
آراء
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨

PDF 13ملشاهدة الصفحة

@kholoudalkhames
خلود عبداهلل الخميس

الوعود الرمضانية
كل عام مع إعالن رؤية 

هالل رمضان تبدأ »الوعود 
الرمضانية« إن قلنا ان كل 
شيء في رمضان يوصف 

باسمه، فهي كذلك، أعني 
الوعود، ال قيمة حقيقية 
لها سوى أنها رمضانية، 

وكأننا نتحدث عن أطعمة 
أو مالبس أو طقوس 

فولكلورية.
أقول ان أغلبنا يخلف تلك 

الوعود، أو يقطعها على 
نفسه ألنه اعتاد في كل 

رمضان أن يفعل، أن يكرر 
ما تبرمج عليه: سأصلي 

النوافل وأختم القرآن كذا 
مرة وأقرأ التفسير ألتدبر 

كالم اهلل وأصل األرحام 
وأتصدق على الفقراء 

وأخرج زكاة مالي، وووو... 
ثم ماذا؟ ينتهي رمضان 
قبل أن يشرع في تنفيذ 

تلك القائمة، وإن فعل فهو 
ال يحسن، وإن بدأ في بند 

لم يكمله، وهو يعلم أن 
املؤمن مطالب بإتقان عمله، 

يعجب أن الشهر رحل يظنه 
سينتظره بعد أن يغطي 

املجامالت و»املواجيب 
والدواوين« واالستقباالت 

حتى يتفرغ للعبادات 
والطاعات التي وعد بها.

املعني باملقال أنا قبل أن 
يكون أنتم، أكلم نفسي 
وأوبخها بصوت مرتفع 

معكم، فنحن كلنا في حاجة 
الى أن نكون مرايا لبعضنا 
البعض، أليس املؤمن مرآة 
أخيه؟ فكم منا تغبر مرآته 

فيحتاج من ميسحها 
ويعيننا على الرؤية 

ببصيرة ال بصر زائغ.
ملاذا أكتب عن الوعود 

الرمضانية؟ ألن العهد كان 
مسؤوال، استوقفتني اآلية 

جدا، كيف أكرر كل رمضان 
أنني سأفعل وأفعل، ثم 

أتقاعس عن كثير من تلك 
العهود، قلقت أن أكون 

ممن يؤمن ببعض الكتاب 
)القرآن( ويكفر ببعض، 

معاذ اهلل، األمر عظيم، فأنت 
تقطع الوعد هلل، تعاهد ربك، 
أنخجل من أن نخلف وعد 

البشر ونستسهل عهد اهلل؟!
بدأ خير الشهور وبدأنا 
الوعود، كالعادة، ولكن 
يجب أن نفي بها، نلزم 

أنفسنا بتنفيذها، بالعمل 
بجدية وجهاد، واألخذ بكامل 

األسباب، لنكون ليلة العيد 
على األقل ممن صدقوا ما 

عاهدوا اهلل عليه.
وأنا أول من سيلتزم بالعهد 

وسأتعامل مع هذا الشهر 
مبا يليق مبن منحنا إياه 

وصفد لنا الشياطني لنتذوق 
لذة احلياة بال منغصات 
الوسوسة، فماذا عنكم؟ 

samy_elkorafy@hotmail.com

أيام معدودات

عزة الغامدي

األب متعود أن يعبي السيارة بنزين بخمس دنانير 
»عادي«، ولكن هاملرة السائق راح احملطة وبعد ما 
»ترس« السيارة وعطاه »الفاتورة« أراد أن يتأكد 
بنفسه وشاف أن العداد على »النص« واعتقد أن 
السائق يسرقه وبدأ بضربه! وبعد ما شاف ولده 
الوضع راح للسيارة وضحك وقال: يبا انت قاعد 
تشوف »عداد احلرارة« اللي داميا على »النص«، 

فأحس »األب« بأنه »چبريب« فقام بإرضاء السائق 
مببلغ من املال علشان ال ميشي ألن رمضان ع 

األبواب.
يقول دكتور في مستشفى الصدري: إن أغلب 

حاالت اجللطات في الكويت سببها »الچباريت«، 
لقد أصبح الكثير من الشعب الكويتي »چبريت« 

وحارا وينطبق عليهم املثل اللي يقول: من شجرة 
واحدة ميكنك صنع مليون عود چبريت، وميكن 
لعود »چبريت« أن يحرق مليون شجرة، واللي 

