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د. يوسف يعقوب البصاره

وما أدراك ما املال 
العام؟ )1(

أسست الدولة بعد االستقالل 
»ديوان احملاسبة« بغية ان 

يكون ذراعا للدولة للكشف 
عن وحتديد التجاوزات 

واملمارسات واملخالفات املالية 
واحملاسبية في وزارات 

وهيئات الدولة العامة 
واملشتركة، ولقد اتسم هذا 

الديوان ومنذ نشأته باالرتقاء 
في املستوى والتوسع في 

مجال الرقابة وتسمية األمور 
مبسمياتها. وال غرو ان 

الديوان يقوم مبتطلبات العمل 
بدقة وامانة، فللعاملني عليه 

كل االمتنان والتقدير.
ويقوم بعدها الديوان بتقدمي 

التقرير السنوي للقيادة 
السياسية وللسلطتني 

التنفيذية والتشريعية، بيد 
انه ومع شديد األسى ال يزيد 
تعليق هذه االجهزة عن عدم 

تكرار املخالفات وبس!
ولنستدل على مقدار 

املخالفات وقرار مجلس 
الوزراء نعرض ما تضمنه 

التقرير ملخالفات اجهزة 
الدولة للعام 2017/2016.

٭ تقاعس مسؤولني في 
التربية عن أداء املهام التي 
قادت الى اهدار املال العام، 
وذلك بعدم فرض غرامات 

على العقود املخالفة او ايقاف 
مشروعات فاشلة في االجناز.
٭ ادعى القائمون على وزارة 
األشغال انه ومنذ عام 1987! 
وحتى اليوم كان هناك خطأ 

في ترجمة املصطلحات الفنية 
من االجنليزي الى العربي 
ما ادى الى وضع حسابات 

مبالغ فيها جدا في مشاريع 
الوزارة.

٭ قصور في تدقيق 
مصروفات املكتبني الثقافي 

بواشنطن ولو اجنيليس 
والقاهرة مباليني الدوالرات.
٭ تالعبات في 885 حيازة 
للماشية وغض الطرف عن 
454 عقدا منتهيا في هيئة 

الزراعة، ولم تألو الهيئة جهدا 
في لفت النظر عن ذلك من 
خالل االخالل في التفتيش 

الدوري.
٭ االستمرار في تطاير 
صلبوخ الشوارع رغم 

صيانتها دليل على فشل 
وزارة االشغال في اخللطة 
االسفلتية وما سببته من 
اضرار عامة، واألدهى من 

ذلك التباعد الزمني بني فترات 
تصميم وتنفيذ الدائري االول 

للمرحلة الثانية باثني عشر 
عاما، اضافة الى انخفاض 
ايراداتها الفعلية باكثر من 

خمسة ماليني دينار.
٭ صرف 304 آالف دينار 
دون استحقاق للمساعدات 

االجتماعية.
٭ وحتى هيئة مكافحة 

الفساد فان رقابتها الداخلية 
ضعيفة مع صرف مكافآت 

األداء السنوي واالعمال 
املمتازة دون اقرار قواعد 

تنظمها.
٭ من ابرز الظواهر استمرار 

القصور والضعف في نظم 
املراقبة الداخلية وغياب 

املتابعة الالزمة في الوزارات 
واملؤسسات احلكومية مما اثر 

سلبا على حماية املال العام.
٭ تنامي نسبة العجز 

املخصوم من املال االحتياطي 
خالل السنوات املالية الثالث 

االخيرة.
٭ وفيما يتعلق بالهيئة 

العامة للمعلومات املدنية، 
فان مراقبة ديوان احملاسبة 

اظهرت بان في الهيئة 
استمرار تعيني موظفني 

على العقود ليسوا من ذوي 
اخلبرة، اضافة الى ان الهيئة 
غير ملتزمة مبدد توصيات 
جلنة املناقصات املركزية، 
اضافة الى استخدام األمر 

املباشر، احيانا لتنفيذ 
عقودها.

