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فهد الحجي 

عصام النهام.. 
رايتك بيضا

يزخر تاريخ وزارة 
الداخلية في الكويت 

بالكثير من الفرسان الذين 
سطروا أروع صفحات 
البطولة والفداء خلدمة 
الكويت وأهلها وحماية 

أمنها واستقرارها، ومن 
هؤالء الرجال الفريق 

عصام النهام، وكيل وزارة 
الداخلية، الذي يشهد له 

اجلميع بالكفاءة والنباهة 
والقدرة على اتخاذ القرار 

املناسب الذي يراعي 
مصلحة البالد والعباد.
الفريق النهام، سجل 
مالحم بطولية خالل 

خدمته في أمن الدولة، 
وكان خير مثال على 

وجود الرجل املناسب في 
املكان املناسب، ثم جاء 

قرار تعيينه وكيال لوزارة 
الداخلية ليكمل املسيرة 

املظفرة في خدمة الكويت، 
وحتقيق األمن واألمان 

واالستقرار، فكانت 
هذه املهمة بداية جديدة 
النطالقة جديدة مباركة 
يؤدي من خاللها واجبه 
الوطني بأمانة وإخالص 

واقتدار.
ويسجل للفريق النهام 

حسن تعامله مع اجلميع، 
ودقة رؤيته لألمور، 

وتفاعله مع األحداث بعقلية 
رجل األمن املستنير، 
والقادر على مواجهة 
التحديات والصعاب، 
وخدمة املواطنني بكل 

أريحية وشعور باملسؤولية 
الوطنية.

كما يسجل لهذا الرجل 
جناحه في التعامل مع 
املرؤوسني، والرؤساء 
أيضا، وتفهمه لطبيعة 

عمله احلساسة، وهو بذلك 
يؤكد انه قائد أمني ميداني 

وإداري ناجح وبامتياز، 
وهو ما حتتاجه الكويت 
فعال في هذه الظروف 

الدقيقة.
إنها كلمة حق تقال لهذا 
الرجل القيادي املتميز، 
ونقول له رايتك بيضا، 
وسوف يحفظ لك أبناء 

الكويت هذا السجل 
املشرف.

فوق احلزام

khaled-news@hotmail.com

s.sbe@hotmail.com

خالد العرافة 

د.سالم إبراهيم السبيعي 

يحتفل العالم اإلسالمي خالل األيام املقبلة مبناسبة 
عيد األضحى املبارك أعاده اهلل على اجلميع باخلير 

واألمن واألمان، وبهذه املناسبة أرفع أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وإلى سموه ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد، وإلى املواطنني واملقيمني على ارض 

الكويت الغالية.
تطرقت في مقال سابق الى االستعدادات الواجب 
اتخاذها قبل حلول عيد األضحى وخاصة فيما 

يتعلق بنحر األضاحي ودعوة إلى إقامة مسالخ مؤقتة 
وحتت إشراف طبي حلل مشكلة االزدحام الذي 

يعاني منه املواطنون واملقيمون في مختلف املسالخ، 
وبالفعل جتاوبت البلدية آنذاك بتطبيق الفكرة في 

احملافظات الست وبالتعاون مع اجلمعيات التعاونية 
وإقامة تلك املسالخ وسط جتهيزات أشرفت عليها 

إدارات اجلمعيات التعاونية خدمة للمساهمني.
الفكرة بال شك ساهمت في حل املشكلة رغم 

اإلمكانيات البسيطة املجهزة على عجل في ذلك 
الوقت، واآلن ونحن مقبلون على مناسبة العيد 

ونحر األضاحي هذا العام انتقلت عهدة املسالخ إلى 
هيئة الغذاء التي تقع حتت إشراف وزير الصحة 

ويجب على الهيئة استعراض اخلطط املواكبة لهذا 
املوسم واإلعالن عن جاهزيتها من اآلن حيث لم تتبق 

إال أيام قليلة تفصلنا عن تلك املناسبة العظيمة.
يجب على الهيئة كذلك إعادة فكرة املسالخ املؤقتة 

وإلزام املستثمرين للمسالخ أو أشخاص آخرين 
بتوفير مزيد من اجلزارين ومبواقع مختلفة تعمل 

كمساندة للمسالخ احلالية وتكون حتت إشراف طبي 
للتأكد من سالمة األضاحي وخلوها من األمراض.

