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الوضع ال يحتمل 
»الغشمرة«

الوضع احملـــلي بانتظار 
استحقاقات سياسية ستنتهي 
في مدة اقصاها األشــهر 
الثالثة، وسيناريوهات تلك 
التي ستنتج  االستحقاقات 
عن عدد من األحداث البسيطة 
ستكون في دائرة املسيطر 
عليه واملتوقع وليس من شيء 
مخيف حولها، ولكن الوضع 
اإلقليمي خاصة، واألحداث 
السياســية العاملية احمليطة 
أدنى درجات  بنا ال حتتمل 
»الغشــمرة« التي منارسها 
عادة، وااللتفاف حول القيادة 
السياسية خاصة فيما يتعلق 
بالقرارات اخلارجية يقترب 

من درجة »فرض العني«.
> > >

نعــم، نختلــف داخليا 
ونتخالــف فيمــا يتعلــق 
بالشــأن الداخلي وهذا امر 
طبيعي جدا بل لن يتوقف، 
ولكــن خارجيــا اعتقد ان 
األمر ال يحتمل اخلالف او 
حتى االختــالف، فالوضع 
اقليميا على كافة االصعدة 
غير مطمئــن، نحن بخير 
واألمور طيبة، ولكن هذا ال 
يعني ان ندخل »حابل« شأننا 
الداخلي بـ»نابل« الشؤون 
اخلارجيــة لبلدنا مع بلدان 
أخرى، ألن ذلك من شــأنه 
خلط األوراق بني الشأنني ما 
يضر بالنهاية ببلدنا، وأعتقد 
ان الساسة يعون هذا األمر 

جيدا ويقدرون تأثيراته.
> > >

نعم، هنــاك من يحاول 
أن يفتح »سكة« بني شأننا 
الداخلي وصراعنا السياسي 
املتغيرات  اخلــاص وبــني 
اإلقليمية إلثبات وجهة نظره 
في اي قضية داخلية، وهذا 
لألسف حتى ولو كانت نيته 
حسنة إال أنه يرتكب جرما في 
جرنا او جر صراعنا الداخلي 
ابعادا ال  ليعطيــه  الطبيعي 
حتتمله وال يحتملها، وهم كثر 
لألسف ويتعاطون من واقع 
عملهم على عكس ما يحدث 
إقليميا على واقعنا احمللي 
او إسقاط ما يحدث إقليميا 
على الداخل في بلدنا، وفي 
الطريقتني هم مخطئون بل 
انهم لألسف يرتكبون كارثة 
في خلط األوراق ملصاحلهم 
او مصالح من يعملون لديه 

أو مصالح أجنداتهم.
> > >

من حسن احلظ ان هؤالء 
اآلن - وبسبب نسبة الوعي 
لدى املتلقني - مكشــوفون 
ومعروفــون وواضحون، 
ويتقلصــون حجما وعددا 
يوما بعد اآلخر، ولكن هذا 
ال مينع من تناولهم بهذا املقال 
رغم انني وكما أسلفت اغلبهم 
يتصرف بهذه الطريقة بحسن 
نية ال بسوء نية، غير أن هذا 
ال مينع ان يكونوا كالدب الذي 
قتل صاحبه ليحميه من ذبابة.

> > >
بعضهم مـــمن أحتدث 
عنهم ممن يسقط »الداخلي« 
تناول  على »اخلارجي« في 
القضايا السياســية احمللية 
والعكس، يتحدث بغير علم 
فيما يقــول، فيكون كالذي 
النار بسكب  ان يطفئ  أراد 
البنزين عليها، نيته سليمة 
وطيبة ولكن تصرفه احمق 

بل تصرفه كارثي.
> > >

ال أحتــدث هنــا عــن 
املدفوعــني بأجــر فهــم 
انا احتدث عن  مكشوفون، 
اصحاب النوايا احلسنة من 
املغردين والساســة  بعض 
واإلعالميــني ممــن يخلط 
مشاكلنا الداخلية باخلارجية، 
الواجب  اعتقد مــن  والذي 
التوضيح لهم انهم يسيرون 
في سكة تضر بالبلد مع األخذ 
باالعتبار حسن نواياهم غالبا. 
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د.سالم إبراهيم السبيعي 

