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أتقدم بأس���مى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرش���يدة 
وجميع املواطنني واملقيمني على هذه االرض الطيبة بحلول شهر 
رمضان املبارك، س���ائلني العلي القدي���ر ان يعيننا على صيامه 

وقيامه ويتقبل منا، وكل عام وانت بألف خير يا وطني.
قال عليه الصالة والسالم »صوموا تصحوا« وشهر رمضان 
بالكويت تزدان فيه املوائد بجميع انواع املأكوالت من اطباق شهية 
وحلويات والتي يكون اغلبها في اكياس القمامة فشهر رمضان 
شهر عبادة، تصح به األبدان وتصفو به النفوس وتتهذب، الصيام 
طريق سهل وميسر للتقوى، تتحرر خالله الروح من براثن وقيود 
سيطرة اجلسد، قال تعالى )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 

كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( ڈ.
فالغاية من الصوم تقوى اهلل في كل شيء في األعمال واألقوال 
واحلركات والسكنات ليكون رمضان شهر عبادة ال شهر تبذير 

واسراف.
قال تعالى: )ان املبذرين كانوا اخوان الشياطني( وهذا يخالف 
تعاليم ديننا احلنيف »اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك« فهذه 
النعمة يجب احلفاظ عليها ابتغاء مرضاة اهلل وخوفا من غضبه 
وس���خطه علينا، قال تعالى: )ثم لتس���ألن يومئذ عن النعيم( 
فالواجب على اجلميع التنبه له���ذا االمر فتقوى اهلل ومخافته 
في نعمه التي أنعم بها علينا والتي ال تعد وال حتصى مطلوبة 

من اجل استمراريتها »وبالشكر تدوم النعم«.
> > >

خطبة الجمعة

ي���وم اجلمعة يوم عظيم اخت���اره اهلل تعالى ألمة محمد ژ 
وجعله افضل ايام االس���بوع واجلمعة الى اجلمعة مكفرات ملا 

بينهن، فيوم اجلمعة من افضل االيام وهو عيد للمسلمني.
قال تعال���ى في محكم كتابه )يا أيها الذي���ن آمنوا اذا نودي 
للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا الى ذكر اهلل وذروا البيع ذلكم 

خير لكم ان كنتم تعلمون( ڈ.
وصالة اجلمعة تسبقها خطبة هي شرط لها فال تصح بدونها 
وبهذا قال األئمة االربعة مس���تدلني بأدلة من الكتاب والس���نة. 
واخلطابة فن من فنون الكالم يقصد به التأثير في اجلمهور عن 

طريق السمع والبصر.
واملقصود الش���رعي من خطبة اجلمع���ة هو الثناء على اهلل 
ومتجيده وتعليم الناس قواعد االسالم وحضهم على عمل اخلير 

والتسامح وجتنب احملرمات.
وقد قال ابن القيم رحمه اهلل ان رسولنا عليه افضل الصالة 
والسالم كان يعلم اصحابه في خطبته قواعد االسالم وشرائعه 

ويأمرهم وينهاهم اذا عرض له امر او نهي.
فالشاهد ان خطبة اجلمعة ذات داللة شرعية واضحة يجب اال 
تخرج عنها، ولكن املالحظ ان هناك العديد من خطباء املساجد 
في يوم اجلمعة يخرجون بها عن مقصودها الشرعي الى مقاصد 
اخرى كاملوضوعات التي تشير الى االنتماء الى احزاب سياسية 
او التهجم على دولة صديقة، واخلالف والعداوة او الدخول في 
قضاي���ا ال عالقة لعامة الناس به���ا او ليس فيها فائدة تذكر، او 
االهتمام باحملس���نات الشكلية والبالغية مع اهمال املضمون او 

االطالة فيها مما تفقد بها أهدافها احلقيقية.
لذا نقترح على وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ان تعمل 
على توحيد خطبة اجلمعة في جميع مس���اجد الكويت كما هي 
في بعض دول مجلس التعاون مع االلتزام مبنهج رسولنا الكرمي 
ژ وما اعظمه من منهج وما احوجنا الى االلتزام به لكي تؤدي 
اخلطبة املقصود منه���ا وتصل الى قلوب الناس من دون اطالة 
فتستنير وحتيا حياة طيبة ولتقطع الطريق على من يحاول ان 
يدس الس���م بالدسم بشق الصفوف واثارة الفنت وتوفير اجلهد 

