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محسن أبورقبة العتيبي

التصعيــد اخلطير األخير الذي نشــاهده في فم اخلليج 
العربي ماهو في احلقيقــة إال نتاج خبث الطامعني املتربصني 
املســتكبرين. فلقد قامت بريطانيا بخبثها املعهود بالتصدي 
لناقلة نفط إيرانية ليس في اخلليج وإمنا في مضيق جبل طارق 
واحتجازها بدعوى اختراق احلظر املفروض على سورية كونها 
حتمل نفطا لسورية ولم تتصد بريطانيا لقوافل األسلحة التي 

كانت والتزال تتدفق على املعارضني والدخالء على سورية. 
اخلطوة البريطانية اخلبيثة أيا كانت دوافعها وهي ليست 
بريئة قطعا لم تشأ إيران أن جتعلها متر بسالم وهي املقصودة 
بهذا العدوان واالستفزاز، فالبد إليران أن تظهر عزمها وعزميتها 
على تنفيذ وعدها ووعيدها فقامت باحتجاز السفن البريطانية 

أو التي حتت حمايتها التي متر في مضيق هرمز.
هو تبادل أدوار بني اخلبثاء فتعلن أميركا عدم رغبتها في 
دخول احلرب فتتصدى بريطانيا لالستفزاز لتحسب النتائج 
وترصــد مع ترك الباب مفتوحا للمفاوضات التي ال تقف عند 
حد السفن بل تتسع لتشمل مجمل الوضع. ولنا في عدم أخذ 
أميركا األمر باجلدية الكاملة وترك األمر لبريطانيا بل إعالنها 
أن حماية السفن البريطانية هي مسؤولية البريطانيني وحدهم 
دليل على أن األمر اختبار جلهوزية ورد فعل إيران. وفي هذا 
الســياق أعلنت أملانيا أن الوقت مبكر جدا للحديث عن حماية 
السفن. وحتى موافقة أميركا على ارسال قوات عسكرية لتأمني 
املالحــة في اخلليج إمنا جاءت على مضض وبقصد احلصول 
على املردود املالي وليس املقصود الدخول في مواجهة عسكرية 

مع إيران وإن طبل لها املرجفون.
يبدو أن إيران تعرف اللعبة وتعرف أيضا تفكير الغرب لذا 
لم تصب بالرجفة من خطوة بريطانيا، وحدهم العرب وليس كل 
العرب هم من اصطكت اسنانهم رعبا لهذه التطورات فطفقوا 
يشرقون ويغربون في حتليالت يضحك منها الطفل الرضيع 
كما شرقوا وغربوا في حتليالت فاشلة فاسدة حينما تطاول 

صدام على حرمة األرض الكويتية.
واجلديد اآلن هي النغمة النشــاز التي يســوق لها بعض 
مهرجي اخلليج وأطفال السياســة الذين يعيشون على فتات 
موائد احلكام والتي تقول أن إسرائيل أفضل للعرب من إيران.

الغرب يزرع الفتنة بيننا ويتخلق األسباب إلشاعة الفرقة 
ونحن وكأننا ننتظر تلك الفرص لنبدي غل نفوسنا ونتغاضى 
عن ذلك الغرب اخلبيث وهي يستهزئ مبقدساتنا وينال من كرامة 
رجاالتنا وال من مستنكر وال حتى من ممتعض. وانها ملأساة 
عظمى أن منتلك املال والعقل واملورد والبشر لكننا نستجدي 
الغــرب اخلبيث لتوفير جميع احتياجاتنا، حتى أدوات احلمام 
فيتلذذ هذا اخلبيث بإذاللنا والتالعب مبصاحلنا وخلق الفنت 
لنا وبيننا ونحن نواصــل التغني بأمجاد لم نصنعها وتأريخ 
سحقناه بكل عظمة وحلمة في اقدامنا ولم نفكر يوما باملطالبة 
في استغالل ما لدينا من خيرات وإمكانات لالرتقاء مبنطقتنا 

وفرض احترامنا على العالم أجمع.

