ؤولني 
عن بث قناة خاصة لوزارة التربية وأنهم 
بدأوا بتشكيل جلان لوضع إستراتيجية 
لهذه القناة، وقبل البث واإلعالن عن هذه 
القناة نأمل أن يكون احملور الرئيسي لها 
هو تفعيل دروس التقوية، والسؤال هنا 

كيف يتم ذلك؟!
البد في بداية األمر من عمل دراسة شافيه 
ووافية عل���ى هذه الدروس التي تقدم من 
خالل املواد الدراسية بجميع مراحلها ويسهل 
على الطالب فهمها. »يعني باملختصر املفيد 

مو حشو برامج على الفاضي«.
اختيار الوقت الذي تذاع به تلك الدروس 
»يعني مو نفس ربعنا في االعالم يبثون 
البرامج املهمة إما في وقت الظهر أو منتصف 

الليل عشان ماحد يجابلهم«.
البد من البحث عن عنصر التش���ويق 
واجلذب للطلبة لتلك النوعية من البرامج 
التعليمية »يعني السالفة يا جماعة اخلير 

مو مدرس يقعد بس يشرح«.
عنصر الوقت البد من مراعاته في تلك 
البرامج »عدم التطويل« وذلك لعدم إصابة 
الطلبة بامللل »يعني تطويل اليوم الدراسي 

ال تطبقونه على البرامج بعد«.
وضع برنامج خاص ألسئلة االمتحانات 
الس���ابقة وكيفية اإلجابة عنها بالطريقة 

النموذجية.
عمل برنامج حواري مباشر بني بعض 
املسؤولني واجلمهور لطرح النواقص في 
املناهج أو حل مشاكل الطلبة في املدارس 
والتدريس »مو احنا في دولة دميوقراطية 

والبد صوتنا ينسمع للمسؤولني«.
> > >

كلمة وما تنرد: أمتنى أن تكون هذه القناة 
وفق إستراتيجية موحدة وشاملة ووافية، 
وليس���ت فقط لتقدمي الدروس والش���رح 
للطلبة بل تكون متناغمة ومتناس���قة مع 
جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملني في 
وزارة التربية والعاملني في القناة »مو كل 
واحد يغني على لياله« وال نفاجأ ببرامج 

معادة مثل ربع »قناة العربي«.
atach_hoty@hotmail.com

يق���ول صاحب كتاب »رؤيتي«، 
ذات يوم دخل موظف إلى الديوان 
وش���كرني بكلمات خجولة قليلة 
على ترقيته إلى منصب نائب إحدى 
الدوائر، متمنيا أن يكون عند حسن 
الظن ثم استأذن باالنصراف، فأمسكت 
يده وقلت له: »محمد، ال حتسب أن 
ترقيتك جاءت مصادفة، فأنا أتابع 

عملك منذ 4 سنوات وأعرف عنك كل شيء«. 
استغرب املوظف وقال: »أنا ال شيء، أنا موظف من عشرات 
اآلالف من املوظفني مثلي«. فقلت له: »كنت هكذا لكن حدث ما 

جعلنا نهتم بك ونتابع أداءك«.
وذل���ك أن هذا املوظف كان ال يجلس في مكتبه طويال وكان 
كثيرا ما ينزل إلى صالة املتعاملني ويس���اعد كبار السن على 
إمتام املعامالت أو رمبا أوصلهم للباب، ومت إعداد تقرير في هذا 
املوظف ملا يتميز به من كفاءة ومهنية وأمانة، وملا قدم استقالته 
من الوظيفة احلكومية بعد 4 س���نوات بسبب عرض مغر من 
القطاع اخلاص قررت أن أقدم له عرضا أكثر إغراء فرفعته إلى 

