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أجم����ل تصريحني ويس����تحقان لقب أكثر 
تصريح����ني طراف����ة في تاريخ بالدن����ا هما ما 
سمعتهما باألمس، األول جاء عبر بيان احلكومة 
التي دعت فيه املواطنني الى تس����ديد أكثر من 
مليار دينار كويتي مستحقة عليهم، وذكرت في 
بيانها الظريف أنها ستلجأ الى اعتماد وسائل 
لتشجيع املواطنني لتسديد مستحقاتها مطالبة 
املواطنني في ذات الوقت بأن يس����ددوا انطالقا 
من واجبهم الوطني جتاه بلدهم، أما التصريح 

الثاني فهو ما جاء على لس����ان وزير التجارة أحمد الهارون الذي قال 
ما نصه: »األس����عار في الكويت من أرخص الدول واحلديث عن غالء 

فاحش وهم يروجه البعض«.
وللحكومة أقول »تش����طروا على التجار باألول« وحتصلوا على 
فلوسكم منهم وبعدين الحقني على »جم دينار اللي عندنا«، بل »تشطروا« 
على مقاولي مشاريعكم التي نسمع عنها وال نراها والذين يبتلعون 
املناقصة تلو األخرى دون أن نرى حتى حجر أس����اس ألي مشروع، 
أنا ش����خصيا تطالبني احلكومة ب� 186 دينارا، وأقسم باهلل انني لن 
أدفعها رغم أنها حق للمال العام، لسبب بسيط هو أن احلكومة التي 
ال تقوم بواجبها الوطني كما يجب هي حكومة أحق بأال تطاع، حكومة 
شهدت معها البالد أسوأ موجة انقسام طائفي في تاريخها، هي آخر من 
يحق له احلديث عن الواجب الوطني، حكومة تخنق احلريات وحتاول 
أن مت����رر »على مخنا« بروفة قانون طوارئ هي حكومة ال تس����تحق 
حتى أن تبقى يوما واحدا، حكومة تس����تقوي على الفقراء من أمثالي 
وتبحث عن ال� 100 دينار هنا وال� 186 دينارا هناك وال تس����تطيع أن 
ترفع عينها في عني تاجر ابتلع املاليني هي من يجب أن متارس واجبها 
الوطني وتضرب املخالف����ني و»بالعني البيزة« على عيونهم، حكومة 
لم تعلن الى اليوم كامل نتائج االنتخابات األخيرة هي حكومة جميع 

تصريحاتها وبياناتها سنضعها في 
خانة »احلجي الفاضي« حتى تعلن 
كامل نتائج صنادي����ق االنتخابات 

صوتا بصوت.
أما وزير التجارة بتصريحه فقد 
هذا أنهى كل عالقة له بالواقع، واتهم 
99% من سكان البالد بأنهم واهمون، 
مدعيا أنه ال وجود للغالء الفاحش. 
يا معالي وزير التجارة احملترم أنا 
مستعد ألن أحلف لك على املصحف وأنا بكامل قواي العقلية ان الغالء 
فاحش موجود، وكونك ال تشتري من اجلمعية بنفسك، بل وال تسأل 
عن آخر الشهر و»التدري عن هوا« الراتب أصال، هذا ال مينحك احلق 

في أن تصف الشعب بأنه واهم.
أمة ال ال����ه اال اهلل واهمون وأنت وح����دك »املرفوع عنك احلجاب 
وش����ايف الدنيا صح«، أنت وحدك من ي����رى أن ال وجود للغالء في 

الكويت، بل وتزيد بأننا من أرخص الدول في العالم.
طبعا مقارنتك بأننا من أرخص الدول لو طبقناها من واقع ما هو 
وراد في أختام جواز سفرك فستكون صادقا كون أنك ال تسافر اال الى 
سويسرا وما في حكمها، أما نحن الفقراء فحدنا القاهرة واذا »كشخنا 
كشخنا« بيروت ملدة أسبوع واذا »املالية راهية« توجهنا الى لندن 4 

أيام والسكن على واحد من الربع رايح عالج هناك.
أخي وعزي����زي وحبيبي وزير التجارة نحن ش����خصيا راضون 
بالغ����الء، ولكن ارحمنا من تصريحات����ك، وباملرة في اجتماع مجلس 
الوزراء القادم بلغ سمو رئيس مجلس الوزراء وزمالءك من الوزراء 
خاص����ة ذلك الذي يجلس دائما بجانبك »تصريحكم اللي دعيتوا فيه 