٭ مثالب عدة سجلت على 
الهيئة العامة للقوى العاملة 

من حيث تالعب االمن 
واحلراسة وعدم تناسب اعداد 

املوظفني مع حجم العمل 
وغياب آلية توزيعهم، اضافة 

الى عقود السيارات، ولم 
تبذل الهيئة جهدا لتحديث او 

صيانة مباني ادارة حولي، 
األمر الذي يعرض العاملني 

واملراجعني للخطر.

samy_elkorafy@hotmail.com

قل احلق 

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

سامي الخرافي

دول العالم املتقدم املنتج املبدع كل يوم وكل 
ساعة إنتاجا وصناعة متجددة تثبت للكون 
والعالم الشاسع بكل قاراته وأقطاره ودوله 

ودويالته أنهم يطورون مسار اإلنسان، 
واإلنسانية لألفضل )ميه امليه(.

ذلك املتطور يدعو اإلنسانية املستقرة 
وغيرها بأن العقول الربانية واحدة، بكل 

أركانه، لكنها حتتاج االستقرار واالستنفار 
لكل جديد، تسخيرا يبدع بالقطن ويروض 

احلديد بفضل العقول املتعلمة ورجاحة 
التفكير وتعزيز الكلمة ليكون النقال واجلوال 

وذبذبات الهواء أساسا للحياة، إلى جانب 
ثروات البشر وتركيز البصر للقادم من 

اإلبداع.

هكذا هو عالم الصناعة والتصنيع بني 
يديهم، اجلهد ال يضيع والتخطيط السليم 

والتنفيذ الواعي والنتائج األفضل بكل 
املجاالت خدمت اإلنسانية كافة ال تفريق 

بني جنس بشري لونا ونوعا وطوال 
وعرضا وجماال أو كماال إنسانيا مميزا، 

فإنتاجهم يسوق بثمنه لهم وأجيالهم 
للماضي واحلاضر واملستقبل فالعطاء 

واحد واإلنسانية شاملة ذات اخلدمات، كما 
تشهدها قارات اليوم باملقابل لألغلب بعاملنا 

الثالث عامة والعربي اإلسالمي خاصة زرعوا 
فينا النزاع والضياع والفنت ظاهرا وباطنا 

ال نسمع سوى األلم في كل أمورنا، تعليما 
عالجا أمنا زراعة صناعة ثقافة نظافة، وتاج 

ذلك القتل بدم بارد والفنت بال رادع وال قائد 
يدير ويوجه ويتابع كوارثه اليومية وتتوالد 
أجيال ترسخ فيها ولها ذلك الهاجس املظلم 
املؤلم! وأدهى من كل ذلك أصبحنا بال كبير 

يحدد التوجه والتفكير! ضاعت بوصلتنا 
وانهارت طموحات امتنا وسط ذلك الظالم 

الدامس فتسلط علينا من ال يخاف اهلل 
فينا وال يأوينا، فعشنا بتسارع للدمار كما 

أسموه ربيعا بال ربيع، وصفوه بالعربي 
ظلما وبهتانا وعرفناه ضياعا لنا وأجيالنا، 
فال سبيل لدحره ونهاية أمره إال بالتالحم 
والتعاون والتفاهم، اللهم احفظ أمتنا أمة 
عربية إسالمية واحدة ذات رسالة خالدة 

اللهم آمني آمني آمني.

في األيام املاضية كان »الترند« بالهاشتاق 
في املرتبة األولى عن القرار اخلاص 

بسحب السيارة بسبب حزام األمان، رغم 
كثرة املشاكل احمليطة بنا، وقد جمعت في 

هذه املقالة بعضا مما قاله ربع الديوانية 
والذي جعلهم يقولون: لي متى هالقوانني 

غير املدروسة واللي جعلت األغلبية تصيح 
»مو لي هالدرجة« تعسف وتخبط في 

تطبيق القانون وإلغاء بعضها سريعا كحال 
غيرها كما يحدث كل فترة وأخرى، ألن 

البعض قد رفع قضايا بشأن هذا القانون 
التعسفي.

لو كان راكب معاي أبوي أو أمي أو أي 
شخص كبير.. ورفض أن يستخدم حزام 
األمان وأترجاه وأقوله: تكفه البس حزام 

األمان ترى املخالفة سحب سيارتي ويكون 
جوابه: بعد هالعمر ألبس حزام، وشنو 

راح يكون حالي لو مت مخالفتي وسحبوا 
سيارتي؟ وكيف أدير شؤون حالي بسبب 
عناد من ركب معاي؟ وهل أربطه »غصب« 

وتكون مخالفتي بسبب عنادهم سحب 
سيارتي ملدة شهرين؟!

