
االثنني 17 ديسمبر 2012
58

كالم مباشرمحطات
فيصل عبدالعزيز الزاملسامي عبداللطيف النصف خلود عبداهلل الخميس
samialnesf1@hotmail.com@kholoudalkhamesFaisalalzamel@yahoo.com

بلد املليون.. 
مظلوم!

حوار.. »من رضي فله 
الرضا ومن سخط فله 

السخط«

اشتهر عن اجلزائر انها بلد املليون شهيد، وأعتقد ان الكويت 
ميكن ان يطلق عليها بلد املليون مظلوم، فكل شرائحها 

االجتماعية وطوائفها الدينية وتوجهاتها السياسية تشعر 
بالظلم الشديد كون »اآلخر« هو دائما املستفيد من خيرات 

البلد وان الشريحة املشتكية هي بالطبع من يعاني من الشعور 
»الكاذب« بالظلم الشديد.

> > >
ومن املجاميع الى األفراد، حيث يشعر كل كويتي وبدون 

ومقيم بشعور كاذب بالظلم الشديد رغم ان الواقع املعيش 
يظهر ان الكويت هي أقل بلدان العالم قسوة واألكثر عدال 

مبواطنيها ومقيميها مبختلف شرائحهم وأديانهم وطوائفهم، 
بل ان احلقائق تظهر ان األغلبية هم من يظلمون الكويت 

بأفعالهم وأقوالهم.
> > >

وسيجد كل وزير جديد ومنذ يومه األول مئات الشكاوى 
بالظلم على مكتبه، فنحن البلد الوحيد في العالم الذي لو 

اختلف به طفل مع طفل لوجب رفع القضية للوزير املعني، 
وبالطبع لن يتمكن املسؤول بطريقة سهلة من معرفة املظلوم 

بحق – وما أكثر املظلومني في البلد – ومن يدعي املظلومية 
وهو الظالم لنفسه ومن ائتمنه على عمله.. وما أكثر هؤالء 

كذلك في البلد.
> > >

إن ما سيقضي على ظاهرة الشعور »الكاذب« بالظلم هو 
تغيير الثقافة العامة القائمة على الالعمل واحملاباة والواسطة 

واالستثناء والشللية، ووضع معيار واحد للترقي وهو 
»الكفاءة« املصاحبة لألمانة وإبعاد كل ما عداهم وهو ما 

يحوجنا إلحضار أنظمة إدارية جديدة متطورة من بعض دول 
اجلوار والعالم نستطيع من خاللها ان نعرف الكفؤ فنكافئه 

ونعرف املهمل فنعاقبه، وبذا سينشغل الشباب الكويتي 
بالعمل اجلاد بدال من التواجد طوال الوقت في الشوارع إما 
للتسكع أو للتظاهر وكالهما ال ينتج عنه صنع إبرة واحدة 

تفيد البلد.
> > >

آخر محطة: بودنا من احلكومة اجلديدة ومجلس األمة 
اجلديد ان يصال ملعادلة ستغير وجه الكويت بالكامل يتم 

عبرها منع »الواسطة« القاتلة كي يركز النائب والوزير على 
أعمالهما األصلية وال ينشغال بالعمل خلدمة من يقبل إذالل 

نفسه وإذالل نواب األمة بدفعهم للتواجد عند أبواب الوزراء 
واملسؤولني في ممارسات باتت تدمر اإلنتاجية في الكويت.

