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ذعار الرشيدي

الشيخ أحمد القطان 
والصالة شرقاً

في منتصف الثمانينات 
كان املئات من الشباب 

واملراهقني يشدون رحالهم 
فرادا ومجاميع إلى قرطبة 

ليستمعوا إلى خطبة اجلمعة 
من الشيخ احمد القطان، 

لم يكن أغلبنا ممن يحضر 
خطبته إسالميا أو متأسلما 

حزبيا، بل األغلب كانوا شبابا 
محافظني يتقدون حماسا، 
كنا نذهب لنستمع خلطبة 
مختلفة أو باألصح خطابا 

مختلفا وليس خلطبة روتينية 
تقليدية تراثية الطابع مكررة 
املواضيع، كنا نذهب لنستمع 

لصوت منبري من خطيب 
مفوه، لم نكن نعرف توجهه 

السياسي أو انتماءه الديني أو 
ميوله ولم نكترث أصال.

> > >
والشيخ احمد القطان مواطن 
كويتي قبل كل شيء، وقبل 

فترة نالته موجة انتقاد 
ملشاركته في مهرجان خطابي 
أقامه أهالي املعتقلني بقضية 

اقتحام املجلس في ساحة 
اإلرادة، وبالنسبة لي اختلفت 
أو اتفقت مع ما قاله، أرى أن 

من حقه ان يبدي رأيه في 
القضية كمواطن بالدرجة 
األولى يكفل له الدستور 

حرية التعبير عن رأيه بشكل 
صريح وواضح، كما قلت ان 

تتفق أو تختلف مع ما قاله 
ذلك أمر آخر مختلف عليه، 
ولكننا نتفق بأنه من حقه 

بل ومن كامل حقه ان يبدي 
رأيه. االنتقاد لألسف ضد 
الشيخ اجلليل انصب على 

انه ليس من عمل الشيخ 
القطان التدخل في تناول أمر 
سياسي، وهم ذات أصحاب 

االنتقاد أنفسهم يعيبون 
على رجال دين آخرين 

عدم تدخلهم في القضايا 
السياسية، ففهمت ان األمر 

ليس بأكثر من انتقاد ما قاله 
الشيخ وليس انتقاد الشيخ 

نفسه، فنحن وكما يبدو 
ننتقد رجال الدين لبعدهم 

عن السياسة، واذا ما خاضوا 
بالسياسة قمنا بالهجوم عليهم 

وقلنا لهم »جابلوا صالتكم«.
> > >

تاريخ الشيخ احمد القطان 
السياسي غير معروف لدى 

كثيرين، ولكن عامة في مجال 
السياسة وخوضه بها فهو 

يطرح رأياً وال يطرح فتوى، 
وميكن الرد على ما قاله دون 

ان نحجر عليه حريته في 
إبداء رأيه بقضية هي حديث 

الشارع السياسي اليوم.
> > >

الشيخ أحمد القطان ملن ال 
يعلم كان أحد منابر الكويت 
اخلطابية املدافعة عن احلق 
الكويتي واملبررة لكثير من 
حتركات الكويت السياسية، 
ففي ١٩٩٠ وما بعدها مرورا 

مبنتصف التسعينيات وانتهاء 
بحرب العراق ٢٠٠٣ كان 
القطان سدا منيعا مدافعا 

عن احلق الكويتي، وناله من 
التجريح الشيء الكثير بسبب 
دفاعه عن بلدنا، بل في سبيل 

هذا طعن البعض في صالح 
عقيدته، كان الشيخ القطان 
وبال تكليف رسمي من أي 
نوع منارة إعالمية الدفاع 

عن احلق الكويتي، وهو أمر 
ال ينكره إال جاحد أو جاهل، 
فقد هوجم الرجل بعشرات 
املقاالت من خارج احلدود 

ولكنه أصر على الوقوف إلى 
جانب بلده وحقه في اتخاذ 

ما يلزم للدفاع عن أمنه 
اإلقليمي.