يجب على الهيئة من خالل فرق عملها املنتشرة في 
احملافظات أن تقوم كذلك بجوالت تفتيشية على 

سوق بيع األضاحي للتأكد من سالمتها قبل ذبحها 
ألن هناك من ضعاف النفوس من يجد في تلك 

املناسبات فرصة لتصريف بعض األغنام املريضة 
التي يصعب على املستهلك اكتشافها ظاهريا.

كما يجب عليها التنسيق مع اجلمعيات التعاونية 
واالستفادة من اجلزارين املسجلني فيها وتخصيص  

موقع مجهز لهم باالشتراطات الصحية خلدمة 
املساهمني، كذلك توفير العدد الكافي من اجلزارين 
في املسالخ الرئيسية خالل فترة العمل، إضافة إلى 

توفير العدد املناسب من األطباء البيطريني لإلشراف 
على سالمة املادة الغذائية املقدمة.

عيد األضحى على األبواب والكرة اآلن في ملعب 
هيئة الغذاء التي يجب عليها من اليوم اإلعالن 

رسميا عن خطة املسالخ وجاهزيتها، إضافة إلى 
أسعار الذبح يجب أيضا اإلعالن عنها بشكل رسمي، 
حيث هناك معلومات تتداول بأن سعر ذبح األضحية 
سيرتفع خالل أيام النحر من دينار إلى 3 - 5 دنانير 

وإلى اآلن لم نسمع توضيحا يؤكد أو ينفي هذه 
املعلومة.

خالل فترة العيد يجوب الشوارع الداخلية في 
مختلف املناطق السكنية اجلزارون غير النظاميني 

لالستفادة ماديا من املناسبة والغالبية العظمى منهم 
غير ملتزمني بالشروط الصحية وأهمها الكرت 

الصحي الذي يؤهلهم ملثل هذا العمل فتجد من هو 
سباك وكهربائي وعامل نظافة ومهن أخرى ميتهنون 

هذه املهنة، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا أعدت 
هيئة الغذاء ملثل هؤالء من عقوبات؟ 

األيام املقبلة كفيلة باحلكم على عملكم شدوا الهمة 
والرقابة وكل عام وأنتم بخير. 

متتلئ الصحف بأخبار اإلجرام واملجرمني وتكتفي 
العالقات العامة بوزارة الداخلية بنشر خبر عن 

اكتشاف جرمية ما، ومت إلقاء القبض على املجرم 
)أ.ب( واملجرم )ج. د(، مصانع خمور داخل املناطق 

السكنية وتعدد األخبار عدد عبوات اخلمور وبشرح 
تفصيلي عن أدوات املصنع وكأن هذا اخلبر فقرة 

من برنامج »حدث في هذا اليوم« حيث ينتهي اخلبر 
بذلك. ماذا استفدنا من هذا اخلبر فنحن هلل احلمد 
ال نتعاطى تلك املنتجات وال يهمنا متى وكيف مت 

ذلك، كذلك لن يؤثر على البورصة، ولن تخلق مشكلة 
ديبلوماسية، اذن ما الفائدة من أخبار »إلقاء القبض 
على مجرمني«؟ هذا ال يهمنا كمواطنني، فاجلرمية 

حصلت واألضرار حدثت، أما ما يهمنا فهو هل 
نال املجرم عقابه كامال وأين هو اآلن؟ أم أن خامتة 