حنان بدر الرومي 

كل شعب الكويت كفوني الكالم بالترحيب بكم، فقد فاضت 
قريحة الكتاب واألدباء بنظم الشعر والنثر وكل فنون اللغة 
واملوسيقى والغناء، تعبيرا ومشاركة بفرحة قدومكم، كيف ال 
نفرح، والعزيز ابن العزيز حفيد عبدالعزيز بيننا، ريحة جذورنا 

العميقة من أخوال وأعمام، وكل ذي صلة رحم يقرب لنا.
لقد أصبحت قلوبنا خضراء بلون علم اململكة، فبعزم وروح 
الشباب نتسابق لنقول لسموكم: حللت أهال ووطئت سهال بني 
أهلك وذويك، الدار دارك والبيت بيتك، متنينا لو نصافحكم 
فردا فردا، ورجونا تشريفكم لنا في بيوتنا املتواضعة، ولو 
بفنجــان قهوة، رجونا ذلك ال لنبــني حبنا وغالتكم ومكانة 
اململكة وشــعبها في قلوبنا فقط، فهذا معروف ومحسوس 
يشــعر به كل كويتي وســعودي، »والقلوب عند بعضها« 
كما يقولون.. لكن وددنا أن نرســل رســالة إلى احلاسدين 
واحلاقدين وأعداء دول اخلليج عامة، والسعودية والكويت 
خاصة، أن ما يربط دولنا اخلليجية ليست السياسة ودهاليزها 
أو االقتصاد ومعادنه، وال االتفاقيات الشكلية التي نرضي بها 
النظام العاملي، إن نوعية الروابط التي تربطنا ليس لها مثيل، 

وال تقاس باملقاييس الدنيوية، انه فضل اهلل علينا ونعمته 
فإن كان القلب يضخ دم احلياة لكل أطراف اجلسم، فمن 
أرض احلرمني الشــريفني ومن الكعبة املشرفة يضخ احلب 
والود وأخالق النبوة، ودســتور البشــرية قرآنا عربيا من 
رب رحيم في قوله: »إمنــا املؤمنون إخوة«.. هذا ما يجري 
في عروقنا، وما نبت في أجسادنا، هذا مخبرنا، أما ظاهرنا 
فهو لالســتهالك العاملي، نبدي لهم ما يحبون، وما يشــفي 
غليلهم، وهذا ما يجعلهم يحيكون علينا القصص الوهمية، 
واألكاذيب املفبركة، التي تفضح ما في قلوبهم من حقد، وما 

في نواياهم من سوء.
ما دام منهجنا قول احلق ســبحانه: )يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم( ڈ، وما 
دمنا على هذا النهج ســائرون فال يخيفنا شيء، فاهلل خير 

حافظا وهو أرحم الراحمني.
ولي عهد اململكة العربية السعودية صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان حفظكم اهلل مع كل الشكر واالمتنان 
بأن جعلتم الكويت أول دولة خليجية تزورونها بعد توليكم 
لهذا املنصب وهذا تقدير نحفظه لكم، فإني استأذن سموكم 
بأن أحمل لكم كلمات ســمعتها مــن كل أهل الكويت وكان 
يقولها آباؤنا للضيف العزيز: »زيارتكم هذه مو محسوبة«.

ملصطلح احلرية موسيقى رنانة تشعرنا بالسعادة مع رغبة 
داخلية للقيام بأعمال عديــدة للتمتع باحلياة وتنمية املهارات 
واكتســاب الثروات، ولكون احلرية حاجة إنســانية فطرية ال 
تباع وال تشــترى لذلك ارتبطت بوعي اإلنسان لقيمته الذاتية 
وإرادته ووجــوده في احلياة وقدرته على اكتشــاف مواهبه 

وتطوير شخصيته.
لكن الواقع الذي نعيشه في عاملنا العربي واإلسالمي عامة 
والكويت خاصة يعطينــا دالالت واضحة بأن مفهوم احلرية 
الواقعي غائب عن أذهان الكثيرين فنجدهم يتمسكون بالقشور 
اخلارجية للحرية ويتناسون اجلوهر الداخلي، فنحن نخوض 
جتارب متعددة نتمســك بها بحدة، هذا مــا فهمه أعداء دولنا 
عن طبيعة الشــخصية العربية، وألن اإلسالم هو اللحمة التي 
تربط مجتمعاتنا العربية جميعهــا وهو مصدر قوتنا وثباتنا، 
بدأت احلمالت املدروسة واملوجهة لزعزعة إميانيات مجتمعاتنا 
وصدع أركان أوطاننا بأســاليب ال عالقة لها باحلرب املعروفة 
وال بحمل السالح إمنا بإعطائنا الوهم اجلميل وجذبنا لالقتناع 

