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 مبادرة جميلة تسجل 
للكويــــت فــــي منظومــــة 
مجلس التعاون اخلليجي، 
والذي سعى إلى تطبيقها 
واحلرص على تنفيذها على 
الواقع سمو رئيس  أرض 
الشــــيخ  الوزراء  مجلس 
ناصر احملمد وحرصه على 
مســــيرة التعاون وتقوية 

الروابط بني دول مجلس التعاون، حيث أصدر سموه 
خالل اجتماعه مبجلس الوزراء قرارا بتكليف جميع 
الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية بتخصيص 
مكاتب خاصة الستقبال معامالت مواطني دول مجلس 

التعاون وإجناز خدماتهم والعمل على تسهيلها.
  وقد طالعتنا «األنباء» في نشرها لهذا اخلبر بأنه 
سيتم انتداب موظفني للعمل على تسهيل واستقبال 
مواطني دول مجلس التعاون جتسيدا ألهداف املجلس، 
وحرصا من رئيس احلكومة على توطيد العالقات 
األخوية بني مواطني التعاون. وال شك ان هذه اخلطوة 
قابلتها إشــــادة من مختلف املستويات، حيث رحب 
أمني عــــام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية بهذا 

القرار الكويتي.
  والشك ان هذا األمر سيساهم في إبراز دور الكويت 
الفعال في املنظومة من خــــالل معاملة اخلليجيني 
معاملة املواطنني وهذا أمر ُيسجل لسمو الرئيس الذي 
أعطى توجيهاته بهذا الشأن، وخالل مطالعتي لهذا 
اخلير متنيت من دول اخلليج أن حتذو حذو الكويت 
فــــي هذا املجال حيث إن هناك مواطنني يعملون في 
دول اخلليج األخرى أو مقيمني يحتاجون أيضا ملثل 
هذه الفكرة الرائدة التي جاءت من رجل من الطراز 
األول وهو سمو الشيخ ناصر احملمد، هذه املبادرة 

نفخر بها نحن ككويتيني 
على مستوى دول اخلليج 
بأن دولتنا احلبيبة تعامل 
أبناء اخلليج مثلما تعامل 
الكويتيني، لذلك  أبناءها 
نتمنــــى أن نرى مثل تلك 
املكاتب في الدول اخلمس 
األخــــرى، وال يفوتني أن 
أذكر بأن الكويت ساهمت 
في تنفيذ العديد من املشاريع اخلليجية املقرة منها 
على ســــبيل املثال شــــمول اخلليجيني العاملني في 
الكويت مبظلة التأمينات االجتماعية وتقدمي اخلدمات 
الطبية لهــــم باملجان أســــوة بالكويتيني فضال عن 
ذلك تقدمي الرعاية الصحية أيضا للزوار اخلليجني 
باملجان، وهــــذه الرعاية الصحية أعتقد أنها مطبقة 
فقط في الكويت وسلطنة عمان، حيث أوضح لي أحد 
األصدقاء أنه كان في زيارة إلحدى الدول اخلليجية 
وتعرض لوعكــــة صحية أرغمته على مراجعة أحد 
املستشفيات العامة، ومتت معاجلته من قبل الطاقم 
الطبي على أنه خليجي زائر لكن مع األسف حينما 
أراد صرف الدواء قال له أحد الصيادلة إن اخلليجي 
يتم تشخيص حالته فقط أما عالجه فيكون حسابه 
اخلاص خالف املواطنني واملقيمني بالدولة، وبالفعل 
إذا كان موضــــوع التطبيب غير مفعل في بقية دول 
التعاون فإنه يتوجب على املســــؤولني عن الصحة 
باملنظومة معاملة الزائر اخلليجي مبعاملة املواطن 
أسوة مبا هو معمول به في الكويت حيث إن الزائر 
يتلقى الرعاية والدواء، وهذا األمر شاهدته بأم عيني 
في احد املراكز الصحية في الكويت احلبيبة ومنا إلى 

وزراء الصحة في مجلس التعاون اخلليجي.
  alarafah@windowslive.com 

 ثالثة امور حدثت ولم تلق 
االهتمام الكافي من الكتاب 
واحملللني رغم وقوعها امام 
نظر اجلميع، لكن االحداث 
االخيرة طغـــت عليها، لذا 
فالبد من تســـليط الضوء 

