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 بعد أســـابيع ستحتفل دولتنا احلبيبة الكويت مبرور 
٥٠ عاما على اســـتقاللها وكذلك الذكرى الـ ٢٠ للتحرير، 
اضافة الى مرور ٥ ســـنوات على تولي صاحب الســـمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، ولالحتفال بهذه 
املناسبات الوطنية بدأت اجلهات املعنية منذ فترة في اعداد 
اخلطـــط ملواكبة هذا احلدث الـــذي يعكس روح املواطنة 
لدى أبناء الكويت عامة، حيث مت االيعاز الى املؤسســـات 
املختلفة للتعاون فيما بينها من أجل تنظيم هذه االحتفاالت 
بالبرامج املتنوعة أو تزيني العروس الكويت بأجمل احللل 
وذلك بارتداء جميع املباني في الدولة واملنازل واخلطوط 
السريعة بالعلم، كذلك تركيب االضواء البيضاء التي تعبر 
عن االحتفال بالعروس في جميع االماكن العامة واخلاصة 

في مختلف احملافظات. 
  أعجبني كثيرا تصريح لرئيسة اللجنة العليا لالحتفاالت 
الوطنية الشيخة أمثال االحمد في احدى الصحف اليومية، 
قالت فيه: ان احتفال الكويت باليوبيل الذهبي لالستقالل 
سيكون طوال العام وليس مقتصرا على يومي االستقالل 
والتحرير مع التركيز على ابراز الوحدة الوطنية في تلك 
االحتفاالت ومتاســـك الشعب الكويتي، وال يسعني اال أن 
أقول: فعال صدقـــت يا أم ماجد، نحن بحاجة الى ذلك من 
خالل عمل الندوات التوعوية وترســـيخ معنى املواطنة، 
ولنتذكر التفاف الشعب حول أسرة احلكم ابان االحتالل 
العراقي الغاشم وتآلفهم وتوحدهم من أجل هذا البلد الذي 
أعطى الكثير البنائه ومازال يعطي، ويجب أن نرد اجلميل 
له من خالل تكاتفنا جميعا حكومة ومجلس أمة ومواطنني 
لالرتقاء بالكويت ودفع عجلـــة التنمية فيها لتعود هذه 
العروس وتخطف االنظار من جديد مثلما كانت في السابق 
منارة اخلليج، وهذا حلـــم يجب أن يتحول الى واقع من 

خالل تعاضد اجلميع.
  وأمتنى من وزارة التربية تخصيص حصص للطلبة 
توضح مفهوم املواطنة خاصة مع االحتفاالت بهذه املناسبة، 

وعمل لقاءات داخل املدارس خالل االحتفاالت. 
  كما أدعو اجلميع الى املساهمة كل من موقعه للمشاركة 
في هذه االحتفاالت والعمل على صقل روح املواطنة وحب 
الوطن في أرواح أبنائنا وتعريفهم مبعنى يومي االستقالل 

والتحرير والتضحيات.
  وقد سررت كثيرا حينما علمت أن املجلس االعلى للبيئة 
برئاسة النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك، رفع توصية الى مجلس الوزراء بشأن 
املنع الكامل الستخدام مادة (الفوم) في فترة االعياد الوطنية 
واتخاذ االجراءات القانونية نحو منع اســـتيراد وانتاج 
وتداول هذه املادة داخل البالد، وأمتنى من املسؤولني في 
وزارة التجارة تفعيل تلك التوصية من خالل عمل جوالت 
تفتيشية على بعض املخازن للتأكد من التزامها بالقرار قبل 
بدء االحتفاالت علما بأن هناك أسواقا شعبية مازالت تبيع 

مثل تلك االمور، وهي غائبة متاما عن قرار املنع.
  alarafah@windowslive.com 

 نحمد اهللا تعالى ساجدين شاكرين ألنعمه الوارفة، ثم 
نرفع ملقام صاحب الســـمو األمير حفظه اهللا آيات الشكر 
والتقدير على مكرمته السخية والتي متثل رمزا للمعايشة 
احلانية من ســـموه لعموم شعبه الوفي. وفي ذلك رسالة 
بأن الكويت ال ميكن مقارنتها مع اآلخرين في مجال رعاية 
مواطنيها في معاشهم اليومي والسعي الدؤوب في توسيع 
وتكريس دولة الرفاه، سائلني اهللا سبحانه وتعالى أن يدمي 