األول: في شغلة ما هي راكبة بدماغي، تعبت بأركبها، مي 
راكبة؟

الثاني: ما هي؟
األول: بعض الناس استطاع خالل سنوات مضت أن ينجح 
ويكون جتارة واسعة وأعماال ومشاريع في هذا البلد ومع 
ذلك جتده ساخطا وناقما، ينشر مبانشيتات كلها غضب 
ويشجع على الفوضى في بلد ال يأخذ منه ضرائب على 

ماليني املاليني التي حققها من أراض ومقاوالت و..و.. الخ، 
شلون تركب؟

الثاني: فعال شيء غريب.
األول: في املقابل، هناك من يعيش على راتب محدود بالكاد 
يكفي مصاريف احلياة، ومع ذلك جتده يدعو لبلده باخلير 
واالستقرار ويتألم من الشقاق والفرقة، والسؤال: من هو 
األقرب للسخط، هذا أم النوع األول الذي تراكمت أمواله 

حتى بلغت عنان السماء، ومع ذلك فهو ساخط، شلون 
تركبها؟

الثاني: ما تركب.
األول: مثل هذا السلوك جتده في أشخاص ليسوا من 
أصحاب املاليني ولكنهم يتمتعون بامتيازات وظيفية، 

ويجمعون راتبني تقاعديني وحتققت لهم منافع من مناصب 
مروا عليها أو مازالوا فيها ومع ذلك جتدهم في مقدمة 

الساخطني الناقمني، بينما صاحب الراتب احملدود يدعو لبلده 
باخلير واالستقرار ويتألم من الشقاق والفرقة، والسؤال: 
من هو األقرب للسخط، صاحب تلك االمتيازات والراتب 

املزدوج أم هذا املسكني؟
الثاني: شيء يحير.. فعال.

األول: في هذا البلد مجموعة ممن أخفى أوراقه الثبوتية 
لتحسني أوضاعه املعيشية، بعضهم جنح في الوصول الى 
اجلنسية ومع مرور الوقت كشف جنسيته الثانية، وغيره 

لم يكشفها بعد، املهم أنه مستفيد من امتيازات بلده األصلي 
ان كان ميلك فيه، أو تخلص من اخلوف والضيق اللي كان 
عايش فيه هناك، وصار في بلد منحه وضعا تفضيليا على 
الوافد الذي لم يخف أوراقه الثبوتية حتى ندم أحد االخوة 
الوافدين ألنه لم يفعل مثل شقيقه الذي صارت لديه بطاقة 

تسهل له احلصول على كل اخلدمات بشكل ال يتحصل 
للوافد، ومع ذلك هو ساخط.. شلون تركب؟

الثاني: ما تركب.. وهذي من العجائب.
األول: تصدق هذه السخطة العجيبة وصلت ملن حصل على 
أعلى املناصب، وصار »سابق« في أي سلطة من السلطات، 

ومع ذلك اذا جلس في الدواوين وزع سخطه ميينا وشماال، 
مع انه كان شريكا فيما آلت اليه األمور ورمبا صانعا لها، بل 
واليزال مستفيدا من امتيازات موقعه السابق »ڤي.آي.بي«، 

وين ما راح، على شنو ساخط؟ اش خليت للمواطن اللي 
متحمل نتائج أفعالك؟من الزم يسخط على من؟

الثاني: شغلة.. حتتاج إلى حتليل نفسي.
األول: قرأت عن عالمات الساعة الصغرى: »قال عوف بن 
مالك: سمعت النبي ژ يقول: اعدد ستا بني يدي الساعة: 

موت النبي، ژ، ثم فتح بيت املقدس«، وقد حدث في زمن 
عمر ÿ الى أن يقول »ثم استفاضة في املال حتى يعطى 

الرجل مائة دينار، فيظل ساخطا«، وكان هذا املبلغ في زمن 
احلديث يقاس بنصف كيلو ذهب، ومع ذلك ال يرضى.

التعليق: في احلديث »من رضي فله الرضا، ومن سخط فله 
السخط« والرضا املقصود مرتبط ببقية االرشادات االيجابية 
)إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( و»من رأى 

منكم منكرا فليغيره..«، والذم هو للمتسخط خلقة وطبعا، 
يرفس النعمة ويجحدها، مآله الى العيش في السخط وضيق 

النفس، الى األبد.