عليها.
  األمر االول موقف احلكومة 

من التعديالت على قانون املرأة 
الذي يتلخص في حضور احلكومة ممثلة بوزير دولة 
الجتماع جلنة شؤون املرأة ملناقشة التعديالت املطروحة 
وقام الوزير ببيان رأي احلكومة وموافقتها لكن حينما 
جاء القانون للمجلس اعترضت احلكومة بدعوى ان 
وزارات اخرى لم تبد رأيهـــا وطلبت اعادة املوضوع 
للجنة لالســـتماع الى رأي تلك الـــوزارات فهل هناك 
عبث اكثر من هذا؟! وهل هو اســـتهزاء بعقول الناس 
ام محاولة للتلكؤ والتنصل والتبرؤ والتعطيل؟ طبعا 
كان بإمكان وزير الدولة وهو يعلن موافقته واجلهات 
التي تتبعه ان يطلب دعوة اجلهات احلكومية االخرى 
أو ان يعرض هو وجهة نظرها كون احلكومة متضامنة، 
لكنه ترك املوضوع عائما والتظاهر باملوافقة في حني 
ان املقصود املعارضة فيما بعد وهذا له تفسير واحد 
من اثنني، االول جهل احلكومـــة وتخبطها وهو ما ال 
اعتقده واالخر تكتيك سياسي إلرجاء املوضوع وهو 
االقرب للصواب، ولســـت ادري ســـبب هذا الفعل من 
احلكومة، واعضاء جلنة املرأة غير مخالفني للحكومة 
ابدا. للحكومة ان تلعب سياسة كما يقال، ولكن ليس 
بهذا االسلوب الفج الساذج وكنا سنعجب بأسلوبها لو 
كانت مناوراتها سياسية ماهرة فعال اما هذا االسلوب 

فاسمحوا لي بالقول انه اشبه بلعب صبيان.
  اما االمر الثاني فهو تقرير االمانة العامة ملجلس االمة 
حول اجتماعات جلان املجلس حيث ابرز عدم اجتماع 
بعض جلان املجلس او ندرة اجتماعاتها وهو مخالفة 
اخالقية صريحة شائنة ليس لالئحة فقط بل لتعهدات 

االعضاء امام ناخبيهم ولم 
نكن نتوقعها من االعضاء 
الذين اختارتهم االمة للنظر 
في مصاحلها ومدلول ذلك 
الواضح والصارخ من عدم 
االكتراث بشؤون منتخبيهم 
وقلة االهتمام بدور املجلس 
وعملـــه، خاصة ان بعض 
تلك اللجان حيوية إلصدار 
التشريعات املطلوبة ولعل السؤال الذي يطرح نفيه 
هـــو ان كان اولئك النواب غير مكترثني بهموم الناس 
ومصاحلهم فلماذا سجلوا باللجان؟ ثم ما دور املجلس 
وقد عرف حقيقة وضع تلك اللجان؟ ولقد احســـنت 
االمانة العامة باصدار ذلك اجلدول النها تكشف حقيقة 

تباكي البعض من النواب على الشعب ومطالبه.
  أخيرا هناك محاولة الرئاســـة في احدى اجللسات 
اخراج احد النواب من القاعة وهي في احلقيقة سابقة 
ايجابية جدا تعني عدم اتاحة الفرصة ملن يريد ان يضيع 
وقت املجلس ويصر على ان يفرض اراءه ويقدم نفسه 
على غيره وعلى مصالح الناس وان يســـير اجللسة 
على هواه ولعلها املرة االولى التي يحاول فيها رئيس 
اجللسة اتخاذ هذا االجراء لكن هذا االجراء فقد قيمته 
حني جلـــأ الرئيس وفقا لالئحة ألخذ موافقة االعضاء 
الذيـــن ال ميكن ان مينحوا تلك املوافقة ضد زميل لهم 
لكنها على اية حال خطوة شـــجاعة من الرئيس علنا 
نشـــاهد تكرارها مرات ومرات خاصة مع تزايد اعداد 
من يحلو لهم تعطيل اجللسات دومنا احترام للرئاسة 
او الالئحة لكني ارى ضرورة اســـناد تلك االجراءات 
للرئاســـة ال لالعضاء الذين يشـــعرون فعال باحلرج 
جتـــاه زمالئهم ان هم اعطوا الرئاســـة موافقتهم كما 
حصل حني اراد الرئيس اخلرافي اخذ موافقة االعضاء 
لتوجيه اللـــوم ألحد االعضاء فلم يوافق املجلس كما 

