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أسامة الطاحوس

خالد العرافة

أنوار عبدالرحمن

أمير العز واخلير

الصحة 
والتجارة.. 
عجيبة برمضان

فقط.. لنثق!

لست في هذا املقال في مقام 
مدح لصاحب السمو األمير، 
فأفعاله مدحته قبلي، واملدح 
يعجز في مدح والد اجلميع، 

ولكن حني يكون املدح من 
املعارضني لألنظمة العربية، 
فهذه شهادة ليست من بعد 

نقصان، لكنها حقيقة جتسدت 
في شخص سموه األمير، قلما 

جتد مثلها أو ما يقاربها في 
كثير من البلدان.

فلقد جلست مع بعض 
املعارضني في إحدى 

الدول العربية، والغريب أن 
للمعارضني مغناطيسية جتذب 
بعضهم لبعض من كل مكان، 

وتعرفت على أحدهم بعد نقاش 
بسيط وموجز، لكن سرعان 

ما حتول النقاش لصداقة، 
وبعدها تقاطر بعض املعارضني 

علينا ليجالسونا ويتحدثوا 
معه في تطورات املنطقة، 

فأحب أحدهم أن يتعرف علي 
بسؤال معتاد »األخ معارض«؟ 

فتبسمت وسبقني صاحبي 

لإلجابة قائال »األخ كويتي«، 
فرد اآلخر قائال: »وما املانع 

أن يكون معارضا وكويتيا؟« 
فالتزمت الصمت ألسمع 

منه اإلجابه كوني خرجت 
من دائرة املوضوع، فقال 

»على ماذا سيعارضون؟ على 
دميوقراطــية ليس لها مثيل 

في الوطن العربي؟ أم على 
دولة الرفاهية سيعارضون؟ 

أم سيعترضون على أسرة ال 
تفرق بني أبنائها وأبناء الشعب 

عامة؟ نعم نقول هناك بعض 
االنحرافات في احلكومة، 
لكن الدميوقراطية والفكر 

الكويتي يستطيع معاجلتها، 
فهم متمرسون على مثل ذلك 

والشواهد كثيرة«.
 فقلت له »وهل زرت الكويت؟« 
فأجاب »قبل الغزو وفي الغزو 

وبعد التحرير؟ لقد كنت 
مراسال« -وصمت- فقلت 

»وما رأيك بأمير الكويت؟« 
فقال »الشيخ صباح؟ واهلل ما 
أجمل هذا الرجل، واهلل حينما 

كان وزيرا للخارجية كنا 
نفرح ونبتسم من ابتسامته، 

شخصية متواضعة يعرف 
كيف يكسب من هو أمامه حتى 

لو كان عدوه، - اسمع يا بني 
- لقد كان بعض الصحافيني 
يريدون أن يحرجوا الوزير 
ببعض األسئلة، ونستغرب 

أنهم لم يسألوها له، والسبب 
كما يقول هيبة ابتسامته 
السياسية، فباهلل ما وزن 
الكويت أمام مثلث القوى 

اإلقليمي احمليط بها؟ فالذي 
ثبتها على اخلريطة هذا الرجل 

ـ أي سمو األمير ـ فطول 
عمري أقول إن ابتسامة هذا 
الرجل تخفي دهاء سياسيا 

عظيما، يكسب الناس 
بابتسامته، فرأيي به أنه رائع 

وأنتم محظوظون به«. 
وسكت اجلميع بعدها، ليفتحوا 

موضوعا آخر وأنا في داخلي 
العظمة تعتليني، فأي عز 
ينتاب الرجل وهو يشهد 

أن بلده مضرب األمثال في 

الدميوقراطية، وأي عز عندما 
يقال أنتم محظوظون بأميركم، 

فيشار إليه بالبنان، فحقا إن 
سموه أمير العز وأمير اخلير، 
فأطال اهلل في عمره ودامت لنا 

ابتساماته، اللهم آمني.
* نص سالفة: ليت البشر 

يتعلمون من صاحب السمو 
األمير االبتسامة والتواضع، 

وخصوصا ممن يرتدون الزي 
العسكري، فإذا كان ضابطا 

ال يعرف التكلم بأسلوب راق 
فسنقول »معلش« ضغط 

الشغل واملجهود، ولكن أن 
يأتي لواء أو عميد، ال ويحمل 

شهادة عليا ويصارخ على 
الناس بأسلوب سيئ، فهنا 

نقول ال، فأهل الكويت »ما هم« 
صبيان وال هم حتت أمرك، 
عندك شي خالف واخلص، 

وأما طولة اللسان فيستطيع 
أهلنا الرد »مبا ال« يسرك، 
ولكن إن سكت الناس فهي 

حشيمة »لك يا بوحمود« 
وليس كل الناس سيترفعون.