أين فتيل أزمتنا في الكويت؟ هذا هو السؤال الذي 
يجب طرحه، وليس من زرعه، أو من سينزعه، ومن 

بيده أعواد الثقاب، ومن ألصابعه القدرة أو اجلرأة 
على إشعاله، ومن ميتلك القبضة األعلى، وكثير من 
االطروحات املشوشة الالمبررة سوى ما قد تسببه 
من ترهيب فكري للبعض فيصمت، أو لتطرف في 

رد الفعل للبعض اآلخر فيخرج الشارع!
هذا السؤال احلقيقي الذي يتجنب اجلميع طرحه، إما 

جهال أو جتنبا أو تواطؤا، هو: أين الفتيل اآلن ومن 
أين بدأ؟

الفتيل الذي أحال الكويت إلى ساحة سخط مستمر، 
وتطور لغضب، ثم انتقل ملرحلة التعبير السلوكي 
عنه بأسلوب مستجد على الشعب الكويتي، وهو 
العصيان املدني السلمي لرفض األمر الواقع عبر 

وسائل معروفة وممارسة عامليا، لكنها محدثة كويتيا، 
ما أدى للعنف من جهاز األمن لقمعها، واستهجان 

نسبة ال يستهان بها من املواطنني لها، وقذف 
املشاركني فيها بـ»الفئة الضالة« بسوط فتاوى 

دينية، والرجم بانتقائية تطبيق القانون، ففرطت 
السبحة!

»الضالون« بدورهم اتهموا القاعدين عن املشاركة 
بـ»خيانة الوطن« واعتبروا الفتاوى حتريضا على 
الظلم ونصرة للقسطاس املائل ولم تلق لها سمعا، 

بل أكثر من ذلك، فقد خفتت أصوات كثيرة مللتزمني 
دينيا، كانت تدفع باجتاه تعديل املادة الثانية من 

الدستور للتطبيق الكامل ألحكام الشريعة اإلسالمية 
في الكويت، فارتدت تطالب مبدنية الدولة، كما قابلت 

تسلط قبضة القانون برجم مضاد بإلقاء أجسادها 
في شوارع البالد، وهكذا تفتتنا!

تصنيف الشعب إلى فئات أزمة أخرى كبرى، حقنته 
بحساسية ضد اآلخر أيا كان، وكأنه قبل التقسيم 
وأصبح يتصرف بناء عليه، وهذه معضلة تتعلق 

بضرب الفرد في انتمائه للجماعة وتشعره بالعزل 
واإلقصاء، ومن هنا يبدأ بالعزف النشاز ولن يعرف 

كيف وأين يقف ألن كل ما ذكرنا يسبب عدائية 
ضد املجتمع والدولة ومن الصعب قياس درجتها أو 

السيطرة على نتيجتها!
إذن، تشتيت منظم للجماعة، وتكريس الفئوية، 

وحتقير الفرد إن كان مختلفا، ماذا سيحدث للبنية 
االجتماعية؟ تتخلخل، ويصبح سهال اختراق 

نسيجها املهترئ وزرع فتيل خامد، وتركه لالحتكاك 

املستمر، ومن الضغط تولد شعلة االنفجار وال أحد 
يجزم بحجمه!

لنضع أيدينا على أبعاد زرع هذا الفتيل، وجبت 
اإلشارة لطبيعة تداول احلكم في األسر احلاكمة في 

اخلليج، لتشابه الظروف الدميوغرافية، وألسباب 
ليس مقامها هنا.

تاريخيا، كل أسرة حكم تتداوله بينها طبقا لنظام 
»هي« أقرته، وفي الكويت ارتضت األسرة بأن يكون 
احلكم في ذرية الشيخ مبارك الكبير ووثق ذلك في 
دستور الدولة، الذي يدافع عنه الشعب الكويتي منذ 
نصف قرن، وهو بذلك يدافع عن نظام احلكم الذي 

ارتضته األسرة »فيما بينها« ولم يتدخل الشعب في 
ذاك القرار واعتبره شأنا عائليا.