موقف واحد »يعصب« فيه الشخص يحرق 
صورته كلها أمام كل الناس، وتعاني الكثير من 

اخلطوط اجلوية املختلفة معاناتها مع الكثير من 
ربعنا واللي يعتقدون أن الطيارة مالت أبوهم، 

وإذا كلمتهم املضيفة وتقولهم: مكانكم لو سمحتم 
يبدأون بالصراخ ويرددون النشيدة املعروفة 

»ما تعرفني منو إحنا«! لدرجة أن أغلب املضيفني 
يتضايقون من خط سير الرحلة الى الكويت بسبب 
هالچباريت. سالفة الچباريت ما تنتهي، فإذا تكلمت 

في رأي معني مخالف ستجد كمية السب والشتم 
»لشخصك« دون أدنى اهتمام للرأي الذي حتدثت 

عنه! ونحن في شهر رمضان املبارك اهلل يعينا 
على هالچباريت ما لهم خلق حتى نفسهم وخاصة 

وقت طلعة الدوامات فتزيد حاالت »احلرارة« 
عندهم بشكل »خرافي«، يقولي واحد من الربع: 

كنت سرحان وعيني طاحت على وحدة مع زوجها 

بالغلط وصارخ علي الزوج بصوت عالي: ليش 
تخز زوجتي؟ مع ان زوجته نفس كرة »البولينغ«، 

فقلت له: ما أقصد واهلل وآسف وبقلبي ودي أقوله: 
كنت أبي أتسلفها علشان صالة البولينغ، وسالفة 

»خزني« وتبدأ بعدها حرب داحس والغبراء لسبب 
تافه وياما شباب ماتوا بسبب هالچباريت، وقصص 
كثيرة عن هالچباريت اهلل يهديهم، ومعنى چباريت 

هم سريعو الغضب.
أخيرا.. يقول الرسول ژ »ليس الشديد بالصرعة 

)والصرعة معناها الشخص القوي والذي يغلب 
اآلخرين( إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند 

الغضب«، وفي حديث آخر يقول رسولنا الكرمي 
ژ لرجل أتاه فقال له: أوصني، فقال له رسولنا 

الكرمي: ال تغضب قالها أكثر من مرة داللة على أن 
الغضب هو مفتاح الشر كله، فهل تسمعون الكالم 

أيها الچباريت؟!

تختلف إجراءات التقاضي واملرافعات من دولة ألخرى، أو 
من إقليم آلخر، وذلك وفقا ألسلوب التقاضي املتبع في 
كل دولة على حدة، فنجد ان بعض الدول كما هو احلال 
في فرنسا تعتمد على نظام النصوص املكتوبة وهو ما 

يطلق عليه civil law system والذي يتضمن إجراءات 
محددة للتقاضي لضمان سالمة اإلجراءات واحلصول 

على احلقائق الكاملة التي متكن هيئة القضاء من الوصول 
إلى احلقائق كاملة وحتقيق العدالة.

بحيث جند أن في النظام السالف الذكر توجد هناك 
أطراف متعددة تتولى التحقيق في القضية اجلنائية 

املعروضة عليهم فنجد وجود قاضي التحقيق الذي يعتبر 
عضوا من احملكمة واملسؤول عن التحقيقات اجلنائية 

كاملة بحيث يقوم مبقابلة املتهم والضحية والشهود ثم 
بعد ذلك يتولى القيام بإعداد ملف القضية وعرضها على 

قاضي املوضوع.
ويعتبر قاضي املوضوع الطرف الثاني في نظام التقاضي 

املعمول به في فرنسا حيث يتولى قاضي املوضوع 
االستماع للدعوى في احملكمة وقد يكون وحيدا أو مع 

مجموع أخرى وهو يقوم بسؤال الشهود واخلبراء 
ويطلب األدلة الكاملة في القضية املعروضة عليه.