حرك النائب بدر املال عجلــة وزارة الصحة بعد توجيهه 
ســؤاال برملانيا لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بشأن 
نقل أحد مديري املناطق الصحية للعمل كمستشار في مكتب 

وكيل الوزارة وتكليف شخص آخر بدال منه.
بعد سؤال املال بدأت الوزارة بالتحرك السريع، والتجهيز 
للرد على النائب الذي عفــس أروقة الوزارة مبدى قانونية 

وظيفة املستشار واعتماده في هيكل الوزارة. 
ديوان اخلدمة املدنية سابقا وفي رد له على مالحظات مت 
رصدها حلاالت مماثلة في احدى اجلهات احلكومية اعتبر أن 
نقل بعض املوظفني اإلشرافيني في بعض وزارات الدولة من 
وظائفهم الى العمل بوظيفة مستشــار مخالفة لقرار مجلس 
اخلدمة املدنية مما يترتب عليه اعتبار هذه القرارات كأن لم 

تكن، وال ترتب أية آثار قانونية لفقدانه ركن احملل.
وزارة الصحة حاولت تدارك األمر قبل فوات األوان وخرجت 
في نهاية األسبوع املاضي بفكرة من خالل بعض مستشاريها 
للتخلص من وظيفة املستشار حيث أصدرت قرارات بنقل عدد 
من أصحاب الوظائف االشرافية الذين يشغلون حاليا وظيفة 
مستشار وهم مديرو مناطق صحية ومستشفيات ومديرو 
مكاتب صحية باخلــارج وإدارات مركزية ونقلهم الى أماكن 
أخرى في الوزارة بنفس مستواهم الوظيفي متناسني بذلك 
قرار مجلس اخلدمة املدنية الذي حدد شروط شغل الوظائف 
االشرافية بالوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة والتي تنص أحد مواده أن اسناد تلك الوظائف يجب ان 
تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية، وان تكون ليست مجرد مسمى وظيفيا أو لقبا 
يحتفظ به املوظف وإمنا هي رئاسة إلحدى الوحدات التنظيمية 
الشــاغرة واملعتمدة في الهيكل التنظيمي، ميارس مبوجبها 
شاغل هذه الوظيفة الرقابة واإلشراف وتنفيذ االختصاصات 

املقررة لهذه الوحدة التي يشغلها.
ومن ثم ال يجوز منح الوظيفة اإلشرافية كمجرد مسمى 
أو لقب دون أن يقابلهــا وحدة تنظيمية معتمدة في الهيكل 
التنظيمي ذات اختصاص ومهام عمل معينه علما بأن جميع 
املنقولني أصبحوا كموظفني في تلك االدارات وليسوا ذوي 
وظائف اشرافية التي لها شروط وواجبات لشغلها. وقد رأى 
بعض املختصني أن التنقالت االخيرة التي حصلت قبل أيام 
أدخلت الوزارة في نفق آخر وجعلت مصير هؤالء املوظفني 
معلقــا ومجمدا في مخالفة أخرى وهي نقلهم دون تكليفهم 

بوظائف تطابق مسمياتهم الفعلية.
أخيرا وظيفة املستشار التي ابتدعها البعض في وزارات 
الدولة هدفها الرئيسي التخلص من بعض شاغلي الوظائف 
اإلشرافية والتحايل على قانون اخلدمة املدنية الذي نظم عمل 
تلك الوزارات واجلهات احلكومية وأنصف بذلك كل متضرر 

من هذه الوظيفة املخالفة واعادتهم الى مناصبهم الفعلية.
بات من الضروري محاسبة تلك اجلهات وإلزامها بالتقيد 
بقرارات الديوان التي تنظم شغل الوظائف االشرافية وبالشروط 

ومهام العمل.
السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا السرد لوظيفة املستشار 
موجه الى وزارة الصحة، هل هذه الوظيفة معتمده في الهيكل 

التنظيمي؟ ننتظر اإلجابة منكم في القادم من األيام. 