وفي اخلليج كله كذلك، لم تستشر الشعوب فيمن 
يحكم من األسرة احلاكمة، ألنها »أظن« لم تأبه كثيرا 

للشخوص، ما دام احلكم مستقرا ويقوم بواجباته 
جتاه الدولة واملواطن محليا ودوليا، ذلك برأيي ألن 

اخلليجيني مييلون للثبات ولديهم درجة مقاومة 
مرتفعة جدا للتغيير، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة 
احلكم التي دامت مئات السنني، وسند تلك الطبيعة، 

الرفاه االجتماعي واالقتصادي، النسبيان، بينما 
تفاوت املشاركة الشعبية السياسية أثر على جتارب 
بعضها، وهذا أيضا ملف شائك محله مقال منفصل.

ونقول عطفا على ما سبق، ان الشعب الكويتي لم 
يتدخل في اختيار أسرة احلكم للحاكم أبدا، وهو 
كان ومازال ملتزما بعهده ومتمسكا بكامل مواد 

الدستور، ولكن بعض أفراد األسرة بدأوا بكسب 
الوالءات الفئوية ألسباب ال تخفى على أحد، والتي 
بدأت بالتراشق بالشعب، وبالرغم من قيام وطنيني 

من الشعب واألسرة معا بصب املياه الباردة على 
الفتيل لينطفئ، إال أن الهوج أكثر، وحبال أصوات 
الكراهية متينة وحادة ومرتفعة، واحلكمة صامتة 
تدعو اهلل ليال ونهارا للفريقني بالصالح والرزانة.
هذا الفتيل بذرة خطيرة، ومغامرة غير محسوبة 

املخاطر، وقمار بالشعب، وتضحية بوطن، ومازال 
بيد األسرة احلاكمة، ويا حبذا لو أحكمت اإلمساك 
بزمامه ليبقى حتت سيطرتها، وأعفت الشعب من 

الدور الذي زج به مرغما لينتصر كل فريق ملن 
يحقق له مصاحله، على حساب مبدأ استقرار احلكم، 

وهيبة الدولة، وكرامة الشعب!
يا سادة، الكويت وطن، وليست »ستادا«!

الكويت »ستاد« أم 
دولة؟!

طرح »آي فون 5« في 33 دولة حول العالم

السياح في البرازيل يقعون ضحية عصابة
 من سائقي سيارات األجرة 

بدء مراسم تغيير حقبة في تقومي املايا في املكسيك

ريو دي جانيروـ  أ.ف.پ:  على 
بعد سنة ونصف السنة من كأس 
العالم في كرة القدم للعام 2014 
في البرازيل، يقع السياح الذين 
يصلون إلـــى مرفأ ريو ضحية 
عصابة مؤلفة من سائقي سيارات 
أجرة وشاحنات صغيرة خاصة، 
بحســـب ما ذكرت صحيفة »أو 

غلوبو« احمللية السبت.
فالزوار البرازيليون واألجانب 
الذيـــن وصلوا اجلمعة إلى ريو 
بحرا واجهوا صعوبات مع سائقي 

األجرة.
السائقون على  فقد أجبرهم 
ســـلوك ممـــرات ســـياحية في 
كوركوفـــادو وكوباكابانا مقابل 
125 دوالرا على األقل، بحســـب 

الصحيفة.
أما سائقو الشاحنات الصغيرة 
امللزمون باحترام الطرقات التي 
حددتهـــا البلدية مســـبقا، فقد 
طلبـــوا 30 دوالرا للفرد الواحد 
للذهاب إلى كوركوفادو وقرروا 
عدم االنطالق إال بعد أن متتلئ 

