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 بدأت هذه االيام احلملة السنوية الكبرى لتلويث وتدمير 
بيئة الكويت الصحراوية او ما يســـمى مبوسم املخيمات 
في بر الكويت، هذا الَبْر الذي لم يتبق من جماله وطبيعته 
سوى اسمه بعد ان دمره سنة بعد سنة اصحاب املخيمات 
والشـــاحنات التي ترمي فيه املخلفات جهرا ودون ادنى 

خوف من السلطات!
  اتساءل دائما وبحسرة ما الذي «سيخسره» الناس ان 
بادروا شخصيا بتنظيف اماكنهم من مخلفاتهم وزبالتهم 
بعد انتهاء التخييم او الكشتات اوالنزهاتـ  اال يوجدـ  في 
داخلهم شـــعور وطني ولو كان قليال يجعلهم يحافظون 
على بيئة الوطن ويخافون عليها من التدمير، وقبل ذلك اال 
ميتلكون شعورا بأن يأخذ االخرون عنهم انطباعا بنظافتهم 
الشخصية املمتازة وبأنهم اناس محترمون ونظيفون ال 
يتركـــون زبالتهم ومخلفاتهم وراءهم عندما يرحلون من 
اماكن نزهاتهم على الشواطئ او عند مغادرتهم مخيماتهم 
التي يقيمونها سنويا بـ«ادعاء» الهروب من روتني احلياة 
في املدن، او للراحة من العمل، وكأن اغلبهم فعال يعملون 
بجد وباخالص او يشعرون حقيقة بروتني احلياة اململ.

  ان افراد املجتمعات املتحضـــرة والراقية هم فقط من 
يحافظون على بيئة بالدهـــم البرية والبحرية واي بيئة 
اخرى، وال يرمون مخلفاتهـــم في أي مكان وال يتركونها 
وراءهم دون احســـاس معتمدين علـــى الدولة لتنظيفها 
والزالتها والكل شاهد وسيشاهد مرارا االحتجاجات التي 
يقيمها انصار احملافظة على البيئة في البالد التي تعيش 

فيها تلك املجتمعات الراقية واملتحضرة!
  ولكل هذا اقولـ  ألم يحنـ  الفراد هذا املجتمع (مواطنني 
ومقيمني) أن يرتقوا ويتحضروا ويستحوا ويحافظوا على 
البيئة بفعلـ  اقّلهـ  ان يزيلوا مخلفاتهم بعد انتهاء موسم 
املخيمات، وينظفوا الشـــواطئ مـــن زبالة طعامهم عندما 
يسهرون متنزهني على شواطئ الكويت في االجازات وفي 

العطل االسبوعية وفي ليالي الصيف احلارة؟!
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 بعد أيام سيحل عيد األضحى املبارك ورمبا يكون هذا 
العيد سببا في اســـتجواب وزير التجارة نتيجة ارتفاع 
أسعار األضاحي، فرغم اننا ســـمعنا قبل فترة أن شركة 
املواشي وفرت عددا كبيرا من األغنام ملواجهة الطلب على 
األضاحي لكن املالحـــظ أن وزارة التجارة صمتت وكذلك 
نواب األمة عن ارتفاع األســـعار الذي يسيطر على معظم 
األسواق واجلمعيات التعاونية بعد التصاريح اإلعالمية 
التي أشعلت الوضع، ولألسف بعض النواب ال يتفاعلون 
مع احلدث إال وقت حدوثه وبعد ذلك يتناســـون القضية 

برمتها.
  األغنام حاليا تشـــهد حالة من االرتفاع بســـبب غياب 
اجلانب الرقابي من قبـــل وزارة التجارة لذلك يجب على 
التجارة من اآلن حتديد ســـعر األضاحي بدال من إطالقها 
لآلســـيويني الذين يتحكمون في تلك األســـعار علما بأن 
العام املاضي وصلت سعر األضحية إلى ١٨٠ دينارا، ما دعا 
األهالي إلى التوجه إلى اجلمعيات اخليرية للتبرع بقيمة 

