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يقول وزير املالية مصطفى الش���مالي  إن عدد املقترضني في الكويت 
بلغ 450 ألف مواطن بينهم 10 آالف متعثر يش���كلون 2% فقط، ونسبة 
األموال املتعث���رة ال تتجاوز 1.5% من أصل 4 مليارات دينار هي القيمة 

اإلجمالية للديون االستهالكية واملقسطة وديون البنوك.
باعتراف الوزير أن الديون اإلجمالية هي 4 مليارات دينار كويتي فقط 
ال غير، وهاهي ذات احلكومة التي رفضت إسقاط فوائد القروض وال نقول 

إسقاط كامل القروض، تأتي وتعلن أنها ستضمن 10 مليارات دينار.
4 مليارات ل� 450 ألف ش���خص، أي مبا يع���ادل 8888 دينارا عن كل 
قرض لكل من هؤالء املقترضني املساكني، ذلك في حالة وافقت احلكومة 
على شراء كامل القرض، أما لكي تشتري الفوائد فلن تدفع إال ما يقارب 
2500 دينار عن كل شخص متورط في القروض، أي أنها ستدفع مليارا 
و125 مليون دينار فقط.، والغريبة أن ذات احلكومة التي رفضت قانون 
إس���قاط القروض البالغة تكلفته 4 مليارات دينار أو حتى شراء فوائد 
الق���روض بكلفة مليار و125 مليون هي ذاته���ا احلكومة التي قررت أن 

تدعم مشاريع ب� 10 مليارات دينار.
نحن مع دعم كل ما من شأنه أن يدعم تطبيق عملي وحقيقي خلطة 
التنمي���ة املأمولة، ولكن حدثونا بالعقل كيف تدورون »الس���بع لفات« 
بقضية املليارات األربعة و»حاور وزاور« بني املجلس واحلكومة، وبني 
احلكومة واإلفتاء وبني اإلفتاء واملش���رعني وبني املشرعني وبني اللي ما 
عندهم ش���غل، ثم ينتهي األمر إلى مشروع أزمة بني احلكومة واملجلس 
وتصويت وترحيل إلى دور االنعقاد القادم، وقبلها ش���د وجذب ملدة 3 
سنوات، بينما ضمانتكم للمليارات العشرة لم تستغرق منكم سوى 3 

ساعات اجتماع في مجلس الوزراء وكان اهلل بالسر عليما.
ما أريد أن أعرفه هل مليارات املواطنني األربعة أو مليارهم »أبو الفوائد« 
صعب اخلروج من يد احلكومة، ومليارات التجار العشرة سهلة الرمي؟ 
ما أعرفه أن الدينار في يد الفقير هو ذاته »اخلالق الناطق« الدينار في يد 
التاجر، وال يختلفان إال في الرقم املسلسل عدا ذلك هما شقيقان توأمان 

خرجا من رحم البنك املركزي.
مصيب���ة املصائب أن احلكومة لم تكتف بضمان املليارات العش���رة، 
ولكن قبلها بستة أش���هر أصدرت وعبر البنك املركزي تعليمات بأن ال 
متنح أي قرض ولو ب� 1000 دينار ألي مواطن إال بعد أن يس���دد قرضه 

بالكامل للبنك قبل أن يشرع بالدخول في مديونية جديدة.
طيب املواطن س���يدفع دينه والتاجر كذلك سيدفع دينه »وسأحسن 
الظ���ن بجميع التجار«، والتاجر مواطن في النهاية ولم يأت من املريخ، 
حسنا ملاذا قرض الشركات الكبرى ستضمنه احلكومة وقرض الفقير ال 
يضمن���ه حتى فراش متقاعد في احلكومة، ما الدينار هو نفس الدينار، 

وكال املقترضني مواطنان.
أعتق���د واهلل أعلم ومع أنني لس���ت خبيرا دس���توريا أن في ضمان 
احلكومة األخير للمليارات العشرة وإغالق حق االقتراض على املواطن 
فيه شبهة دستورية وحتديدا املادة 29 واملادة 20، إال إذا كانت احلكومة 
تنوي فت���ح باب االقتراض ملواطنيها من جديد ش���ريطة أن تكون هي 