القصة »ألجل عني تكرم ألف عني«، إن أفراد الداخلية 
يجتهدون ويشكرون على ذلك... ولكن القصة لم 

تكتمل أين النهاية؟ 
ما يهمنا كشعب هو العقاب، في املاضي كان، عكس 
ذلك، الشعب يرى العقاب في ساحة الصفاة »كاجللد 

باخليزرانة« عالنية دون ان يعلم الناس نوع اجلرمية 
اال بعد العقاب يتساءلون ما اجلرمية؟ فكان هذا 
العقاب البسيط يخيف من يراه ورادعا قويا، إن 

كان باأللم اجلسدي، أو باأللم املعنوي »الفضيحة 
بجالجل« كما كان يطبقها شعب مصر قدميا حيث 
يرتدي املجرم خلخاال وجالجل ويطوفون به بني 

األحياء متجهني به ملكان العقاب ليرى الناس عقابه ثم 
يسألوا عن جرميته. انه منهج االولني »منهج فطري« 
بل هو منهج شرعي إسالمي.. يأمرنا ربنا عز وجل 

بكتابه الكرمي )فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال 
تأخذكم بهما رأفة في دين اهلل إن كنتم تؤمنون باهلل 

واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من املؤمنني(.
في هذه اآليات تفاصيل وأوامر ربانية صريحة: 

1- اجلدوا...2- ال رأفة... 3-العالنية ومشاهدة الناس 
للعقاب. 

والناس اليوم )مسلمي هذا العصر( ال يجلدون، 
ويرأفون ويتعاطفون مع املجرم، وال نعلم هل أخذ 
املجرم عقابه أم أخذ براءة )لبطالن إجراءات القبض 

عليه(
ليتنا نعود أليام اخليازرين!

هيئة الغذاء.. 
هل مساخلكم 

جاهزة لألضاحي؟

مت إلقاء القبض 
على املجرم.. 

وبعدين؟

إطاللة

ملن يهمه األمر

أن يصل األمر بالبعض إلى القول جهرا 
ودون خجل وال وجل »إن دعم االقتصاد 

التركي واجب شرعا على املسلمني ويعتبر 
من اجلهاد«!!

ففي ذلك استهانة واستصغار لعقول 
املسلمني واستغالل للسذج والعوام 

ومحاولة التأثير عليهم من أجل غرض 
دنيوي، حتوطه الشبهات والشوائب من كل 

صوب.
إقحام الدين في شأن دنيوي خاضع 

لقواعد وأنظمة يحددها اإلنسان وقابل 
للعلو واالنخفاض والتأرجح ذات اليمني 

وذات اليسار، هو نوع من التدليس 
واستغالل للدين في أمر مكروه ومشبوه، 

األولى تنزيه الدين عنه، ال إقحامه والزج به 
من أجل فلوس تركيا!

وملاذا تركيا بالذات وليس غيرها؟
ملاذا ال يكون وجوب الدعم لالقتصاد 
املصري أو الصومالي أو اإليراني أو 

العراقي أو أي من اقتصاديات البالد 
اإلسالمية التي تعاني من مشاكل اقتصادية 

أكثر مما يعانيه اقتصاد تركيا؟
ما الذي يجعل تركيا في نظر أولئك 

املطالبني بدعم اقتصادها، أولى من غيرها 
بالدعم، وهي البالد العلمانية التي ال تعمل 

وفق النهج اإلسالمي، فضال عن كونها 
بالدا منفتحة اجتماعيا وثقافيا وهي أقرب 
إلى النمط السلوكي واحلياتي واالجتماعي 

األوربي.
فلماذا هي أولى في نظرهم من بقية الدول؟
ملاذا لم تكن تركيا محل سخط أولئك النفر 

املدلسني واجلائرين على الدين، وهي 
على ما هي عليه من انفتاح يالمس حدود 

التفسخ واالنفالت!
إنه أمر يدعو إلى الريبة ويلقي بظالل شكه 
على أولئك القائلني وكل من سار في ركبهم 