شاحناتهم بـ 15 راكبا.
وأشارت صحيفة »أو غلوبو« 
إلـــى أن هذه الفوضى بدأت بعد 
عشر دقائق من إجراء أمانة سر 
البلدية املعنية بشـــؤون النقل 
املرفأ  عملية مراقبة في منطقة 
التي تصل إليها سفن كثيرة في 

هذه الفترة من نهاية السنة.
وخالل هذه العملية املسماة 
»سيارات أجرة شـــرعية«، قام 
املراقبون البلديون بتعليق عمل 
السائقني املرخصني من البلدية 

ألنهم كانوا ينتهكون النظام وال 
يبرزون مثال السعر احملدد مسبقا 

لكل وجهة.
وقال أمني سر النقل كارلوس 
روبرتو أوســـوريو للصحيفة 
تعاونيـــات  »سنســـتدعي 
األجرة ونحـــدد العقوبات التي 

سنطبقها«.
يذكر أن 5.4 ماليني ســـائح 
زاروا البرازيل هذه السنة، بحسب 
األرقام التي نشرها هذا األسبوع 

مجلس السياحة البرازيلي.

املكسيكـ  أ.ف.پ: بدأت املراسم 
اخلاصة بتغيير حقبة املايا في 
ختـــام مرحلة من 5200 ســـنة 
يفسرها البعض على انها نبوءة 
بنهاية العالم، مساء السبت في 
املكسيك في شبه جزيرة يوتاكان 
على ما افاد مصور وكالة فرانس 

برس.
املراسم والفعاليات التي تبلغ 
ذروتهـــا في 21 ديســـمبر بدأت 
بتقدميات الى إله القمر لدى املايا 
»ايختشـــيل« في كهف يقع في 
بلدة نوك-اك قرب ميريدا عاصمة 

مقاطعة يوتاكان )شرق(.
الهنود املشاركون في  وقدم 
االحتفاالت خصوصا الذرة الى 
ايختشـــيل رمز اخلصوبة في 

ديانة املايا.
املايا  وسيكون مطلع حقبة 
اجلديدة في 21 ديسمبر موضع 
احتفاالت في جنوب املكســـيك 
وفي اربع دول اخرى حيث تأثير 
ثقافة املايا مستمر وهي غواتيماال 
وبيليز وسلفادور وهندوراس.

ويشـــكل تاريخ 21 ديسمبر 
نهايـــة ملرحلـــة مـــن اكثر من 

خمسة آالف سنة بحسب تقومي 
املايا، بـــدأت في العام 3114 قبل 

املسيح.
وفي حني تســـتعد الغالبية 
لالحتفال بهذه املناسبة ثمة من 
يتوقع األسوأ، أي نهاية العالم.

فثمة اتباع لتيار »نيو ايدج« 
الروحانـــي، مقتنعـــون بان 21 
ديســـمبر هو اليوم املقرر ليوم 
اآلخرة الذي تتوقعه كتابات مبهمة 
على ما تفيد بعض التفسيرات.

العالم  وخشية حلول نهاية 
افالم كارثية مثل  غذتها جزئيا 

فيلـــم »2012« للمخرج األملاني 
روالنـــد امييريـــخ وكتب مثل 
»نبوءة املايا« للكاتب االميركي 
ستيف آلنت املتخصص في اخليال 

العلمي.
اال ان اخلبراء بحضارة املايا 

ينددون بتفسيرات كهذه.
ففي شـــريط ڤيديو بث عبر 
االنترنـــت أخيرا، اشـــار املركز 
الفرنســـي للبحث العلمي )سي 
ان ار اس( الى ان املايا لم يتوقعوا 
يوما نهاية العالم في 21 ديسمبر 

.2012

دبيـ  سي.ان.ان: طرحت شركة 
»أبـــل« األميركيـــة للبرمجيات، 
اعتبارا من يوم اجلمعة املاضي، 
هاتفها اجلديد »آي فون 5«، في 
33 دولـــة حول العالم، في خطة 
طموحة لالســـتفادة من عوائد 