املواطنني لالتزام بالواجب الوطني.. يفشل«.
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املريض نفسيا كاملريض جسديا، لكل منهما دواؤه 
الذي يصفه له األطب���اء واملختصون في علم النفس، 
فلماذا ينظ���ر أفراد املجتمع للمريض النفس���ي نظرة 
س���لبية، مما يزيد من مرضه ويشعره كأنه عالة على 

األسرة واملجتمع.
وما يضيف لذلك الشعور املسلسالت احمللية التي 
تصور املريض النفسي في صورة مبالغ فيها، وما نراه 
في مجتمعنا من طريقة معاملة املرضى النفسيني، تلك 
النظرة السلبية التي تدل على انعدام الثقافة مبجتمعنا 
على عكس ما نراه في املجتمعات الغربية فهم ينظرون 
لإلنس���ان الذي ال يذهب للطبيب النفسي على انه غير 
طبيعي، فاملرض النفس���ي لديهم مثله مثل اي مرض 
عضوي آخر، فم���ن منا في هذه احلياة وما حتمله من 
ضغوطات وأحزان وهموم لم تتأثر نفسيته منها؟ ومن 
منا لم يتعرض لصدمات مفاجئة في حياته الشخصية؟ 
هي وغيرها قد تكون سببا في ظهور هذا املرض، كما ان 
الربط بني املرض النفسي واجلنون خطأ كبير، ألن معظم 
األمراض النفس���ية ليس لها عالقة باجلنون، واملرض 
النفس���ي يصيب العديد من الناس في مراحل مختلفة 
من حياتهم، وذلك نتيجة للضغوط واملتطلبات، ولعل 
من أشهر هذه األمراض االكتئاب والقلق، وكذلك مرض 
املينا او االضطراب الوجداني وهو مرض املبدعني ويكثر 
لدى الشعراء واملشاهير والسياسيني، ومن املعروف ان 
نسبة املرض النفسي تختلف من مجتمع آلخر، إال انه 
في معظم احلاالت ميكن عالجه، إننا جميعا في حاجة 
للمش���ورة النفس���ية من وقت آلخر، كما هو احتياج 
رئيس الواليات املتحدة األميركية لطبيبه النفسي الذي 
ال يس���تغني عنه، ومؤمتر الصحة النفسية اخلليجية 
الذي عقد في الكويت األسبوع املاضي يبني مدى أهمية 

هذا املرض.
وال ننسى دور األسرة الكبير واملكمل لدور املؤسسات 
العالجية، ولوس���ائل اإلعالم املرئية واملسموعة أيضا 
دور مهم في تفعيل اجلانب التوعوي والعمل على نشر 
الفكرة الصحيحة عن املرض النفس���ي وانه كغيره من 
األمراض التي حتتاج لعالج، كما ان احلرص على عدم 
إيذاء مش���اعر املرضى سيساهم في حتسني نفسيتهم 
وشفائهم، سائلني العلي القدير ان يحفظنا جميعا انه 

سميع مجيب الدعاء.
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حتى ال ينطبق على الكوي���ت املثل العربي القائل: 
»وجنت على نفسها...« نوصي ونأمل من اللجان املختصة 
قبل منح اجلنس���ية لطالبها التدقيق في دراسة ملفه 
دراس���ة وافية، ومن وراء هذا امللف، والتأكد من والئه 
وسلوكه ومحبته للكويت وشعبها، السيما انه قد ثبت 
مبا ال يدع مجاال للش���ك ان الكثير م���ن مفتعلي الفنت 
والذين تتعالى أصواته���م بالهجوم وتتنافس أقالمهم 
ببث السموم هم من شّرفتهم الكويت بحمل جنسيتها 
بالسنوات األخيرة، أقول ألعضاء اللجان املذكورة »في 

التأني السالمة وفي العجلة الندامة«.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

موجة الغالء التي جتتاح السلع االستهالكية في سوق 
الكويت لها من األسباب ما يبررها، فالفساد املالي واإلداري 
لبعض اجلمعيات التعاونية االستهالكية واضح ويتجسد 
في أكمل صوره عندما تقوم وزارة الش����ؤون بحل مجلس 