> > >
الشيخ اجلليل القطان ظهر 
في مقطع قبل يومني وهو 
ينشد أرجوزة، وناله من 

االنتقاد ما ناله وأن هذا ال 
يليق مبقام الشيخ وال بسنه، 

واحلقيقة ان الشيخ لم يأت 
سوى بشيء من طبيعة 

الناس، فالشيخ رجل دين 
جليل في منبره ومع طلبته 
وأب وجد محب ومازح بني 
أهله وفي بيته، وأن ينتشر 

له مقطع كهذا فهو إثبات 
آلدمية الرجل وال يعيبه شيء، 
ومن عاب عليه أنشودته التي 

ظهر فيها بالڤيديو إمنا هو 
مريض بحاجة ماسة لعالج من 

»الفلسفة الزايدة«.
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  موسى أبوطفرة المطيري

د.سالم إبراهيم السبيعي

هذا كل ما نريده من بعض املوظفني عند مراجعتهم 
في بعض الدوائر احلكومية، نعم االبتسامة والبشاشة 

وطالقة الوجه، فلقد ذهبت يوما إلحدى اإلدارات 
احلكومية في غرناطة مراجعا ولي احلق حيث كان 

التجهم ميزة ألغلب من كانوا خلف مكاتبهم وكأنني 
»اشحذ« منهم إنهاء إجراءات معاملتي فالحظت 

عبوسهم وتثاقلهم وكأن على رؤسهم الطير، فكوني 
مراجعا ليس لي ذنب أن أحبط من هذا املشهد وان 

تتعرقل معاملتي حتى وان لم أبدأ بها، فاالبتسامة من 
الهدي النبوي فالتبسم في وجه املسلم صدقة فاضلة، 

حيث روى الترمذي عن عبداهلل بن احلارث قال: »ما 
رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم«، وفي صحيح مسلم قال ژ: »إنكم لن تسعوا 

الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
اخللق«.

وحقيقة األمر أن ابتسامة املوظف أو املوظفة إشارة 
مبشرة وأمر ميسر وقبل ذلك خلق فضيل فليس 

املراجع مرغما على تقبل هذا العبوس ومواجهة هذه 
الظاهرة غير الصحية في أن يخاطبه املوظف »من 

طرف خشمه« وكأنه مدين له مببلغ، فحقي كمراجع 
أن يتم التعامل معي بنوع من الرقي ال ان تتم 

مخاطبتي وكأنني متهم أو جاٍن قد خالف القانون أو 
قام مبصيبة، فبعض املوظفني يشعر املراجع بانه قد 

دخل عليه في بيته وتكون النظرات املشمئزة والتأفف 
مصاحبا للنظر مبعاملته سواء أنهيت إجراءات معاملته 

أم لم تنته، فاملراجع موظف هو اآلخر وقد يكون 
يواجه ضغوطا أو مشاكل خاصة به فشرارة اخلالف 
قد تدب في أي حلظة وهو األمر الذي ميكن تداركه 

بأن يتم احتواء التعامل معه ببشاشة وابتسامة. 
فاألمر يا سادة يا كرام يحتاج الى فن التعامل وسعة 

الصدر وان يعي املوظف حقوق املراجع وانه ما وضع 
خلف مكتبه اال خلدمته فوجودك في مقر عملك يحتم 

عليك خدمة من تعنّى وجاء.
فقط ابتسموا هذا ما نريده من املوظفني وليس اكثر 

من ذلك وهذه رسالة أوجهها الى كل مسؤول ان 
يحث موظفيه على االبتسامة في وجه املراجعني وان 
يجعل ذلك عنونا الدائهم ولنتعلم فن التبسم بصدق 

ولننشر ثقافة الوجه الطلق والسماحة والسعادة بيننا 
وفي دوائرنا احلكومية، ففي ذلك الضمان األكيد 

حلياة افضل وعالقة أخوية مترابطة ولنتأسى بأعظم 
رسول ژ ولنستشعر األجر واملثوبة من اهلل سبحانه 

وتعالى.

الدميوقراطية نظام حكم ممتاز ولكن له بيئته اخلاصة 
التي ينمو بها، وال ينمو وينجح في اي ظروف واي 
مناخ، فنبات الزعفران غال ودليل عز، لكنه ال ينبت 

ويثمر في اي مكان مهما وفرنا له الظروف الصناعية، 
أقولها بأعلى صوتي: »الدميوقراطية نحن ال نصلح 
لها« انها كالثوب الطويل الذي )يعت( يعرقل صاحبه 

في املسير ويعرضه للسقوط أو يعطل حركته، 
وهذه حالتنا، نعم جنحنا في البداية، وجنينا ثمار 