لم توافق احلكومة.
  Mw٥١٤@hotmail.com 

 خالد العرافة

 مبادرة سمو الرئيس 
  فخر للكويتيين

 إطاللة 

 د.محمد القزويني

 األمور الثالثة

 إشارة

 حني تبكي األم يكون البكاء مختلفا وأكثر 
فجيعة وأكثر أملــــا.. تعودنا نحن الكويتيني 
على االتصال املباشــــر مبصر الشقيقة رمبا 
بحكم انتشار الفن املصري والتميز فيه، ورمبا 
ألنه األول وأخذ صفة االنتشار فتعودنا على 
اللهجة والعادات وعرفنا التراث املصري وتاريخ 
الدولة وملسنا الشوارع واألزقة وأدركنا األمثال 
واألسماء، وكل هذا من فوائد الفن اجلميل الذي 
تربينا عليه وإن أخذنا الشيء احلسن فأخذنا 
أيضــــا القبيح لكن تظل مصر هي األقرب من 

الدول العربية حتى ملن لم يزرها.
  مصر هي األم التي تربينا فيها بحكم العدد 
الكبير من اجلالية في الكويت وبحكم املناهج 
الدراسية األولى التي نهلنا منها وبحكم وجود 
أعداد كبيرة من الهيئة التعليمية عندنا، ومنها 
اقتبســــنا الوطنية عبر التاريخ الذي عرفناه 
منها ومنها أيضا كانت التلمذة في الصحافة، 
لذا فلمصر في قلوب الكويتيني وقع مختلف 

ونكهة خاصة. 
  ارتبطت السياحة بها رغم التذمر من قبل 
السياح الصادر عن تصرفات بعض املصريني 
أو الزحمة أو ألســــباب أخرى يعود الكويتي 
إليها بشوقه لألم وحبه لها، فاملصريون عرفوا 
بالطيبة واملعشر احللو.. عرفوا بالكرم وإكرام 

الضيف.. عرفوا باملرح وحب النكتة.
  ما حصل لألم األيام الســــابقة أثار الشجن 
في نفوسنا وآملنا ما حصل، نحن مع الشعب 
في رغبتــــه في إيجاد حلول ملــــا يعانيه، مع 
الشعب حني يريد التحرر من الفقر واجلهل، 
مع الشعب حني يسعى للقضاء على البطالة 
وحتسني املستوى االجتماعي واالقتصادي، مع 
الشعب حني يريد تعديل األوضاع اخلاطئة، 
لكننا ضده حني يبكي األم، حني يحرق البلد، 

حني يدمر اخلدمات.
  فمصر في السنوات األخيرة تغيرت أشياء 
عدة فيها، عادت جميلــــة كما كانت في أفالم 
األبيض واألســــود.. تطورت أمــــور قد يقول 
املواطن املصري انها مجرد ظواهر خارجية، 
فأهل مكة أدرى بشعابها. لكنها في نظر الغريب 
جميلة وسيكون املصري هو اخلاسر ملا يحرق 

وينهب.
  متابعتنــــا نحن العــــرب لألحداث األخيرة 
والتي بدأت من تونــــس جتعلنا ندرك جيدا 
مدى معاناة هذه الشــــعوب التي حتررت من 
سيطرة االســــتعمار وامللكية رغبة في مزيد 
من احلريات ومزيد مــــن التطور واملزيد من 
التخلص من الفقــــر واجلهل واجلوع ولكنها 

لألسف وجدت نفسها في سجن آخر.
  لم تتعظ الشــــعوب العربية وال أنظمتها 
لألسف من التاريخ وإال ما أعاد التاريخ نفسه.. 
قلوبنا مع مصر وأهلهــــا آملني الوصول لبر 