هذه اجلمعية التعاونية أو تلك.
فعندم����ا يريد التاجر ان يض����ع بضاعته في اجلمعية 
التعاوني����ة يجبره مجل����س اإلدارة باملجاني ألول مرة ثم 
ينتقل التاجر لتزويد الفروع ببضاعته وهنا يطلب الفرع 
مجانا 10% دائما ويعترض التاجر على هذا الطلب فيذهب 
ليش����تكي ملجلس اإلدارة اخل����اص باجلمعية فيطلب منه 
10% أخرى مجانية ثم يذهب للمخزن فيطلب منه املخزن 
5% مجانيا وعندما يصل الى هذه املرحلة يجد نفس����ه انه 
يخسر 35% من كمية بضاعته حتت مظلة ضريبة التعامل 
مع اجلمعية وال ننسى ان نسبة 35% هي خصم دائم وهذا 
يعن����ي ان التاجر إما أن يتوقف ع����ن التجارة ويذهب الى 
املس����جد ويتعبداهلل ويدعوه بأن يرزقه باملأكل واملشرب 
فق����ط ويترك التج����ارة، أو ان يرفع س����عر البضاعة لكي 
يتفادى اخلسائر التي حلقت به بسبب ضرائب اجلمعيات 
القهرية غير املعلنة وتبرر بعض مجالس إدارات اجلمعيات 
وفروعها بأن هذه النسبة ليست ضريبة أو إتاوة، بل هي 

عبارة عن تعويض للتوالف واملسروقات.
املشكلة بهذه العاصفة املالية واإلدارية انها قدمية وحاضرة 
وستكون مس����تقبلية ما لم يتم إصالح اخللل السلطوي 
للجمعيات ال����ذي يجبر التاجر عل����ى اخلضوع والقبول 
بابتزاز اجلمعية االس����تهالكية له ثم يعوض خسارته من 

جيوب املستهلكني فيما بعد.
من جهة أخرى جند ان املبادئ واملفاهيم والقيم تدعو 
الى التسامح في البيع في الشراء، أما ما نراه في اجلمعيات 
فهو ظلم حقيقي للتجار واملستهلكني معا حتت ذرائع واهية 
ال قيمة لها من حيث العقل واملنطق، ولو قام وزير الشؤون 
بتش����كيل جلنة خاصة لتقصي احلقائق )ال س����مح اهلل( 
لوجد أن اخللل املالي واإلداري واضح في قطاع اجلمعيات 
التعاونية فلو كانت عبارة »الش����رطة في خدمة الشعب« 
لوجدنا نظيرتها في وزارة الشؤون من الناحية النظرية 
ولكن املش����كلة كبيرة في اجلمعيات التعاونية خاصة في 
املناطق اخلارجية، وال تستطيع حتى إن كنت وزيرا للشؤون 
ان تقنعهم بأن ما يقومون به خطأ، فاملفاهيم التي تشربتها 
عقولهم منذ أمد بعيد ال يستطيعون ان ينسفوها من عقولهم 

بلحظة واحدة إال عند دخول القضاء على اخلط.

يعتبر السمك من املصادر الغذائية الرئيسية ألهل الكويت، ان لم يكن 
ألهل دول اخلليج العربية قاطبة، فله أهمية خاصة للكويتيني، وما اعتقد 

ان بيتا يخلو من السمك.
وآخ���ر ما نتوقعه أن نفقد الس���مك ايا كان نوعه، أو نصاب بالش���ح 
والندرة، ألن خليجنا عامر بالثروة الس���مكية. يذكر تقرير الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية عن الوضع احلالي للثروة السمكية في الكويت 
ان مس���احة املياه االقليمية في الكويت تبلغ نحو 7800 كيلومتر مربع، 
ويعيش في مياهها 345 نوعا من االسماك وان الثروة السمكية تعتبر املورد 
الطبيعي الثاني بعد النفط.. ويغطي االنتاج احمللي من االسماك نحو %42 
من االستهالك السنوي لألسماك.. هذه الثروة معرضة اآلن للدمار والهالك 
بسبب ضعف العناية بها وعدم االهتمام بها، سواء من قبل األفراد أو من 

قبل املؤسسات املعنية باحملافظة على هذه الثروة احلقيقية.
فاليوم يتعرض سمك »امليد« الى إبادة وبائية ان صح التعبير مقصودة 
أو غير مقصودة، فالتقرير الذي نشرته بعض صحفنا يفيد بأنه لوحظ أن 
سمك امليد بدأت تظهر عليه ضخامة احلجم بصورة الفتة للنظر، بسبب 
تلوث مياه البحر بنس���ب عالية، مما ادى الى ازدياد املغذيات العضوية 
باملياه بسبب بروتينات وهرمونات، مما اثر على مغذيات االسماك خاصة 
أسماك امليد، حيث زاد حجمها ويذكر التقرير ان هذا التلوث بدأ يظهر بعد 