الدميوقراطية، ألن بيئتنا في ذلك الوقت كانت مالئمة 
ومحتاجة مليزان الدميوقراطية، وحتى يكون مقالنا 
هذا بحثا علميا، البد من الصدق في القول ليعرف 

الشعب الكويتي )الشعب املهجن بالتجنيس اآلن( كيف 
نشأت الكويت وعالقة احملكوم باحلاكم.. الكويت 

نشأت قبل نشوء الواليات املتحدة األميركية، لكنها 
شابهتها باستقطاب املغامرين واملبدعني، وأصحاب 

الفكر احلر، واملزاج احلر وغيره )كالتدخني والشعر 
الذي كان محرما في دول مجاورة( فجعلوا من هذه 
األرض املوحشة اجلدباء، واحة حرية في كل شيء، 

وجابهوا اجليوش للدفاع عن تكوينهم النموذجي 
احلر، فهذا يصلي، وذاك يغني، وهذا يبدع األشعار، 
واآلخر يدخن السيجار، مجتمع مختلف عمن حوله، 

لذلك أصبح يجتذب املبدعني في القول والعمل، أما 
االختالف األكبر، فهو اختيار احلاكم، فنظرة الشعب 

للكرسي بأنه تكليف وليس تشريفا، وألول مرة شعب 
يطرق باب أسرة ويطالب أحد أبنائها بأن يكون حاكما 
للبالد، انها نظرية حكم جديدة، ودميوقراطية عفوية، 

متسك بها أهل الكويت مئات السنني ومن شدة العالقة 
الطيبة بني األسرة والشعب يلجأ ذو احلاجة ألي فرد 
من األسرة ليفرج له كربته، فيعطي هذا أرضا، وآخر 

يحصل على وظيفة من شيخ آخر، وغير ذلك من 
الكرم، فتعددت القرارات، وكثرت الرؤوس، وتضاربت 
املصالح، فتصدى لها عميد األسرة وأمير البالد وقتها 
سمو الشيخ عبداهلل السالم الصباح وحدد املسؤوليات 

حسب القانون، واشرك الشعب باملسؤولية بنظام 
دميوقراطي، فتساوت كفتا ميزان الدميوقراطية بني 
اجلميع وقد كان نواب مجالس األمة األوائل خير من 

طبق الدميوقراطية فنهضت البالد وعم الرخاء.
اليوم نرى رؤوسا )5٠( قد برزت من الكفة األخرى 

الشعبية وأصبحت سيوفا تقصم ظهر القوانني، 
وسياطا جتلد حراسها، ان األحداث التي نسمع 

عنها من فساد واالعتداء على حماة القوانني وخيانة 
األمانات الوظيفية، والعبث بأمن الوطن وسالمته، ال 
حتدث إال ملن أمن العقوبة وضامن الواسطة ألن هذا 

املذنب موقن ومتأكد من ان نائبه على كل شيء قدير، 
هناك مثل يتداوله طلبة كلية احلقوق يقول: مشرع 

القانون بعد أن ينتهي من تشريع القانون يفكر كيف 
يتحايل عليه، فنواب مجلس األمة يشرعون القوانني، 

لكن بعضهم يدوس عليها.
إن غالبية الفساد واملفسدين في البلد يختبئون حتت 

بشت بعض النواب، وما استهتار الشباب في قيادة 
السيارات )بالتشفيط( واالعتداء على رجال األمن 

ومنعهم من أداء عملهم إال جزء من أضرار مجلس 
األمة، أريحونا منه ومن خداعنا به، لن نسرع اخلطى 

نحو التنمية مادام املجلس موجودا، ومادام الوزير 
يخشى النائب والنائب يخشى الناخب. والناخب يريد 

كسر القوانني ليثبت أنه األقوى.. فتبا ألمة تغزل 
القوانني وتنكث غزلها.

فقط 
ابتسموا

لسنا كفؤًا.. 
ولسنا مؤهلني 
للدميوقراطية

حادث وحديث

ملن يهمه األمر

مع أواخر سبعينيات القرن املاضي تكرمت 
دولتنا املباركة بإعالن مناطق اجلبهة 

الشرقية للخارطة السكانية، ألجيال ذلك 
العهد من أهل الديرة بتسمياتها الشهيرة 

آنذاك: بيان، مشرف، صباح السالم، مبارك 
العبداهلل، تبعتها بسنوات مناطق ومواقع 

سكنية منوذجية بتخطيطها الهندسي األكثر 
جتديدا وحتديثا لنماذجها السكنية املتجددة 
وخدماتها املطلوبة، رغم التقصير في بعض 
اخلدمات وليس الكل! حتديدا ضاحية مبارك 