نعمه علينا وعلى سائر املسلمني واملعوزين في العالم.
  وإننا هنا نناشد اجلميع احلرص والتأني في مصارف 
هذه املكرمة بحيث تؤتي ثمارها املباركة، وذلك بحمايتها 
من آفات اإلسراف والتبذير في مصارف ال تغني وال تسمن، 
يراعى فيها حق اهللا تعالى وحق عيال اهللا تعالى، السيما 
االبناء الذين لم يبلغوا الرشد، وان املسؤولية الوطنية لتدعو 
مؤسســـاتنا املالية لطرح مشاريع وصناديق استثمارية 
سهلة ومخففة من القيود لتشجيع عموم املواطنني الدخار 
واستثمار هذه املكرمة، أو جزء منها كلما أمكن، كما ان هذه 
املسؤولية تفرض االمانة والصدق على املؤسسات التجارية 
بأن حتترم غايات هذه املكرمة األميرية، وان حتفظ للمواطنني 
حقهم في االستفادة من املنحة املالية بعيدا عن االستغالل 
اجلشع عبر رفع االسعار، وان اجهزة الدولة املعنية مطالبة 
بأن تتحمل واجباتها الرسمية في مراقبة األسعار ومحاربة 
الفساد والغش والتدليس واحترام احلقوق واحلريات. وان 
ذلك كله من مصاديق الشكر واحلمد، ولقد تعهد اهللا جل 
ثناؤه باالســـتزادة من هذه النعم بقوله تعالى (وإذ تأذن 

ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم).
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  كلمة أخيرة: هذه املكرمة األميرية كانت حتتاج الى إعالن 
وبيان عام يتناسب معها بالتوقيت املناسب، بحيث يشكل 
مفاجأة ســـارة تأخذ صداها الشـــعبي الفرح أكثر من هذا 
االســـلوب الباهت عندما يعلن عنهـــا بعد منتصف الليل 
الى بعض الصحف وبتصريح وزاري مقتضب! أهكذا يتم 

التعامل مع مثل هذه املكرمة؟!
  لو كانت بيـــد اآلخرين من أبناء بلدي لوجدت العجب 
العجاب! نقول ونكرر انه لالســـف احلكومة تفشـــل في 

تسويق مشاريعها الشعبية!
  a.alsalleh@yahoo.com 

 خالد العرافة

 العروس تحتفل 
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 إطاللة

 عبدالهادي الصالح

 لئن شكرتم ألزيدنكم.. وفشل 
الحكومة في تسويق مشاريعها!

 م.٣٦

 أسامة الشــــيباني مهندس ليبي يقيم في 
جمهورية املانيا االحتادية، عرفته عام ٢٠٠٠ في 
مدينة شتوتغارت أثناء دراسته اللغة االملانية 
حينما اضطررت للبقاء فيها ملدة ٧ أشهر وكان 
نعم األخ والصديق واستمر تواصلنا طوال تلك 
السنوات الى وقتنا هذا. اآلن أسامة يعمل في 