ويعتبر الطرف الثالث في النظام القضائي السالف الذكر 

وهو يقوم مبعاونة قاضي التحقيق في التحقيقات 
اجلنائية ثم بعد ذلك جند املدعي العام الذي يعتبر جزءا 

من الهيئة القضائية ويكون مكانه في اجللسة بالقرب 
من القاضي ثم بعد ذلك جند هيئة الدفاع وهيئة احمللفني 

واألخيرة نظام جديد اتبع مؤخرا في كل من فرنسا 
وبلجيكا والذي يكون دوره في حتديد إذا ما كان املتهم 

بريئا أو مذنبا بناء على احلقائق املعروضة علية.
وعليه فإن التغيير في آليات التقاضي بني الفترة 

واألخرى يجب ان يؤخذ جديا في دولنا نظرا ألن العالم 
اليوم تقدم بشكل مطرد، وعليه فإن أساليب التقاضي 

البد أن تتغير بني اآلونة واألخرى وذلك سيكون له األثر 
الكبير أوال من تخفيف معدالت اجلرائم وضمان سالمة 

إجراءات التقاضي لتحقيق أكبر قدر من العدالة واحلد 
من أي سلبيات قد تشوب إجراءات التحقيق والتي تؤدي 

بدورها إلى تبرئة العديد من املدانني في قضايا أحيانا 
تكون في غاية اخلطورة ولكن غالبا ما يأخذ املتهم براءة 

في كثير من األحيان نظرا خللل في إجراءات التحقيق 
أدت إلى تبرئة العديد من املتهمني. ونظرا ألهمية الدور 

الذي تلعبه إجراءات التقاضي وأثرها في التحكم مبصائر 
األفراد فعليه من الضروري أن تكون هناك اتفاقية 

بني الدول األعضاء في األمم املتحدة لتوحيد إجراءات 

التقاضي في جميع الدول مع اختالف القوانني املطبقة 
إال ان اإلجراءات املتبعة البد ان تكون موحدة بني الدول 

األعضاء، وهذا بدورة يعزز مبادئ حقوق اإلنسان، 
فليس من العدالة أن يرتكب جرم في فرنسا وهذا اجلرم 
غير محرم دينيا على سبيل املثال لدى الدول اإلسالمية 
وبالتالي فال توجد عقوبة دينية لهذا اجلرم وإمنا عقوبة 
تفرضها السلطات وتختلف من دولة ألخرى دون تكون 

هناك مساواة بني أفراد الشعوب.
وهذا بدوره يضعف من الدور احليوي الذي تقوم به 

األمم املتحدة من تطبيق مبدأ العدالة واملساواة بني دول 
العالم مجتمعة، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زعزعة الكثير 

من االستقرار السياسي لدى العديد من الدول التي تطالب 
شعوبها بتطبيقات مماثلة لبعض املميزات التي تتمتع 

بها شعوب أخرى. لذا فإن اخلطوة األولى لتحقيق مبدأ 
العدالة واملساواة التي تطالب بها الكثير من شعوب العالم 
وهي احملاكمة العادلة وهذه احملاكمة البد اال تختلف من 
دولة ألخرى وإال ما هو الدور الذي تلعبه األمم املتحدة 

في التأليف والتوفيق بني شعوب العالم؟ مما يؤدي 
بدوره إلى إضعاف مبادئ العوملة التي ينادي بها كثير من 

األطراف املتعددة وذلك للحد من مظاهر العنف والقهر 
واإلرهاب.

شعب »چبريت«

هل من املمكن 
توحيد أنظمة 
التقاضي عامليًا 
بالتنسيق مع 
األمم املتحدة!

جرس

تعرف مقاييس التنافسية العاملية بأنها: تقييم لقدرة 
الدول على تقدمي االزدهار ملواطنيها، مستخدمة املصادر 

املتاحة لها، لذا فإن معيار التنافسية العاملي يقيس 
مجموعة من السياسات والعوامل التي حتدد ازدهار 

اقتصاد الشعوب في الوقت الراهن وعلى املدى املنظور.
لم تظهر الكويت حتى اآلن حتسنا ملحوظا على 

تصنيفها املتراجع على كل املقاييس العاملية جلودة 
احلياة ورفاهها وللتعجيل في تغيير صورتها دوليا، 

فإن على الكويت إعطاء األولوية لتطوير كل من 
وزاراتي التربية والتعليم العالي والصحة والتنمية 
والشؤون االجتماعية والعمل واستعجال الكشف 

عن استراتيجياتها النتشال البالد من هاوية التراجع 
والنهوض بها الى املراكز املتقدمة التي هي أهل لها.