والوقت على االجهزة األمنية.
> > >

تزاحم وتدافع املهنئني جزاهم اهلل خيرا لتهنئة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد في أول وثاني أيام شهر رمضان 
املبارك ما هو اال صورة تترجم صدق املش���اعر واحملبة والوفاء 
للكويت واالسرة احلاكمة فكل الشكر والتقدير جلموع املهنئني 
والعذر ملن لم يستطع الدخول بسبب االزدحام، وعلى الديوان 
االميري ان يجنبوا اهل الكويت هذه املشقة وايجاد احلل لراحتهم 

في الدخول للمناسبات املقبلة.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا

سعادتنا بحلول شهر الرحمة كانت كبيرة وزاد بهجتنا وسرورنا 
ما نقلته لنا وسائل اإلعالم من مشاهد األلفة والتالحم واحلنان 
من والد اجلميع رمز البالد صاحب السمو األمير املفدى الشيخ 
صب���اح األحمد وهو يس���تقبل أطياف املجتم���ع بجميع ألوانه، 
مختزال هذه العالقة األزلية ما بني احلاكم واحملكوم بصورة فريدة 
ال ميك���ن أن تتكرر إال من ح���ني إلى آخر في حالة نادرة ومميزة 
مس���تمرة من جيل إلى جيل رسمت هذا الترابط املشترك القائم 
عل���ى احملبة والوفاء واملتبادل ما بني اجلميع لتخلق لنا ش���كال 
متناغما ما بني ولي األمر والش���عب يتجل���ى في تواضع أميرنا 
ومصافحته الكرمية ألبنائه من الشعب مبناسبة الشهر الفضيل، 
مؤكدا على طبيعة امللحمة الكويتية وخصوصيتها ما بني األب 
وأبنائه، وهو ما جبل عليه أهل الكويت على مر السنني، وها هو 
التاريخ يعيد كتابة نفس���ه من جديد من خالل أمير جمع صفة 
اإلم���ارة والتواضع معا، لتبقى محفوظة في أذهاننا إلى حني، ال 
تنس���ى لتؤكد متانة وأصالة هذا الترابط الذي ترجم في املقابل 
مبحبة من حش���ود أتت ملبية دعوة رمزها بكل محبة وطواعية 

تهافتت لتلبية السالم.
وبعد هذه املشاهد النادرة يحق لنا أن نتباهى ونحمد اهلل على 

هذه النعمة التي نحسد عليها، واهلل ال يغير علينا اللهم آمني.
وبهذه املناسبة نعتذر ملن لم نستطع مباركته بالشهر الفضيل 

وكل عام وأنتم بخير.
t-alhaifi@hotmail.com

طالل الهيفي

أمير 
التواضع

السموحة

المواطن علي الجابر األحمد

الشهر 
الفضيل

رجولة.. علي الموسى

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

»إن كثيرا من الشركات الورقية كانت 
عب���ارة عن عمليات نه���ب منظم ألموال 
املساهمني عبر شركات كانت تطرح وتصاغ 
بش���كل حلو إلغراء آالف املس���اهمني في 
االكتتاب. أين هي اآلن؟ ال أحد يعلم وأين 
الوعود التي مت إطالقها من هذه الشركات 
ومن املس���ؤول عنها«، و»ماذا حدث في 
عمليات نهب االموال عبر بعض الشركات 
الورقية ومن املس���ؤول عنها«، كان هذا 
احلديث عبارة ع���ن مقاطع من اجلمعية 
العمومية اخلاصة لشركة مجموعة األوراق 
املالية، وكان احلديث للسيد: علي املوسى، 
رئيس مجلس اإلدارة، وأضاف »نحن نشجع 

