
الجمعة
10 سبتمبر 2010

11
آراء

يا سمو الرئيس أقسم باهلل العظيم ان هناك مواطنني لم يستطيعوا 
ش���راء ثياب العيد ألطفالهم أو على األقل لم يعودوا يش���ترونها كما 
كانوا يفعلون س���ابقا، وس���بب ذلك القروض التي أنهكتهم و»هدت« 
حيل قدرتهم الشرائية ووصلت بها إلى الصفر، وال يقتصر هذا األمر 
على صغار املوظفني بل من بينهم قياديون بدرجات متوسطة كرؤساء 

أقسام ومراقبني بل ومدراء إدارات.
القروض يا سمو الرئيس نهشت قلوب الرجال قبل أن تنهش جيوبهم، 

وكسرت وجوههم قبل أن تكسر »مدة« أياديهم عن الشراء.
وزير املالية عندما أعلن قبل رمضان أن رواتب أغسطس ستصرف 
قبل رمضان ورواتب س���بتمبر ستصرف قبل العيد، أشعل بارقة أمل 
لكل هؤالء، وسرعان ما أطفأها بل قتلها بتراجعه غير الواضح وغير 
املب���رر، أصال لم يكن هناك مبرر لتصريح���ه األول حتى يكون هناك 
مبرر لتصريحه التال���ي املعدل، ولكن ألن يده بامل���اء البارد وأيادي 
ْين، فال يهمه إن هو صرح وتراجع ولو  خل���ق اهلل مغلولة في نار الدَّ
أخطأ عشرين مرة فال بنك سيسحب 50% من راتبه وال ميزانية العيد 
ستلتهم جزءا من ال�50% املتبقية وال دورية التنفيذ ستحضر تطرق 
باب منزله تطالبه بس���داد 50 دينارا لشركة ما، وال حتى سيسأل عن 

قيمة قميص املدرسة البنه، أليس وزيرا؟!
القروض يا سمو الرئيس رمبا، أقول رمبا، كانت مشكلة فردية لكل 
من اقترض في بدايتها، ولكنها وبالطريقة التي بدأت تضرب بها أعماق 

املجتمع أصبحت مسؤوليتكم الشخصية وليست السياسية فقط.
س���بق حلكومتكم احلالية والس���ابقة، إن لم تخّني ذاكرة أرشيف 
الصحافة، أن اعترفت بجزء من املسؤولية عن تلك القروض وتنامي 
مشكلتها لضعف رقابة اجلهات املسؤولة، ارتكبت حكومتاك يا سمو 
الرئي���س فضيلة االعتراف بجزء من اخلط���أ، ولكنها وحتى اليوم لم 

تكمل فضيلة االعتراف بإصالح اخلطأ.
سمو الرئيس عندما اعترفت حكومتك باخلطأ تراجعت عنه ولكنها 
لم تصلحه، ب���ل عندما قامت بتراجعها أغلقت باب االقتراض بالكامل 
في وجوه اجلميع ممن كان ميكن أن يعدلوا جدولة ديونهم، بقرار منع 
االقتراض ما لم يسدد املدين كامل مديونيته، فمن أين سيسددها هؤالء 
البسطاء؟ هل تتوقعون أن احدهم سيسددها عن طريق بيع مزرعته التي 
في العبدلي أو تلك التي في الوفرة؟ أو عن طريق بيع أصول شركته 
الورقية؟ وأنتم تعلمون يقينا أن من يحصلون على تلك املزارع ومن 
يؤسسون الشركات الورقية املريضة هم ممن يحملون لقب »ال حبتك 
عيني..«، وليس مئات اآلالف من املواطنني البسطاء الذين ال دخل لهم 
سوى الراتب الذي أصبح نصفه رهن غيب السنوات املجدولة، قراركم 

