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 أحيي وأشجع من يستطيع اتباع سياسة «مسك العصا 
من النصف» ليكســـب محبة ورضا جميع األطراف وهي 
طريقة ليست بالسهلة عند التطبيق، لتعارضها مع مبدأ 
الشخص نفســـه في بعض األحيان، ولكننا نتوقف عند 
ثوابت معينة ال يجوز حينها تبني هذه السياسة، فحينما 
يتم التطاول على أفراد أسرة هذا الشخص الذي هو أحد 
أبنائها عليه ان ينســـف هذا املبدأ وان ميسك العصا من 
الطرف األقرب ألسرته ليكون في الوضع الطبيعي ملناصرتها 
ورد الظلم عنها إذا ما مت التطاول على أحد أفرادها، أما إذا 
متسك بذات املبدأ فسيخسر الطرفني، ألن التطاول الذي 
يصيب أسرته ســـيطوله ال محالة مستقبال، وحينها لن 
ينفع الندم ومن يصفق له اآلن ويشد من أزره ويجامله 
على حساب أسرته سيجده أول من يتهجم عليه فيما بعد 
فليتنا نستفيد من سنن احلياة ومنعن التفكير فيمن مضى 

ونتخذهم أسوة حسنة ونستفيد من جتاربهم.
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  مراعاة الضمير

  عدد قليل من السادة النواب، وعدد أقل من مقدمي البرامج 
التلفزيونية املباشرة في قنواتنا احمللية، وبعض الكّتاب 
يتعمدون اجلهل باملعلومة، وهذا يدل على ان هؤالء هوايتهم 
اختيار الطرق املتعرجة بدل الطرق املستقيمة، وتفضيل 
اللون األسود على اللون األبيض، وعدم مراعاة ضمائرهم 
عندما يطالب أحد مقدمي البرامج احملافظني بطلبات هو 
متأكد أنها ليست من اختصاصهم وال هي من صالحياتهم 
فقط لترك االنطباع لدى املشاهد بأنه يوصل رسالة كما 
يريدها املواطن، ذات املصلحة والصلة باملوضوع املطروح 
وإظهار نفســــه باحلريص على مصلحة املواطن، ومقدم 
آخر يســــيء للكويت من حيث ال يعلم بعمل لقاءات مع 
فئة وجودها بالبلد غير قانوني لتسرد مشكلتها وتظهر 

أنها مظلومة في هذا البلد، والبلد براء منها.
  أمــــا بعض النواب والكّتاب فقد أصبحت مهامهم قلب 
احلقائق املؤكــــدة الى مغالطات واضحــــة، إما ان تكون 
ملصالح شــــخصية أو لعداوات في نفوســــهم املريضة، 
فيأيها اإلخوة.. القلم أمانة، فإما أن تعلق وترد على املقال 
بإقناع ومنطق، أو أن تبحث عن موضوع من املواضيع 
التي لها أول وليس لها آخر فال داعي للحديث والتعليق 
عن أمور مؤكدة ومالحظات ثابتة ال تقبل التزييف بهدف 
إثبات حضورك وتلميع صورتك أمام القراء واملشاهدين 

والناخبني.
  لــــذا، أمتنى من هــــذا النائــــب أو ذاك الكاتب أال يفهم 
وال يترجم ما قرأه وفــــق مزاجه بعيدا عن املوضوعية، 
وليعلم أن هناك قراء يتابعون جميع املقاالت ويأخذون 
االنطباع من ردودكم اخلاطئة فاتقوا اهللا في أنفســــكم، 

ومن ظلم يظلم.
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  غثيان

  من يقف خلف سيارات نقل القمامة التي ترفع مخلفات 
املنازل تصيبه حالة مــــن الغثيان جراء منظر النفايات 
الواضــــح والروائح املنبعثة منها لعــــدم وجود النظام 
الكامل للســـيارة بتغطية كل ما حتمله من بقايا الطعام 

الفاسد وخالفه.
  نهيب ببلدية الكويت أن تولي االهتمام الكامل ملعاجلة 
هذه احلالة أو استبدال السيارات القدمية بأخرى مجهزة 
بتقنيات حتد من التشـــويه احلاصـــل حاليا، آملني بذل 

اجلهود والعناية باملنظر العام.
  رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. 