على احملاسبة واملساءلة لنا وللغير«.
وفي وقت س���ابق، قام املوسى كذلك 
باإلفصاح عن معلومات مهمة وأساسية وذلك 
ملساهمي الشركة عن استثمارات الشركة 
داخليا وخارجيا، وتضمنت استثمارات 
في سوق الكويت، قطر، تونس، وكانت 
حتت بند معلومات وإيضاحات مهمة، وقال 
املوسى »الشفافية يجب أن تكون من صميم 
العمل، ومن حقوق املساهمني واملستثمرين 
أن يعرفوا ما يدور بداخل شركاتهم«، وقال 
»التصنيفات احملاسبية ال تعطي صورة 
واضحة أو انطباعا حقيقيا عن املوازنة 
لذلك اإليضاح اإلضافي مطلوب«، وقد قام 
الزميل محمد االتربي من »القبس« بعمل 
ملخص يستحق القراءة عدد 13315، وكان 

عن نفس املوضوع وبتحليل أكبر.
إن ما قام به املوسى يعتبر نقطة مهمة 
إن ل���م تكن فاصلة ف���ي تاريخ االقتصاد 
الكويتي، والتي تدل على مدى الشفافية 
والنضج والصدق واألمانة واإلخالص، لذا 
استحق أن يكون رجل املرحلة، خاصة أن 
الناس عموما واملستثمرين خصوصا في 
االزم���ات يريدون معرفة مصير أموالهم، 

وأين ذهبت هذه األموال.
كان كالم املوسى واضحا في اإلفصاح 
عن هذه البيانات ولذلك استحق قبلة على 
جبينه، وذلك لو علمنا أن هناك شركات 
قامت بشراء أصول مباليني الدنانير من 
غير أي جدوى اقتصادية، وشركات أخرى 
مساهمة مت حتويلها لش���ركات عائلية، 
لألسف، وأخرى قامت باالستثمار في أماكن 
ال تستطيع الذهاب إليها نتيجة عدم توافر 

األمن بهذه البلدان.
ما حصل لبعض الش���ركات املساهمة 
يستحق التوقف عنده كثيرا، ومع األسف 
لم جند أناسا في هذه الشركات ميتلكون 
شجاعة املوسى، وأستغرب أنهم مازالوا 
ميارسون أعمالهم، فها هي مجموعة األوراق 
املالية تعطيهم درسا مهما وحيويا وفعاال 
في نفس الوقت، وكأني باملوس���ى يقول 
لهم: يج���ب عليكم التركيز على أعمالكم، 
وحماي���ة أموال املس���اهمني التي لديكم، 
إلرضاء ضمائركم أوال، وألنكم مساءلون 
أمام اهلل تعالى ثانيا، فش���كرا جزيال يا 

أبا هاشم.
akandary@gmail.com

شكرا للجهود الواضحة والبينة التي تبذلها وزارة 
الكهرباء واملاء وعلى رأس���ها الوزير الشاب د.بدر 
الشريعان وأركان وزارته وجميع العاملني من فنيني 
ومهندسني والذين أثبتوا للجميع أنهم أهل للتحدي 
والثقة، وذل���ك ملا أثبتوه من جدية في تعاملهم مع 
أزمة الكهرباء وإجراءاتهم املطمئنة بهذا اخلصوص 

ونرجو أن تستمر هذه اجلهود وقواكم اهلل.
شكرا لوزارة التجارة وبلدية الكويت على حمالت 
الرقاب���ة والتفتيش التي يقومون بها، حيث إنه من 
املالحظ أن هذه اجلهود اكتس���بت صفة اجلدية في 
األشهر األخيرة والتي أسفرت عن نتائج طيبة في 
ضبط العديد من املخالفات، ونتمنى أال تضيع جهود 
العاملني عليها مبكافأة املتجاوزين بإعادة فتح محالتهم 
بعد التس���ويات املعتادة »أذنك وخشمك« وعساكم 

عالقوة.
شكرا لرجال املباحث واجلمارك على جهودهم في 
ضبطية اخلمور األخيرة والتي اثبتت أنه بقدر تطور 
أس���اليب التهريب فإنه يقابلها دائما يقظة وفطنة 