األمان لكل الدول العربية. 
  kalematnet@hotmail.com 

 بكاء أم الدنيا

 هيا الفهد

 كلمات

 حســـنًا ما فعله ديوان اخلدمة املدنية في ادراج برنامج نشر 
الوعي القانوني في خطته السنوية والتي ترتكز على اعداد ندوات 
ومحاضرات توعوية للجهات والهيئات واملؤسسات احلكومية، 
وخاصة التي تنتشر في أروقتها املخالفات والتجاوزات اإلدارية 
والفنية والوظيفية، فاملالحـــظ ان هناك الكثير من العاملني في 
تلك اجلهات والوزارات التابعة للديوان يفتقدون الوعي واملعرفة 
بحقوقه وواجباته الوظيفية وكيفية توظيف اختصاصات ومهام 
الوظيفـــة التي يعمل بها والتي ال يعرف الكثير منهم أساســـا ما 
هي مســـوغات الوظيفة التي ميارسها، حيث ان هناك الكثير من 
املوظفني ليست لديهم القدرة واملهارة واملمارسة في كيفية التعامل 

والتجارب مع املراجعني في الوظيفة التي يعمل بها!
  ويجب على ديوان اخلدمة املدنية ان يعي ان هناك انتشـــارا 
ألنواع من املوظفني الســـلبيني، فهناك املوظف املعاند، واملوظف 
املنافق، واملوظف الغائب، واملوظف الدكتاتوري واملوظف املنقطع 

واملوظف الكاذب واملوظف املشوش!
  وهنا يأتي دور ديوان اخلدمة املدنية وهو العمل على مواجهة 
املوظفـــني الســـلبيني لتدريبهم وتثقيفهـــم وتنويرهم بالقواعد 

والضوابط الوظيفية التي سيعملون بها الحقا.
  فاكهة الكالم: يقول الرئيس األميركي السابق جون ف.كنيدي: 
«التغيير هو سنة احلياة ومن ينظر فقط إلى املاضي أو احلاضر 

فسوف يفوته املستقبل بكل تأكيد».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 د.بدر نادر الخضري

 الموظف السلبي 
الحكومي!

 لمسات

 مضت ٥ أعوام على تقلد صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم حفلت باالجنازات، والشيخ صباح رجل املصاحلة 
العربية والوحدة الوطنية. ويوم ٢٩ يناير عام ٢٠١١ يبدأ سمو الشيخ 
صباح عامه السادس في حكم الكويت، وفي أولى كلمات سموه بعد 
مبايعته أميرا وأدائه القســـم وعد الشعب الكويتي بتحمل األمانة 
وتولي املسؤولية، مؤكدا، سموه، العمل من أجل الكويت وشعبها، 
ودعا سموه اجلميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة 
مزودة بالعلم واملعرفة يســـودها التعاون واإلخاء واحملبة ويتمتع 
ســـكانها باملساواة في احلقوق والواجبات، وشدد سموه في كلمته 
على ضرورة احملافظة على الدميوقراطية وحرية الرأي والتعبير.

  لقد شهدت السنوات اخلمس املاضية نشاطات بارزة لسمو األمير، 
وفي ٢٥ فبراير ٢٠٠٦ أكد ســـموه في كلمته التي وجهها للمواطنني 
مبناســـبة العيد الوطني وذكرى التحرير على أهمية حماية الهوية 
االصلية من الذوبان حتت إغراء الشعارات، وفي شهر مارس ٢٠٠٦ قام 
سموه بجولة خليجية شملت السعودية والبحرين وقطر واالمارات 
أجرى خاللها محادثات مع قادة هذه الدول تناولت العالقات االخوية 
املتميزة وســـبل تطويرها، وفي أواخر شـــهر مارس  ٢٠٠٦ ترأس 
صاحب السمو وفد الكويت في مؤمتر القمة العربي الـ ١٨ الذي عقد 
في العاصمة السودانية اخلرطوم، كما ترأس سموه في ٦ مايو ٢٠٠٦ 
وفد الكويت في القمة التشاورية الثامنة ألصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي التي عقدت في الرياض. ووجه 
ســـموه كلمة الى الشعب الكويتي بعد صدور مرسوم بحل مجلس 
األمة في ٢١ مايو ٢٠٠٦ قال فيها «ان غايتنا جميعا وطن ثابت االركان 