بعامله السحري وبذلك نكون أداة مطواعة لهدم املجتمع.
احلرب اخلفية اجلديدة حيكــت بدقة ونفذها أبناؤنا بعلم 
أو بدون علم بذلك ورسمت بألوان جميلة جذابة تثير األحالم، 
أدوات التنفيذ مدربون من جنســياتنا وبرامج تدريب مختارة 
ومنظمة بدقة وإعالم ُمسيس وموّجه يشجع على التحرر التام 
من كل القيود واألعراف وتسويق فكرة احلرية املطلقة لتحقيق 
السعادة والصحة والسالم، ومعها بدأنا نعيش مرحلة االنفالت 
التام من كل إطار يضبط سلوك األفراد واجلماعات، وانتقلت 
احلرية خلانة العبء الثقيل الذي يتنافى مع قيم ومبادئ وعادات 

وتقاليد مجتمعاتنا.
مجتمعاتنا العربية مجتمعات يرتفع بها عدد الشباب ولإلناث 
نسبة واضحة لذلك كان التركيز على فئة الشباب فهم أداة التنفيذ 
وحتركهم طبيعتهم اجلريئة للتغيير والذي يظنون أنه سيكون 
لألفضل فرفعوا راية حرية التعبير وضج التويتر والفيس بوك 
والسناب شات بالهجوم على كل قطاعات الدولة مع نشر اإلشاعات 
وتبادل ألفاظ السباب والشتائم ملن يعارضهم أو حتى يناقشهم، 
وبدأ الشــباب ينظرون بنظرة التعالي لكل املوروثات األصيلة 
ملجتمعاتنا فهم يرون أنهم أصحاب الثقافة املتطورة التي جتيد 
استخدام التكنولوجيا احلديثة بتفوق مع تقليد أساليب الغرب 
في احلياة والتعامل، وأن يكون للفرد احلرية املطلقة في اتخاذ 
القرارات اخلاصة به بدون تدخل أي من األطراف األخرى، وبدأ 
ينتشر في مجتمعاتنا احلديث باللغة اإلجنليزية في املمارسات 
اليومية واالبتعاد عن اللغة العربيــة والذي يعني االبتعاد عن 
الفكر العربي والتحلل األخالقي وإبراز مفاتن املرأة والصداقة 
املطلقة بني اجلنسني والعالقات املثلية وتبرير اخليانات الزوجية 
للجنسني واالنفالت للتمتع باحلياة والتعرف على الذات حتى 
وإن أدى ذلك لعقوق الوالدين ونبذ األهل واملعارف وبدأت مرحلة 

االنسالخ من الدين والعروبة وحب األوطان.
عاشت مجتمعاتنا العربية خالل الثالثني سنة املاضية أزمات 
متعددة من حروب وتدهور اقتصادي وسياسي عدا الشائعات 
املتزايدة حول احلروب والكوارث وانتشار األمراض واألوبئة 
وبدأت الشخصية العربية تعاني القلق املستمر على لقمة العيش 
واألمن واخلوف من املستقبل وارتفعت معها معدالت اإلصابة 
باألمراض ذات األسباب النفسية، فكانت البوابة الكبيرة لدخول 
برامج التنمية البشــرية وهي املرحلة املهمة في خطة إضعاف 
إميانيات مجتمعاتنا، فسحبت املتدربني لهذه البرامج ملسارات 
بدأت بالتعرف على الذات وبرمجتها والتعامل مع ظروف احلياة 
والعالقات اإلنسانية إلى حتقيق األحالم والغنى ثم برامج الطاقة 
الكونيــة وتأثيرها على الصحة النفســية وحتقيق العالجات 
باألساليب الهندوسية والبوذية ومعتقدات فلسفية وطقوس وثنية 
بتمارين رياضية كوســيلة إليهام املتدربني بالوصول للصحة 
والســعادة والراحة في مقابل كثرة احلديث عن أخطاء األطباء 
والتأثير الســلبي لألدوية، وبدأت األفكار البوذية والهندوسية 
تتســلل ملجتمعاتنا وحتلل بعض املسلمني من إميانهم بدينهم 
والثقة باهلل، وبدأنا نســمع بخزعبالت ال سند علميا وال دينيا 
لها كعدم اســتخدام الغالية لعمل الشاي ألنه يقلل الرزق، وأن 
ال يتواجــد الدرج أو احلمام في اجلهة الغربية للمنزل حتى ال 
يتسبب باحلوادث أو املرض وتعرض الصغار لإلصابة وأصعب 
ما سمعت ادعاؤهم بأن املساجد هي مركز الطاقة السلبية لكثرة 