شركة عاملية كبرى احد فروعها في مدينة مانهامي، ويشاء اهللا 
سبحانه وتعالى ان تفوز تلك الشركة بإحدى املناقصات للعمل 
في الكويت ويكون أسامة ضمن طاقم الشركة الذي يتألف معظمه 
من االملان وبعض االوروبيني، الى هنا ال توجد مشكلة ولكن 
املشكلة هي أن صديقي اسامة هذا يرفض احلصول على اجلنسية 
االملانية عكس الكثيرين من املتهافتني عليها وحني يسأل عن 
السبب يجيب: أنا ليبي ولست املانيا، بالرغم من االحراجات 
الكثيرة التي يتعرض لها في الدول العربية بســــبب اصراره 
على عروبته خاصة حينما يدخل زمالؤه االملان وغيرهم من 
االجانب الى اية دولة عربية بسهولة بينما يتم ايقافه للتدقيق 
على تأشيرة الدخول في جوازه وتكون اجراءاته مطولة اكثر 
منهم مما يتيح لهم التشفي به كونه رافضا للجنسية االملانية 
ومتبطرا على النعمة حسب رأيهم، بل ان بعضهم يزيد بسؤاله 
قائال ملاذا تتأخر اوراقك أنت بالذات ألست عربيا مثلهم؟! في 
إحدى املرات التي التقيت فيها بأسامة خالل زياراته للكويت 
كان مبعيته أحد مسؤوليه بالشركة من االملان ويدعى كالوس 
وهو شخصية جميلة ومؤدبة جدا وكان معنا بعض االصدقاء 
وقتها، كانت السعادة تشع من عيني اسامة في هذا اليوم وحني 
سألته أخبرني بأنه شــــعر بالفخر في الكويت كما لم يشعر 
به من قبل وقال لي باحلرف الواحد: «اليوم طولتوا رقبتي» 
وبجوابه عن سؤالي عن السبب اخبرني بأنهم كانوا في زيارة 
ألحد املواقع التي تتطلب إذنا للســــماح بالدخول وكان االذن 
لم يصل بعد إال أن مســــؤول األمن في املوقع قال: فقط الليبي 
يدخــــل والبقية ينتظرون حلني وصــــل االذن، يقول، والكالم 
ألســــامة: طبعا لم أدخل ولكني توجهت للسالم عليه وعدت 
لزمالئي حتى ال أتســــبب في احراج كل من مسؤول األمن أو 
زمالئي اال أني شعرت بالفخر. طبعا كنت صريحا مع نفسي 

أوال ثم مع اسامة وقلت له ال تفرح كثيرا حتى 
ال تنصدم الحقا فاألمر ال يعدو كونه تصرفا 
فرديا من ذلك املسؤول. في اليوم التالي يغادرنا 
اسامة وزميله كالوس الى املانيا مرورا بإحدى 
دول اخلليج، ويتصل بي بعد أيام ليخبرني 
بأن فرحته التي شعر بها في الكويت تبددت 
في شــــقيقتها األخرى حني وصلت الطائرة متأخرة بســــبب 
تأخــــر اقالعها في الكويت مما ادى الى عدم متكنهما من ادراك 
الطائرة املتجهة الى املانيا مما اضطرهما الى انتظار الطائرة 
التي تليها في اليوم التالي وهنا قامت شركة الطيران بتوفير 
اقامة لهما في احد فنادق اخلمس جنوم، ولدى توجه كل من 
اســــامة وكالوس للفندق مرورا باجلوازات صعق اسامة حني 
قال موظف اجلوازات: الليبي يرجع واالملاني يدخل بالرغم من 
ان الفترة كانت عدة ساعات فقط، وبالرغم من محاوالت احد 
ضباط املطار الذي شــــعر باالحراج لهذا املوقف اال ان جميع 
محاوالته باءت بالفشــــل وما كان منه إال أن اعتذر من اسامة 
قائال: سامحني فاألمر أكبر مني، ولم ينته األمر عند هذا احلد 
فاملشكلة أن كالوس نفسه مسؤول أسامة بالعمل وهو االملاني 
الذي ال يربطه به ســــوى العمل رفض الدخول بشدة ورفض 
الفندق املريح ذا النجوم اخلمســــة وأصر على البقاء معه في 
املطار رغم محاوالت اسامة إلقناعه بالدخول واالستفادة من 
عرض شركة الطيران اال انه أبى ذلك، وفي هذا املوقف أكد لي 
كالوس صحة املثل القائل «الرفيق قبل الطريق» فنعم الرفيق 