ذلك حكم باملوت ماليا على اجلميع دون إيجاد بديل.
س���مو الرئيس كل عام وأنت بخير وأع���اده اهلل عليك بألف خير 
وعساكم من عواده، ولكن وألنكم رأس السلطة التنفيذية في هذا البلد، 
فعليكم مسؤولية إصالح خطأ القروض، ال أقول أن تسقط القروض 
أو أن ُتش���رى فوائدها، وال أي من هذه الشعارات النيابية الرنانة، بل 
فق���ط أصلحوا خطأكم بعد أن اعترفتم به، وحلوا مش���كلة القروض 
بأنفس���كم، وبادروا بحلها، قبل أن ُتفرض على احلكومة بالتصويت 

القادم املنتظر في دور االنعقاد الثاني.
س���مو الرئيس كثير هم الكويتيون الذين لم يعّيدوا كما عّيد خلق 
اهلل، والسبب هو خطأ الضعف الرقابي في اإلقراض الذي امتد ما بني 

عامي 2004 و2009، وأعتقد بل أجزم يقينا أنك ال ترضى بهذا.
Waha2waha@hotmail.com

احترام قوانني البلد وسيادتها من ابرز عوامل استقرارها ومنوها 
االجتماعي واالقتصادي كما يساهم ذلك في بناء الشخصية االعتبارية 
لها في جميع احملافل الدولية واإلقليمية وعلى شتى األصعدة وامليادين، 
وبترشيح من أمني س���ر جمعية الصحافيني فيصل القناعي شاركت 
مع الزميل س���طام الس���هلي كممثلني عن اجلمعية في الدورة األولى 
للصحافة الرياضي���ة الدولية والتي أقيمت ف���ي العاصمة اإليرانية 
طهران ونظمتها جمعية الصحافيني اإليرانية بإشراف االحتاد الدولي 
للصحاف���ة الرياضية، وكوني أول مرة أزور إيران كنت حريصا على 
التدقيق في كل مكان الستكش���اف كل ما هو جديد من ميني ويس���ار، 
وشاهدت بساطة ال توصف بالشعب اإليراني واحترام الكبير وتقدير 
مميز للنس���اء واألطفال ومساعدة الغريب واحملتاج، وكوني رياضيا 
بدأت أبحث خالل 5 أيام قضيتها هناك عن رجل يرتدي »ش���ورت« أو 
»برمودا« ولم أجد وعند س���ؤالي عن سبب تأخر املوضة عن شباب 
إيران اتضح لي أنه ال يجوز إطالقا ألي شخص ايراني أو أجنبي لبس 

هذه املالبس في األماكن العامة حتى وإن كانت مطاعم.
وفي الكويت هذا البلد الصغير باملقارنة مع إيران لألس���ف عجزنا 
ع���ن تطبيق ذلك حتى ف���ي معظم الدوائر احلكومية، حيث تش���اهد 
مناظر تقشعر لها األبدان وقد ينتابك شعور أنك في ناد صحي أو في 
شاليه من كثرة املراجعني الذين ضربوا باحلياء العام عرض احلائط 
وأظهروا سيقانهم للقاصي والداني دون أي اكتراث ملشاعر الغير من 
مراجعني ومراجعات وموظفني وموظفات، فالدعوة جلميع املسؤولني 
بأن يضعوا ح���دا ملثل هذه التصرفات وأن يت���م عرقله معاملة مثل 
هؤالء وأن يش���ترطوا عليهم االحتشام وااللتزام بالزي الوطني الذي 
انحصر دوره باملناس���بات مثل األعياد أو األفراح فقط، وأن يقتصر 
ارتداء »الش���ورت« و»البرمودا« على النوادي ومزاولة الرياضة على 
البحر، وأنا هنا لس���ت بصدد مصادرة حق أي فرد في ارتداء مالبسه 
دعما ملفهوم احلرية الشخصية وال لتأييد نظام معني مطبق في إيران 
وال القائمني عليه ولكن أس���عى لترميم ما بقي من قيم هذا الش���عب 
األصيل الذي لألس���ف بدأ بعض أبنائه ال يفرقون بني مراجعة وزارة 

الداخلية وبني طلعة الشاليه.
f_aldosari_79@hotmail.com
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سمو الرئيس..
 كل عام والكويت بخير

فهد بجاد الدوسري

برق ورعد

حشمة لو سمحتم!