أو استجاب لدعواهم الباطلة املريبة.
إننا نتمنى أن تخرج تركيا من محنتها 

وأن تتجاوز أزمتها االقتصادية وأن يلتفت 
رئيسها الذي باتت كل مقاليد البالد بيده 

إلى داخل بالده ويتخلى عن كبريائه 
الكاذب وعن سعيه في طريق الزعامة التي 
تتجاوز حدود بالده ليبسط هيمنته على 

العالم اإلسالمي كما يخطط ويهدف.
إن أحالم الرئيس التركي وطموحاته 
ومغالطاته في شأن سياسات بالده 

االقتصادية، هي التي تسببت في تدهور 
االقتصاد التركي والهبوط احلاد لليرة 

التركية.
تلك هي األسباب احلقيقية ألزمة تركيا 
االقتصادية ال كما يقول األدعياء بأنها 

حرب أميركية تشن على االقتصاد التركي.
وعلى الذين يريدون جندة االقتصاد 

التركي، أن يعترفوا باألسباب احلقيقية 
النهياره إن كانوا حريصني على إنقاذه، 
وأن يبتعدوا عن خلط األوراق وحشر 

الدين حيث ال يجب وال يجوز. 

الفريق ركن متقاعد )مزيد عبدالرحمن حمود 
الصانع( استقبله ثرى الكويت، ديرته وميدانه 
األمن الوفي ألبنائه املخلصني بكافة خنادقهم 

عمال وأمال، العسكرية احلقة واملدنية املخلصة 
الوفية، يغلفها الصمت والهدوء، واإلجناز 

واإلخالص هلل والوطن والقائد ألمته حاكما وأميرا 
ووالدا للجميع، الراعي ألمانتها بكل ميادينها 
لرفع شأنها، بذلك الصمت املهيب، واالجناز 

البارز، رافعا رايتها باليمني، وسالحها بالشمال، 
تربيته حتقق كل طموحاته، كما هو حال فارس 
اجليش الكويتي والدفاع عنها، أمنا وأمانا، هو 

غاية املغفور له بإذن اهلل )بوهيثم( طيب اهلل 
ثراه، وجعل جنة اخللد مثواه. منذ دخوله امليدان 

العسكري من بداية خمسينيات القرن املاضي، 
تدرج مبواقعه ورتبه، وبلغ رئاسة أركانه بحزم 
وعزم، العسكري الوفي، راسخ األركان، عزيز 

املقام، حازم القرار، منصف املهام، حتى ترجله 
للتقاعد وصحبة ميدانه، رفقاء سالحه وزمالء 
موقعه لتسليم أمانتهم ملن يأتي بعدهم خدمة 
للقسم الذي رددوه أمام جماهيرهم وأميرهم، 

احملب جلنوده حراس حدوده ليلهم ونهارهم، من 
كل حاقد وحاسد، ومعتد وظالم، ليكون الفوج 

األول بداية وملن يعقبهم النهاية، والردع لكل ذي 
طمع، وصدع للوطن ومواطنيه، ألشرف ميادين 

عسكرية بنوا أركانه، وشيدوا قوته وعمرانه، 
عسكرا وعسكرية، يرحم اهلل سبحانه شهداءه، 
وتوسدوا ثراه وترابه آمنني مطمئنني. عظم اهلل 
أجر الكويت وأهلها بكل دار، وبيت فيها أمثالهم 

وللفقيد الغالي الفريق ركن مزيد عبدالرحمن 
الصانع طيب اهلل ثراه جنة اخللد مثواه، وملن 
سبقه وحلقه من أوفياء ساحاتها، كويت العز 

والشرف العسكري واملدني. آمني يا أرحم 
الراحمني.. الفاحتة.