العبداهلل )غرب مشرف سابقا ومشاهيرها 
أرض املعارض الدولية، ومؤسساتها 

احلكومية، وكلياتها اجلامعية ومراكزها 

التجارية والصحية التابعة لها، لكنها وتلك 
سقطة تنظيمية هندسية رسمية( بال منشآت 

تعليمية مدرسية لكل املراحل الدراسية! مت 
ترقيعها مبدارس املناطق احمليطة بها وزيادة 

سكانها تتعالى سنويا! وين اخلطأ في ذلك!
كما أن مشرف كضاحية سكنية ومنطقة 
حيوية كنموذج سكني تفتقد كليا ملراكز 

صحية عالجية، أهمها تخصصات مختلف 
احلاالت وحتويلها للمناطق األخرى صحيا، 

تالزم ذلك بأن حتويالت التحليالت بكل 
أنواعها تكون نتائجها بعد مواعيدها بأسابيع 

مع ضياعها وتداخل مسمياتها ونتائج 
حتاليلها املتشابكة مثال ذلك أحد حتاليل 

سكانها الرجال نتيجة سعيدة بأنه حامل 
لعدة شهور بعد مراجعته للمركز التابع له!

وعكس ذلك حتاليل رجالية ألسماء نسائية! 
جوابها راجعنا بعد 6 أسابيع والعكس 

للجواب النسائي!
هل يعقل ذلك يا نوابنا األفاضل للدائرة 
املعنية بكم )األولى(، وغيرها يرحكم اهلل!

شوفوا لنا تخريجة تعليمية وعالجية 
مثل األوادم للمناطق واملراكز الصحية 

والتعليمية ما بني الدائري األول والرابع، 
ومثلها السادس والسابع وكلنا عيال قرية، 
نرجوكم ببركة قدوم شهر الصوم جزاكم 

اهلل خيرا.

أغدق اهلل - عز وجل - على اإلنسان الكثير 
من النعم، والعديد من العطايا قال تعالى 
)وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا 

نعمت اهلل ال حتصوها، إن اإلنسان لظلوم 
كفار( )إبراهيم ٣4(.

فوجب على اإلنسان العاقل أن يكون شاكرا 
ألنعم اهلل - عز وجل - ومن بني هذه النعم 

التي ال تعد وال حتصى نعمة السمع تلك 
اآللة بديعة الصنع التي حبانا بها املولى - 

سبحانه وتعالى - والتي تؤدي بالطبع فوائد 
عظيمة، وخدمات جليلة لإلنسان، بل تعتبر 
هي احلاسة األولى التي يعرف بها اإلنسان 

ويكتشف احلياة من حوله.
جاء ذكر هذه احلاسة في مواضع عديدة في 
القرآن الكرمي إال أن املدقق للنظر في الكتاب 
احلكيم يجد أن السمع غالبا ما يتقدم على 

البصر في الذكر، تقدم لفظ السمع على 
لفظ البصر في ٢٠ موضعا تقريبا، ومن تلك 
املواضع قوله تعالى: )ختم اهلل على قلوبهم 

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم( »البقرة: 7«، وقوله تعالى: 

)يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم 
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء 
اهلل لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اهلل على 
كل شيء قدير( »البقرة: ٢٠«، وقوله تعالى: 
)قل أرأيتم إن أخذ اهلل سمعكم وأبصاركم 

وختم على قلوبكم من إله غير اهلل يأتيكم به 
انظر كيف نصرف اآليات ثم هم يصدفون( 

»األنعام: 46«، وقوله تعالى: )قل أرأيتم إن 
جعل اهلل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير اهلل يأتيكم بضياء أفال تسمعون. 
قل أرأيتم إن جعل اهلل عليكم النهار سرمدا 
إلى يوم القيامة من إله غير اهلل يأتيكم بليل 
تسكنون فيه أفال تبصرون( »القصص:7١، 

.»7٢
ومن هنا دخل العلماء قدميا وحديثا في 
جدل كبير متثل في املفاضلة بني السمع 

والبصر، وملاذا في األغلب يتقدم ذكر 
السمع عن البصر في القرآن الكرمي؟ وقد 
قالوا في ذلك أقواال كثيرة وعديدة ال تعد 
وال حتصى فالكل أدلى بدلوه، إلى أن أتى 