أنت ورجل يا كالوس «وتستاهل السمن ميناك».
  السؤال الذي يفرض نفسه: ملاذا ال تكون هناك تأشيرة دخول 
مشتركة لدول مجلس التعاون أسوة بتأشيرة «الشينغن» في 
دول االحتاد االوروبي تفاديا لإلحراج في مثل تلك املواقف؟ 
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  كل الشكر لنائب مدير مستشفى األميرى محمد العلي لرحابة 
صــــدره واخالقه العالية خاصة مع كبار الســــن، وللدكتورة 
مرمي الريس من قسم األشعة اإلكلينيكية لتفانيها في العمل 

وتعاملها الراقي مع املراجعني رغم كثرتهم. 
  Alharmal@hotmail.com  

 ٥٠ عاما مضت على اســـتقالل 
الكويت احلبيبة، وها نحن بصدد 
التجهيز لالحتفال واستقبال هذه 
املناسبة بالفرح واحلب والبهجة، 
وبالفعـــل بدأت أفراح الشـــعب 
الكويتـــي وانطلقـــت احتفاالتنا 
وأعيادنا مبكـــرا مع اإلعالن عن 
املكرمة األميرية من صاحب السمو 

األمير الشـــيخ صباح األحمد ألهل الكويت، وال يسعنا إال 
أن ندعو لسموه بدوام الصحة والعافية، وأن نعاهده على 

العمل والتفاني ملا فيه خير الكويت. 
  وعلينا أن نعتبر الذكرى اخلمســـني لالستقالل نقطة 
البداية للسلطتني التنفيذية والتشريعية والشعب الكويتي 
في بدء سلسلة من التطوير والبناء في الكويت، ال نريد 
التحدث في املاضي وال نريد أن نناقش ســـلبيات حدثت 
ســـابقا، بل نريد أن نعمل بجد على إجناز التطوير ونبدأ 
مرحلة جديدة نعاهد أنفسنا خاللها أن نعمل فقط من أجل 

هذا الوطن الذي طاملا أعطانا الكثير. 
   املكرمة األميرية ال يجب أن نحصرها في قيمتها املادية 
فقط، بل هي رسالة واضحة من والدنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لشـــعبه، يظهر فحواها في التحام 
والدنا صاحب السمو مع شعبه وإملامه مبعاناتهم وظروفهم 
املعيشية، فكما قام سموه مبد يده باخلير للمساهمة في 
رفـــع املعاناة عنا، وإدخال البهجة إلى بيوتنا، البد علينا 
كشعب أن نعمل على البناء للكويت ونحافظ على وحدتنا 

الوطنية ونعمل من أجل رفعة وطننا الغالي. 
  الكويـــت بعد مرور ٥٠ عاما على اســـتقاللها وتثبيت 
أقدامها على خارطة العالم، سواء في املجال السياسي أو 
االقتصادي أو التعليمي أو الثقافي أو غيرها من املجاالت، 
حتتاج منا أن نقوم بتطويرها لتساير ركب التقدم في كل 

أنحاء العالم، ولنبدأ من أنفسنا 
باالقتداء بالتاريخ املشـــرف ملن 
ســـبقونا في كفاحهم ونضالهم 
في كل املجاالت ونحذوا حذوهم 
ونطور ما قدموه كي نثبت أقدامنا 
العالم ويبقى اسم  على خارطة 
الكويت ثابتا منيرا شـــعلة في 

تاريخ الدول والعالم.
  لنبدأ في التطوير واإلصالح بأنفسنا، وال ننتظر األمر 
من مسؤولينا املباشرين في العمل، فالهرم عندما شيد في 
احلضارة الفرعونية قام الفراعنة ببنائه من األسفـــــــل إلى 
األعلى وهذا هو البناء الصحيح لذلك بقيـــــت األهـــــرامات 
راسخة عبر األزمنة والعصور رمزا للحضارة والشموخ، 
ولكي نبني وطنا ومجتمعا قويا باقيا البد أن تكون البنية 
التحتية قوية متينة، فنحن املوظفني والــــعاملني الذين 
جنلس على الكراســـي نعد جزءا مـــن البنية التـــــحتية 
التي البد أن نبذل قصارى جهدنا على التطوير والتعليم 
لكي نقدر أن نثبت ونرســـخ بناء الكويـــت ونقوم على 