شيء ما يحدث للوزراء السابقني في 
الكويت. يختفون عن املنظر العام حتى 

دواوين ربعهم وأصدقائهم تفتقدهم بعد 
أن كانوا ميألونها حضورا ومشاركة 

وتواجدا.
ال أعلم أين يذهبون وملاذا تتوقف 

جهودهم عن املشاركة في إصالح الشأن 
العام وهم الذين أمضوا جل حياتهم فيه 

محاضرين ومنظرين عن كل السبل 
واالقتراحات التي كانوا ناشطني في 

طرحها كحل ملشاكل مجتمعهم؟ وهو 
أمر فيه خسارة كبيرة للمجتمع فأغلب 

الشخصيات العامة التي مت توزيرها كانت 
منغمسة إلى أخمص القدمني في هموم 

ومشاكل املجتمع وتراكمت لديهم على 
مدى السنني مخزونات كثيرة عن خلفيات 

وتفاصيل تلك املشاكل بحكم أنهم كانوا 
من أبرز الناشطني.

في السنوات األخيرة ظهرت لنا 
استثناءات كثيرة من الوزراء السابقني 
النشطني في العمل املدني بعد الوزارة 

وعلى سبيل املثال وليس احلصر هناك 
وزير التربية األسبق د.أحمد املليفي 
ووزير العدل األسبق د.فالح عبداهلل 

العزب، فكالهما ما إن خرجا من الوزارة 
حتى عادا إلى حضن الشعب وشاركاه 

االنشغال بكل همومه وقضاياه.
د.أحمد املليفي ال متر قضية على الساحة 

احمللية إال ويشارك برأيه وآرائه فيها 
يحللها ويطرح لها االقتراحات واحللول 

من خالل حسابه في تويتر.
وكذلك د.فالح العزب الذي حتول حسابه 
في تويتر ملنبر يطل علينا فيه ويسخر 

فيه كل معرفته وثقافته للتركيز بعني 
الصقر على بعض القضايا امللحة التي 

متس الكثير من تفاصيل حياتنا ويختلف 
د.فالح العزب عن نظيره د.أحمد املليفي 

في إحلاحه وتشجيعه لآلخرين على 
االدالء بدلوهم في تلك القضايا ليتكون 
زخم مجتمعي كبير يكون ضاغطا على 

اجلهات املسؤولة التخاذ اإلجراء املناسب 
جتاه تلك القضايا.

وآخر األمثلة كان حملة د.فالح العزب 
على التطبيقات التلفونية الفاضحة التي 

تسببت في خراب الكثير من البيوت 
وهي التطبيقات التي تكشف خصوصيات 
أصحاب الهواتف النقالة، فاستجاب رئيس 
هيئة االتصاالت م.سالم األذينة مشكورا 

وأعطى توجيهاته مبنع تلك التطبيقات 
وحذفها، فشكرا للدكتور فالح عبداهلل 

العزب.
نقطة أخيرة: قد ال تكون فكرة سيئة 

تكوين مجلس استشاري يضم الوزراء 
السابقني تعرض عليهم الكثير من القضايا 

واملوضوعات امللحة واملتداولة ليستأنس 
برأيهم فيها.

في عام 1٩٨5 قضينا اجازة الصيف 
في العاصمة النمساوية ڤيينا وهي من 
العواصم األوروبية التي يتحقق فيها 

حلم احلاملني من العشاق للعيش أوقاتا 
ممتعة تتحقق فيها أمنياتهم لتوافر جل 
مقومات املتعة والراحة والسياحة وفق 

أفضل املعايير العاملية، في ذلك العام هبت 
موجة حارة على هذه العاصمة اجلميلة 

اضطر بعض أهلها وأطفالها اخلوض في 
مياه نوافير امليادين والساحات العامة 
هربا من احلر الشديد، حاولنا التكيف 