أضاحيهم إلى اخلارج.
  وزير التجارة قام قبل رمضان بجولة على أسواق اخلضار 
وبعدها توقفت اجلوالت، كان األولى على الوزير أن يكرر 
زيارته لألسواق حتى يفرض الدور الرقابي لوزارته على 
من يتالعب باألســـعار، كما أدعو الوزير ألن يقوم حاليا 
بجولة على ســـوق الغنم للتأكد من جنون األسعار الذي 
أصبح هاجسا لدى مرتادي السوق ويفرض بقوة القانون 
لتحديد األســـعار حتى يكون باستطاعة الناس احلصول 

على أضاحيهم بالسعر املعقول. 
  االرتفاع غير املبرر لسعر األغنام سببه األول واألخير 
غياب اجلانب الرقابي، لذلك البد من حترك اجلميع من أجل 
السيطرة على سعر األضاحي قبل أن تصاب بجنون الطماطم 

التي قفزت أسعارها إلى الضعفني ومازالت مرتفعة.
  املراقب للوضع يحكم على غياب الرقابة من قبل وزارة 
التجـــارة على التجار، خاصة أن احلكومة ال حتصل على 
ضرائب منهـــم، ولكن في املقابل جند ضريبة حتصل من 
األسر سواء في املقاهي أو املطاعم حتت بند رسوم اخلدمة، 
الســـؤال الذي يطرح نفسه ما مدى قانونية تلك الرسوم 
التي حتصل بني ١٠ و١٥٪ من األهالي؟ هل املستهلك ملزم 
بدفعها أم ال؟ هذا التساؤل أضعه بني يد املسؤولني بالتجارة 
الذين يخرجون لنا بني فتره وأخرى عبر وسائل اإلعالم 
بأنه ال توجد ضرائب على اخلدمة، ولكن في املقابل جند 
الضريبة موجودة، فما احلل هل نعلن عن مقاطعة جديدة 

للمطاعم ونطلق عليها «خل أكلكم يطيح بجبدكم».
< < <  

  خالل فترة العيد تتجه العوائل إلى املجمعات التجارية 
لكونها املتنفس الوحيد ولكن مع األســـف لدينا مشـــكله 
نعاني منها في األســـواق تتطلب وجود قوة أمنية لردع 
الشباب املستهتر الذي ساهم بال شك في تطفيش العديد من 
العوائل خالل العطلة األسبوعية بسبب تصرفات البعض، 
نحن نعلم أن وزارة الداخلية غير مقصرة في هذا اجلانب 
ولكن نحن نطمع في املزيد من التواجد األمني في األماكن 
التجارية املعروفة بشكل دائم في نهاية األسبوع واملناسبات، 
كما أن هناك مطلبا آخر للحد من االستهتار الشبابي يكمن 
من خالل منعهم من دخول املجمعات خالل األعياد ونهاية 

األسبوع وبذلك سينتهي مسلسل املضايقات.
   alarafah@windowslive.com 

 خالد العرافة

 األضحية ولعت أسعارها  
والتجارة «عمك أصمخ»

 إطاللة

 د.نرمين يوسف الحوطي

 كامب
  برلماني 

 محلك سر

 منــــذ أن كنت في مرحلة الثانوية، كان 
حبي كبيــــرا للقراءة في التاريخ ومتابعة 
التقارير السياسية التي تنشر في الصحف 
اليومية، كمثل حب قراءة الشعر واألدب، 
لذلك عندما درست الصحافة، لم أستغرب 
حينما قال لنا أستاذنا: من صفات الصحافي 
الناجح أن يكون لديه حس الفضول ملعرفة 
ما وراء احلدث، وأال يأخذ األمور كما هي، 

إمنا البد أن يضع التساؤالت واالستنتاجات حول ما حدث 
ويأخذها مبنظار آخر غير ما كتب وغير ما عرض.