شكوى الناس.
اجتاهات جديدة يتداخل فيها اإلحلاد مع الرفض التام ملجتمعاتنا 
املتخلفة- حســب آرائهم - والتي ال حتقق طموحاتهم أدت إلى 
الفوضى التي بدأت تعصف بدولنا من كل جانب، وهنا ال بد من 
وقوف احلكومات حلماية األوطان واألخذ بيد أبنائها، فالوطن 
هو أغلى ما منلك وديننا اإلسالمي هو هويتنا التي نحمل رايتها.

سمو األمير 
محمد بن سلمان.. 

زيارتكم هذه
ال تكفي

ألوان 
احلرية القامتة

ملن يهمه األمر

رؤية

قبــل أن تتحرك عجالت طائرة ســمو ولي العهد 
الســعودي األمير محمد بن سلمان، على مدرج مطار 
الكويت منهيا زيارته املباركة للبالد، حتى ابتدأت ألسنة 
»الساءة« املسوئني املسوسني خفافيش »تويتر« وصبيتهم 
من عمالء وأذناب وتابعني أذالء، بنشر سلسلة أخبار 
تتعلق بالزيارة ونتائجها، وكلها بالطبع أخبار ســيئة 
محبطة، تدل على دناءة من نسجها من خياله األصفر 

املريض ودونيته.
وذلك ليس غريبا على هذا اجليش األصفر املكترى 
بغرض االســتعمال ثم التخلص منه بالقائه في أقرب 
حاوية قمامة، حيث يستحق أولئك األفراد الناعقون بكل 
سوء، فهؤالء ناعقون ال مغردون، ولكن الغريب فيمن 
يصدقهم ويبث أخبارهم معتقدا في صحتها وطهارة 

قلب من نسجها ثم بثها.

ولو فكر أولئك الطيبون قليال، الكتشــفوا أن كل 
تلك األخبار هي عبارة عن هراء وأراجيف ونسج خيال 
مريض مبغزل الكذب وعلى منوال احلقد األسود علينا 
وعلى بالدنا وعلى اململكة العربية السعودية الشقيقة 
التي ال يريد أولئك الشائنون الشانئون أن تكون عالقتنا 
معها قوية ومتينة، ويظنــون هم ومن يقف وراءهم 
ويؤلف لهم تلك األخبار أنهم بحفنة أكاذيبهم اخلائبة 
تلك ســوف يؤثرون على الوشائج الضاربة في عمق 

الزمن والتي تربط الكويت بشقيقتها السعودية.
وملعرفة أن تلك األخبار هــي عبارة عن تلفيقات 
وتخاريف وطنني ذباب إلكتروني مريض، فإنه على من 
ينجرف وراء تلك التلفيقات ويصدقها ويقوم بنشرها 
أن يسأل نفسه: كيف عرف من كتب هذا اخلبر وبثه 

بتلك التفاصيل؟

هل كان من ضمن احلاضرين في تلك االجتماعات 
التي مت فيها اتخاذ هذه القرارات؟ 

أما إن كان أحد من احلاضرين قد سربها إليه، فلماذا 
يسربها وهو شخص رسمي مؤمتن؟

ولقد جرت العادة أن تخرج تصريحات رسمية من 
اجلهات املعنية في أعقاب كل لقاء يتم بني ممثلي الدول 
يفصل ما جاء فــي اللقاء أو ما مت االتفاق عليه، وهذا 
أمر معروف ومن املفترض أن يقطع الطريق أمام أولئك 

املندسني امللوثني لألجواء واملثيرين للغبار.
وأنا ال أخاطب تلك احلفنة الفاسدة من سقط متاع 
البشرية من طراطير »تويتر« ووطاويطه، فهؤالء بهم 
معلوفون، ولكنني أخاطب الطيبني الذين تنطلي عليهم 
أالعيب أولئك الوطاويــط الطراطير فيقومون بإعادة 

بث أكاذيبهم. 