وزارة التربية والتعليم العالي لم تعلن بعد عن مشروعها 
لالرتقاء مبستوى التعليم والذي يتأتى برفع مستوى 

أداء املعلمني وتدريبهم على أساليب التعليم احلديثة 
عبر دورات تدريبية مستمرة طوال فترة خدمتهم 

تصاحبها اختبارات مستوى دورية الختيار األكفاء 
منهم لالستمرار في سلك التدريس، وتنحية غير األكفاء 
واملهملني عنه، كما لم تعلن الوزارة عن تقييمها ألسلوب 

التعليم احلالي املسمى بنظام الكفايات وال خطتها 
لتصحيح ما اعترضه من مثالب خالل العمل به، والعمل 

على تطوير املناهج ومراجعة االتفاقات التي عقدت سابقا 
لعهده مع الصندوق الدولي بغرض تطوير التعليم بشكل 

عام.
وزارة الصحة لم تعلن عن منهجها في تطوير اخلدمات 
الصحية، وهل ستعتمد مبدأ تطوير اخلدمات الصحية 
األولية برفع مستوى اخلدمة واألداء في مراكز الرعاية 

الطبية األولية )املستوصفات واملراكز الصحية في 
املناطق السكنية( كأساس لتحسني أداء ومستوى اخلدمة 

في املستشفيات وهو خيار صحيح لو طبق، أم انها 
مهتمة بتشغيل مستشفى جابر األحمد العمالق وإيكال 
إدارته لشركة أجنبية كمرحلة مؤقتة حلني إعداد كوادر 
كويتية مؤهلة إلدارته بكفاءة، هذا ولم تكشف الوزارة 

بعد عن طموحاتها في االرتفاع بأداء املستشفيات العامة 
وحتسني مستوى الهيئة التمريضية املعينة عن طريق 

الشركات اخلاصة واستكمال النقص العددي الذي 
يالحظ عليها في العطالت.

تواجه وزارة الشؤون والعمل ووزارة التنمية خلال 
واضحا في التركيبة السكانية اهم مظاهره زيادة عدد 
الوافدين العاملني في القطاع اخلاص على 1.3 مليون 

عامل معظمهم في وظائف هامشية يضاف لهذا العدد 
العمالة السائبة والتي تسبب في وجودها جتار اإلقامة، 

واليزال منتظرا من الوزارة معاجلة هذه الظواهر 
السلبية والكشف عن مشروعها االستراتيجي للتنمية 

البشرية وعن املشاريع التنموية الكبرى كتطوير البنية 
التحتية ومشروع السكك احلديدية وقطار األنفاق وكلها 

وسائل خللق وظائف جديدة كجزء من رؤية كويت 
.2035

أخيرا: أتقدم إلى القراء الكرام بأطيب التهاني مبقدم 
الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخير.

خلق اهلل السموات واألرض ثم اإلنسان، والذي متيز 
بصفات حميدة وأخرى إجرامية، وذلك منذ ان قتل قابيل 
هابيل. لذا، فإن الشقاء والبؤس والقنوط قد تالزم بعض 

البشر جراء ما اقترفته ايديهم أو ألسنتهم وأقوالهم 
وأفعالهم، فيصبح هذا اإلنسان في شقاء وميسي في 

نفس مضطربة باحلزن ومألى باليأس.
بيد أن الرحمن الرحيم ـ وهو سبحانه العالم بحال خلقه، 

حدد لهم طرق وجدد لتشفى به نفوسهم من الشقاء 
ولتلتهج به ألسنتهم بالتوبة.

وها نحن في خضم هذا الشهر الكرمي ـ وليس منا إال من 
رحم ربي ـ قد اقترف من النواهي واجلرم كثر أو قل، 

وما علينا إال ان نستغل هذا الشهر الكرمي الذي به الرحمة 
والتوبة والعتق من النار، إال ان تكون لنا شجاعة وكرم 

وخلق رفيع لالعتذار ملن أسأنا له بطريقة او بأخرى، 
او ان نكون قد اعترفنا باالثم نرجو به التوبة، وفي 

احد خواطره بني الداعية اإلسالمي الشيخ محمد متولي 
الشعراوي، رحمه اهلل، والذي بني ان اإلسالم سيعالج 

آفات العالم لكونه، رحمة للعاملني، في كل زمان وحتى 
يرث اهلل األرض ومن عليها، فالقضايا واآلثام التي متس 

حياة اخللق، لها ما يعاجلها في منهجه سبحانه، اذ ان 
التشريعات السماوية واألحاديث الطاهرة حتما تعالج واقع 

حال املجتمعات واألفراد.
فإذا انتشر الفساد في شتى أنواعه وما أكثره في يومنا 

هذا إال وعاجله الشرع لتشفى الناس منه، شريطة ان 
يتبع املسلمون هذا النهج والنصح واحلل اإللهي، حينها 

ستختفي عن املجتمعات الفساد واآلفات واألمراض 
االجتماعية، اذ ان ديننا هذا لهو وقاية لنا من هذه اآلفات 
واالنحرافات، يقول تعالى )وننزل من القرآن ما هو شفاء 

ورحمة(.
فالشفاء من خالل معاجلات هذه اآلثام رحمة لكونه مينع 

من وجود مثل هذه احلاالت والداءات في مجتمعاتنا.
ففي بدء اخلليقة كان على الرسل البالغ، اما العقاب 

فسيأتي من السماء إما بالغرق أو اخلسف أوالصيحة... 
الخ.