كارثة محطة مشرف الصحية.
ومن وجهة نظري فإن كل الكوارث التي تقع في الكويت خاصة ملوثات 
البيئة البحرية والبرية وحتى اجلوية مسؤولية اجلميع وأولهم املؤسسات 

احلكومية فالبلدية لها دور واألشغال واإلسكان والكهرباء واملاء.. إلخ.
فدمار الثروة السمكية سببه عدم العناية باملياه البحرية، وعدم االهتمام 
بالبحر سببه اهمال املؤسسات والشركات واملصانع التي تلجأ إلى البحر 
والبر لتلقي مخلفاتها العفنة بها والتي بسببها تعفنت وتلوثت بيئتنا، 

وبالتالي تعرضت ثرواتنا البحرية والبرية للهالك.
نحن اليوم في حرب ضد بيئاتنا، نحاربها بضراوة منقطعة النظير، 
فاملصانع تلق���ي مخلفاتها في البحر واحيانا في الب���ر، ومقاولو البناء 
يبح���ث الواحد منهم عن اي ارض حتى وان كانت بني املنازل ليلقي فيها 
مخلفاته القذرة، وكلنا نذكر منطق���ة القرين، وبالتحديد منطقة العدان 
في ارض مس���احتها ال تقل عن 30 الف متر اتلفت ودمرت بس���بب إلقاء 
مخلفات البناء من قبل املقاولني حتى صارت هذه القطعة منطقة ردم، مما 
ادى الى احداث روائح كريهة وس���مية، وعلى اثر هذا االمر دفعت الدولة 
عشرات املاليني الستصالح هذه االرض التي مازالت تعاني وتعاني منذ 

سنوات عجاف.
فاملوضوع ليس تل���وث امليد وال تلوث البحر لس���بب أو آلخر، لكن 
بس���بب إهمالنا لبيئتنا.. فالبيئة متى تعطيه���ا تعطيك او متى تهملها 
تهمل���ك.. وها نحن اليوم نقف عند اطالل االس���ماك النافقة ونقول: أخ.. 

إحلق امليد يا حميد!

المواطن علي الجابر األحمد

المرض النفسي

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

مفرح النومس

الضرائب القهرية 
للجمعيات التعاونية

جوهر الحديث
عبدالوهاب الفهيد

إْلحق الميد
يا حميد!

بشائر

الكويت تستاهل كل خير

مصيب نجم

همسة

بعد ايام س����يفتتح دور االنعقاد اجلديد 
ملجلس االمة، ومنذ اس����ابيع يستعد بعض 
الن����واب لهذه الدورة بتش����مير س����اعديهم 
والتلويح بعصا االستجواب الذي يرهبون 
به احلكومة من خالل هذا التلويح، فتضطر 
احلكوم����ة الى االتفاق م����ع البعض لتنفيذ 
رغباتهم حتى لو كان على حساب الشعب 

الكويتي او اسم الكويت الغالي.
ان سياس����ة اخلوف واالرهاب البرملاني 
واحلكومي ادت الى تأخر الكويت في جميع 
املجاالت، السيما املجال الرياضي الذي يعاني 
حتى اآلن من مرض الشخصانية في اخلصومة 

وليس املصلحة العامة.
الرياض����ة الكويتية كان����ت تقود العالم 
العربي واآلسيوي في جميع احملافل، لكنها 
اآلن اصبحت طوفة هبيطة ملن تسول له نفسه 
لالنتقام الشخصي على حساب الرياضيني 
واالداريني وااللعاب الرياضية، او حتى اللعب 
في نتائج الفرق الكويتية، والشاهد على ذلك 
هزمية نادي القادسية املتعمدة من فريق الرفاع 
البحريني الشقيق وعلى يد احلكام وجلنة 
احلكام اآلسيوية وغير ذلك من سحب بساط 

القيادة الكويتية للرياضات املختلفة.
وامتد االمر الى عدم امكانية ترشيح االداريني 
الكويتيني من اصحاب اخلبرة واملقدرة لتولي 
املناصب الدولية خالل الدورة املقبلة، اضافة 
الى عدم دعوة االحتادات واللجنة االوملبية 
العمومية  الكويتية حلض����ور االجتماعات 
الدولية والتي يت����م فيها انتخاب اعضائها 
وجلانها وذلك بسبب اخلالفات الشخصية 
في الكويت، ووصول هذه القضية الى حد 
ايقاف االنش����طة الرياضية الكويتية دوليا 