الهاتف اجلديد.
واختلـــف اإلقبـــال على »آي 
فون 5« من دولـــة ألخرى، ففي 
ماليزيا وإندونيسيا استقبل الناس 
اجلهاز بنمط يشبه حمى شرائه 
في الواليات املتحدة، مع طوابير 
طويلة وإقبـــال أحدث جلبة في 

احملال.
وعلى النقيـــض من ذلك في 
بكـــني، تآمرت الثلـــوج وارتفاع 
األسعار، جلعل نسبة املشاركة 

منخفضة بشكل غير متوقع.
وفي 20 سبتمبر املاضي، أطلقت 
»أبل«، هاتفها اجلديد في أسواق 
الواليات املتحدة، وأســـتراليا، 
وكندا، وفرنسا، واململكة املتحدة، 
باإلضافة إلى أملانيا وهونغ كونغ 

واليابان وسنغافورة.
والهاتف اجلديد أنحف بنسبة 
18% ووزنه أخف بنسبة 20% من 
»آي فون 4«، وذلك بسبب تصنيع 
الهاتف بالكامل من مادتي الزجاج 
واألملنيوم، باإلضافة إلى متتعه 
بشاشة حجمها أربع إنشات مقارنة 
بشاشة بحجم 3.5 إنشات لنسخة 

الهاتف القدمية.

لندنـ  د.ب.أ: يواجه األمير تشارلز ولي العهد البريطاني 
اتهامات بأنـــه ال يدفع الضرائب الواجبـــة عليه بالصورة 

الكافية.
وذكرت منظمة »ريبابليك« اإلجنليزية املناهضة للنظام 
امللكي في بريطانيا أن دوقية »كورنوول« التي يديرها عادة 
ولي العرش البريطاني متثل »منظومة تقليدية للتهرب من 
الضرائب«. وأضافت املنظمة أن تشارلز أوجد لنفسه واحته 

الضريبية اخلاصة.
رفض »كالرنس هاوس« وهـــو مكتب األمير بالعاصمة 
لندن هذه االتهامات، موضحا أن تشـــارلز الذي يلقب أيضا 
بدوق كورنوول يدفع طواعية ضريبة الدخل املفروضة على 

موارده من الدوقية.
ومتارس فـــي هذا املـــكان أنواع مختلفة من األنشـــطة 

االقتصادية مثل تربية األسماك ورعاية الغابات.
ويرى معارضو األميـــر أن الدوقية يجب أن ينظر إليها 
على أنها مشـــروع استثماري ومن ثم يجب أن تكون حتت 

مسؤولية النظام الضريبي االستثماري.
ويرى مكتـــب األمير في لندن علـــى العكس من ذلك أن 
الدوقية تعامل ضريبيا كمؤسسة للوقف وأن مواردها ملك 
لولي العهد أيا كان شخصه، ثم يطبق على هذا الدخل النسق 

الضريبي املعتاد.
حصل األمير على 18.3 مليون جنيه استرليني من موارد 
الدوقية خالل العـــام املاضي من مجموع 700 مليون جنيه 
استرليني متثل مخصصات األمير، وقام بدفع ضرائب قدرها 
حوالي خمسة ماليني جنيه استرليني على الدخل املتحصل 

من هذه الدوقية )18.3 مليون جنيه استرليني(.
تضم أراضي الدوقية أكثر من 50 ألف هكتار من اليابسة 

باإلضافة إلى عدة جزر.

