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غرق العديد من الشــوارع وشل حركة 
املرور في املناطق اجلنوبية واجلهراء 

جراء األمطار.
٭ زخة مطر تسوي فينا چذي.. شلون

 لو ياينا سيل؟!

واشنطن تطالب سفاراتها بتشديد إجراءات 
إصدار التأشيرات.

٭ وماذا بشأن ما يحدث في الشرق األوسط؟!

من هنا وهناك
أحمد الشحومي

سالم احلماد 
عصيّ على النسيان

عامان على رحيل العم والنائب السابق 
سالم احلماد، رحمه اهلل، وال أزال أتساءل: 
أين هي حملة الوفاء التي ال بد ان تسجل 

باسم هذا الرجل بعد رحيله؟
ال أبالــغ ان قلت انني لــم أتوقع لهامة 
بحجم سالم احلماد، رحمه اهلل، ان تكون 
في ملف النسيان لدى الكثيرين في هذا 
البلد، وهو ذاك الرجل الوطني الذي خدم 
بلده سنوات طويلة قبل ان يرحل بهدوء.
اعذروني، فأنا اقرأ هنا وهناك ألسماء 
بعد ان أبحث عنها في غوغل اكتشف انها 
»نكرة« وقد سجلت لها شوارع كبرى في 
بعض مناطق هذا البلد فقط لضمان جناح 
أو مرور أعضاء لهم طموح للمستقبل!

ال أكتــب تزلفا اليوم، فأنــا أنتمي الى 
قبيلة ســكنت هذه األرض الطيبة منذ 
القدم، وقدمت الكثير لهذا البلد، وهو حق 
لهذه األرض وواجب جتاه ترابه الطاهر، 
ولكنني أفتخر بسالم احلماد كما أفتخر 

بالدكتور حمود الرقبة، ومبرضي األذينة 
أو محمد الوســمي أو جمعان احلريتي 
أو ثنيان األذينة أو ســالم احلريص أو 
فالح الصويلح فهم رجاالت من قبيلتي 
العوازم قدموا لهذا الوطن الكثير، فتذكر 
الوطن بعضهم وتناسى »سالم احلماد« 

دون سبب أو علة.
سيأتي ال محالة ذلك اليوم الذي نرحل 
فيه كما رحل الهامة سالم احلماد، فهل 
نود ان تطوى صفحتنا بســرعة دون 

بيان أو حملة وفاء.
كل شبر في منطقة »ســلوى« بالذات 
يتذكر سالم احلماد بو عبداهلل، وسيبقى 
يتذكره ألنه وفي أشد املواقف وأصعبها 

اختار الكويت ولم يندم.
أمام ديوانه هناك مدرســة من املمكن 
استبدال اســمها ليسجل باسم الفقيد، 
وهناك أكثر من مدرسة جديدة تبنى من 
املمكن إعطاء االسم املنقول لها مستقبال.

وهناك أكثر من وســيلة لتخليد اسمه 
عوضــا عن ذلك وفاء ملا قدم، ووفاء ملا 
أعطى، ورســالة من هذا البلد ملن رحل 

عنها انك باق في الذاكرة.
يا بوعبداهلل.. لك حق علينا، ونعدك بأننا 
لن نســكت عن هذا احلق ولو أنك بني 
يدي الرحمــن وحتت رحمته فإنك في 
قلوب أهلك وأبنائك وإخوانك جميعا باق 
لم ترحل، كبيرا كما كنت.. يا بوعبداهلل 
اننا ندعو اهلل لك في كل مناسبة بالرحمة 
واملغفرة، ونعاهدك بأننا سنبقى أوفياء 
لرجاالت الكويت جميعا، ولن ننســى 

مسيرتك العطرة أو مواقفك النبيلة.
وملن يهمه األمر أقول اما آن لنا ان نتحرك، 
اما آن لكم جميعا ان تتدبروا في مسيرة 
احلياة وأيامها لعلكم بتخليد ذكرى سالم 
احلماد تضعون بصمة لتخليد ذكراكم 
يوما ما، فكلنا الى ذلك الدرب سائرون، 

واحلمد هلل رب العاملني.

الراحل سالم احلماد )رحمه اهلل(

بعد تحويل »المحاسبة« عدداً من العاملين بالوزارة إلى المحكمة التأديبية

 طارق العلي لـ »األنباء«: قدمت استقالتي 
من »اإلعالم« ألني ما أحب اإلهانة !

مفرح الشمري
@Mefrehs

أثار قرار »ديوان احملاسبة« 
بتحويل بعض العاملني بوزارة 
اإلعــام الــى هيئــة احملكمــة 
التأديبيــة حفيظــة من وردت 
أسماؤهم في كشف »احملاسبة« 
ومن بينهم الفنان طارق العلي 
الذي يعمل بالــوزارة بوظيفة 
كبيــر املخرجني، والــذي عبر 
عن استيائه لهذا القرار بتقدمي 
استقالته من الوزارة اخلميس 
املاضــي لشــعوره باإلهانــة 
حســبما ذكــره فــي تصريــح 
خاص لـ »األنباء«. وأكد العلي 
في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
انــه فوجــئ كزمائه الــواردة 
اسماؤهم في الكشف بهذا القرار 
املجحف بحقهم خصوصا انه من 
امللتزمني بدوامه وذلك بشهادة 
املســؤولني في ادارتــه. وقال: 

مثل هذا القرار البد من دراسته 
قبل اصداره حتى ال يفسر عند 
الناس بطريقة خاطئة ويظهرني 
كحرامي اســتولى على فلوس 
الوزارة من دون حق، اضافة الى 
ان حتويلي الى محكمة تأديبية 
امــر أرفضه ألننــي مؤدب ولم 
أسئ ألحد، واملفترض على وزارة 
اإلعام ان جتلس مع مسؤولي 

ديوان احملاسبة حتى يعطوهم 
فكرة عن عمل الفنانني املدرجة 
أســماؤهم فــي هــذا الكشــف. 
وأشــار العلي الى انه ميارس 
الفــن كهوايــة وخــارج نطاق 
العمل الرسمي واذا صادف عمله 
الفني مع عمله الرســمي فإنه 
يتبع اللوائح الرسمية اخلاصة 
باالجازات حتى يكون في الطريق 

طارق العلي
طارق  الفنان  استقالة  من  صورة 

العلي من عمله

الصحيح. وأوضح الفنان طارق 
العلي انه حتى هذه اللحظة لم 
يتسلم صحيفة الدعوى ولكن 
كردة فعل قدم استقالته من عمله 
والتي سلمها لوكيل وزارة اإلعام 
طارق املزرم. ومتنى العلي املزيد 
من االحترام للفنان الكويتي الذي 
يسعى دائما إلبراز اسم باده في 
املهرجانات العربية واالقليمية 
والدولية، مشيرا الى ان ما حدث 

يعتبر اهانة لتاريخه الفني.
يذكــر ان هيئــة احملكمــة 
التأديبية حددت موعدا للجلسة 
بتاريــخ ٢9 اجلــاري حلضور 
املذكوريــن في كشــف »ديوان 
احملاسبة« امام القاضي لادالء 
بأقوالهم في املخالفات املالية التي 
ادرجها ديوان احملاسبة بحقهم 
حيث ان الكشــف شمل العديد 
من املعدين واملذيعني والفنانني 
والفنيني وقد أرجئت اجللسة الى 
١9 أبريل املقبل لسماع أقوالهم.