عيالنا وال عزاء ملن ضاع عليهم املوسم!
شكرا ملراكز اخلدمة التابعة لوزارة الداخلية على 
تكامل منظومة اخلدمات فيها ونأمل أن يكون مستوى 
الصالحية والتفوي���ض لبعض إجراءات املعامالت 
فيها قابل للتحقق في املستقبل القريب حتى نخطو 
خطوة جادة في القضاء على البيروقراطية ونرجو 
زيادة عدد املراكز التي تستقبل املراجعني مساء مع 
التشديد على أن تتم معاملة اجلميع مبسطرة واحدة 

بالنسبة للدور وذلك قدر اإلمكان طبعا. 
وشكرا كبيرة، للجهود املرتبطة بتنفيذ مراحل 
اخلطة التنموية احلالية والتي اثبت القائمون على 
تنفيذها أنهم يعملون ويعملون ثم يصرحون، ونتمنى 
أن تتوج هذه اجلهود بإعالن عوائق التنفيذ صراحة 
عند بعض اجلهات حتى يتحمل اجلميع مسؤولياتهم 
ونستطيع حينها أن نفرق بني من يعمل بجد ويصطدم 
بعقبات وبني من ال يريد أن يعمل ألنه باختصار ال 

يستطيع!
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

اتساءل بني احلني واآلخر: هل الفساد حالة طبيعية 
في أي مجتمع في العالم؟ وهل هو ظاهرة منتشرة 
في العالم حاله حال االنفلونزا املوسمية؟! ام ان تلك 
ُجمل تبريرية لها اغراضها، وال يجب ان حتكم الواقع؟ 
فالفساد حسب الدراسات واالحصاءات ينتشر فقط 
في املجتمعات التي ال حتكمها سلطة القانون! جميع 
املخالفات التي حتدث لهضم حقوق اآلخرين تدخل في 
ملف الفساد، فسرقة االموال العامة واستغالل النفوذ 
يعدان اكثر العوامل هدما لألمن والقانون في املجتمع، 
كذلك يدخل في الفس���اد االستهتار بحياة اآلخرين 
في الشوارع العامة، فقيادة ارعن لسيارته بسرعة 
جنونية وتعريضه حياة اآلخرين للخطر دون عقاب 
ورادع فيه تقويض الحترام سلطة القانون ودعوة 
لآلخرين الن يتمردوا ويتحدوا القانون ويهمشوه 
ليتحول املجتمع الى اشبه ما يكون بالغابة. ثم مير 
ذلك دون عقاب او مساءلة يفتح الباب لتكرار مثل 
هذه املمارسات على مدار السنة، وما يحدث من عدم 
مباالة فيه اعالن س���افر عن حتدي سلطة القانون 

في املجتمع.
كثيرا ما نتحدث عن احلرية وهي موجودة وعلى 
افق واسع لكن احلرية مصطلح قد يخلو في كثير 
من االحيان من الب���راءة والنزاهة، فإطالق احلرية 
كسلطة قد ال يختلف كثيرا عن مفهومها في مجتمع 
الغابة التي ميلك االقوى فيها حريته بينما تفقدها 
الكائن���ات الضعيفة، ومن امله���م ان ندرك مبكرا ان 
القانون هو طريق احلرية احلقيقية وهو احملرض 
االهم للتمسك باالخالق، واذا لم يوجد قانون ال توجد 
حرية فتصرفات االش���خاص حتت احكام القانون 
تصبح محددة وهو ما مينح لآلخر حق ان يت������مدد 
في ظل القانون الذي ُيطب���ق على اجلميع، أي انه 
ين����عم بحرية مش���روطة بع������دم ايذاء اآلخرين، 
وتك������م���ن قوة الدولة في اح���كام القوانني ال في 

نفوذ االخرين.
نب�ض الضمير: »اغماض العني ع���ن احلقيقة، ال يعني 

غيابها«.
واهلل املستعان.

علي القالف

شكرًا 
لمن يستحقها

من ثقب الباب
عبدالهادي وسام العجمي

فاسدون.. 
واهلل أعلم!