رغم وصفه بالوحش! واخلبث والشراسة واملكر 
والقتل، وكل ما يعكر من اآلمنني أغناما وبني آدميني 
وغيرهم! لكنهم يتناخون فيه للكر والفر لألصعب 
بكل أمر يعني النخوة، وتشتيت اجلماعات واألخوة! 
ليس فقط بقطعان ومجموعات، لكن من بني اإلنسان 
ومؤامراته لكل احتياجاتــه للفوز بجوالت املصالح 
اآلدمية، واملكاسب ذات اخلصوصية، بوصفهم »فالن 
ذيب! وكسب اجلولة يا احلبيب!« هذا هو لسان حال 
معظم أهل املال واألعمال بكل مؤسسات العالم الواسع 
بالســر والعلن وتردي أوضاع هذا الزمن املتداخل 

بنسيج مصاحله الذاتية واجلماعية، رياضية ومالية، 
وفنية وجتارية وصناعية، فالرمز املرفوع، والثمن 
املدفوع بشعار الذيب هو املسيطر على »اجلليب!«.

ولكوننا مؤمنون مخضرمون بسطاء مساملون بكل 
أحوالنا، نتعوذ من الشيطان الرجيم وأعوانه متنكري 
اإلنسانية! مرتدي قناع ذلك الذيب الغاطس باجلليب، 
يبحث عن فريسة وضحية ليبلغ بها 100%، 100 فوزه 
وانتصاره على قطيع املساملني بالتحركات التقليدية، 
الرسمية واألهلية، مبشاريعها وعقودها املفروضة 
على األغلبيــة لإلجنازات املطلوبة واملرغوبة بنجاح 

يصنع التقدم واإلصالح للساحات املتعثرة، بسبب 
أالعيب »الذيب!« املعكر صافــي مياه اجلليب، كما 
يحاول فيه اخليرون بشعار احلمل »الطلي!« املسالم، 
قبل أن يضحي فيه »الذيب« املتمترس باجلليب! هل 
يصح ذلك أيها احلبيب! العاقل من املساملني، ال تدور 
عليهم الدوائر ليكون الكل بيننا حائرا بال تفاصيل، 
وشــرح وطرح يكدر األغلبية الصامتة ملا يدور من 
حتركات »الذيب« املتخفي باجلليب! ليكسب جولته 
املرتقبة فيما بيننا ونحن صامدون بوجه »الذيب يا 

احلبيب« والشاطر يفهم!

طيب هاجلهة املعنية وينها؟ وليش حتتاج وسيطا 
وبدالة بيني وبينها؟ ملاذا ال اســتطيع التواصل معها 
مباشرة وأشرح لها شــكواي فتقوم مبعاجلتها على 

الفور إن كانت جدية.
أعتذر منكم كان البد من هذه املقدمة )بس عشان 
الواحد يبــرد كبده( في بعض اجلهات احلكومية التي 
تلفون الشــكاوى فيها غالبا ال يرد عليه أحد وإذا رد 
عليك وضعوا موســيقى انتظار ثم بعد أن يرد عليك 
موظف البدالة أو الشكاوى يأخذ مالحظاتك ثم يعطيك 
الرد الذي أجزم أنه قد تسبب في بداية أعراض مرض 
الضغط عند الكثير من أبناء الشعب وهي )سيتم حتويل 

الشكوى إلى اجلهة املعنية(.
وال تستطيع معرفة ســبب هذه القالع والسدود 
احملاطة بها تلك اجلهة املعنية وملاذا ال استطيع التواصل 

معها مباشرة لكي أتأكد فعال أن الشكوى وصلت للجهة 
الصحيحة وكذلك ال اســتطيع الرجوع لها إن لم تقم 
بعمل الالزم، بدال من العودة إلى املربع األول وموظف 
الشــكاوى الذي سيتظاهر أنه يستمع لي فقط ينتظر 
نهاية حديثي ليتحفني بتلك العبارة البغيضة »مت حتويل 

الشكوى للجهات املعنية«.
ملاذا ال يتم نشر أســماء وصور وتلفونات جميع 
موظفي الدولة املرتبطة وظائفهم باخلدمات املباشــرة 
للمواطنني. مثال رئيس مركز البلدية في الضاحية يجب 
وضع اســمه وصورته وهاتفه النقال على باب املركز. 
وكذلك رئيس )ة( املركز الصحي املستوصف ملاذا ال توضع 
الئحة عند باب املركز بصورته )ا( واسمه وهاتفه النقال.
وسق ذلك على باقي موظفي الدولة املسؤولني عن 
خدمات املواطنني. نحن مجتمع صغير واجتماعي جدا 