تغريدة لعزيز حركت عندي 
الكثير من املشاعر، يقول فيها 
باختصــار »إن اإلبداع رمبا 
يتحول إلى فشل بسبب البيئة 

العامة«!
رددت عليه قائال: لم أعتد 
عليك أن يكون طرحك سلبيا 

أو متشائما ياعزيزي..
حتى وإن كانت البيئة العامة 
غير جاذبة، عليك أن تتجاهل 
واقعك حتى تصل ملرادك، وفق 
مبادئك التي جعلت منك إنسانا 
طموحا ال تهزه املصاعب وال 
حتركه املتاعب، وتفاءل باخلير 

جتده في كل مكان وزمان..
لم تكن احلياة سهلة، في 

كل بيئة ننتقل فيها!
فالصعوبة هنا تكمن في 
طريقة تعايشك مع نفسك أوال 
ثم مــع اآلخرين، والتي رمبا 
حتتاج عندها لكثير من احلكمة، 

ورجاحة العقل واملنطق..
واألصعب من ذلك، عندما 
ال جتد من يفهمك ويشعر بك 
مع كل الظروف التي متر بها، 
حتى وإن استنفدت كل الطرق 
الراقية في كيفية التعامل، وأدب 
الــكالم، وتطبيق األفعال، لذا 
ستجد أن كل األبواب قد أغلقت 

في وجهك بال رجعة!
عندها ســتتألم بال شك، 
النفســي  اإليذاء  أو  فالوجع 
الذي أصابــك من جراء عدم 
االلتفات لــك، أواالهتمام بك 
نتيجة البيئة العامة، ال يحتاج 
إلى حديث طويل حتى تصل 
فكرتك، ورمبــا أحيانا تكون 
نبرة الصوت مبنزلة نصف 

الكالم !
غالبا ما يكون الراقون من 
الناس في أخالقهم هم األكثر 
معاناة فــي هذه احلياة، وقد 
ميرون في أوقات عصيبة مؤملة، 
وتبدو مالمح احلزن على مالمح 
وجوههــم واضحة، والتي ال 

حتتاج حلوال..
هي فقط حتتاج ليد صديق، 
»يربت على كتف صديقه يقول 

له أنا أشعر بك«!
فاإلنسان كتلة من املشاعر، 
حتركه أحيانا الكلمات، وأحيانا 
أخرى تأسره املواقف وتشده 
األفعــال الطيبة، حتى جتعله 
يتأمل كثيرا في مجريات احلياة 
التي ال تهدأ بني املد واجلزر في 

حلوها ومرها.
ونحن بال شك قابعون في 
أعماقها ال نعلــم غدرها وال 

نعرف حبها!
فكم هو جميل ياعزيزي أن 
تلتقي مبن إذا حاورته وجدته 
حكيما، وإذا غضب كان حليما، 
وإذا ظفر كان كرميا، وإذا عاهد 
كان وفيا ولو كان العهد عظيما..
وكم هو جميــل أن يظن 

الناس بك خيرا..
واألجمل أن تكون خيرا مما 

يظنون..
مختصر مفيد:

الهدوء هو أكثر ما يحتاجه 
اإلنسان في هذا الزمان، بعد أن 

أصبح ضجيج احلياة قاتال..
حتى تعيد حساباتك، وتهيئ 
نفســك لبيئة أكثــر جاذبية 
عنوانها العطــاء ومضمونها 
النفــس والقدرات  الثقة في 

التي متتلكها..
»فالطير على الشجرة ال 
الغصن  يخاف أن ينكســر 
)البيئة اخلاصة به( ألنه ال يثق 

بالغصن بل يثق بأجنحته«..