  وال أدري ملاذا ربطت هذا األمر باملشهد الذي يتكرر أحيانا 
في األفالم األجنبية، عندما يقف العروسان أمام القسيس 
لتزويجهما، ويلقنهما عهد الوفاء واحلب، ثم ينظر إليهما 
وهو يبتســــم، بعدها يوجه كالمه للزوج: واآلن.. ميكنك 
أن تقبل زوجتك بينما تفاجأ بأن تلك املرأة حامل أو لديها 
طفل أو أكثر مــــن ذلك الزوج، فيعلق املشــــاهد متصنعا 
الغبــــاء «جميل أن تكون هي أول قبلة لهما في تلك الليلة 

السعيدة».
  هكذا هي السياسة، عندما تقرأ خبر زيارة أو مشاورات 
أو عالقـــات ثنائية، أو حتى هجوم أو اعتداء، ســـواء كان 
األمر على مستوى عاملي أو عربي أو أجنبي أو بني أفراد أو 

جماعات، فليس ما يكتب هو كل شيء، وباملقابل 
ليس كل شيء قابل للكتابة، وأيضا ليس كل 
حتليل لقضية أو حدث ما يكون حتليال محايدا، 
أو ينقل لك الصورة احلقيقية، ألن احلقيقة قد 
تكون مغيبة ملصلحة طرف أو آخر، ومن ضمن 
األمور التي تالحظ ملن يهتم مبالحظة ما يجري 
على الســـاحة السياسية، قد تكون داخلية أو 
خارجية، أن جتد اثنني ال صلة لهما ببعضهما 
من حيث الفكر أو املبـــدأ أو اجلماعة، يجتمعان ألول مرة 
للتعارف أو التقـــارب، بينما احلقيقة أن عالقتهما قدمية، 
والتعاون بينهما كان يتم في الباطن، ولكنهما اختارا الوقت 
املناسب لنشر هذا عبر وكاالت األنباء والصحف لهدف ما. 
واملضحك املبكي أن جتد آخرين يثيرون زوبعة على قضية 
حساسة فيشتم هذا ويسب ذاك، وبعد انتهاء املشهد وغياب 
الكاميرات، يتصل هذا بذاك ويبدآن بالضحك والغشمرة، ثم 
يكون بينهما لقاء أخوي على العشاء، وهنا ال أستغرب من 
نفسي عندما ربطت هذا اللعبة السياسية، مبشهد العروسني 
اللذين أتيا للزواج، وقد كانا قد قضيا سنوات مع بعضهما 
البعض في بيت واحد، وابتسامة القسيس وهو يقول لذاك 

الرجل: واآلن.. ميكنك أن تقبل زوجتك!
  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 أنوار عبدالرحمن

 واآلن يمكنك أن 
تقبل زوجتك!

 فالكم طيب

 «كامب» هي كلمة من بالد الفرجنة وتعني 
املخيم أو املعسكر، وها هم أعضاء مجلسنا 
املوقر منذ بداية اليوم سيبدأ كل منهم مخيما 
مبفرده ليفكر في كل ما هو جديد لألجندة 
البرملانية املقبلة ومن املمكن أن يكون هذا 
الكامب جماعيا وفقا للمواضيع واحلاجة 
املراد حتقيقها من تلك األجندة، واهللا يستر 
من هذه اإلجازة ومن الكامب البرملاني، وهنا 
البد أن تكون لنا وقفة لنذكر اللجان البرملانية 
ببعض األمور قبل اتخاذ قراراتهم وكتابتهم 

لألسئلة أثناء الكامب: 
  إلى كل من عارض من نوابنا ولم يعط 
صوتــــه لتكوين جلنة شــــؤون الشــــباب 
والرياضة نذكرهم باملادة ١٠ من الدستور: 
«ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل 
وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي».. 
يا جماعة اخلير ترى الشباب هم املستقبل 
واالهتمام بهم بناء ال هدم.. وال السالفة مو 