أجد نفسي غارقا في بحر التفكير عندما 
يأتي الوفاء ألهل الوفاء، واألصعب من 
ذلك عندما يكون ابن قبيلة سطر التاريخ 
أمجادها وه���ي مطير )حمران النواظر( 
ألن الش���خصية التي أحت���دث عنها لن 
تفيها حقها مقالة واحدة مهما كتبت أو 
كتب غيري م���ن الزمالء الذين يعرفون 
هذا الرجل عن كث���ب وال أعتقد أن أحدا 
يخالفني ال���رأي بأن وزارة الداخلية قد 
كسبت لواء برتبة ف��ارس اسمه منصور 
خلف العالج املطيري، فق����بل أن ي����كون 
أبوأحمد لواء ف����ي ه����ذه الوزارة فهو 
رجل كرس نفس���ه خل���دمة أبناء وطنه 
في ش���تى اإلدارات التي ترأسها بحنكة 
ال يتص���ف بها إال الرجال مثله وهم قلة 
قليلة، ألن اللواء منصور العالج يختلف 
ع���ن غيره من املديري���ن، حيث جند أن 
ش���ؤون القوة بوزارة الداخلية � والتي 
تعتبر القلب النابض للوزارة � خالية من 
الشكاوى، ويرجع ذلك ألن باب مديرها 
العام مفتوح على مصراعيه الس���تقبال 
املراجعني وحل مش���اكلهم وأنا وجميع 
أبناء قبيلة مطير نفتخر ونتشرف بهذا 
الرجل الذي قل ان جند مثله بهذه الوزارة 
ألن منصور خلف العالج املطيري لواء 

برتبة فارس.
> > >

أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد، والى س���مو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد والى الشعب 
الكويتي واألمة اإلسالمية مبناسبة عيد 
الفطر الس���عيد، وأدعو املولى عز وجل 
أن يتقبل صيامك���م وقيامكم ويعينكم 
على طاعته وأن يحفظ كويتنا احلبيبة 

من كل مكروه.
m-m-alaloush@hotmail.com

نح���ن في الكويت تعودنا على وجود العديد 
من الثقافات داخل املجتمع الكويتي والتي وصلت 
إلينا عبر االنفتاح الكبير الذي طال هذا املجتمع 
عبر وس���ائل عديدة ومختلف���ة. تقبلنا البعض 
والذي يناسب ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ويناسب 
البنية االجتماعية للمواطن الكويتي بكل قيمه 

وجتاربه ومعتقداته.
فكان دخول الفن التركي وبقوة مفروضة على 
الشعب بعد جناح املسلسالت األولى التي عرضت 
وكان من أهم إقبال اجلماهير عليها اختالفها في كل 
شيء عن الفن اخلليجي والعربي والغربي فكانت 
مادة دسمة لها طعمها املختلف واملميز بالرغم من 
اختالف ثقافة املجتمع التركي بتركيبته اخلاصة 
عن مجتمعنا فكان األمر مقبوال بعض الش���يء 
لكون العمل عبارة عن إنتاج هذه الدولة وتركي 
من البداية الى النهاية خاصة ان لنا في الكويت 
جتارب سابقة وقدمية في عرض األفالم التركية 
املدبلجة والتي كانت ال تخلو من وجود فنان عربي 
فكان الفيلم مناسبا للمجتمع العربي من حيث 
عاداته وتقاليده ومن الناحية الدينية بعكس ما 

هو موجود على الساحة الفنية حاليا.
لكن ال���ذي ال يتقبله غالبية أف���راد املجتمع 
الكويتي ما هو على ش���اكلة »كرميو«، فال أدري 
م���ا الهدف من هذا العمل الفني والذي يعد غزوا 
ثقافي���ا مرفوضا في هذه الفت���رة والصادر عن 
ممثلني ناطقني باللغة العربية ومحسوبني على 