 نبارك للكويت اختيار النائب الســــابق صالح الفضالة 
رئيســــا للجنة املكلفة مبعاجلــــة قضية البدون فهو بحق 
شخص مشهود له بالوطنية وحبه للكويت وشعبها والسعي 

في كل ما فيه مصلحة الكويتي والكويت.
  أتت الرغبة األميرية في ضرورة اإلسراع في حل قضية 
البدون لتحرك األمل امليت بحل هذه القضية التي تستنزف 
خيرات البلد وتؤرق املواطن وحترمه من النوم قرير العني 
وهو يسمع كل يوم تصريحات لبعض النواب في وسائل 
اإلعالم تصف هذه الفئة بأنهم قنبلة موقوتة وحتذر احلكومة 
من انفجارها، وبأنهــــم مظلومون ويدعون احلكومة حلل 
املشــــكلة بتجنيسهم قبل أن يخرجوا عن السيطرة، وهذا 
ما ال يقبله العقل بأننا مننح اجلنسية الكويتية وهي التي 
تعتبر مطمع الكثير ملجرد أن هذا الشــــخص أو والده قام 
بإخفاء إثباتاته األصلية وكذب وادعى أنه من فئة البدون 
طمعا في عدم دفع الضرائب وعدم التقيد بالكفيل واالستفادة 
مــــن التعليم والصحة وغيرها من اخلدمات املجانية التي 

تقدمها احلكومة لهذا الفئة باملجان.
  وكثرة تصريحات أعضاء مجلس األمة عبر وسائل اإلعالم 
تهيج هذه الفئة وتخلق نقمة من البدون على هذا املجتمع 
وذلك فقط لكي يحســــب لهذا النائب بأنه مساند للبدون 
فيكســــب أصوات زوجاتهم الكويتيــــات وبعض أقربائهم 
مع ان الكويت ومنذ ظهور هذه الفئة لم تبخل عليهم بأي 
شيء فقد وصلت ملرحلة أنها تعطيهم تسهيالت ومتنحهم 
اخلدمات املجانية أكثر من الوافدين الذين احترموا أنفسهم 
واحترمــــوا قوانني البلد ولم يــــزورا أوراقهم، وهنا عتبنا 
على احلكومة وألن احلكومة تراخت في البداية فهي ملزمة 
باتخاذ قرار حازم بشأن هذه الفئة حتى وإن كان هذا القرار 
قاســــيا فأمن البلد واملواطن ليس باألمر الهني لكي جنعله 

عرضة للتهديد.
  تعودنا عندما نسمع أو نقرأ أي موضوع يتعلق بالبدون 
أن نردد عبارة «أنصفوا البدون» وآن لنا أن نغيرها لتصبح 

«أنصفوا الكويت».
 A.alsenan@windowslive.com  

 المواطن علي الجابر األحمد

 ثوابت

 الوطن ثم الوطن ثم المواطن

 عبد الوهاب عبد اللطيف السنان

 أنصفوا الكويت
 

 ومضة 

 يروي لـــي احد األصدقاء من مواطني 
دولة خليجية شقيقة، والذي يشغل حاليا 
وظيفـــة من وظائـــف الدرجة األولى في 
إحدى شـــركات الطيران ذات التصنيف 
السوبر على مستوى العالم، أنه وأثناء 
دراسته في مطلع الثمانينيات كان حلم 
دراسته لهندســـة الطيران ال يوازيه في 
القيمة واالجتاه إال حلمه بأن يكون أحد 
كوادر مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
آنذاك، واختصر األسباب بريادة الطائر 
األزرق وتاريخه في ذاك الوقت، إال أنه لم 
ميهلني حتى أكمل صورة املاضي اجلميل 
في مخيلتـــي حتى جاءت كلماته التالية 
كصفعات استقبلتها باهتمام ال يخلو من 
احلسرة ليست ألنها واقعية فقط، بل ألنها 
صادرة من إنسان أعلم يقينا أنه مخلص 
في نقده من باب أن الكويت عنده تبقى 
الكويت رغم كل املشكالت التي تعيشها 
مبا فيها محنة «الكويتية»، فالرجل يقول: 
بسبب زياراتي املتكررة للمؤسسة وبحكم 
معرفتي بعدد كبير من طواقمها فإني أؤكد 
لك أن مســـتوى كوادر الصيانة وأطقم 
الطائرات الكويتيني حتديدا اليزالون هم 
األمهر واألكثر كفاءة بني أقرانهم، فبالرغم 
من اإلمكانيات احملدودة والطائرات القدمية، 
نسبيا فإنهم ميلكون القدرة والتفوق في 
أداء واجباتهم بجودة متناهية، والدليل 
أنهم باستطاعتهم وببراعة أن يصلحوا 
األعطال وهم يقفون على «ســـقالة» او 
يســـيروا طائراتهم وينطلقوا بها، وهم 
مستعدون التخاذ قرارات حاسمة في مراحل 
اإلقالع والتحليق والهبوط، وكأنه ينقل 
جتربة الطياريـــن اليابانيني في احلرب 