العلم احلديث ليكتشف أن آلة السمع وهي 
األذن تتكون قبل آلة البصر وهي العني، 

فاألذن والعني تتطوران في وقت متزامن 
تقريبا في احلياة اجلنينية األولى، إذ تظهر 
الصحيفة السمعية في آخر األسبوع الثالث 

وهي أول مكونات آلة السمع، بينما تظهر 
الصحيفة البصرية في أول األسبوع الرابع 

من حياة اجلنني، وتتطور األذن الداخلية 
للجنني من هذه الصحيفة السمعية، 

فيظهر في األسبوع الرابع الكيس الغشائي 
حللزون األذن الذي ينمو طوليا ويلتف 

لفتني ونصف مكونا احللزون الكامل في 
األسبوع الثامن، ثم تتم إحاطة احللزون 

بغالف غضروفي في األسبوع الثامن 
عشر، وينمو هذا حتى يصل حجمه الى 
احلجم الطبيعي له عند البالغني في نهاية 
األسبوع الواحد والعشرين، عندما تظهر 
فيه اخلاليا الشعرية احلسية التي حتاط 

بنهايات العصب السمعي. وبهذا تكون 
األذن الداخلية قد منت ونضجت لتصل 

إلى حجمها الطبيعي عند البالغني وأصبحت 
جاهزة للقيام بوظيفة السمع املخصصة لها 

في الشهر اخلامس من عمر اجلنني.
أما العني فال يتم تكامل طبقتها الشبكية 

احلساسة للضوء إال بعد األسبوع اخلامس 
والعشرين وال تتغطى ألياف العصب 

البصري بالطبقة النخاعية لتتمكن من 
نقل اإلشارات العصبية البصرية بكفاءة 

إال بعد أسابيع من والدة اجلنني. كما يبقى 
جفنا عيني اجلنني حتى األسبوع السادس 

والعشرين من احلياة اجلنينية.
هذه احلقائق العلمية تبني بوضوح اإلعجاز 

العلمي التي قدمت السمع على البصر 
ألسبقيته في اخللق والتطور العضوي 

والوظيفي وتقدم مركز السمع على مركز 
البصر في الدماغ - فسبحان اهلل العظيم 

رب هذا الكون الكبير.

)1(
كثير من املتعارف عليه يحتاج منك ملناقشة.. 

ألسئلة.. إلعادة نظر!
القناعة التي تسكنك منذ الطفولة هي في 

حقيقتها: قناع!
هذه »األيديولوجيا« التي صاغها العقل 

اجلمعي بحاجة لفوضى خالقة تثمر ترتيبا 
جديدا، ورأيا، ورؤية، وراية، ودراية.

)2(
العظماء! اجلمال! الشهرة! أكبر منك بيوم أعلم 

منك بسنة! والدين قيد، واملعلم ثقيل، ورجل 
األمن باطش، ورجل الدين كئيب، والفنان 

فاجر، واللص ذكي، والثري لص، والفقر ليس 
عيبا )ليس عيبا أن تولد فقيرا ولكن العيب أن 

متوت فقيرا(، واحلشيش طرافة، والكبتاغون 
قوة، والكحول نسيان وطرب!

وهٌم، و»هم«!
 )3(

الشعوب العربية تقتات الوهم! حالة من احلذر 
والتباغض ال معنى لها وال مبرر وال نهاية! 

»اخلاليجة« أموال ونفط ورجعية وسعار 
جنسي وسذاجة! والعرب فقر واحتيال 

وجشع! شناءة وشقاق ونفور بني »غالبا« ال 
يصنعون مشكلة، وال يجيدون حال، وبارانويا 

متوارثة! وال حل أمامهم إال الوفاق واالتفاق 
وعدم االلتفات لنعيق املأزومني وجتار الفرقة!

)4(
يقول طاغور: »ال يرى الطفل وجه أمه إال 

بعد أن يخرج منها«، اخرج من قناعاتك 
وأفكارك وفندها!، ال ميكنك أن تبعثر هذا 
الوهم وأنت في »قاعه«! متسك بـ »كيف«! 

واخرج من النفق، ستجد احلقيقة هناك، 
ولن تكون احلقيقة املجردة الكاملة!