الضامنة لكل قروض الفقراء.
Waha2waha@hotmail.com

من املؤسف أن يالقي أبناؤنا نوعا من اإلحباط في مجال العمل، فقدميا 
كان يقال إن الش���هادة والدرجة العلمية والكفاءة أش���ياء تزكي صاحبها 
للمنصب وتؤهله للوظيفة اإلشرافية وكان اختيار الرجل املناسب للمكان 

املناسب.
واليوم مع انتش���ار الواس���طات بصورة غي���ر طبيعية وتفضيل من 
لديه عالقة نسب مع عضو من أعضاء مجلس األمة، هذه األشياء لألسف 
أصبحت مقياس التفاضل واالختيار للمناصب دون النظر للقدرة اإلنتاجية 
للشخص، ويعد انتشار الفساد اإلداري في جميع وزارات الدولة في رأيي 

الشخصي من أهم أسباب سوء االختيار.
واملتابع للش���باب الكويتي بفئتيه وس���عيه الدءوب لكسب املزيد من 
التعليم والعامل عل���ى تعديل الوضع بصفة جادة، يحزنه ما يالقيه من 
إحباط وظلم حني يظل في وظيفته لس���نوات طوال دون ترقية لوظيفة 
أعلى أو نيل درجة أفضل ليجد في الوقت ذاته أن صاحب الواس���طة هو 

الذي يصل وبالتالي يصل في العمل للفساد.
مخافة اهلل هي الهدف السامي للمخلص في العمل وهي طريق النجاة 
من النار ألنه حمل األمانة فأجاد وأرضى ربه لذا أحس���ن اختيار املرشح 
للوظيفة اإلش���رافية وفق الشروط والقواعد واألفضلية وليس إرضاء ل� 

»زيد أو عبيد«.
الكثير من الشباب بات التذمر والشعور باإلحباط عنوانا لهم خاصة 
حني يكونون من أولئك الذين يتصفون بالطموح والعمل اجلاد واملخلص، 
فالتذمر يأتي ليس من أجل التذمر وإمنا هو اإلحساس بالظلم حني يترقى 
من ال يستحق الترقية، وإمنا يترقى فقط للواسطة التي ميلكها فنحن في 

زمن يصل فيه غير املناسب للمنصب ويظل املناسب في مكانه.
األمر في املوضوع حني تكون الفرص قليلة جدا للترقية والش���واغر 
تكاد تكون واحدة واألصعب حني يحتلها غير كويتي أو يجلب خصيصا 

لها من مكان آخر.
نح���ن بحاجة في هذا البلد لكفاءات حتى نعمل على تطويره وإعادته 
لس���ابق عهده، نحن بحاجة ألن نعطي الثقة ألبنائنا لتحمل مس���ؤولية 

االرتقاء بالبلد الذي كان يوما منارة للخليج.
كل أمنياتي وضع مخافة اهلل نصب أعيننا وعدم تطبيق مبدأ احملسوبية 
التي تنعكس س���لبا على كل هيئات الدولة وعدم النظر خلدمة مذهب أو 
قبيلة على حس���اب العمل وكفاءة عامل���ه، وكل أمنياتي أن تكون هناك 
أسس لالختيار تصبح كاحلائط الصلب من الصعب اختراقه فيكون بذلك 
االختيار صحيحا ويكون الترقي ملن يستحقه ويكون الرجل املناسب في 

املكان املناسب فال يشعر اآلخرون باإلحباط أو اليأس.
Kalematent@gmail.com

- يا سالم شنو هالبوكيه 
اقول هن����وده.. منو  احللو؟ 
داز ل����چ هال����ورد احللو من 

الصبح؟
- ههه.. هذا حقي آنا.

- أدري حقچ انت، مو حق 
ويهي هالش����يفة، بس أقصد 

منو هالل����ي مغرم في����چ ودازه لچ من صباح 
اهلل خير.