اخلليج العربي.
الفن اإليران���ي جميل ومتطور ولي اطالعات 
على العديد من األعمال الفنية اإليرانية الناطقة 
باللغة الفارسية واملترجمة والتمتع بها كما ان 
التمتع بأي عمل فني عاملي ومتابعته أمر مرغوب 
في���ه، ألن هذه األعمال صدرت من بيئتها متثيال 
وإخراجا فعكس���ت الواقع الفني في هذه الدولة 
وطرحت قضايا هامة شدت االنتباه بعرض ثقافة 
ه���ذا املجتمع فتم قبولها، لك���ن أن يكون العمل 
كويتيا بحتا ويتحدث بلغة وثقافة ال متت إليه 
بصلة فهذا الذي رفضه الكثيرون وهذا الذي وضع 

أبطاله في دائرة النقد والرفض.
Kalematent@gmail.com

هناك بعض الظواهر 
املبتكرة حتتاج  السلبية 
مّنا إلى الوق���وف أمامها 
والتص���دي له���ا قب���ل 
اس���تفحالها وانتشارها 
في املجتم���ع منذ ظهور 
رأسها � أي بداية انطالقها، 
واملطلوب محاصرتها قبل 

أن تتفشى بني أبناء املجتمع.
ظاه���رة كتبنا عنها قبل عدة س���نوات مضت 
ولألسف لم يتخذ السالح القوي للقضاء عليها، 
وتتمثل هذه الظاهرة في سرقة املال العام بطريقة 

ملتوية غير قانونية وشرعية.
وه���ذه الظاهرة حت���دث في وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل حي���ث ان بعض األفراد بعد 
تقاعدهم من الوظيفة يقومون بتطليق زوجاتهم 
»طلقة رجعية واحدة«، بهدف قيام الزوجة املطلقة 
بتقدمي طلب اإلعانة املالية االجتماعية التي توفرها 
الدولة للزوجة املطلقة وأبنائها، حيث تبادر الوزارة 

بصرف اإلعانة للزوجة واألوالد.
وبع���د االنتهاء من إج���راءات العمل املرتبطة 
به���ذه »العملية النهبية املهذب���ة« ألموال الدولة، 
يقوم الزوج املطلق بالفرار الى احدى دول مجلس 
التعاون اخلليجي أو أي دولة عربية أو إسالمية 
أو يبدأ بإجراء املطالبة بإعادة الزوجة الى ذمته، 
وذلك من خالل عقد زواج جديد، ألن الطالق الذي 
نطق به في ذلك الوقت »طالق رجعي« حيث هذه 
الطلقة تسمح وفق الضوابط الشرعية بلم األسرة 

في حالة اتفاق الطرفني، 
وتستمر الزوجة املطلقة 
بتسلم املعونة االجتماعية 
من الوزارة، وكذلك يستمر 
املتقاعد بتس���لم  الزوج 
العالوة االجتماعية دون 
انقط���اع، وذلك بس���بب 
اللوائ���ح املتعلقة بنظام 
التقاعد بأنه ال يجوز اس���تقطاع أي عالوات من 

املوظف بعد تقاعده.
من هنا نطالب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
بإعادة النظر في هذا القانون، بحيث ال يتم صرف 
أي معونة اجتماعية للمطلقة إال بطالق ال رجعي 
أي »طلق���ة بائنة« مع أهمية التنس���يق مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي في موضوع توثيق عقود 
الزواج للمطلقني، وذلك بإرسال نسخة )صورة( 
من وثيقة الزواج ف���ي حالة إعادة الزوج املطلق 

زوجته الى عصمته.
نعم انها طريقة حديثة لنهب وهدر أموال الدولة 
التي أصال تنتهب كل يوم من س���راق املال العام 
بالطرق االبتكارية لسرقة واغتصاب حق الوطن 

بالعيش والطمأنينة واالستقرار.
فاكهة الكالم: »لوزارة التعليم العالي.. شكرا لعدم 
الرد على تساؤالت قراء »األنباء«.. وهذا هو التميز 
االبتكاري في اإلجنازات التي حتققها الوزارة منذ 
تسلم وكيل وزارة التعليم العالي اجلديد.. واللي 