ونتقابل كثيرا في املناســبات االجتماعية والدواوين 
والكثير من الناس الذين نقابلهم مسؤولون مسؤولية 
مباشرة عن خدمات متس صميم حياتنا لكننا ال نعرف 

ذلك.
الفكرة هي باختصار إلغاء شيء اسمه اجلهة املعنية، 
فقط قل لي حولت شكواك إلى املسؤول الفالني وهذا 
رقمه. بهذه الطريقة سيعلم هذا املسؤول أنه مسؤول 
أمام الناس مباشرة وال يستطيع االختفاء خلف موظف 

بدالة أو مكتب خدمة شكاوى.
نقطة أخيرة: يجب على كل مسؤول مواجهة الناس 
مباشرة والتواصل معهم دون حواجز وأرقام ال توصل 
الشكوى بضمير أو بدقة )هذا إذا وصلوها( أنت وصلت 
وكافحت لهذا املنصب كن كفــؤا له وواجه الناس أو 
اجلس في بيتك وأعط الفرصة ملن يستطيع القيام بذلك.

katebkom@gmail.com

@ghunaimalzu3by

صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

م. غنيم الزعبي 

إنهم ُبهٌم 
معلوفون

يا الذيب صحيح أمرك عجيب!

أنا وشذبحني غير كلمة مت حتويلها للجهة املعنية

بال قناع

نقش القلم

في الصميم

من أهم التسميات التي أطلقت على العصر احلالي، 
أنه عصر املعلومات، وأهم ميزات هذا العصر هي العوملة 
كمفهوم قلص املسافات وجعل العالم كأنه قرية صغيرة، 
والفضل في هــذا كله يرجــع لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصال والتواصل.
وســط هذا الكم الهائل مــن املعلومات، صار من 
الضروري والطبيعي مســايرة الركب العاملي في هذا 
االجتاه خصوصا أن مجال املال واألعمال يعتمد على 
التواصل كقيمة عاملية من أجل اختصار الوقت واجلهد 
باإلضافة إلي محاســنه االجتماعية في صلة األرحام 

واألصدقاء.
وسط هذا الســيل الكبير من املعلومات وأهميتها 
القصوى، خصوصا في إطار رؤية أميرية طموحة من 
أجل حتويل الكويت إلى مركز مالي ووســيط جتاري، 
وبالنظر إلى أهمية املعلومات خصوصا وسائل االتصال، 

التي تبقى سببا لنجاح تلك القفزة النوعية من عدمه.
لكن وسط هذا الصراع املعلوماتي العاملي وخدمات 

الوصول إلى األشخاص والهواتف واألعمال، مت إلغاء تطبيق 
»منو داق« بالكويت، والذي كان يوفر للناس خصوصا 
في مجال املال واألعمال جهدا كبيرا في احلصول على 
أرقام خبراء وأشــخاص من أجل االتصال والتواصل 
وتيسير األمور، وهو برنامج محافظ على اخلصوصية 
ويتماشى مع ما نص عليه الدستور الكويتي، السيما في 
املادة 39 منه والتي تؤكد على »حرية املراسلة البريدية 
والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فال يجوز 
مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إال في األحوال املبينة 
في القانون وباإلجراءات املنصوص عليها فيه«، حيث 
يقوم البرنامج بأخذ نسخة من أرقام هاتفك عندما تقوم 
بتحميله، فيأتيك مباشرة بعدها تنبيه بأن هذا التطبيق 
سيأخذ نسخة من جهة اتصالك هل توافق أم ال؟ وإذا مت 
موافقتك سيقوم بحفظ جهة االتصال إلى سيرفر منو 
داق وطبعا إن رفضت سوف لن يأخذ التطبيق نسخة 
من جهة اتصالك، وعليه فأنت لست مجبورا أن تعطي 
جهات اتصالك للتطبيق، وبالتالي سيعمل البرنامج بشكل 