منصب الصف الثالث إلى منصب نائب املدير العام.
هذه حادثة تبني كيفية اختيار الرجل املناسب للمكان املناسب 
وكيفية »التنقيب في العقول«، ومن غير أي مجامالت أو محاباة، 
وهذا الشيء بال شك سيؤثر على العمل بشكل إيجابي، أما لو 
أنك أردت اليوم الوصول إلى املناصب عندنا فأعتقد أنك بحاجة 
إلى أمور تختلف بعض الش���يء عن التي ذكرها صاحب كتاب 
»رؤيتي«، حتتاج الى شيء من التخطيط وأن تتبنى القضايا 
الطائفية وتقتات عليها، أو تدخ���ل ضمن األحزاب والتيارات 
املوجودة، أو حتاول أن تلعب على وتر القبلية، أو تدخل ضمن 
النفوذ العائلي، وهذه الركائز األربع س���تحتاجها في املناصب 
احلكومية لدينا بال ش���ك، أو حتى شركات القطاع اخلاص، ما 
عدا الشركات العائلية فإنها قائمة على ركائز تختلف عن التي 

ذكرناها هي الكفاءة، واألمانة.
نعود إلى العناصر التي يحتاجها الطامح للمنصب، فلتبدأ 
بطرح القضايا الطائفية، وحتاول التركيز عليها في وسائل اإلعالم 

املختلف���ة، وتبني مدى املظلومية 
التي لديك والظلم الذي واقع عليك، 
وإن كان اعتقادك أن هذا أمر غير 
موج���ود أصال، فهذا ال يهم كونك 
تطمح للمنصب، وكما تقول القاعدة 
امليكيافيلية »الغاية تبرر الوسيلة« 
مادامت هذه الطريقة توصلك إلى 

ما تريد.
ومن نافلة القول ان الدخول ف���ي التيارات يعتبر الركيزة 
الثانية إن لم تنجح الطائفية، ما عليك إال الدخول بأحد التيارات، 
وتعرف الداخل واخلارج منها، وحتاول أن تكون عضوا فاعال، 
وجتد من يتبناك فيها، وإذا كان لديك مال فمن األفضل أن تتبرع 
لهذه التيارات للوصول إلى الغاية األسمى وهي املنصب، وحتاول 
أال تختل���ف كثيرا في وجهات نظرك معهم، كون هذا يؤثر عند 

ترشيحك للمنصب من قبلهم.
وإذا لم تنجح الطريقتان، يبق���ى لديك الطرح القبلي، وما 
عليك إال أن حتول 50 صوتا إلى دائرة مختارة بعناية، وحتاول 
الضغط على أحد النواب، ويجب أن يكون لديك كشف باألسماء 
احملولة، ألن النائب لديه كشوفات لفرز الناخبني وعادة ما تكون 
لديه في غرفة داخل السرداب وذلك ألن جلنة التعديات أزالت 
الدواوي���ن اخلارجية وغرف الكيرب���ي، وإذا رأى مدى تأثيرك 

فأبشر باملنصب.
أما إذا كان لديك دعم عائلي »ما يخرش امليه«، وكان لديك 100 
صوت انتخابي في دائرتك، فأبشر مبنصب »وكيل«، ولكن يجب 
أن يكون���وا على قلب رجل واحد، ويجب أن حتاول أن تضغط 
على العضو أو الوزير بأن ترس���له عدة أشخاص من العائلة، 

لتوصيل نفس الرسالة.
وفي النهاية إذا لم تنجح كل الطرق، فما عليك إال أن تتزوج 
نائبة، ومن خالل هذا الزواج س���تصل للمنصب، وإذا لم تفلح 
العملية فحاول أن تن���زل زوجتك االنتخابات املقبلة، ألنها إن 
لم تنجح فحتما ستأخذ هي منصبا بدال عنك، وإذا جنحت هي 