العاملية الثانية 
  نعلـــم أن طائرنـــا األزرق في مرحلة 
التفكيك ونقل األصول كما نعلم أن ٦٠٠٠ 
إداري يســـيرون أعمال٦٠٠ فني وطيار 
بسبب اختراق املؤسسة وخضوعها ملبدأ 
احملسوبية والتسييس ولكن هذه دعوة 
صادقة بأن حتافظوا على الطواقم الوطنية 
ذات القيمة احلقيقية ومتنعوا تسربها أو 
حتى تسريبها حتت ذريعة توفير البدائل 
املأخوذ خيره،  والشـــرائح لهم والكالم 
خصوصا أن شركاتنا األخرى كاجلزيرة 
أنها احتضنت  الوطنية وبرغم  وطيران 
البعض منهم، إال أنها وبسبب شدة املنافسة 
فإنها تسعى لتعظيم األرباح قبل وبعد كل 
شيء، لذلك لن تكون قادرة على استيعاب 
أعداد إضافية من الكويتيني وإعطائهم ذات 
االمتيازات وباملناسبة ادعو طيران اجلزيرة 
والوطنية بكل محبة كونهما شركتي طيران 
كويتيتني أن تلتفتا حلقوق طواقمهما بعد 
ازدياد التذمر من تدني األجور، وعدم وجود 
احلوافز والـــذي بدأنا نالحظه بوضوح 
من خالل تذمر العاملني وطواقم اخلدمة 
املستمر، فهل يعقل أن تكون هناك شركة 
طيران في العالم تتعاقد مع طواقم اخلدمة 
بعقد ابتدائي بـ ١٨٠أو ٢٥٠ دينارا؟ حافظوا 
علـــى ما تبقى لنا ويكفينا طائرا جريحا 

واحدا، واهللا املستعان.
 ali_alqallaf_75@hotmail.com  

 الطائر الجريح

 علي القالف

 من صدمته احلقائق التي وردت  من ثقب الباب
في وثائق «ويكيليكس» األخيرة 
هو شخص ال يعرف السياسة، 
وال يعي أنهــــا طمس احلقيقة، 
فما ورد في كل تلك الوثائق أمر 
طبيعي بالنسبة للساسة وكشفها 
لم يأت بجديد على عالم السياسة 

املوبوء أصال.
  وخالل قراءتي ملا كشــــفته تلك 

الوثائــــق متنيــــت حلظتها من كل قلبــــي أن يظهر موقع 
«كويتيليكس» لنشر كل ما ال ينشر في صحفنا وإعالمنا، 
على األقل سنعرف ماذا يقول الساسة عن بعضهم البعض 
خلف األبواب املغلقة ونعرف إلى أي مدى بلغت ألســــنة 

نيران حروبهم.
  وجود موقع «كويتيليكس» أصبح ضرورة ملحة بعد أن 
اختلطت األوراق في مشهدنا السياسي وبتنا معها ال نعرف 
من الســــارق ومن ابن «اللذينا» بينهم ومن هو الشريف 
منهم، صراعات رؤوس كبيرة تنعكس على مستقبل بلدنا 

بشكل يعصف به إلى حد الضياع.
  نعم نحن بحاجة إلى «كويتيليكس» لينشر ما ال ينشر، 
وال أريد هذا املوقع أن ينشــــر فضائح ما يقوله الساسة 
عن بعضهم البعض في بلدنا فقط، بل ينشر كذلك كامل 
تقارير ديوان احملاسبة ونتائج التحقيق في مجلس األمة 
دون مجاملة أو محاباة ألحد. وثائق ديوان احملاســــبة أو 