ما يدري شنو قاعد تدور األمور في وزارته«.
Aliku1000@yahoo.com

ها هو هالل العيد قد استوى باسما 
في الس����ماء يزف البشرى للبشرية 
جمعاء معلنا عن بداية األفراح والليالي 
املالح، إال أنا املس����كني من بني الناس 
تنقص فرحتي مع مرور كل عيد من 
األعياد، وأنا لهذا األمر حيران، أيكون 
ذلك بس����بب عدم وجود شيء جديد، 
وأن مظاهر أفراحنا بالعيد س����تكون 
نفس املظاهر التي اعتدنا أن نقيمها في 
كل عيد، أم أن األمر غير ذلك؟ وذهبت 
أصول وأجول ب����ني األهل واألحباب 
لعلي أجد عنده����م اجلواب فما خاب 
من استشار، فقالوا لي البس اجلديد 
الفرحة  القريب والبعي����د ففيه  وزر 
التي تريد  البغية  والوصال وإصابة 
أن تنال، فلم يغنني من ذلك ش����يء، 
فقالوا إذن الس����فر إلى بالد الغريب 
ففيه تنفيس وراحة ومناظر جميلة 
خالبة، فلم أجد ضالتي في هذه أيضا، 
فسئمت ومللت من السؤال وأعياني 
تفكيري وبدا أن آخر األمر هو كما قال 

شاعرنا املتنبي:
عيد بأية حال عدت يا عيد

مبا مضى أم ألمر فيك جتديد
أقلب صفحات املاضي  وجلس����ت 
الغاب����رة رغم هذا الذهن الكليل حتى 
هداني إلى تذك����ر أيام الطفولة حيث 
كان للعيد طعم ولذة ومسرة وفرحة 
حيث كن����ت واهلل أترقب العيد حتى 
ال ي����كاد يغمض لي جف����ن في ليلته 
من فرط الس����عادة مبقدمه، فما السر 
يا ترى؟ الس����ر أنني كنت أنام وملء 
جفوني الرضا، وقلبي صاف كصفاء 
قطرات الندى على أوراق الشجر، لم 
تغمره مشاغل الدنيا وال أدرانها، كان 
القلب يفيض محبة ورضا على الناس 
فأستحق بذلك رضا رب الناس والطفل 
يولد مفطورا على اخلير واحملبة ولكنه 
يتغير حسب الظروف ومرور الزمان 
فكلما زاد عمرك زاد اشتغالك بالدنيا 
حتى إذا باتت شغلك الشاغل عندها 
يطمس على قلبك ف����ال تعود تبصر 
حقيقة العيد وال غيره، وهذا ما حدث 
معي أن العيد احلقيقي هو كما يصفه 
الش����يخ علي الطنطاوي، فتمعن في 
وصفه »يأتي العيد فتراه يوما ليس 
كاألي����ام، وترى نهاره أجمل، وحتس 
املتع����ة فيه أطول، وتبصر شمس����ه 
أضواء، وجتد ليله أهنأ وما اختلفت في 
احلقيقة األيام في ذاتها، ولكن اختلف 
نظرنا إليها، نسينا في العيد متاعبنا 
فاسترحنا، وأبعدنا عنا آالمنا فهنئنا، 
وابتسمنا للناس وللحياة فابتسمت لنا 
احلياة والناس« احلقيقة أيها السادة 
الكرام أن العيد هو عيد القلب عندما 
تنظر للعيد بعيون قلبك ال بعيون املادة 
واحلواس، عندما حتسن إلى اآلخرين 
في هذا اليوم وت����رى عيونهم تبرق 
بالشكر واحلب والسعادة وألسنتهم 
تلهج لكم بطول العمر، وألوالدكم بكمال 
النعم، عندها فقط ستبصر بهجة العيد 

وفرحته.
Bo_ayyob@hotmail.com

بأي حال عدت يا عيد؟!

خالد الشطي

كلمة وكليمة
د.بدر نادر الخضري

االبتكار السلبي..
في »الشؤون« و»التعليم العالي«!
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هيا الفهد
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مشاري محمد العلوش

رأي

لواء برتبة فارس