- واااي.. سمروه، انت ما تفهمني اشقاعدة 
أقولچ؟.. اقولچ هذا حقي آنا.. يعني مني آنا؟

- شنو يعني حقچ انت ومنچ انت؟!
- هذا البوكيه اللي جدامچ آنا دازته لنفسي، 
أمس ش����فته عند محالت الورد وعجبني، قلت 

أدزه لنفسي وأونسها.
- شنووو؟ شهاخلبال؟.. في واحد يدز لنفسه 

بوكيه ورد، انت صاحيه وإال مينونه؟
- افففف.. صج مليقة، اشفيها االنسان إذا 
أهدى نفسه ورد، وإال كافئها بهدية حلوة؟ ترى 
مو شرط ننطر من الناس تسعدنا، يعني ممكن 

الواحد هو اللي يسعد نفسه.
- ال تقولني بعد إن الكيكة اللي من چم يوم 
وصلت لچ، انت اللي ش����اريتها لچ مبناس����بة 

عيد ميالدچ؟
- أي... وبعد احللو اللي وصلني ذاك الشهر 
من نفس����ي، كنت مكافئتها على حصولي على 
ش����هادة اجتياز دورة التنومي املغناطيس����ي، 
وبعد الرس����ايل اللي توصلني من فترة لفترة 
بإمييل الدوام.. أنا اللي أرس����لها حقي عش����ان 
أحثها على االجناز والنجاح في حياتي العلمية 

والعملية.
- ماااالت سليييحط.. وأنا 
حس����بالي كل هالسوالف من 
معجب واال من صديقة عزيزة، 
طلعتي انت اللي امسوية كل 

هاللويه.
- اشفيها يعني؟ املفروض 

كل انسان يقدر نفسه، ويحثها على العطاء.
- أنا ما قول إال اهلل يكملچ بعقلچ.. الظاهر 
هذا تأثي����ر الدورات البايخه الل����ي تاخذينها، 
وقاصني عليكم الدكاتره بالكالم اللي ماله فايدة، 

ويسحبون منكم هالبيزات وانتو تضحكون.
- اففف.. يااااربي، ممكن تكرميني بسكوتچ 
وتروحني تكملني ش����غلچ، أنا ما اناقش وحدة 

مخها مقفل مثلچ. 
- هههه.. ضحكتيني، أنا بس خايفه باچر 
تشترين سياره لنفسچ هديه، بس ما تعجب 

نفسچ ملا تشوفها هههه.
- يعن����ي يكون تنكتني، صج انچ انس����انة 

سطحية.. وبااايخة!
شي ما شفتوه:

- صباح اخلير.. هنوده، س����امحيني على 
غش����مرتي معاچ أمس، بس أنا فكرت بكالمچ 
ولقيته صحيح، الزم االنس����ان يس����عد نفسه 

بنفسه.
- شفتي اشلون.. كالمي كان مؤثر.

- إي.. طبعا عشان چذيه كتبت عن نفسي 
قصيدة غزل، ودزيتها لي مسج باسم مديرنا.

- شنوووو؟
Falcom6yeb@yahoo.com

استغرب متاما من تصاريح املسؤولني في 
وزارات الدولة في كل طلة إعالمية على شاشة 
القنوات احمللية ب���أن أبوابهم مفتوحة بوجه 
املواطنني املتضررين لرفع املعاناة عنهم، ولكن 
في واقع احلال جند أن أبواب هؤالء املسؤولني 
مغلق���ة بالفوالذ وال يس���تطيع أي مواطن أن 
يقابلهم، وتقتصر فقط على مدير املكتب الذي 
طاملا يقابلك بابتس���امة صفراء وعبارة ثابتة 
في معظم الوزارات، الوكيل حاليا مشغول وال 
ميكن مقابلته يرجى ترك هاتفك وسنحدد لك 
موعدا في أقرب وقت، ولكن يا ترى متى يحدد 
املوعد؟ رمبا ان هناك الكثير من القياديني تقاعدوا 
ومازالت قائمة االنتظار واملقابالت متخمة ولم 
يتذكر هؤالء املواطنني احد النظر في شكواهم، 
حيث إنني أس���تغرب حينما أسمع أن األبواب 
مفتوحة النه لو أراد أي مواطن مقابلة مسؤول 
في برجه العاجي يحتاج إلى واس���طة أو إلى 
نائب ذي ثقل حتى يتسنى له املقابلة ويشرح 
له ما يجول به خاطره ورمبا ان معظم املقابالت 
الت���ي يحتاجها املواطن تكمن إما في معامالت 
بالعالج باخل���ارج ملرضى ليس لهم ناصر او 
واس���طة، او معاملة متوقفة في البلدية او في 
إحدى وزارات اخلدمات او ظلم واقع على احدهم 
ويريد م���ن ينصفه، حيث ان املواطن يرى ان 
مقابلة القيادي حق من حقوقه كما انه جاء في 
هذا املوقع خدم���ة للمواطنني وليس للتباهي 