)5(
»الشك« مرض! بيد أننا بحاجة لقليله 

لنصل إلى اإلميان، فما متتلك أدمغتــنا 
اليوم من قناعات وأفكار هي كبرت 

معنا منذ طفولتنـا! اجلميع صاغها لنا 
واقتــنعنا بها حينها، حيث ال حول لنا وال 

حيلة..
لذا ومن أجل االطمئنان، في سبيل 

احلكمة.. يجب التأكد منها.. ومنا!

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

د.وفاء الحشاش

منصور الضبعان

يا من يلبي نداء أهالي مشرف حتاليل ودواء

نعمة السمع.. 
بني الدين 
والعلم

ُهم.. والَهْم.. 
والوهم!

نقش القلم

وقفة صحية

خلجنة

السوشيال ميديا حاليا هي مغارة علي بابا التي 
إن عرفت شفرتها انهالت عليك خيرات الدنيا 

كلها. فما أن تصبح جنماً للسوشيال ميديا حتى 
تطاردك وكاالت اإلعالن ليل نهار لتصبح أحد 

زبائنها، والسبب أن الناس لم تعد تشاهد التلفاز 
أو تستمع للمذياع فقط تسمرت أمام هواتفها 
الذكية لتصفح كل تطبيقاته اجلديدة سواء من 

انستغرام وتويتر وسناب.
لذلك فنجم السوشيال امليديا الناجح الذي 

استطاع إقناع مئات اآلالف أن يعملوا له »فولو« 
أي أن يتبعوه فهو أيضاً قادر على إيصال إعالن 

أي منتج أو خدمة لهؤالء األلوف املؤلفة، وهم 
باإلضافة إلى ذلك يعشقونه ويحبونه فيقتنعون 

بكالمه حني يزكي ذلك املنتج أو ميدح تلك 
اخلدمة.

واللهم ال حسد فإن النجوم األوائل للسوشيال 
ميديا قد توفقوا كثيراً مادياً وهم يستحقون 

فلم تأتهم وهم جالسون بل كانت بداياتهم 
صعبة، وتعبوا من أجل الوصول لهذه الدرجة 

من النجومية، كما أن لدى أغلبهم قبوال ومفتاحاً 
حلب الناس لهم.

ومن أبرز جنوم السوشيال ميديا في الكويت إن 
لم يكن أبرزهم هو األخ عبداهلل اجلاسر املشهور 
بعبودكا. عبودكا أعطى أكبر مثال على املشهور 

الذي يرجع للمجتمع بعض ما أخذ منه، وذلك 
عن طريق مساهماته املجتمعية كحملته لتنظيف 

الشواطئ وقيامه هو وزمياله مشاري بويابس 
ويعقوب بوشهري بالتوعية عن طريقة جميلة 

جدا لعمل اخلير يغفل عنها الكثير من الناس أال 
وهي إعتاق املديونني من السجن، وذلك بالذهاب 
إلى احلجز التنفيذي بالصليبية ودفع مديونية 
هؤالء املغرمني ليخرجوا في نفس اللحظة من 

السجن وهم أحرار من الديون ومن السجن. يا 
لها من فرحة كبيرة ال أبالغ أنها تعادل عتق رقبة.

عبودكا لديه اقتراح جميل أمتنى على وزارة 
الداخلية والعدل النظر فيه. وضع كشف 

فيه عدد احملجوزين على ذمة قضايا مالية 
وبالتفصيل واحد واحد كم املديونية التي عليه، 

والسبب كما أوضح هو أن لكل إنسان طاقة 
وقدرة على دفع مبلغ معني فيختار املديونية 

التي يريد تسديدها، كما أنه يقترح أيضا فتح 
مكتب إلدارة التنفيذ في الصليبية بدال من 

الذهاب للمطار لكي تسهل العملية على كبار 
السن والسيدات وللجميع أيضا. تذهب للحجز 
التنفيذي في الصليبية وتختار حسب قدرتك 
املديونية ثم تدفعها عن طريق مكتب التنفيذ 
وخالل دقائق يلتئم شمل أسرة غاب معيلها 

بسبب الديون قاتلها اهلل.
نقطة أخيرة: شكرا لألخ عبداهلل اجلاسر على 

اقتراحه األكثر من رائع ولنا كل األمل من معالي 
وزيري الداخلية والعدل بالنظر في تنفيذه.

@ghunaimalzu٣by 
م.غنيم الزعبي

اقتراح 
عبودكا

في الصميم