بعد أيام قليله سيحل علينا 
عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل 
على اجلميع باخلير والصحة 
والعافية، هناك أمر يجب أن 
تضعه وزارة الصحة نصب 
عينيها وهو تشغيل مراكز 

اخلفارة خالل العطل الرسمية، 
حيث تبني خالل شهر رمضان 

املبارك والذي لم يتبق منه 
إال أيام أن الوزارة أخطأت 

في توقيت مواعيد عمل 
املستوصفات وخلقت أزمة 
من ال شيء بسبب إغالقها 

جلميع املراكز في هذا الشهر 
عند الساعة 12 ليال مما خلق 

ازدحاما كبيرا على املراكز 
املناوبة.

أمتنى من وزارة الصحة أن 
تراجع هذا األمر خالل الفترة 

املقبلة، وأن تسعى الفتتاح تلك 
املراكز خالل العطل واملناسبات 

لرفع العبء عن األهالي في 
مختلف املناطق، كما يجب 
على الوزارة أن تضع في 

احلسبان الكثافة السكانية 
في بعض املناطق، خاصة أن 

مركزا أو مركزين ليال في كل 
محافظة ال ميكنهما مواجهة 

األعداد الكبيرة من املراجعني، 
إضافة إلى أن هناك العديد من 
العيادات التخصيصية ال تعمل 
وقت االجازة وخاصة عيادات 

األسنان.
كما أن املراكز املناوبة تعمل 

بعيادة واحدة للرجال وأخرى 
للنساء فلماذا ال يتم زيادة 
عدد األطباء في تلك املراكز 
خالل العطل حلل املشكلة؟ 

ومنا إلى املسؤولني في 
»الصحة« االستعجال وحل 
تلك املشكلة التي تواجهنا 

جميعا الن أقسام الطوارئ 

باملستشفيات تعاني املر 
يوميا من األعداد الكبيرة التي 

تشهدها أقسامها في األيام 
العادية فماذا يكون حالها وقت 

العطل؟
كذلك هناك أزمة ظهرت 

خالل شهر رمضان املبارك 
ولم تستطع وزارة التجارة 
والصناعة السيطرة عليها 

واملتعلقة بارتفاع أسعار 
اللحوم في غياب ملحوظ لدور 

وزارة التجارة التي لم نر لها 
أي إجناز يذكر في مواجهة 

هذه األزمة واحلد من ارتفاع 
األسعار املصطنع، كما أن 

هناك بعض محالت اجلزارة 
في مختلف املناطق ضاربة 
بقرار وزارة التجارة عرض 

احلائط وترفض البيع بالكيلو 
على املواطنني واملقيمني حيث 

يقتصر البيع على املستهلكني، 

أما ذبيحة كاملة أو نصفها 
هذا األمر جعلني استرجع 
الذاكرة قليال وخاصة قبل 

شهر رمضان لتصاريح وزارة 
التجارة بأنها ستكون حازمة 

مع أي تاجر يتالعب باألسعار.
والسؤال الذي يطرح نفسه: 
أين دوركم يا »جتارة« خالل 

شهر رمضان من تطبيق 
القانون على تلك احملالت التي 

ال تعترف برقابتكم؟!
أتقدم بأصدق التهاني 

والتبريكات مبناسبة عيد 
الفطر السعيد ملقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد، 

وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والشعب 

الكويتي أعاده اهلل على اجلميع 
باخلير واليمن والبركات.

حينما يقول البعض: »كثيرا 
ما تفشل التجارب في 

حياتهم، وتتكرر اإلخفاقات 
في دروبهم، وتسوء العالقات 
مع غيرهم«.. ذلك ليس ألنهم 
غير محظوظني كما يصفون 

حالهم، ولكن ألن هناك 
سببا واحدا سقط من أجندة 

أحاسيسهم، وهو مفهوم 
)الثقة(!