باألصح التقارير الصادرة عنه 
تستحق أن جتمع في موقع يتم 
حتميلها خالله كوثائق من أجل 
أن يطلــــع اجلميع عليها، ال أن 
نكتفي بعرض مختصر هناك 
لسرقة أو جتاوز على املال العام 
عبر كتابة مقال عابر هناك أو 
استعراض حتليلي هنا، بل يجب 
أن تنشر كل التقارير وأن يقرأها 
كل مواطن كويتي ليعرف اجلميع من يسرق بلدهم ومن 
يتجاوز من املســــؤولني وملصلحة من، وليعرفوا كم من 

املاليني تهدر بغير وجه حق.
  «كويتيليكس» حلم خاص أمتنى حتقيقه، فالبد للشعب 
أن يعــــرف ويطلع على كل وثيقة حكومية تصدر خاصة 
التقارير الســــنوية لديوان احملاســــبة التي تصدر بنسخ 
محدودة وال يطلع عليها كاملة وبشكل مباشر سوى أقل 
من ٢٠٠ شخص، في حني أنه يجب أن يطلع عليها اجلميع 
ليعرفوا الفضائح السنوية الكويتية. في حال تسريب تلك 
التقارير السنوية كاملة فسنكسب أوال كامل املعرفة التي 
يحاولون إخفاءها عنا، واألهم أننا سنعرف على األقل أسماء 
اللصوص دون وسطاء ال كتاب وال صحف وال قنوات تخضع 
لوجهات نظر وحتوير واجتزاء، نريد احلقيقة كاملة سواء 

أعجبتنا أم لم تعجبنا فنحن نريدها كما هي.
 Waha٢waha@hotmail.com  

 أعطى االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) حلم حق استضافة 
بطولة كأس العالم عام ٢٠٢٢ 
إلى «قطر» بعد فوز ملفها خالل 
عمليــــة التصويت التي جرت 
بني أعضاء اللجنة التنفيذية لـ 
«فيفا»، وتنافس امللف القطري 
على حق استضافة البطولة مع 

٤ ملفات أخرى مقدمة من الواليات 
املتحدة وأستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان.

  فازت قطر باســــتضافة كأس العالم بسبب التوجه 
اإليجابي واالحترافي واحلازم في الوقت نفسه، إضافة 
إلــــى التواجد الدائم والعمل الــــدؤوب وقد كانت كلمة 
ســــمو الشيخة موزة املسند، الرائعة لها دور كبير في 
هذا االجتاه لصالح ملف قطر، اســــتضافة قطر لكأس 
العالــــم قرار صحيح وليس خاطئا، وأعطى داللة على 
أن اإلجناز ليس له عالقة بصغر وكبر حجم الدولة إمنا 
العمل، وســــتكون قطر حتت أنظار العالم أجمع خالل 
الســــنوات املقبلة، وســــتكون هناك نقلة نوعية لقطر 

إضافة إلى إجنازاتها األخرى.
  لقد فازت قطر باستضافة كأس العالم بسبب شغف 
القطريني وعشــــقهم للتحدي، إضافة إلى االســــتقرار 
السياسي واألمني واالقتصادي فيها، وعلى عكس بعض 
الدول التي تعاني من اضطرابات أمنية، واحتوى ملف 
قطــــر مالعب أعتقد انها أول مرة يتم إجنازها تتضمن 
١٢ ملعبــــا صديقا للبيئة خاليا مــــن انبعاث الكربون، 
وستستفيد جميع املالعب من قوة أشعة الشمس لتوفير 
بيئة باردة لالعبني واملشجعني من خالل حتويل الطاقة 
الشمسية إلى تيار كهربائي سيتم استخدامه للتبريد 
على الالعبني واملشجعني، وسيتم إنشاء مشروع «مترو» 
يصل املالعب ببعضها في فترة زمنية قياسية أقصاها 
كما يقال نصف ساعة، مما يجعل املشاهدين يستطيعون 
حضور ٣ مباريات في يوم واحد وهذه املرة األولى في 
تاريخ كأس العالم، والـ «فيفا» طلبت عددا من الغرف 
الفندقية وتضمن ملف قطر توفير ما يفوق شــــروط 
«فيفا»، كمــــا تضمن ملف قطر مراكــــز إعالمية هائلة 
وأكثر من الدول األخرى وهذا ليس بغريب عليها كون 
ان لديها قناة اجلزيرة التــــي تدار مبهنية عالية، فكل 