في أجندتكم املوقرة؟! 
  إلى كل من عارض من نوابنا ـ ونخص 
اللجنة املالية ـ فــــرض الضرائب نذكركم 
بكل مــــن املادتني ٢٤ و٤٨ من الدســــتور، 
فأوالهما تنص على: «العدالة االجتماعية 
أســــاس الضرائب والتكاليف العامة»، أما 
التاليــــة فتؤكد على وجود الضرائب فهي: 
«أداء الضرائــــب والتكاليف العامة واجب 
وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول 
الصغيرة من الضرائب مبا يكفل عدم املساس 
باحلد األدنى الالزم للمعيشة»، بس السالفة 
واضحــــة أن التخصيص أهم من التكليف 

وسالم مربع على اخلصخصة.
  إلى كل من قام من نوابنا بالضغط على 
بعض أعضاء املجلس البلدي لعدم تخصيص 
موقع لبناء كنيسة نذكرهم باملادة ٣٥: «حرية 
االعتقاد مطلقة وحتمي الدولة حرية القيام 
بشعائر األديان طبقا للعادات املرعية على أال 
يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب».

  إلى رئيس اللجنة املالية نذكره باملادة ٢٠ 
قبل التخصيص: «االقتصاد الوطني أساسه 
العدالة االجتماعية وقوامه التعاون العادل 
بني النشاط العام والنشاط اخلاص، وهدفه 
حتقيق التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج 
ورفع مســــتوى املعيشة وحتقيق الرخاء 
للمواطنني وذلك كله في حدود القانون»، 
بس الظاهر أجندة أعضاء جلنتنا مو متذكرة 

املواطنني، املهم عندهم اللي يشتري.
  إلى كل نائب أعطيناه أصواتنا ملصلحة 
الكويت وشعبها نتمنى في هذا الكامب أن 
يعيد قراءة الدســــتور الكويتي ليجد في 
نهاية اإلجازة أن كل ما كتب في أجندته ال 
ميت الى الدســــتور بصلة، واهللا من وراء 

القصد. 
  كلمة وما تنرد: عيدكم مبارك.

  atach_hoti@hotmail.com 

 مخلد الشمري

 استحوا وتحضروا 
وحافظوا على البيئة!

 رؤية

 كيف ميكن لوســـائل االعالم ان تؤثر 
على املجتمع؟ دور املرأة االيطالية بوسائل 
االعالم؟ هل تؤثـــر االعالميات العربيات 
واخلليجيات على االعالم العربي واخلليجي؟ 
كيف ميكن للصحافيات أن ميارسن عملهن 
اليومي؟ ما دور جمعيـــة املرأة العربية ـ 
االيطالية لتحسني صورة االعالمية العربية 

بأوروبا؟ وغيرها من االسئلة كانت حاضرة 
مبؤمتر التحاور بـــني االعالميات االيطاليات 

والعربيـــات والذي عقد في روما قبل أســـبوع والتي تبنتها 
جمعية املرأة العربية االيطالية «ايوه» ووكالة ايطاليا لالنباء 

«اجي» حتت رعاية وزارة اخلارجية االيطالية.
  كانت املشاركة تفاعلية تقاسمت بها اخلبرات املشتركة بني 
االعالميات العربيات وااليطاليات لتواكب التطور املتسارع 
في صناعة االعالم ووســـائله وحتى تقوم بدورها في خدمة 
املجتمع على أكمل وجه، كما كان املؤمتر فرصة للتعرف على 
التجربة السورية ودور وسائل االعالم فيها والتي كانت بحضور 
وزيرة الثقافة السورية جنوى قصاب التي تناولت العديد من 
التجارب االعالمية والتي كانت بدعم من القيادة السياسية مما 

جعلها تخطو خطوات متقدمة في التنمية االعالمية.
  وأيضا دور وسائل االعالم وأثرها على التجربة املصرية 
والتي كان لهـــا الناجت االيجابي في التأثير على قضايا املرأة 
بشكل كبير، وغيرها من التجارب االخرى املشابهة للمجتمعات 
االردنية والفلســـطينية والعراقية واملغربية والســـعودية 