البعض يدخل في مشاريع 
جديرة بالنجاح، ولكن في 

داخله يحوم الشك بالفشل 
ألنه يظن بأنه ليس مبستوى 

الناجحني، وليس من جملة 
احملظوظني، فكيف ملشروعه 

أن يسير بخط النجاح.
وهذا ما يفعله البعض في 
نفسه وهو ال يدري انه ال 

يدري، فعدم الثقة في اهلل أوال 
بأنه قادر على كل شيء وال 

يعجزه أمر.. وفي الذات ثانيا، 
هي التي حتدد ما ميكن أن 

يتحقق في حياتنا.
كمثال.. لو كانت هناك امرأة 

تطرق األبواب كلها كي تنجح 
حياتها الزوجية، ولكن في 

داخلها أن هذا الزوج ال ينفع 
معه الكالم أو التطبيق، وانه 

سوف يعود لسوء أخالقه 
ولن يتغير، فهي بذلك تعطينا 

صورة خارجية عنها أنها 
متفائلة وتسعى لإلصالح 

ولكن في داخلها بذرة الشك 
تنمو بقوة لتصبح شجرة 

متفرعة كثيرة األشواك!
فعندما ال يثق اإلنسان 

بنفسه وبعمله فكيف يثق 

باآلخرين، وعندما يرى احلياة 
بنظارة متشائمة، فكيف يرى 

بصيص النور، فبعض األطباء 
يدخلون غرف العمليات 

وهم يشعرون بفشل العملية 
وقبل إجرائها على الرغم 

من النجاحات السابقة التي 
حققوها، فأخطر شعور يعيق 
حركة أحالم اإلنسان هو عدم 

الثقة.
وعندما يشكك اإلنسان 

بقدراته يعني أنه ال يعي بأنه 
ممسك بيده اليمنى معول، 

جاهز لتفتيت كل حجر أساس 
يبنيه في حياته.. ولعالقاته مع 

من حوله.
ليس هناك سوء حظ.. ولكن 
هناك إحساس بالثقة.. حتى 

حينما يتعثر اجلواد وهو 

يركض، ينفض الرمل عن 
جسمه وينطلق بسرعة أشد 

ليدرك ما فاته، العائق ليس 
السور الذي أمامنا ولكن 

العائق احلقيقي في ذواتنا 
عندما تشعر بأنها غير قادرة 
على القفز حينما جتد حاجزا 

في الطريق الذي تسير فيه.
لكي تنجح مشاريع حياتنا 

نحتاج للثقة بأنفسنا.. 
ولكي نبني عالقات صحية 

مع اآلخرين نحتاج للثقة 
مبن حولنا، ولكي تستجاب 
دعواتنا.. نحتاج للثقة في 
خالقنا.. فهو من ال يعجزه 

شيء في األرض وال في 
السماوات، إذن فلنثق.. 

لننمو.. ولنسعد.. ولننجو، 
فحياتنا لن نعيشها مرتني!

o_altahous@hotmail.com 
Twitter@oaltahous

alarafah@windowslive.com

falcom6yeb@yahoo.com

نقشة فكر

إطاللة

فالكم طيب

احلكومة تنتج 550 
فيلم تايتانك

 نريد من أي من أعضاء 
مجلس األمة أن يطلب 
تشكيل جلنة لتقصي 
احلقائق حول مصير 

أموال خطة التنمية البالغة 
37 مليار دينار، قد يبدو 
مثل هذا الطلب مستحيال 

أو ضربا من اجلنون 
النيابي، حسنا ليكن سؤاال 

برملانيا عابرا موجها 
إلى سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيح ناصر 
احملمد.

وملن ال يعي أو يدرك 
القيمة احلقيقية لهذا 
املبلغ، وال ألوم من ال 
يدركها، سأحاول أن 

أطرحها رقميا هنا لنعرف 
حجم املبلغ على أرضية 

الواقع.
أوال: لو صرف هذا املبلغ 
لبناء وحدات سكنية مثال، 

لكان كافيا لبناء أكثر 
من نصف مليون وحدة 

سكنية بقيمة 70 ألف 
دينار للمنزل الواحد، 

مبعنى أنه ميكن بناء 5 
مدن جديدة كاملة متكاملة، 

بالعربي كان ميكن أن 
يكفي لبناء محافظة 

سابعة في الكويت بطرقها 
وشوارعها ومنازلها، 

وألصبح لدينا فائض في 
طلبات اإلسكان مبقدار 
50%، وألصبح املواطن 
يقدم على منزله اليوم 

ويتسلمه بعد 24 ساعة مع 
الزحمة.