هذه األسباب أعطت األفضلية لقطر.
  ونشــــر موقع «العربية» عن دراسة أجرتها شركة 
غرانت ثورنتون املختصة بشؤون اخلدمات االستشارية 
العامليــــة النقاب عن حجم الفــــرص احملتملة للتنمية 
واالســــتثمار في مجالي التجارة وكــــرة القدم إذا نالت 

قطر حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢.
  وأكدت الدراســــة التي مت إعدادها بتكليف من جلنة 
ملف قطر ٢٠٢٢، أن كرة القدم هي الرياضة األولى في 
الشرق األوسط، وأن املنطقة تتمتع بقدرات كبيرة غير 

مستثمرة لتطوير هذه اللعبة، 
وأشارت الى ان قطر ستحقق 
استضافة ناجحة لكأس العالم 
من الناحيــــة التجارية وهي 
تلعــــب دورا محوريــــا لدفع 
عجلة تطور كــــرة القدم الى 
األمام في مختلف أنحاء الشرق 

األوسط.
  وخلصت الدراسة الى عدد 
من النتائج الرئيسية من بينها: ان إسناد مهمة استضافة 
كأس العالم لكرة القدم الى قطر سيحقق منوا اقتصاديا 
لقيمــــة اللعبة في املنطقة قدره ١٤ مليار دوالر بحلول 
عام ٢٠٢٢ أي بنسبة ٥٢٪ وبـ ١٠ مليارات أخرى بحلول 

عام ٢٠٤٢ أي بنسبة ٤٦٪.
  نظرا للموقع املميز الذي تشغله قطر في قلب قارات 
العالم تقريبا فإن ٨٢٪ من سكان العالم سيكون بإمكانهم 
مشــــاهدة مباريات كأس العـــــالــــم ٢٠٢٢ على الهواء 
مباشــــرة في وقت الذروة، مع إمكانية ارتفاع نســــبة 
املشاهدة للمباراة الواحدة الى ٣٫٢ مليارات مشاهد، ما 
سيعزز قيمة احلقوق التي سيحصل عليها الـ «فيفا» 

جراء ذلك.
  وكتب اقتصادي مخضرم في صحيفة القبس مقاال 
بعنوان «كأس العالم: كرة في ملعب املال واألعمال» عن 
كأس العالم السابق حيث قال: ان الشركات املستفيدة 
تغذي بشكل مباشر او غير مباشر «هوس الكرة» لتجني 
أمواال ســــهلة. فإذا بدأنا بالشــــركات املصنعة لألمتعة 
الرياضية مثل األلبسة واألحذية والكرة نفسها، فضال 
عن عشرات اإلكسســــوارات األخرى فسنجد ان هناك 
«أمتعة» بنحو ١٠ مليارات دوالر تباع في هذا املوســــم 
فقط، علما ان اإلجمالي السنوي ملبيعات أمتعة الرياضة 
يصل الى ٢٤٠ مليار دوالر، والشركات التي لها حصة 
األسد هي «اديداس األملانية» و«نايك» االميركية، وتأتي 
«بوما» في املرتبة الثالثة بعيدة عن األوائل واملفارقة 
ان Adidas وNike كل واحــــدة منهما تدعي انها االولى 

عامليا في هذا املضمار. 
  فالشركة االميركية تقول انها رقم واحد ومبيعاتها 
تصل ١٫٩ مليار دوالر، علما ان انخفاض اليورو يعطيها 
دفعة إضافية في هذا املجال، ورقم املبيعات السنوية 
هذا يعد «ممتازا» اذا عرفنــــا ان هذه املاركة بدأت قبل 
نحو ١٥ ســــنة فقط. في املقابل تقول الشركة األملانية 
«اديــــداس» انها باعت مبا قيمته ١٫٧ مليار دوالر خالل 
عام ٢٠٠٨ والرقم يتصاعد منذ ذلك احلني. هذا باالضافة 
حلقوق البث التلفزيوني والتسويق واملبيعات، وكل 
هذا سيصب في مصلحة االقتصاد القطري والشركات 

األخرى. 
  في اخلتام نقول هنيئا لقطر وكلنا اليوم قطر.
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