وأصبح جل همها متابعة ما يبث 
بوســائل التواصل االجتماعي! 
العامة واإلعالم  العالقات  وكأن 
انشئت لنشر اخبار االستقباالت 
او ما تريد نشــره دون النظر 
الى ما تعكسه الصحافة من آراء 

وشكاوى. 
إن اجلهات االعالمية باجلهات 
لها دور  واملؤسسات احلكومية 
كبير في تعميق العالقة بينها وبني 
اجلمهور اخلارجي وحل مشكالته 
وان تعزيز الرضا املجتمعي مع 
املؤسسة هو هدف االدارة العليا 
احلريصة على سمعة اجلهاز ومهم 
جدا في كســب الثقة والتعاون، 
وهذا ما فعلتــه ادارة اخلطوط 
التي تتقدم  بإدارتهــا  الكويتية 
خطوات لألمــام مقابل تراجع 
اجلهات احلكومية االخرى. ان 
باألمر  القمة ليس  الى  الوصول 
الصعب ولكن احلفــاظ عليها 
هو احملك الــذي يتطلب املتابعة 

والتجديد والتقييم. 

به باألمس ليبدأ فجر يوم جديد 
دون أخطاء.. والعكس صحيح 
فقد متر علينا ذكرياتنا ونحن 
نطفئ شمعة ميالدنا مودعني 
عاما ماضي لنستقبل أياما جديدة 
ميلؤها التفاؤل من نتاج مثمر مبا 
قمنا به في السابق لنكمل الغد 
بثمار املاضي، تلك هي احلياة، 
وهذا هو اإلنسان الذي ميتلك 
العديد من األيــام املميزة في 
حياتــه ولكن يبقى يوم مولده 

.Special Day هو
مسك اخلتام: من يريد القمر 
ال يتجنب الليل.. من يرغب في 
الورد ال يخشى أشواكه.. ومن 
يسعى إلى احلب ال يهرب من 

ذاته.. جالل الدين الرومي.

يحرق قلب امهم ويكسر قلوبهم.. 
آملني كثيرا ما ســمعت لألسف 

الشديد.
ايها األزواج املطلقون:

اتقوا اهلل في ابنائكم وبناتكم، 
الباقون لكم مهما صار من  هم 

خالفات شخصية بينكم.. 
ارواحكــم خلقــت لفتــرة 
وســترحلون وستبقى الذكرى 

الطيبة والعطرة.
فال االنتقام ضد األبناء سيفيد 
صاحبــه فأبشــروا باألمراض 

النفسية املؤدية الى الهالك.. 
ابتسموا وتناسوا  من الفرية: 
االنتقام وصفوا النية وال تؤذوا 
احدا وستنالون من اخلير الكثير 
النفسية واجلسدية  الراحة  من 

والسعادة الروحية.

سمعتها شريطة ان تكون املشكلة 
جدية ولها اساس واتباع االجراءات 
بتدوين املشكلة ان كانت داخل 
الطائرة من طاقم الضيافة أم ال.
وباملقابل جند ادارات االعالم 
باجلهات احلكومية خالل الفترة 
املاضية وباألخص بوزارة الداخلية 
التي كان يشــار لها بالبنان في 
متابعة الشكاوى والتحقق منها 
والتواصل مع صاحب الشكوى، 
فتحولــت الــى التجاهل وعدم 
االكتراث ملا ينشر في الصحف 

حدثت لــه باألمس أو باملاضي 
ليفكر في الغد.. كيف؟ ومتي؟ 

وإلى أين؟ 
قــد تتجــه تلــك عالمات 
االستفهام نحو الرفض واملنع 
وعدم االقتراب مما كان يقوم 

احملكمة امام القاضي حتى يحكم 
لي بالنفقة مبرأى من الزوج الذي 
لم يهتــز امام اطفاله.. وإذا جاء 
وقت الزيارة له يتلذذ بذلهم امام 
زوجته اجلديدة بشتى الطرق.. 
حتى األكل امامهم مبا لذ وطاب 
ويترك لهم الفضالت وذلك حتى 