ثانيا: لو خصص هذا 
املبلغ لبناء مصاف 

جديدة، لكان كافيا لبناء 
50 مصفاة تكرير على 

أحدث طراز، لسنا بحاجة 
إلى 50 مصفاة، فنحن 

ربعنا »توهقوا« باملصفاة 
الرابعة، ولكن فقط ألبني 
حجم املبلغ الهائل الذي 

يتحدثون عنه أحيانا 
وكأنه »خردة في طفاية«.

ثالثا: الـ 37 مليار 
دينار، تكون بالدوالر 

110 مليارات، وهو رقم 
يكفي ويزيد لشراء موقع 
أمازون األميركي، أو حتى 
موقع فيسبوك، فقيمتهما 

السوقية أقل من املبلغ 
املرصود خلطة تنميتنا

بـ 10 مليارات دوالر.
رابعا: هذا املبلغ اخليالي 

كاف لشراء جميع ما 
تنتجه شركة باناسونيك 

لعامني، أي ميكننا أن 
نحتكر جميع منتجات 
هذه الشركة العمالقة 

من اإلبرة حتى صواريخ 
الدفع الفضائية.

خامسا: ميكن لهذا 
املبلغ أن ينتج 550 فيلم 
تايتانيك، حيث ان تكلفة 

الفيلم 200 مليون دوالر، 
أي أنه ميكن حلكومة 

الكويت أن تسيطر على 
انتاجات أفالم هوليوود 

ملدة 7 سنوات متتالية.
املهم بل األهم، أن هذا 

املبلغ خيالي، بل فلكي، 
ويعتبر أكبر مبلغ يتم 

رصده للتنمية في أي من 
بلدان العالم الثالث، فماذا 
فعلنا به؟ اسألوا احلكومة 

التي غرقت تنفيذيا كما 
غرقت التايتانك.

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

reemw25@hotmail.comاحلرف 29 
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ريم الوقيان

فهد محمد الشمري

م. غنيم الزعبي

ماذا تريدون؟

نداء لبيت الزكاة

مآذن طرابلس 
تصدح بأذان احلرية

مهنة ووظيفة البعض في هذه األيام هي النكد، واختصاصه 
أن يجعل هذا النكد مسلطا على مجتمعنا، نحن في آخر 

أيام الشهر املبارك نترقب فيها ليلة القدر التي أسأل اهلل أن 
تكون ليلة املغفرة والتوبة والغفران لنا ولكم جميعا، شهر 

كرمي وفضيل لكن البعض يريد حتويله إلى شهر انتخابات 
برملانية وتصفية احلسابات الشخصية.. مع األسف.
البعض ينادي باإلصالح، وهم من أكثر الناس كسرا 
للقوانني خدمة لربعهم وجماعتهم، يدعون الستقالة 

جماعية وهو يعلمون أنها لصاحلهم كون دائرتهم فيها 
أعلى النسب من جماعتهم، يهددون باستجوابات وينسون 

استجوابات مستحقة لكن الوزير املسؤول عن تلك 
االستجوابات يخصهم، يريدون أن يكونوا حماة الدستور 

وحده ونسوا أنهم داسوا في بطن الدستور مبواقف عديدة 
ومصيرية كاستجواب 3 ـ 3، يعزفون على وتر القبلية 

ألنهم مستفيدون منها، املال العام شعارهم دائما وبعض 
ما يوزعونه على ربعهم من مساعدات هو من املال العام 

ال يوجد لهم تصريح واحد يهدئ فيه األمور ويبني حسن 
النوايا، يحكمون على النوايا ال على األفعال، نحن يا أبناء 

وطني لسنا بحاجة لكم ومن هم بحاجة لكم هم املستفيدون 
منكم ومن تصريحاتكم، ماذا تريدون؟! 