هناك من يقود السيارة وال توجد عنده 
»ثقافة« لبس احلزام ككبار السن أو 

لنفترض أنهم نسوا لبس حزام األمان، هل 
معقولة يتم سحب سيارتهم شهرين! وما 

ذنب الوالدين إذا أخطأ أبناؤهما بسبب 
استهتارهم وعنادهم وطيشهم أن يتم 

سحب السيارة؟ فمن الذي سيعاني بتحمل 
مسؤولية توصيلهم وأخذهم خاصة إذا 

كان آباؤهم كبارا بالسن؟
تقولون إن عدم لبس احلزام يسبب ضررا 

لآلخرين، كيف يكون ذلك؟ اشرحوا لنا 
هذا! ألن املتضرر هو صاحب السيارة 

نفسه ومن يكون معه يتحمل عدم لبس 
احلزام.

إننا نؤيد تغليظ العقوبة على من ميسك 
الهاتف أثناء القيادة أو أصحاب املصائب 

والذين يكتبون رسائلهم أثناء القيادة 
وتعريض اآلخرين للخطر ومن يقود 

سيارته حتت تأثير »املسكرات« أو 
املخدرات والسرعة اجلنونية وغيرها من 
املخالفات التي تؤثر على مرتادي الطريق، 
ألنهم قنبلة متحركة ممكن أن تنفجر بأي 

حلظة وتسبب مصائب لآلخرين.

عاملهم يطّور 
اإلنتاج وعاملنا 
يبدع باإلزعاج!

شهران!

نقش القلم

جرس

مع افتتاح معرض الكويت للكتاب في دورته اجلديدة تبدأ 
حفلة الزار اليومية من التيارات األصولية ملنع الكتب ويبدأ 
الرقيب مبنع كتب على حسب العنوان والفهرس وصورة 

الكتاب أحيانا.
وهذا حال معرض الكتاب بالكويت منذ عقود واحلمد هلل 

على كل حال، ولكن ما أصبح حديث كل عام وتقريبا منذ 4 
سنوات هو الروائيون الشباب، وبعض الروايات التي يقال 

عنها تافهة أو بال هدف ومعنى، وبعض الروايات العامية 
والتي ال ترتقي ألن تطبع على محارم الورق وليست مبطابع 

ودور نشر.
هذا ليس رأيي فأنا أجد بكل كتاب فائدة وإن كان كتابا تافها 

كما يقال عنه، فالكتاب ينتشر لسببني ال ثالث لهما، قوة 
القصة واحلبكة واللغة، أو اسم الكاتب ورصيد شعبيته )أيا 

كانت(.
الهجمة هذه السنة على جنوم برامج التواصل االجتماعي 

الذين انتشروا في عالم السوشيال ميديا كالنار في الهشيم، 
وسبب إصدارهم روايات يرى بعض مدعي الثقافة انها 

روايات تافهة وال تستحق طباعتها، والعبد هلل يراها مبنظور 
آخر، وهو أن القراءة للجميع والكتابة أيضا.

عزيزي املثقف، للجمهور حق التقييم ولك حق التعقيب 
الثقافي واألدبي، ولست رقيبا على اجلمهور كي تقبل ما 

يروق لك وترفض ما ال يناسب ثقافتك ومداركك وحصيلتك 
العلمية.

املذيع علي جنم والفاشينستا روان بن حسني أصدرا كتابني 
في هذا املعرض، وبدأت حفلة الزار عليهما من قبل حتى 

رؤية غالفي روايتيهما، وهذا غير طبيعي، انا ال يروق لي 
األخ علي جنم وال حتى أتابع برامجه، وال أستسيغ صوته 
باإلذاعة ولكن هذا الولد لديه جماهيرية كبيرة ويتم تداول 

ڤيديوهاته الصوتية بجميع برامج التواصل االجتماعي 
وبشكل كبير، واألخت روان بن حسني لديها اكثر من 

مليوني متابع ببرنامج التواصل االجتماعي وأغلبهم من 
املراهقني.

باختصار، أي شخص - وسيلة - طريقة - سبب جلذب 
الشباب واملراهقني إلى عالم الكتب هو بكل اختصار أمر 
جيد، فمن يقرأ اليوم الكتاب السيئ فسيبحث عن كتاب 

افضل بعده وبهذا كسبنا قارئا جديدا، وكان هذا املشهور 
سببا بذلك.

اتركوا التقييم للناس للجمهور، فهو الرصيد، وال حتجروا 
على الكتاب أو املشاهير حق إبداء الرأي والكتابة.