ان بحــث املشــكلة وإيجاد 
حل لها بصــورة ودية ومهنية 
وإنصاف املســافر مهما كانت 
طبيعة التعويض، وفقا ملا تقتضيه 
اللوائح وإعطائــه حقه، وكذلك 
العالقات  العاملني بدائرة  متابعة 
العامة واإلعالم مبؤسسة اخلطوط 
الكويتية، مبا ينشر عن املؤسسة 
وتواصل األخ فايز العنزي مدير 
االدارة، دليل على اهتمام القيادة 
للمؤسســة برئاسة األخ  العليا 
يوســف اجلاسم واحلفاظ على 

مولده هو اليوم املميز له، فعندما 
تقترب عقارب الساعة لتعلن على 
عام مضى من عمره واستقبال 
سنة جديدة عليه متر بذاكرته 
الذكريات ويتوقف  العديد من 
عند الكثيــر من األحداث التي 

ولكــن بالرجوع الى املاضي 
الطيبة  العشرة  جندهم تناسوا 
بحلوها ومرها.. اصبح عنصر 
االنتقــام موجود في كل حلظة 

وثانية.. 
احدى القارئات تقول واألسى 
يعتصر قلبها: اطفالي أدخلتهم 

أشرنا في مقال سابق بتاريخ 
٢٠1٩/٦/٢٦ الى رقي وسالســة 
تعامل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بــدءا من الدخول الى 
تسلم الشكوى من خدمة العمالء 
فيها، وكان ذلك األمر هو الواقع 
الذي عايشته شخصيا ودون اي 
املوظفني ونأمل  معرفة مع احد 

استمرار ذلك.
وماهــي إال أيــام حتى جاء 
اتصال من موظفة ادارة العمالء 
تفيد بتفهم اإلدارة للمشكلة ومت 
التحقق منها وان االدارة تأسف 
للموقف الذي تعرض له الراكب 
الراكب بجزء  وتقرر تعويــض 
من قيمــة التذكرة. وهي تعتذر 
عما حــدث للراكب في الطائرة، 
وانا اســتمع الى املوظفة وبهذا 
االسلوب الراقي شعرت باالنتماء 
لهذه املؤسسة احلكومية بإدارتها 
النظرة  اجلديدة والتي اشاحت 
السلبية عنها بأن الشاكي دائما 

على خطأ.

تزخر حياتنا بالعديد والكثير 
 Special مما ميكن أن يطلق عليه
Day ولكن يبقى يوم واحد مميز 
من بني تلك األيام عند اإلنسان 
هو »يوم مولده«.. تلك الذكرى 
»عفوا« هي ليست ذكرى بل هي 

جتديد حلياة اإلنسان!
نعم ففي كل عام جديد يتجدد 
الكثير والعديد في حياة اإلنسان، 
فما كان ال يعرفه باألمس يدركه 
اليوم وقد ميتنع أو يقبل عليه 

غدا! 
تلك هي احليــاة وذلك هو 
اإلنسان، ففي كل حلظة متضي 
من عمره قــد يتوقف عندها 
البعــض وقــد يتغاضى عنها 
الكثير، ومن هذا وذاك يبقى يوم 

ارتفاع  بنا في  تسير احلياة 
وهبوط، ونصادف من البشــر 
ما ال رأت عني من خبث وحسد 
وحقد سواء من الزوج او الزوجة.. 
مشــاكل كثيرة تتعرض لها 
الزوجة او الزوج ونهايتها قضايا 

في احملاكم.. 
فبعض األزواج قضى سنوات 
مع الزوجة بني شد وجذب ورزقوا 
البنني والبنات ولكن  بذرية من 
شاءت االقدار عدم تكملة الطريق 
البعــض وانتهت  مع بعضهما 

العالقة بالطالق.
فيتزوج الزوج بأخرى، ومن 
هنا تبدأ سلسلة القضايا املالية 
واالخالقية والكشف عن الوجه 
اآلخــر املخفي طوال ســنوات 

الزواج.. 