تطويرها.
  وعلينا أال ننســـي دور األســـر التي البد أن تعمل على 
التربية الصحيحة وتدعـــم أوالدها في التعليم والتفوق 
وترسخ حب الوطن واســـم الكويت وتاريخها في قلوب 
أطفالها، فاألســـاس الصحيح هو قلب املجتمع الكويتي، 

والوحدة الوطنية هي وحدة الكويت.
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  كلمة وما تنرد: تنص املادة ٩ من الدســـتور على: «األسرة 
أســـاس املجتمع، قوامها الدين واألخـــالق وحب الوطن، 
يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها 

األمومة والطفولة».
  atach_hoti@hotmail.com  

 د. نرمين يوسف الحوطي

 الكويت بعد ٥٠ عامًا

 محلك سر

 سعد فهد الحرمل

 رجل يا كالوس

 تحت المجهر

 شـــعار احلكومة خـــالل الفترة 
املقبلـــة، وكما هـــو واضح وجلي 
بعد جلســـة عدم التعاون األخيرة 
هـــو: «إن لم تكن معي فأنت ضدي 
بالضـــرورة»، وهو الشـــعار الذي 
رفعتـــه احلكومة في وجه عدد من 
التجار الكبـــار وخاصة ممن لدى 

عائالتهم امتدادات سياسية.
  لم أكتشف هذا إال عبر ما أعلنته 
أطراف حكومية عبر مواقع إخبارية 
موالية للحكومـــة متخصصة في 
الهجـــوم علـــى نائبني لشـــركات 
عائلتيهما مصالح جتارية ضخمة 
مع احلكومة، وهـــي املصالح التي 
بـــدأت احلكومة تضربهـــا بذريعة 
تطبيق القانون تارة ومبزاجية تارة 
أخرى انتقاما من موقف النائبني من 
احلكومة ووقوفهما عالنية مع كتاب 

عدم التعاون.
  أما ولو أن احلكومة طبقت القانون 
بحرفيتـــه على شـــركات عائالت 
النائبني لقلنا إنـــه القانون، ولكن 
أن يتم ضرب مصالح شركات عائالت 
النائبني، بل وحتـــى أقربائهما من 
الدرجة األولى والثانية ورمبا حتى 
الثالثة فهنا تثبت احلكومة مجددا 
أنها تستغل «املناقصات» لتمرير 
صفقاتها السياسية حتت قبة عبداهللا 
السالم، وهو ما رفضه النائبان اللذان 
قررا أن يقفا إلى جانب احلق رغم 
علمهما متاما أن ذلك سيكلف شركات 

عائلتيهما املاليني.
املواقع    احلكومـــة وإذا كانـــت 
اإلخبارية املوالية للحكومة صادقة 
في سردها لقيام احلكومة باالنتقام 
من التجار الذين وقفوا ضدها، فهي 
تعلن حربا اقتصادية مفتوحة على 
جميع التجار، ولن يكتوي بنار تلك 
احلرب التجار فقط، بل اجلميع كون 
األموال العامة التي ســـتذهب إلى 
املشاريع التنموية املأمولة ستكون 
رهن املواقف السياسية، هنا ليس 
التجـــار هم من يخلط السياســـة 
باالقتصاد بـــل احلكومة هي التي 
تســـتخدم االقتصـــاد فـــي حربها 

السياسية املفتوحة.
  لذلـــك نرى أنه مـــن األفضل أن 
اللعب  تتوقف احلكومة متاما عن 
سياســـيا في املشـــاريع التنموية 
وأن تطبـــق القانـــون على التجار 
بالتساوي، فبالنهاية هي لنا وليست 
للتجار، وأموال تلك املشاريع هي 
أموال عامة يجـــب أن تتم مراعاة 
تطبيق القانون في صرفها ومنحها 

وإرساء مشاريعها.
   Waha٢waha@hotmail.com  
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