بيت القصيد

يواف���ق التاس���ع عش���ر من 
اغسطس االحتفال باليوم العاملي 
الثاني للعمل االنساني وهذا اليوم 
استحدثته اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة في ديس���مبر عام 2008 
لزي���ادة الوعي العام بأنش���طة 
املساعدات االنسانية في جميع 
التعاون  العالم وبأهمية  انحاء 

الدول���ي في هذا الصدد وتكرميا جلميع العاملني في مجال 
تقدمي املساعدات االنسانية وموظفي االمم املتحدة واالفراد 
املرتبطني بها. ان الكوارث س���واء كانت من صنع االنسان 
او كوارث طبيعية فإنها تسبب معاناة هائلة ملاليني البشر 
كل عام، ويوجد حاليا اكثر من سبعة وعشرين مليون من 
املش���ردين داخليا وعش���رة ماليني الجئ في جميع انحاء 
العالم، ويعاني شخص من بني كل ستة اشخاص في العالم 

من اجلوع املزمن.
ويس���عى العاملون في مجال املساعدات االنسانية الى 
تأمني حصول االشخاص الذين يواجهون احداثا مؤملة على 
مساعدات تنقذ حياتهم بغض النظر عن اماكن وجودهم او 

انتماءاتهم الدينية او االجتماعية او جنسياتهم.
وتعمل منظمة الصحة العاملية بش���كل وثيق مع الدول 
االعضاء والشركاء الدوليني واملؤسسات احمللية ملساعدة 
املجتمعات احمللية عل���ى التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ 
والكوارث واالزم���ات واالس���تجابة ملقتضياتها والتعافي 

منها.
وفي اليوم العاملي للعمل االنساني تسلط منظمة الصحة 
العاملية وسائر الهيئات الدولية االضواء على ادوار العاملني 
في املجال االنساني وحتيي ذكرى العاملني في مجال املعونة 
االنسانية ممن قتلوا او اصيبوا اثناء القيام بأدوارهم احليوية، 

وشعار هذا العام هو »نحن عمال املساعدات االنسانية«.

ويجري االحتفال بهذا اليوم 
في جميع انحاء العالم بتنظيم 
تظاهرات في مقر االمم املتحدة 
بنيويورك وفي جنيڤ وغيرهما 
من املواق���ع لتعريف اآلخرين 
باالعمال التي يقوم بها العاملون 

في مجال العمل االنساني.
والعمل االنساني كان واضحا 
في الكويت اثناء االحالل الصدامي الهمجي اذ تكاتفت اجلهود 
احمللية والعربية والدولية ملساعدة الشعب الكويتي اثناء 
االزمة وتخليص الوطن من براثن العدو وعودة الشرعية 
الرض الكويت. وكان للهالل االحمر الكويتي الدور الكبير 
في هذا املجال االنساني ملس���اعدة جميع احملتاجني سواء 

كانوا مواطنني او مقيمني على هذه االرض.
كما ذكر وكيل االمني العام للش���ؤون االنس���انية جون 
هوملز: »بحكم التعريف، يعمل الناس الذين يسعون لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية في اماكن غالبا ما تكون نائية وعادة 
ما تكون ش���اقة وغالبا ما تك���ون خطيرة جدا كذلك، النها 
االماك���ن التي حتدث فيها الصراع���ات وتقع فيها الكوارث 

الطبيعية«.
لذلك فإن احتفالنا بهذا اليوم يوجه االنتباه الى االحتياجات 
االنسانية في جميع انحاء العالم ويحيي ذكرى من فقدوا 
ارواحهم في خدمة االنسانية، فلنحتفل جميعا باليوم العاملي 
للعمل االنس���اني ونقف وقفة اجالل واحترام وتقدير امام 
شهدائنا االبرار ومن اصيبوا اثناء قيامهم بعملهم االنساني 
ولنحرص على غرس قيم وفوائد العمل االنساني في نفوس 
ابنائنا منذ نعومة اظفاره���م واذكاء الوعي باملبادئ التي 
يقوم عليها العمل االنس���اني والتي تتمثل في االنس���انية 
واحلياد وعدم احملاباة واالستقاللية وضرورة احترام هذه 

املبادئ.

د.هند الشومر
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