لقد حققت الدولة تقدما رائدا في تخصص علوم املكتبات 
واملعلومات، فهي تعتبر من أولى الدول اخلليجية التي أدرجت 

تخصص املعلومات واملكتبات ضمن التخصصات العلمية 
في كلياتها بحيث كانت بداية التخصص في إنشاء قسم 

املكتبات في كلية التربية األساسية، بحيث كانت متنح درجة 
الدبلوم الفني خلريجي هذا التخصص، ثم بعد أن مت حتويل 

كلية التربية األساسية لنظام البكالوريوس مت منح درجة 
البكالوريوس لتخصص املكتبات واملعلومات ومؤخرا بات هناك 

تخصص فرعي لتخصص املكتبات في جامعة الكويت.
هذا فضال عن منح درجة املاجستير في تخصص علوم 

املكتبات واملعلومات في جامعة الكويت للمتخصصني وغير 
املتخصصني في املكتبات بحيث ضم قسم ماجستير علوم 

املكتبات في جامعة الكويت العديد من الطلبة من التخصصات 
األخرى ليكملوا درجة املاجستير في علوم املكتبات ملا لهذا 

التخصص من أهمية على الصعيد العاملي.
وهذا كان على الصعيد األكادميي لتخصص املكتبات 

واملعلومات، إال انه على الصعيد املهني مازال تطوره محدودا، 
فعلى الرغم من أن كل وزارة اليوم لديها مكتبة فنية 

متخصصة وهناك خريجو مكتبات يعملون في هذه املكتبات 
باإلضافة إلى املكتبات العامة إال أن التطور املهني للتخصص 

ما زال محصورا في تقدمي اخصائيي املعلومات خدمة اإلرشاد 
املكتبي للمعلومات التي يسأل عنها رواد تلك املكتبات ومراكز 

املعلومات.
وعلى صعيد آخر، فإن التخصصات املهنية لهذا التخصص 
لم تفعل بعد ولم تبرز بشكل فاعل لتعم الفائدة العلمية من 

هذا التخصص وحتقيق أبعد مدى ألهدافه، فعلى سبيل 
املثال يدرس الدارسون لتخصص املكتبات واملعلومات في 

السنة الدراسية األولى تقييم املوسوعات ضمن مادة مصادر 
املعلومات بحيث ميضي الطلبة ساعات في تقييم املوسوعات 

سواء العربية أواألجنبية وحني ينتقلون لسنة التخرج يدرسون 
تقييم املوسوعات اإللكترونية األجنبية والعربية على السواء.

وعلى الرغم من املجهود العلمي الذي يبذله الطلبة إال أن 
اخلبرات التي يكتسبونها في هذا اجلانب لم يتم االستفادة 

منها على الصعيد املهني بحيث من الضروري أن يتم حتديد 
الئحة من قبل ديوان اخلدمة املدنية لتنظيم طبيعة عمل 

اخصائي املعلومات لتشتمل على إنشاء موسوعات علمية فنية 
في كل مكتبة على حدى خلدمة أهل االختصاص وتيسير 

عملية الوصول للمعلومات واملشاركة في تقدمي بيانات علمية 
دقيقة تساهم في خدمة الدراسات اإلحصائية.

فعلى سبيل املثال ال احلصر جند أنه من الضروري أن تكون 
هناك موسوعة طبية تخدم العاملني في مجال الطب وتكون 
بالتنسيق والتعاون بني األطباء واملمرضني وجميع العاملني 
في التخصصات الطبية في وزارة الصحة حلصر األمراض 
ومسبباتها وطرق عالجها على أن تشتمل على إحصائيات 

دقيقة تخدم األطباء وتساعدهم في تشخيص األمراض 
واالستفادة من اخلبرات الطبية وتوثيق خبرات األطباء 

لتستفيد منها األجيال القادمة حتى يتم حفظ هذه اخلبرات 
وتوثيقها على أن تكون هذه املوسوعة ورقية وإلكترونية على 

السواء.
وكذلك األمر يندرج على بقية قطاعات الدولة مبا في ذلك 

وزارات األشغال والكهرباء واملاء والنفط وغيرها من قطاعات 
الدولة مبا فيهم أيضا مؤسسات البترول والبلدية وغيرها 

فحتى على الصعيد العسكري فمن الضروري أن تكون هناك 
موسوعة عسكرية تخدم العسكريني كل في مجالهم سواء 
كانوا على الصعيد الدراسي في الكليات العسكرية أو على 