و»الترزز« والتعالي على البشر.
املالحظ ان معظم القياديني في وزارات الدولة 
حق التكش���خ باملنصب ال يريدون النظر إلى 
مش���اكل الناس، احد األصدقاء أكد لي أنه أراد 
مقابلة احد املس���ؤولني بدرجة وكيل مساعد 
ليشرح له مسألة معينة اقسم صاحبنا ان مديرة 
املكتب قالت له: الوكيل املس���اعد في اجتماع 
وقال انه في احلقيقة كان يش���اهد الواسطات 
تتخاطف أمامه ويدخلون ما دعاه ذلك ان يتذكر 
مقطع ملسلسل درب الزلق حينما دخل الواسطة 
على جلنة التثم���ني دون االلتزام بالدور ألنه 

فالن ابن فالن.
لذل���ك أريد أن أوضح أن األمر لم يقف فقط 
عند عدم مقابلة الوكالء والوكالء املس���اعدين 
وإمنا انتقل���ت العدوة إلى مديري اإلدارات في 
وزارات اخلدم���ات فمثال لو تريد مقابلة مدير 
مستش���فى او مدير منطق���ة تعليمية حتتاج 
إل���ى مواعيد حتى تقابله أو واس���طة علما أن 
مناصبهم تتطلب فتح الب���اب أمام املراجعني 

وتقدمي التسهيالت لهم.
لذا أطلب م���ن الوزراء أن ينزلوا إلى ارض 
املراجعني كأنهم »يطرون«  امليدان ويشاهدوا 
في مكاتب القياديني ينتظرون الشفقة او مرور 
احد من األعضاء يتوس���ط لهم بالدخول كذلك 
البد من احترام املراجعني من خالل األس���لوب 
الطيب من قبل بعض مديري مكاتب القياديني 
او السكرتارية الذين يتعاملون معهم بكبرياء 

وكأنهم وزراء.
كم���ا أمتنى ان يبتع���د القياديني قليال عن 
القصور العاجية التي يتربعون بها ويعايشون 
الناس معاناتهم الن هناك الكثير من القياديني 
تقاعدوا من مناصبهم ولم يتذكرهم أحد بسبب 
ما لقيه الناس منهم من سياسة الباب املغلق 
فالبد على املسؤولني احلاليني أن يراعوا اهلل 

في خدمة الوطن واملواطن.
alarafah@windowslive.com 

باألم���س كان���ت 
الكويتي���ة  األس���ر 
حتتفل بالقرقيعان، 
وهي مناس���بة تقام 
في منتصف رمضان، 
وتستمر على مدى أيام 
الشهر  13و14و15 من 
املبارك، والقرقيعان 

لها أكثر من معنى: أولها أن القرقيعان أتت من 
لفظ »قرعة الب���اب« وهذا ما يفعله األطفال في 
تلك املناس���بة أي يقرعون أبواب املنازل لطلب 
القرقيعان، أما املعنى الثاني فهو أن كلمة قرقيعان 
مشتقة من كلمة »قرة العني« وهو ما فيه سرور 
اإلنسان وفرحه، ومنه قول اهلل عز وجل:)ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعني( وكذلك فرحة 
وقرة عني النبي األك���رم صلى اهلل وعليه وآله 
وسلم بوالدة سبطه اإلمام احلسن عليه السالم، 
وهكذا تقوم األسر بتوزيع احللوى واملكسرات 
عل���ى األطفال عندما يطرق���ون األبواب طالبني 
قرقيعان »ولد أو بنت«، أما املعنى الثالث للكلمة 
فهو مشتق من عادات وتقاليد أهل اخلليج وتعني 
»الشيء املخلوط املتعدد األصناف واملقصود هنا 
املكس���رات«، ومن هذا وذاك جند أن القرقيعان 
مناسبة تقتصر فقط على شهر رمضان الكرمي 
وتقتص���ر فقط على األطف���ال، كما أننا جند أن 
القرقيعان محدد في أصنافه املقدمة أي »املكسرات 
واحللوى«، ولكن اليوم سيطرق املجتمع الكويتي 
أبواب وزارتنا ومجلسنا املوقرين لطلب »قرقيعان 