٭ من الفرية: اقتراحات النائب والوزير السابق حبيب 
جوهر حيات التي اقترحها قبل 15 عاما التزال حبيسة 

األدراج، هذا الرجل أطال اهلل بعمره نحتاجه اليوم فهو من 
رجال الكويت املخلصني، يكفي أن تأخذوا رأيه في مشاريع 

الشمال فهو من أوائل من اقترح إنشاءها.. أين انت يا 
ابوعالء؟!

قال النبي ژ »من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة«.

وصلتني رسالة من جلنة الكويتيني البدون تناشد فيه 
القائمني على بيت الزكاة العمل باالتفاق الذي مت بينهم 
وإصدار قرار بتحمل تكاليف البصمة الوراثية نظرا ملا 

تعانيه هذه الفئة من معاناة في حياتها املعيشية وصعوبة 
بدفع مثل هذه املبالغ لعدم قدرتها على ذلك وهذا هو نص 

الرسالة:
األخ الفاضل فهد الشمري احملترم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
الرجاء نشر رسالتنا وندائنا في مقالكم القادم نناشد من 

خالله القائمني على بيت الزكاة االلتفات إلينا نحن أبناء 
هذا الوطن »البدون« حيث قام األخ أحمد التميمي ـ رئيس 
جلنة الكويتيني البدون باالجتماع مع نائب مدير عام بيت 

الزكاة للخدمات االجتماعية خالد احلسيني ملناقشة آلية 
عمل دفع رسوم البصمة الوراثية وذلك بعد أن مت االتفاق 

بني األخوة في جلنة الكويتيني البدون ورئيس اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
صالح الفضالة أثناء اجتماعه معهم حيث ساق الفضالة 

البشرى ألبناء البدون بأن بيت الزكاة سيقوم بدفع 
تكاليف البصمة الوراثية لألطفال فوق 6 سنوات والتي 
 »DNA تنظر فيها إدارة الدعاوى وإثبات النسب »بصمة

وإلى اآلن لم يتم العمل بتطبيق هذا االتفاق بعد أن وعدنا 
خالد احلسيني بإصدار أوامره بدفع هذه التكاليف من بيت 

الزكاة.. وتفضل بقبول وافر االحترام.

اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. حي على احلرية حي على الدميوقراطية.. 
اهلل أكبر.. ذهب الظالم وأتى النور.. اهلل أكبر، اهلل أكبر.. 

ذهب املجرمون وأتى الشرفاء.. هرب املجنون، ودخل علينا 
احلكماء.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر، عادت بالدي وكانت مختطفة.. 
اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. من اليوم كل الناس ملوك، ويصبح امللك 

واحدا من الناس، اهلل أكبر على تلك املومياء احلية احملنطة 
التي تظهر في تلفاز وطني ساعات طويلة وتهذي حتت تأثير 
احلشيش.. واجلميع يصفق لها خوفا وطمعا.. اهلل اكبر، اهلل 

أكبر.. أخيرا سأذوق طعم خيرات بالدي التي كانت تذهب 
جليب احلاكم وملذاته.. اهلل أكبر يا وجه بالدي احلبيبة الذي 

هرم وغزاه الشيب من هول أفعال وجرائم هذا املعتوه.
اهلل أكبر.. اهلل أكبر يا همتي وساعدي اللذين سأحرث 

الشمس بهما ألعيد تلك البسمة اجلميلة على وجه وطني 
احلبيب.. اهلل أكبر، اهلل أكبر، كم سأرفع رأسي في كل 

مطارات العالم حني يقولون ليبيا، ولتتوقف كل نظرات الشك 
والريبة التي تطاردني في كل بقاع العالم، اهلل أكبر يا صحراء 
بالدي التي سأمأل رئتي من هوائها احلار وال أبالي.. فالرقيب 
الذي كان يحصي أنفاسي قد هرب.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر، وال 

نامت عيون الطواغيت في كل مكان.
٭ نقطة أخيرة: لم يشهد جيل عربي في التاريخ ما شهدناه 
خالل فترة قصيرة جدا، أحداث جسام، وتغيرات تاريخية ال 
يصدقها العقل، والسبيل الوحيد لتحصني بلداننا اخلليجية 
من تلك الزالزل هو باقتراب احلكومات من هموم شعوبها، 

والتفاف الشعوب حول حكوماتها.

رمييات

مجرد رؤية

في الصميم