الصعيد املهني للضباط وغيرهم.
وعليه فإن مساهمة اخصائيي املعلومات في العمل على 
تصميم وإنشاء مثل هذه املوسوعات تعمل بدورها على 

تعزيز اجلانب الثقافي والعلمي للعاملني في قطاعات الدولة 
وهي بدورها تيسر أيضا على الباحثني من سرعة الوصول 

للمعلومات وحفظها وجتميعها في مكان واحد وقد تكون 
وزارة األوقاف الوحيدة تقريبا النشطة في هذا اجلانب بحيث 

أصدرت املوسوعة الفقهية التي تعتبر مرجعا لكل الباحثني على 
الصعيد الديني.

مشعل فهد الغانم

عزة الغامدي

الكتابة للجميع!

إنشاء املوسوعات الفنية ضمن التوصيف 
الوظيفي ألخصائيي املعلومات

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

»فيا رّب ال يصدق حديٌث سمعتُهُ ** لقد 
راع قلبي ما جرى في مسامعي«

»البهاء زهير«.
ما راع حبيبة البهاء زهير هو حديث 

حول هجره مكرها لها، راعها أنه في نيّة 
هجر وبُعد ونوى، أما ما راعني أنا فال 

عالقة له بامرأة وال هجر وال نوى. بل هو 
يتصل بأمر عام يروعني ويروع كل محب 

للقانون والنظام ويروم احملافظة على 
أرواح الناس وسالمتهم.

فقد راعني ما سمعت من أن وزير الداخلية 
ينوي غدا إلغاء املخالفات والعقوبات 

املرورية التي أصدرتها وزارته مؤخرا 
والتي أدت وحسبما قالت وزارته ذاتها 

إلى تقليل املخالفات واحلّد من احلوادث 
املرورية بنسبة كبيرة جدا.

لن أدخل في رأس الوزير ألعرف ما الذي 

يدور فيه ومباذا يفكر، ولكن كل ما أمتناه 
هو أاّل يفكر بتغيير تلك القرارات وتخفيف 

العقوبات واإلجراءات، ألن الفوضى مع 
األسف ضاربة بعمق في مفاصل البالد 

سواء الفوضى املرورية أو الفوضى 
األمنية بشكل عام، وال يعاجلها إال مزيد 
من الضبط والربط وتغليظ العقوبات، ال 

التراخي والتسامح مع من يخرق القانون 
ويهدد أرواح الناس.

أنا كمواطن يهمني عودة الهيبة إلى رجل 
األمن وإلى تفعيل القانون تفعيال جادا ال 

رخاوة فيه وال ليونة.
لقد تسلطن السابلة السفلة األشقياء، 

وتسيّدوا الشارع وجعلوا الفوضى سيدة 
الشارع، ال يعترفون بقانون وال يكترثون 

برجل األمن بل صار ضرب رجال األمن 
في الشوارع وأمام املأل هواية لهم، وحولوا 

البالد إلى غابة ال يعيش فيها إاّل ضاريات 
الوحوش، فكم سالت دماء ودماء على 
األسفلت الساخن، وكثر زّوار املقابر 

وحملت األكتاف النعوش، نتيجة استهتار 
أولئك املستهترين الضاربني عرض احلائط 

بالقانون وأهل القانون.
أرجو أن يكون ما مت تداوله عن نية 

الوزير إلغاء القرارات األخيرة، عاريا 
عن الصحة ومجرد أقوال ابتدعها 

املتضررون منها والذين يهدفون إلى 
سيادة الفوضى في البالد واستمرارها 
ووأد القانون وطمر رجاله، ويتناقلها 

العامة دون تدقيق في صحة نسبتها إلى 
الوزير.

أرجو ذلك وأمتنى على السيد الوزير أن 
يتراجع عن قراره بإلغائها لو كان فعال 

قد فكر بذلك. 