األمير تشارلز

انتقادات لألمير تشارلز بالتهرب 
من بعض الضرائب

فيلم كرتوني سعودي لتعليم 
اإلسعافات األولية لألطفال

الرياضـ  يو.بي.أي: قالت أميرة سعودية ان اللجنة النسائية 
ألصدقاء الهالل األحمر السعودي أجرت الترتيبات النهائية إلنتاج 
أضخم فيلم كرتوني يثقف األطفال في اململكة بشأن اإلسعافات 

األولية والتصرف السليم في حالة إصابة أحد أفراد األسرة.
ونقلت صحيفة االقتصادية على موقعها اإللكتروني عن األميرة 
فهدة العذل حرم األمير فيصل بن عبداهلل بن عبدالعزيز قولها 
إن الفيلم الكرتوني سيعرض سلسلة من احللقات والشخصيات 
الكرتونية التي مت ابتكارها خصيصا للفيلم وبأســــلوب شائق 
وجديد لتعريف األطفال باملخاطر واإلصابات التي قد يتعرض 
لهــــا األطفال الذكور واإلناث من عمر 6 إلى 12 عاما أو أحد أفراد 

أسرتهم وطرق الوقاية منها ومن ثم كيفية املعاجلة.
واوضحــــت األميرة فهدة أن الهدف من الفيلم الكرتوني هو 
االستفادة من شغف األطفال بالرسوم املتحركة والساعات التي 
يقضونها أمــــام التلفاز لتعليمهم مهارات اإلســــعافات األولية 
وكيفية التواصل مع الهالل األحمر السعودي ما يسهم في إنقاذ 
أرواح كثيرة. وأشارت الى أن الفيلم سيدرب األطفال على اتباع 
الطرق الصحيحة إلســــعاف احلاالت الطارئة من خالل محاكاة 
الشخصية الكرتونية في الفيلم وتهيئتهم ألن يكونوا قادرين 

على التصرف الصحيح وتعزيز الثقة بالنفس.
وقالــــت إن نحو 1700 فتاة وموظفــــة تلقني التدريبات على 
اإلســــعافات األولية خالل السنوات الـ 3 من مختلف القطاعات 

التعليمية والصحية واإلدارية.

»الترويكا«.. لعبة ورق برتغالية 
تسخر من األزمة

لشبونة ـ أ.ف.پ: تقوم لعبة ورق برتغالية جديدة يتوقع 
لها جناح كبير، على البقاء في الســــلطة بفضل النفوذ وجمع 
األصوات في االنتخابات وإيداع األموال في جنات ضريبية قبل 
وصول ترويكا الدائنني األوروبية. وجاء في تقدمي لعبة »حذار 
الترويكا قادمة« هذه »هل سئمت من ان ترى أموالك تستخدم 
لشراء الغواصات؟ جاء دورك انت ايضا ميكنك ان تقود البالد 

الى اإلفالس«. وقد أطلقت اللعبة مطلع ديسمبر اجلاري.
ومفهــــوم اللعبة يقوم على تقمص الالعب دور »زعيم« بلد 
وهمي اســــمه »برتغالنديا« حيث تعتمد ممارسة السلطة على 
توسيع النفوذ داخل مجموعات املصالح املختلفة وتكديس »امليغا 
ـ يورو« وإيداعها في جنات ضريبية. وانطالقا من هذا املنطق 
يعلن فوز »الزعيم« الذي ينجح في إقامة اكبر عدد من التحالفات 
السياسية ويكسب اكبر عدد من االنتخابات ويجمع اكبر ثروة 
قبل ان تقع ورقة الترويكا املمثلة بثالثة رجال شاحبي الوجوه 
يرتدون األسود ويحملون حقائب حتمل أسماء صندوق النقد 
الدولي واملصرف املركزي األوروبي واالحتاد األوروبي األطراف 

الدائنة الثالثة للدول التي حتتاج الى مساعدة مالية.
وقال كارلوس ميسكيتا احد مصممي اللعبة لوكالة فرانس 
برس »هدفنا هو ان نروح عن هموم الناس مع هذا الواقع الناقد 
للمجتمع البرتغالــــي. انها طريقة للفت االنتباه وإلبراز كيفية 

عمل الدميوقراطية احلالية«.