بيد ان رسالة سيد اخللق عليه وعلى آله أفضل الصالة 
وأزكى التسليم، أمن اهلل اإلسالم ليقوم بتأديب املخالف 

العاصي ألمره سبحانه باختياره للخلق بأنهم ستكون لهم 
معيشة ضنكا في حياتهم الدنيوية خالف عذاب القبر ان 

هم اقترفوا اآلثام والذنوب دون اإلقالع عنها، فالسماء 
لن تتعجل بعذابهم كما حدث مع األمم السابقة، فلقد ترك 
لهم اإلسالم فرصة التوبة من خالل اإلقالع عن املعصية 

وإرجاع للدولة والناس حقوقهم املغتصبة مصحوبا 
باالستغفار.

وبذا تكون الشريعة اإلسالمية السمحاء قد فتحت أمام 
املسلمني الغافلني املنتهكني حلدود اهلل، أبواب التوبة ومن 

ثم الغفران لإلفالت من عقاب الدنيا وخزيها وسعير 
اآلخرة وجحيمها من خالل عذاب القبر.
في هذا الشهر وحرمته هل من مدّكر؟! 

dralialhuwail@yahoo.com

Yousufyacoubq@hotmail.com

د.علي عبدالرحمن الحويل 

د.يوسف يعقوب البصاره

الطريق نحو تصنيف 
عاملي أفضل

الشفاء والرحمة
والتوبة في اإلسالم

الزاوية

قل احلق

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

سامي الخرافي

ما مل احلياة وما ملته، عشقها وأحبته، 
تفنن في عشقها كثيرا وأحبها كثيرا وحبب 
الناس فيها كثيرا بعبارته وبعدسته وكأمنا 

كان يرى احلياة من خالل عدسة الكاميرا أو 
من خالل املايكروفون نيابة عن اآلخرين أو 

بعض اآلخرين.
إنه عبداهلل احمليالن الراحل عن دنيانا قبل 

أيام.
حمل كاميرته وجال بها في الشوارع 

والنواحي واألزقة وعبر بها البحر إلى 
اجلزر، وقدم »للمشاهد مع التحية« وكانت 

توثيقات غنية بالفن واجلمال يرافقها صوته 
ذو البحة الدافئة التي تستلذ األذن لها.

فجعل الصورة تنطق وحول العيون اجلوالة 
إلى شاشة تلفزيون الكويت األبيض 

واألسود وأسكنها هناك وباتت العيون 
بانتظاره ومعها اآلذان وشوق الى بحة 

جديدة وصورة جديدة.
صادق الكاميرا حتى ألم بجميع تفاصيلها 

وعرف إلى أين ميكنها أن متضي به، فعبر 
بها احلدود إلى اريتريا وكانت حينها قضية 

سياسية مشتعلة فكان فيلمه »اريتريا 
وطني«، ولم تكن الرحلة تلك نزهة بني 

جداول وخمائل وال بني قطوف دانيات، بل 
كانت محفوفة باملخاطر وكثير من املخاوف، 

ولكنه أقبل وما أدبر وأقدم وما أحجم.
وجال بكاميرته في غير اريتريا وبالذات في 

مصر وحاور كبار فنانيها في ذاك الزمن 
الوردي، ولم تهب كاميرته من دوي املدافع 
وال من أزيز الطائرات فاقتربت من اجلبهة 

املصرية في حرب 1973.
وكان لإلذاعة نصيب من عطائه فشارك 

بتقدمي برنامج »ستديو 2« وهو من أوائل 
برامج البث املباشر التي أطلقتها إذاعة 

الكويت وكانت حلقاته مميزة ومختلفة 
عن بقية حلقات زمالئه. وإن كانت تلك 
املشاركات االذاعية لم حتقق جماهيرية 