في رأس الوزير

بال قناع

سلطان إبراهيم الخلف
مع تنامي ظهور ما يسمى بحزب اهلل 

في لبنان بدعم من النظام اإليراني ماليا 
وعسكريا، أخذت األمور تنحى منحى 

خطيرا وجتاوزت مفهوم مقاومة االحتالل 
الصهيوني جلنوب لبنان إلى توجيه سالح 

احلزب إلى الداخل اللبناني، ومن ثم سيطرته 
على الدولة اللبنانية، وحتوله نحو تنفيذ 

عمليات عسكرية وانتقامية ضد املعارضني له 
وضد الدول التي تقف إلى جانب العراق في 

حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن املاضي.
وقد كانت الكويت إحدى الدول التي تعرضت 

العتداءات هذا احلزب، حيث تعرض أميرنا 
الراحل جابر األحمد، رحمه اهلل، إلى محاولة 
اغتيال، كما اختطفت طائرتنا اجلابرية وقتل 

اثنني من الكويتيني املختطفني فيها.
ولم يكتف احلزب بتقدمي خدماته للنظام 

اإليراني بل صار حليفا لنظام البعث الطائفي 
في سورية، حيث تورط في اغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني رفيق احلريري، رحمه اهلل، 
ومتدد في سورية بعد انتفاضة الشعب 

السوري على نظام البعث الطائفي املستبد 
فيها وحارب إلى جانبه من منطلق دوافعه 
الطائفية ضد تطلعات الغالبية السنية من 
الشعب السوري نحو نظام دميوقراطي 
وطني، وانتقل إلى اليمن ليقدم خدماته 

العسكرية للمتمردين احلوثيني بالوكالة عن 
النظام اإليراني، مهددا بذلك أمن اململكة 

العربية السعودية التي تخوض حربا ملنع 
هؤالء املتمردين على السلطة الشرعية من 

االستيالء على اليمن وحتويله إلى ذراع 
إيرانية شبيهة بالنموذج اللبناني احلالي من 
أجل زعزعة أمن واستقرار منطقة اجلزيرة 

العربية.
استقالة احلريري املفاجئة من رئاسة الوزراء 

لها ما يبررها، حيث ال ميكن االستمرار 
في رئاسته للحكومة وهو عاجز عن القيام 

مبسؤولياته أمام تسلط ميليشيا احلزب 
وتدخلها مباشرة في شؤون الدولة اللبنانية 

التي أضحت رهينة بيده ومعادية للمملكة 
العربية السعودية ودول اخلليج، من حق 
اململكة السعودية أن تتخذ تدابير جديدة 
في مواجهة هذا احلزب اإلرهابي وإفشال 
مخططاته التخريبية دفاعا عن أمنها وأمن 
دول املنطقة، ولعل استقالة احلريري هي 

بداية لهذه التدابير التي نأمل أن تضع حدا 
لتغول هذا احلزب في املنطقة.

> > >
حصيلة الغارة التي نفذها الطيران احلربي 

الروسي على سوق في مدينة األتارب 
السورية كانت عشرات القتلى من املدنيني 
األبرياء، وهي جرمية حرب ضمن جرائم 
احلرب الكثيرة التي ارتكبها حتالف نظام 

البعث الطائفي مع روسيا وعلى رأسها 
قصف بلدة خان شيخون بالسالح الكيماوي 

في أبريل املاضي.
وتأتي غارة األتارب بعد انتزاع داعش مدينة 
البوكمال من قوات النظام الطائفي السوري، 
حيث عرقل األميركان الطيران الروسي من 
إسناد قوات النظام السوري الذي فر هاربا 

من أمام عناصر داعش مما يدل على أن 
جيش هذا النظام الطائفي في وضع ميئوس 
منه وال يستطيع القيام بأي عملية عسكرية 

ميدانية دون إسناد جوي من الطيران 
احلربي الروسي.

> > >
الرئيس اللبناني ميشال عون يعتبر سعد 

احلريري محجوزا في اململكة العربية 
السعودية، وقال إن حجزه يعتبر عمال عدائيا 
ضد لبنان، لكن هل ميكن أن يكون عون قد 

فاته أن لبنان مخطوف من قبل ما يسمى 
بحزب اهلل منذ سنوات طويلة وأن الرئاسة 
فيه صارت شكلية أكثر من كونها حقيقية؟

> > >
وقف قرار »حجز املركبات شهرين ملخالفتي 

التحدث بالنقال أثناء القيادة وعدم ربط 
حزام األمان« هو قرار في محله، ألن حجز 

املركبات خالل هذه الفترة الطويلة في العراء 
وحتت رحمة أشعة الشمس احلارقة هو 

إضرار مباشر باملركبات احملجوزة ومبعنى 
آخر مبلكية صاحب املركبة.. االكتفاء بتحرير 

املخالفة هو عني الصواب.

حزم البد منه

فكرة