الكويت« فهل من ملب لندائنا؟ 
وقب���ل الس���ؤال ع���ن »قرقيع���ان الكويت« 
ومحتوياته؟ نقوم باإلجاب���ة عليكم من خالل 
األصناف الت���ي نريدها في »قرقيعان الكويت« 
خالل الدورة القادمة »معلش يا جماعة قرقيعان 
بنطول وقته شوي عشان االجازات واإلجنازات«: 
أول صنف ف���ي القرقيعان »اجلوز« وهى جلنة 
املراقبة اإلدارية للوزارات احلكومية وأيضا اللجان 
البرملاني���ة ملجلس األم���ة، »ال أحد يقول ديوان 
محاسبة عندنا ماله داعي، ألننا نبي جلنة على 
مس���توى عال من املستش���ارين وبعد موظفني 
مؤهلني عشان يصححون كل األخطاء املذكورة 
في التقارير السنوية لديوان احملاسبة ترى تعبنا 
من هذه األخطاء اللي للحني مهي راضية تتصلح«، 

أما »الفستق« فلجنة 
ملنع التسول وفرض 
عقوب���ة ليس فقط 
على املتسول بل على 
من سهل دخول هذا 
البالد  إلى  املتسول 
دون اذن عم���ل »يا 
جماعة اخلير ملينا 
من هالط���راروة ترى الس���الفة أوصلت لغاية 
البيوت مو بس في الشوارع وال تقولن شؤون 
وداخلية وكل واحد يقطها على الثاني نبي جلنة 
مسؤولة عن هاملتسولني ولها حق العقاب فيمن 
يتاجرون بالبشر«، أما »اللوز« فلجنة حتارب 
الفس���اد التعليمي والشهادات املضروبة »عفية 
ديرة كلهم تقريب���ا صايرين دكاترة وكل واحد 
يقطه���ا على اللجنة التعليمي���ة أو يقولون لك 
أكتب ش���كوى في الوزارة اهلل املستعان واهلل 
خوفي انه راح تنضرب شهادات الطب والهندسة 
بعد«، أما »احلب« بأنواعه فلجنة حملاربة الشواذ 
ومعاجلتهم »ترى م���ا صرنا أنعرف الريال من 
املرة.. ارحمونا اهلل يرحمكم والسالفة ما يبيلها 
جلان وال محاضرات وال ندوات املوضوع يبيله 
تركيز في التربية واإلرشاد«، ونأتي اآلن »للملبس 
أو بيض الصعو« � وطبعا نبيه مش���كل � وهى 
جلنة أعضاؤها من كل من األش���غال والبلدية 
والهيئة العامة للزراعة واإلسكان لتجميل الكويت 
ونظافتها »مو بحر لونه أجلح أملح وش���وارع 
مكسرة وأرصف مهدمة واألشجار تقول مدينة 
أش���باح«، أما احللو »اجلاكلي���ت« فلجنة تقيم 
األعمال املقدمة للش���باب ويكون أعضاؤها من 
التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة »يا 
جماعة اخلير وين املراكز الرياضية واملكتبات 
واألنشطة املدرسية وغيرها هذا وتبون عيالنا ما 
يصيرون جنس ثالث ورابع.. ترى إذا ما ركزنا 
على ش���بابنا بيصير عندنا جنس خامس غير 

شكل وغير منونه«. 
> > >

كلمة وما تنرد: يقول اهلل عز وجل في كتابه 
العزيز: )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله 
واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 

فينبئكم مبا كنتم تعملون- التوبة: 105(.
atach_hoty@hotmail.com

هيا الفهد

الرجل المناسب

كلمات

ذعار الرشيدي

8888 دينارًا 
لكل مواطن
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د. نرمين يوسف الحوطي

قرقيعان الكويت

محلك سر

أنوار عبدالرحمن

بوكيه الورد.. من له؟

فالكم طيب

البرج العاجي

خالد العرافة

إطاللة