من قبل اللجنة االوملبية الدولية.
لالسف هناك من يقف بوجه بعض النواب 
الذين يحاولون التطرق الى اي قضية تفيد 
الكويت وشعبها واملقيمني على ارضها من 
النواحي الصحية والتعليمية واالقتصادية 
واالمنية وتصحيح بع����ض االوضاع غير 
السليمة وغير القانونية في بعض املؤسسات 
مثل وضع غرفة التجارة التي تفرض قراراتها 
على احلكوم����ة. ألن من يقودها هم التجار، 
ومع االسف الشديد فإن الكثير من القرارات 
احلكومية االقتصادية تفصل على املجموعة 
التي تدير غرفة التجارة وترضخ لطلباتهم 

الشخصية.
اين حقوق الش����عب الكويتي واملواطن 
البس����يط الذي يعتمد عل����ى حكومته الخذ 
حقوقه ونصرته والوقوف جلانبه اذا كانت 

احلكومة ال تقدر على ذلك؟
هل احلكومة واالخ����وة النواب قادرون 
على ان يتحملوا املسؤولية التي القاها على 
عاتقهم صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد في كلماته املتعددة بأن تتم محاسبة 
كل من تخول له نفسه االضرار باسم الكويت 
وشعبها وان اجلميع يعمل من اجل الوطن 
العزي����ز الغالي ال����ذي كان دائما في مقدمة 
الدول االخرى في جميع النواحي، وان تنزع 
املكابرة واحلقد من قلوب هؤالء الناس الذين 
اضروا بسمعة بلدهم وحاولوا هدم ما بناه 

االجداد واآلباء.
ان الكويت تس����تاهل من اهلها كل حب 
ومودة وخير وعطاء وخاصة ممن ميثلون 
شعبها في مجلس االمة واحلكومة. همسة 

ملن يهمه االمر.

ذعار الرشيدي
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هلل درك يا د.محمد المشعان!

محمد الضوي

رأي

عل���ى الرغم من الهج���وم العنيف 
من بعض أعض���اء مجلس األمة على 
مدير إدارة الع���الج باخلارج د.محمد 
املشعان اال ان هذا الرجل يبقى شعلة 
من النش���اط ال يأبه ملا يقال أو يكتب 
عنه، يواصل نشاطه دون كلل أو ملل، 
قد يكون هذا الهجوم الش���رس دافعا 
قويا له ليستمر في خدمة هذه االدارة 
وخدمة هذا البلد دون يأس، وللرجوع 
الى الهجوم القاسي من بعض النواب 
على هذا الرجل جنده قد يكون مستهدفا 
لشخص محمد املشعان أو لتنفيذ أجندة 
معينة لدى بعضهم، أو بسبب مصالح 
شخصية تتعارض مع مبادئ املشعان 

القانونية.
لقد أتى ه���ذا الرجل ال���ى االدارة 
وهي محملة بالفساد اإلداري وجتاوز 
القانون وسفرات السياحة، فبدأ يقضي 
عليها وعلى من يقف وراءها، واألرقام 
واإلحصائي���ات تثبت ذل���ك، فالعدد 
املرس���ل للعالج أصبح أقل بكثير مما 
كان عليه قبل 3 أو 4 س���نوات، وهو 
بأمس احلاجة ال���ى من يقف معه في 
هذه احلملة للقضاء على هذا الفس���اد 

ومواجهة احلملة الشرسة ضده.
نعم هذا الرجل يس���تحق منا كل 
الشكر على ما يقوم به ملصلحة عمله 
ومرضى الكويت في الداخل واخلارج، 
وكذلك الشكر موصول ملوظفي مكتبه 
نوال اخلالدي وإسراء العبدون وعالء 
بكري وعبدالعليم السعودي على حسن 
تعاملهم مع املرضى واملراجعني وسعة 

الصدر التي يتمتعون بها.
فإلى األمام ي���ا د.محمد وال تلتفت 
البناءة  الى اخللف وتقبل االنتقادات 
بصدر رحب حتى يثمر ما تسعى إليه 

النجاح.
ب���ارك اهلل فيك ملا في���ه خير لهذا 
البل���د و»فالك« التوفي���ق يا د.محمد 

املشعان.