مع هذه األجواء باعتبارنا متعودين على 
درجة احلرارة املرتفعة، لكن املشكلة 

التي ليس لها حل كانت عند العودة إلى 
مقر إقامتنا حيث ال تعرف فنادق املدينة 

آنذاك نظام التكييف أو أجهزة التبريد 
لنتعامل مع املوقف مببدأ قبول األمر 

الواقع لتتفاقم مشاكلنا مع احلر وقت 
القيلولة وتتكرر هذه املعاناة عند عودتنا 
مساء للفندق. كسياح خليجيني لم نتعود 
النوم بدرجة حرارة تتعدى الثالثني درجة 

مئوية دون أجهزة تبريد فنقوم بفتح 
نوافذ الغرفة طلبا لنسمة هواء من هنا او 

هناك تعيننا على النوم ونستعيد قوانا 
لنتهيأ لبرامجنا السياحية لليوم التالي. 
لم نكن نعلم أن فتح نوافذ الغرف التي 
تطل على شارع رئيسي يلزمنا قبول 

اإلزعاج الصادر من السيارات وكذا املارة 
قبل ان تستقبل أي نسمة هواء! فكانت 

احلاجة أم االختراع لترشدنا بالكيفية 
التي متكننا من النوم ولو لساعات 

قليلة ليقودونا تفكيرنا الى وضع قطن 
في آذاننا ليساعدنا على تخفيف حدة 

اإلزعاج ونستطيع النوم ولو لفترة 

قصيرة ألجل التمتع بسحر ڤيينا!! هكذا 
قضينا الليالي املقررة علينا قبل الهروب 
للريف النمساوي في قراه الساحرة مثل 

)ولف غنغ، سان غلغن، كابرون... الخ(. 
واستنكارا للهجمة القوية ملوجة احلر كان 
األهل يتواصلون هاتفيا معنا لالطمئنان 

علينا ومنهم الرفاق الصامدون في 
لواهيب الديرة حيث )تشمتوا بنا واشفوا 
غليلهم( وأنهم أفضل حاال منا ويتمتعون 

ببرامج ترويحية بقضاء اسعد األوقات 
في نفخ كروشهم ورفع مستويات 

الكوليسترول والسكري والضغط بتناول 
- ليليا - بالتناوب )مندي تيس - خروف 
هرفي - كارتون دجاج - اسماك اخلليج 

بأنواعها... الخ( في دواوينهم أو في 
جواخير كبد أو مزارع الوفرة وتتنوع 

وجباتهم بتناول الكباب في مطاعم 

الديرة - حاليا املباركية - حتت درجة 
حرارة ال تتعدى العشرين درجة بعدها 
النوم في املنزل بأجواء باردة جتبرهم 
على استخدام )كنابل الديباج( األغطية 

فضال عن التمتع في جميع األوقات مبا 
حباه اهلل على الكويت من نعمة التكييف 
وفق أفضل ما توصلت اليه تكنولوجيا 

التبريد. تذكرت سفرتنا هذه مع ما 
مير به املصطافون هذا العام في ربوع 

أوروبا، حيث تشابه الظروف التي مررنا 
بها مع فارق توافر أجهزة التكييف في 

أوروبا لكن يبقى التمتع باألجواء الطبيعة 
الباردة عصية عليهم حتى تنخفض درجة 

احلرارة هناك.. لذا هنيئا للصامدين - 
وأنا منهم - للتمتع )بنسناس( جواخير 
كبد ولواهيب املباركية!! لكن دون نفخ 

الكروش. 

katebkom@gmail.com

@ghunaimalzu3by

صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر- سراييڤو

م. غنيم الزعبي 

د. ناصر أحمد العمار

ليرة 
»أردوغان«

فارس ترجل عن صهوة ميدانه شامخاً!

كيف تكون 
وزيراً سابقاً؟

صيفنا ما بني 
)نسناس( 
اجلواخير ولواهيب 
املباركية

بال قناع

نقش القلم

في الصميم

عماريات