والبحرينية والعمانية.
  وكان هـــذا املؤمتر فرصة للتعرف عـــن قرب على قضايا 
ومشاغل ومشكالت املرأة وخاصة العربية واخلليجية، وأيضا 
االيطالية التي تخطت الصعوبات والعقبات ونضالها من أجل 
تغيير النظرة النمطية للمرأة وانخراطها في احلقل االعالمي 
الـــذي أثبتت كفاءتها بدرجة متطورة ال تقل عن مثيالتها في 
الدول االخرى، وقد كان حلضورنا أنا واألخت أنفال القناعي 
من الكويت جانـــب أمتنى أن يكون أضاف على املؤمتر حملة 
ولو عابرة عن املرأة الكويتية ودورها باالعالم، الشكر هنا لكل 
هؤالء املشاركني والشكر لالخت الفاضلة رندة عيد.. واليفيرا 

ماروكو وأعضاء جمعية املرأة االيطالية «ايوه».
< < <  

  مشـــاركة املرأة الكويتية االولى في هذا املؤمتر تشـــرفت 

أنـــا وزميلتي ان نكون 
بها مبا يعزز تواصلها 
مـــع العالـــم اخلارجي 
جتربتهـــا  ويصقـــل 
املهنيـــة واالنســـانية 
التي  وإبراز االجنازات 
الكويتية  املرأة  حققتها 
خالل تاريخها النضالي 
الطويل حتى أصبحت 
مشاركتها في املجتمع فعالة ومؤثرة، حيث متكنت من تقلد 
أعلى املناصب. وهذا االجناز الكبير الذي حققته املرأة الكويتية 
انعكس بشـــكل واضح على دورها املتنامي في قطاع االعالم 
وأصبـــح لها دور بارز وملموس وتأثير حقيقي يحســـب له 
ألف حســـاب، انه شرف عظيم ان متثل بلدك أمام جمهور من 
املثقفني واملختصني وتلفت انتباههم بتجربة بلدك وحضارته 
وتطـــوره.. إنها الكويت التي دائما تبهر الناظر بأبنائها قبل 

مبانيها.
< < <  

  من حلظة وصولنا الى روما العاصمة االيطالية وهناك عشق 
بدا لهذه العاصمة العظيمة.. ولم أحس حلظة أنني بعيدة عن 
بلدي كون الســـفارة الكويتية لم تشعرنا بأننا بعيدون عن 
الوطن.. وحتى أثناء املؤمتر وجدت الراحة النفسية بالنقاش 
والتحاور وتبادل أطراف احلديث.. احترام املتحدث.. انتظار 
انتهائه مـــن كلمته.. النقاش املوضوعـــي.. كله اثرى اللقاء 
واملؤمتر.. واالســـتماع لوجهات النظر وعدم مقاطعة حديث 

زمالء لهم.. واحترام الرأي اآلخر.
< < <  

  من الفرية: الشكر والعرفان جلمعية الصحافيني الكويتية 
ولسعادة سفير الكويت بإيطاليا الشيخ جابر الدعيج الصباح، 
والشـــكر الكبير لطاقم الســـفارة الكويتية االستاذة فاطمة 
االبراهيم واالســـتاذ خالد اخلرينج واالستاذ عمر الهاجري.. 
شـــكرا لوكالة األنباء الكويتية (كونا) ولألخ مهدي النمر.. 
وأخص بالشكر اجلزيل كابنت الطائرة الكويتية التي حملتنا 
من أجواء روما حتى وصولنا الى أرض الوطن الكابنت الكبير 
غامن املطوع.. الذي بفضل قيادته احلكيمة لم نشـــعر بطول 

املدة الطويلة.
  Reemw٢٥@hotmail.com

 ريم الوقيان 

 حوار إيطالي ـ عربي.. 

 ريميات 