يدعو إلى االستغراب. 
التنني  فأين جبــروت 
الــذي ال يعرف  الصيني 
الشــفقة أو الرحمــة مع 
البشر؟ وأين ذهب تغوله 
على املسلمني في شينجيانغ 
احملتلة وقــد انتزع مئات 
آالف األطفال من أسرهم 
وزجهم في مراكز بعيدة عن 
املخ  األنظار أعدت لغسيل 
وإلعادة تشكيل عقولهم من 
جديد ليصبحوا مواطنني 
شيوعيني صاحلني!؟ وأين 
القمع واالضطهاد  سياسة 
والسياســي  الثقافــي 
املمنهجــة  واالجتماعــي 
ضدهــم وإجبارهم على 
اإلفطار في رمضان حتت 

التهديد والوعيد وحرمانهم 
من الصالة في مساجدهم 
معارضيهــم  ومالحقــة 
وتصفيتهم جسديا هذا إن 
لم تكن قد صدرت بحقهم 

أحكام بالسجن املؤبد؟ 
يبدو أن التنني الصيني 

حتول إلــى فأر في هونغ 
كونغ يخشــى القيام بأي 
عمل قمعي غير مســؤول 
قد يثيــر عليه األوروبيني 
واألميركان الذين يتابعونه 
عن كثب من خالل مراسليهم 
أنحاء  املنتشــرين فــي 

الوحيد  املدينة، والشــيء 
الذي استطاع القيام به هو 
إرسال عصابة من عناصره 
األمنية يلبسون قمصانا 
بيضاء للتحرش واالعتداء 
على املتظاهرين وهي غاية 
في السذاجة والبالهة. يدرك 
املتظاهــرون أن احلكومة 
الصينية لن تنجر إلى قمعهم 
وهم مطمئنون في مواصلة 
تظاهراتهم للمطالبة بإسقاط 
قانون الترحيل نهائيا وليس 
تعليقه فقط ألن ترحيلهم 
سوف يعني تعريض حياتهم 
إلى اخلطر  ومســتقبلهم 
خاصة أن احملاكم الشيوعية 
ال تعترف بحقوق اإلنسان 
وتتعامل مع اإلنسان كمادة 

املظاهــرات  التــزال 
مستمرة في مدينة هونغ 
كونغ الصينية، حتى مطار 
هونغ كونغ كان له نصيب 
منها مع إصرار املتظاهرين 
على رفض ترحيل املعارضة 
إلــى خارج  املتهمــني  أو 
مدينتهــم حملاكمتهم أمام 
احملاكم الشيوعية كما أنهم 
مصرون علــى احملافظة 
على إرثهــم الدميوقراطي 
والدفاع عنه أمام محاوالت 
الصني لدمجهم في املجتمع 
الشــيوعي، ومن دون أن 
يتعرضوا ألي عملية قمع 
أو تصفية إلنهائها كما حدث 
سابقا للمتظاهرين في ساحة 
تيانامنن عام 1٩8٩ وهو أمر 

خام ميكن التخلص منها أو 
تشكيلها كما تشاء. 

كان اهلل في عون املسلمني 
الذين ال  في شــينجيانغ 
يجــدون مــن يناصرهم 
ويقف إلى جانب قضيتهم 
اإلنسانية وليحذر املسلمون 
بأنهم لن يكونوا مبأمن من 
هذا القمع املمنهج الذي نراه 
في العديد من بلدان العالم 
البعيدة وحتى القريبة منا 
كما يحدث في سورية حاليا.

> > >
حتى اآلن نسمع جعجعة 
وال نرى طحنا بني ترامب 
والنظام اإليراني فيما تتدفق 
أموالنا فــي جيب اخلزانة 

األميركية!

 باليرااع
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