فاعتبر أن املنصب أصبح من نصيبك.
akandary@gmail.com

مخلد الشمري

الفكر النّير ال يموت

رؤية

في ذكرى األربع���ني لرحيله البد من كلمة: 
آية اهلل السيد محمد حسني فضل اهلل )قدس 
س���ره( كان ميث���ل مش���روعا إصالحيا على 
املستويني االسالمي واالنساني، ولذلك لم تكن 
في تصريحاته السياسية واجتهاداته الفقهية 
إال كل م���ا يدعم هذا التوج���ه فقد كان مرجعا 
للطوائف االسالمية وغير االسالمية وللتجمعات 
واالحزاب السياس���ية بكل اطيافه���ا الفكرية 
واجندتها املنتقضة، وكان ناصرا للمظلومني 
واحملرومني سخر لهم فكره وحركته وبنى لهم 
صروح املؤسسات اخليرية.. إلخ، هكذا تعودنا 
ان نسترجع بصمات الشخصيات اجلليلة عندما 
ترحل، ولكن من حق مثل هذا العالم على محبيه 
ان يتبنوا روحه االنفتاحية وان يسعوا اجلميع 
برحابة االفق ال���ذي يجمع وال يفرق ويحترم 
رأي اآلخرين وال يسفه اجتهاد املجتهدين: لقد 
أحبه الكثيرون وإن اختلف معه البعض، ومن 
أحب فكر ونهج الس���يد فضل اهلل فهذا باق ما 
بقي العلم، اما السيد فقد رحل عن هذه الدنيا 
الدنية وارتاح من همها ونس���أله سبحانه ان 
يضمه مع النبيني والصديقني والشهداء وحسن 

أولئك رفيقا.
a.alsalleh@yahoo.com

عبدالهادي الصالح

آية اهلل فضل اهلل

م.36

عبدالعزيز الكندري

للباحثين عن المناصب..!

وجهة نظر

بكل بساطة كان مفكرنا الراحل د.احمد البغدادي قامة انسانية 
وفكرية وعلمية رائعة وعظيمة، لم نحسن تقديرها واالستفادة 
منها، وما عليكم سوى الرجوع فقط الى مؤلفاته ومقاالته التي 
م���ا لبث يغرزها كأوتاد نقدية ح���ادة حتى اللحظة التي داهمه 
فيها املرض اللعني خلسة وجعلنا نحن قراءه ومحبيه نفتقده 

كمفكر نادر رحل في أوج عطائه.
وبالرغم من ان د.احمد البغدادي لم يكن محظوظا بالتواجد 
والعيش وس���ط مجتمع تنبذ وتكره ومتقت اغلبيته الساحقة 
االشخاص املتنورين، فإنه كان محظوظا بأن وميض فكره املميز 
والنّير كان اكثر بروزا ووضوحا وسط هذا التكاثر غير املفهوم 
وغير املنطقي وغي���ر الطبيعي للمتخلفني وللجهلة وللظالمني 

في هذا املجتمع.
بعد كل مقال جديد انعم بقراءته بعد ان يخطه د.احمد البغدادي 
وينش���ره بزاويته اوتاد، كنت اخجل من نفسي بعد ان اكتشف 
سذاجتي وضحالتي وانا الشخص الذي احاول دوما تطوير فكري 
وتثقيف نفس���ي وتهذيبها ومألها بالقيم وباملبادئ االنسانية 
اخلّيرة والنبيل���ة، فمقاالته تلفت انظارنا الى ما ال يخطر ببال 
اغلبنا الساحق خاصة في ظل تواجدنا املؤسف في منطقة اقليمية 
مليئة بعوامل وادوات الس���ذاجة والتعصب واجلهل والتخّلف 

والتي حتاصرنا من كل صوب واجتاه.
كانت هناك مقولة شهيرة تتداول في جامعة الكويت وهي ان 
من يرد علما حقيقيا فليأخذ مادة السياسة عن د.احمد البغدادي، 
اما من يرد فقط الدرجة فليسجل عند غيره، وهذه مقولة تؤكد 
عظم ضميره واخالصه في التدريس اجلامعي، عمله الذي امضى 

فيه سنوات طويلة.
فنم يا مفكرنا الراحل قرير العني مرتاح القلب والضمير وقبل 
ذلك مرتاحا من هؤالء التعساء واجلهلة واملتخلفني الذين لطاملا 
حاولوا بقصد ايذاءك بش���تى الط���رق فقط النك بحثت وفكرت 
بحرية ودعوت الى تقدير الش���خص حسب علمه وعمله املفيد 

لالنسانية وليس حسب معتقده او طائفته او عرقه.
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