طبيعي، وحتى إن لم تنتبه عند تنزيل التطبيق للرسالة 
ووافقت على أن يأخذ نســخة من جهات اتصالك فإنه 
ميكنك وببساطة أن تلغي ذلك اخليار عن طريق الذهاب 
إلى إعــدادات الهاتف والدخول إلى اخلصوصية. جهة 

االتصال. منو داق ـ ثم تطفئ هذا اخليار.
إن وجود مثــل هذه التطبيقات تيســر االتصال 
والتواصــل كما هو معمول به في دول العالم، كما أنها 
تلغي احتكار الشــركات الكبرى التي تســتحوذ على 
السوق وتتقاسم األرباح، كما أن سوء استعمال التطبيق 
من طرف بعض املتلصصني واملتســللني هو أمر هني 
بالنظر إلى فوائده الكبيرة، فكل وسيلة في احلياة متلك 
فوائد ومســاوئ، والفرق هو طريق االستعمال متاما 
مثل السكني فهو ميكن أن حتضر به أرقى الوالئم وبه 

كذلك ميكن أن تقتل األنفس.
وعليه أدعو ملسايرة الركب احلضاري واملعلوماتي 

وتشجيع مثل هذه البرامج التي تسهل احلياة.
واهلل من وراء القصد.

رياض الصانع

منو داق؟!

مركز رياض

مما ال شك فيه وال يستطيع احد أن ينكر ان يوم 
السادس من اكتوبر هو يوم عيد بالنسبة للمصريني 
على وجه اخلصوص والعرب بشكل عام، في هذا 
اليوم متر الذكرى الـــ 45 لنصر اكتوبر املجيد، 
ويجب علينا جميعا ان نتذكر دماء شهدائنا الذين 
ضحوا من اجل عزة وكرامة كل عربي، ففي هذا 
اليوم امتزجت دماء األشقاء العرب بدماء إخوانهم 
املصريني واتفقوا على شــيء واحد وهو الكرامة 
والقضاء على الكيان الصهيوني املستعمر واحملتل 
لألراضي املصرية، وبالفعل جنحوا في استعادة العزة 
والكرامة العربية لكل عربي، جنحوا في مواجهة 

الكيان الصهيوني واالحتالل الغاشــم في تنفيذ 
حرب ملحمية.

فأنا من مواليد 1980 بعد حرب اكتوبر بنحو 7 
سنوات ولكن عاصرت وعشت فرحة ولذة النصر 

من والدي رحمه اهلل ووالدتي اطال اهلل بعمرها.
عاصرت هذه الفرحة من قراءة كتب التاريخ 
ومشاهدة املسلسالت واألفالم املصرية مثل فيلم 
الرائع والقدير الفنان احمد زكي، رحمه اهلل، »أيام 
السادات« واملسلسل األكثر من رائع »رأفت الهجان« 

للمرحوم محمود عبدالعزيز.
كم كنت أمتنى أن أكون من مواليد هذا الشهر 

شهر العظماء، كم كنت أمتنى أن أكون ممن عاصر 
هذه الفترة، ولكن من حبي لهذا الشهر ولهذا اليوم 
العظيم، فأنا أسكن في هذه احملافظة اجلميلة محافظة 
6 أكتوبر وفي حي سيدي صاحب السمو الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان - رحمه اهلل في مدينة 

الشيخ زايد.
بطوالت القوات املســلحة املصرية واجليش 
املصري كثيرة ومشرفة وهذا اليوم بالتحديد يوم 
الســادس من أكتوبر يوم تاريخي حافل وعامر 
باألحداث ويجب ان تصــل الى أبنائنا حتى تظل  

فكرة االنتماء والعروبة راسخة في أذهانهم.

وفي اخلتام، يجــب أن نوجه التحية للجيش 
املصري والقوات املسلحة املصرية بقيادة الرئيس 
السيسي، الذي يقوم بحرب عبور ثاٍن لسيناء حينما 
رفع راية التحدي وامر القوات املسلحة املصرية 
والداخلية املصرية بالتعاون ورفع راية التحدي امام 
قوات داعش االرهابية التي ســكنت شبه جزيرة 
ســيناء وقامت بعمليات ارهابية، فأمر السيسي 
جنوده األوفياء من اجليش والشرطة بتطهير هذا 
املكان من اعداء اهلل وأعداء اإلســالم وبفضل اهلل 

استطاعوا القضاء عليهم.
فلجيش مصر كل االحترام والتقدير.

م.أحمد الحبيب

أكتوبر شهر الكرامة

رأي