وكويت شامخ البنيان يحتوينا باألمن واالستقرار».
  وشهدت نشاطات سموه خالل عام ٢٠٠٧ جوانب متعددة، فبمناسبة 
مرور عام على تولي ســـموه مقاليد احلكم في البالد خلص رؤيته 
ملسيرة الكويت في احلاضر واملستقبل، وأكد في خطابه الذي ألقاه 
في الـ ٢٩ من يناير ان حتويل البلد مركزا ماليا أصبح حال البد منه، 
داعيـــا الى نبذ اخلالفات والكف عـــن توجيه االتهام من دون بينة. 
وفي شهر اكتوبر ٢٠٠٧ حضر سموه حفل تكرمي الفائزين مبسابقة 
الكويت الكبرى الـ ١١ حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الذي أقيم على 

مسرح املغفور له الشيخ صباح السالم في جامعة الكويت.
  وفي أواخر شهر اكتوبر ٢٠٠٧ افتتح سموه دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الـ ١١ ملجلس األمة ودعا في نطقه السامي الى 
التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، فهو واجب دستوري. 
واستهل سمو األمير نشاطه في عام ٢٠٠٨ بتكرمي كوكبة من أبنائه 
املبدعني الذين ميثلون شرائح املجتمع كافة من أبناء الشهداء ومنتسبي 
الســـلك العســـكري وطلبة وزارة التربية واملعاهد اخلاصة وذوي 
االحتياجات اخلاصة ودور الرعاية االجتماعية ومنتســـبي النادي 
العلمي الكويتي ممـــن حصلوا على براءات اختراع وجوائز علمية 

من جهات أكادميية ومهنية ودولية.
  وفي شـــهر مارس من نفس العام ترأس سموه وفد الكويت في 
مؤمتر القمة الـ ٢٠ جلامعة الدول العربية الذي عقد في دمشق، وفي 
شهر أكتوبر افتتح سموه دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الـ ١٢ ملجلس األمة، ودعا في نطقه السامي الى جعل تنمية االنسان 
الكويتـــي واالنفتاح االقتصادي عنوانا للمرحلـــة املقبلة، واختتم 
سموه نشاطه عام ٢٠٠٨ برعايته للمؤمتر السادس لرؤساء بعثات 

الديبلوماسية الكويتية حتت شعار «وطن آمن ومزدهر».
  كما شارك سموه في القمة الـ ٢٩ للمجلس األعلى ألصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون اخلليجي التي عقدت في مسقط، 
كما افتتح ســـموه في ٢٩ يناير قمة الكويـــت العربية االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية «قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في 
غزة». وفي عام ٢٠٠٩ وفي احلادي عشر من نوفمبر من نفس العام 
كرم ســـموه ١٢ عضوا من رجاالت غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
في االحتفال بيوبيلها الذهبي، وفي التاســـع عشر من يونيو ٢٠٠٩ 
دشـــن سموه املطار األميري اجلديد، كما افتتح سموه في الـ ١٧ من 
ديســـمبر من هذا العام مدينة صباح االحمـــد البحرية. وفي الـ ٢٩ 
من ديسمبر عام ٢٠٠٩ وعندما استشعر سموه اخلطر على الوطن 
واملواطنني وعندما أحس ســـموه بأن تأزم العالقة بني الســـلطتني 
قد يقوض املكتســـبات واالجنازات وقد يؤدي في الوقت نفسه الى 
املســـاس بالثوابت الوطنية، ألقى سموه كلمة وجه اللوم فيها الى 
السلطتني، وحثهما على التعاون البناء للنهوض بالوطن. وفي ٢٣ 
فبراير عام ٢٠١٠ قام ســـموه بافتتاح مصانع االوليفينيات الثاني 
والســـتايرين والعطريات، فحفظك اهللا يا سمو األمير وحفظ اهللا 

شعب الكويت من كل مكروه. 
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