كبيرة فإن عودته لإلذاعة في أعوام 
الثمانينيات ومن خالل برنامج »استراحة 
اخلميس« كانت حفال فنيا فخما تنتظره 

جماهير إذاعة الكويت ال في الكويت وحسب 
بل في بقية األقطار املجاورة، وكان برنامجا 

غنيا بالفن والشعر والغناء واملرح، وهو 
البرنامج الذي اكتشف الفنان البحريني 

خالد الشيخ.
نعم اإلعالم الكويتي كما قال وزير اإلعالم 

فقد عبداهلل احمليالن، ولكن مع األسف فقده 
وهو حي ولم يفقده بعد موته فلقد بقي 

ثالثني عاما حيا يرزق ولكن أبواب اإلعالم 
كانت مسدودة في وجهه.

فكان هو الفقيد احلي.

»نبارك للجميع قدوم الشهر الكرمي لعل 
بيننا رجال رشيدا!« مؤسسة التأمينات 
االجتماعية بنبرة كويتية تعبر بنجاحها 

امللموس عن أصالة ورقي من أسسها 
ونفذها وتابع كل تلك النجاحات وزادها 

رزانة وعطاء وأمانة بدليل توسع فروعها 
في كل احملافظات، ودخلها آمنني أهل 
ديرتها لإلدارة والفروع بنفس النبرة 
ورددوا شاكرين »كثر اهلل من أمثالكم 

ويسر للخير أموركم فرسانا لذلك الصرح، 
رغم بعض العثرات!«، لكن القادم بإذن اهلل 

أفضل كما يترقبه منتسبو املؤسسة من 
أهل الكويت املخلصني أمثالكم يا قادتها 

ومرؤوسوها املخلصون، أما حترك نوابنا 
حتت قبة عبداهلل السالم ـ طيب اهلل ثراه 
ـ كما أوصاكم عبر دستورنا في مجمله، 
استوصوا بأهل ديرتكم خيرا، فهو بني 

أيديكم موجود عن شمالكم وميينكم 

وفوقكم وأسفل منكم، عبر مبادراتكم 
ونخواتكم وفزعاتكم داخل وطنكم وخلارجه 

بقضايا أمتكم، حماسا ونخوة والتماسا 
وفزعة شعبية ورسمية إلخوتنا بفلسطني 
عامة وللقدس اجلريح خاصة، فنبرة األمة 
قيادة وأعضاء بلغت عنان السماء وصفق 

لها كل مخلص أمني باسم الكويت عبر 
محافظاتها وكل بيت، رددها آمني كما وجهنا 

لها رب العاملني لألقصى الشريف وأرض 
اإلسراء املقدسة.

متنينا ونحن كثرة من كفاءات موظفي 
الديرة املدنيني املتقاعدين حتت مظلتكم كما 
زودونا ببطاقات العالج واألولوية واخلدمات 

العمومية بالوزارات واملؤسسات لالنتباه 
لكبار السن احملتاجني نظرة احترام ووقار 
واهتمام لدرجة حساسية وزعل املراجعني 
بكل وقت وحني وترديدهم جهرا وهمسا 

»شمعنى تخطيكم لنا!« هلل احلمد يرد 

عليهم الناضجون من أهل ديرتنا والوافدون 
»يستاهلون شيابنا«، تلك اللحظات متنيناها 
عبر مجلسكم املوقر وجلانه الرنانة، يخاطب 

ويعاضد ويدعم جهود التأمينات بقرار 
استثمار عائداتها بني عمالقة مؤسسات 
الديرة ليكون عائدا سنويا بكرامة يسد 
للمتقاعدين شيئا من االحتياجات املالية 

لترميم سكن أو دراسة أبناء أو عالج 
خارجي ملعاق أو مصاب يحتاج رعاية طبية 

راقية عاجله تدعمها املادة!
فمثل ذلك السخاء سبقنا إليها األقرب من 
األشقاء ألهل أوطانهم! فهل اجلود بذلك 
املوجود املادي مقصور على طبقة دون 

أختها بالكويت منصبا أو رتبة، أو تكليفا 
مؤقتا ال ينال منه متقاعدوكم سوى وعود 
بال حدود وانتظار رحمة اخلالق القهار، يا 

نوابنا األحرار بكل ما يصير وما دار بذمتكم 
هذا إنصاف، وأسف علينا وعليكم!

الفقيد احلي

اجلود
من املوجود 
بأفكار ما لها 
حدود

بال قناع

نقش القلم


