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ترددت بالكتابة في هذا املوضوع خوفا من أن تكون 
ظاهرة طبيعية فتسود، لكن طبيعتنا وما تربينا عليه نحن 
أهل الكويت من تواصــل وتراحم ومودة توارثناها من 
آبائنا وأجدادنا في العسر واليسر، البد أن تتغلب وتسود 

على كل ما يبثه ويسعى إليه شياطني اجلن واإلنس.
هذا األمر الغريب بدأ يتنامى شيئا فشيئا في نفوسنا، 
ويعشش في أفكارنا منذ فترة بسيطة، وكان محصورا فقط 
باملمارسة الدميوقراطية بكل أشكالها، هذا املرض، ڤيروسه 
إبليس، عدو اهللا وعدونا، داء يعجز الطب والصيدلة في 
إيجاد عالج له إذا استفحل، إنه «البغضاء والكراهية» التي 
تنخر بالقلوب والعقول، وتقتل احلب واملودة والتسامح بني 
الشعوب، وتزرع الضغينة بالبشر، لقد ظهرت ڤيروساتها 
أثناء ممارسات مجلس األمة بداية من االنتخابات وحتى 
حتت قبة البرملان وخارجه، كنا نعتقد أنها تنتهي بانتهاء 
كل جلسة، لكنها انتشرت انتشار الدخان باجلو، أو كالنار 
بالهشيم، وفرقت بني املرء وأخيه، واألب وبنيه، بل ازدادت 

بفعلها اخلصومة بني مكونات الشعب.
كنا نعتقد أنها أعراض للدميوقراطية، واآلثار اجلانبية 
لها، وتشــابهت علينا األمور، كما تشــابهت «كورونا» 
واإلنفلونزا، فتساهلنا، فزادت احلالة سوءا بشرارات األلفاظ 
والصراخ، فانتشر وباؤها خارج أسوار الدميوقراطية، 
لم ينفع معها لبس الكمامات، بل بإجراءات التباعد ومنع 
الزيارات واملناسبات، وإقفال دواوين اخلير من تواصل 
وتراحم، وغسيل وتطهير للقلوب والعقول وجدت مرتعا 
لها بالنمو والتكاثر، فبعد أن عاثت بالدميوقراطية، أصابت 
بعدواها املجال الرياضي، وأخذت تسرح ومترح، وتقطع 
أوصال «الروح الرياضية»، وما حدث بعد مباراة الكأس 
يوم الثالثاء املاضي هو من شواهد وعالمات اإلصابة بوباء 
«الكراهية والبغضاء» بالقلوب، كشفها «مايكروسكوب» 
وسائل التواصل االجتماعي «تويتر وغيره» من كتابات 

وألفاظ غريبة على مجتمعنا وعاداتنا.
إن أخالقنا وشــيمنا تفخر وتعتــز بكمية التقدير 
واالحترام لكبارنــا فنقول «ألجل عني تكرم ألف عني». 
فكيف ينقلب هذا القول إلى «ألجل عني تكره ألف عني»، 
إن ما ســمعته وقرأته بعد مباراة الكأس ال يطمئن أبدا، 
فقد اجتمع كل اخلصوم على الفريســة البريئة ملجرد 
أن عينها زرقاء، لم يرحموا باقي أعضائها، إن ما نضح 
من إفرازات هذه املباراة شيء ينذر باخلطر فقد ظهر ما 
حذر اهللا ســبحانه منه بقوله: (من اهتدى فإمنا يهتدي 
لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة وزر 

أخرى) ڈ.
فكيف وملاذا نعمم، وندمر األخالق الرياضية، والروابط 
العائلية، والصداقات االجتماعية؟ ونبخس موازين احملبة 

والتراحم، ونقول للبغضاء والشحناء «هل من مزيد»؟
إن حالة من االنقسام احلاد واالستقطاب سادت بني 
الناس كافة، ملجرد خالف في الرأي. ابتعدوا عن احلوار 
مبفهومه ومضمونه الذي طاملا متنيناه كثيرا، وبفضل 
وسائل التواصل والطابور اخلامس الذين ال هّم لهم إال 
خلق الفنت واألحقاد ســاد املجتمع مناخ من اخلصومة 
املريرة والعداء والكراهية املمسوسة. لذا نرجو من والة 
األمر أن يشكلوا اللجان التطوعية من كبار رجال اخلير 
وعقالء املجتمع وعلماء النفس، ملقاومة هذه اآلفة وهذا 
الوباء، ونشر احملبة واأللفة بني أفراد املجتمع، فاملناصب، 
والكراسي زائلة وتبقى السمعة الطيبة والسيرة احلسنة 

واألخالق احلميدة ومختصرها «والنعم».
نسأل اهللا العافية.

قبل فترة كانت لدي معاملة في إحدى إدارات وزارة 
الشؤون، وإذ بالقاعة خالية تقريبا من املراجعني، توجهت 
للموظف املختص وراء الشــباك وإذا به مطأطئا رأسه 
على جهاز الهاتف النقال، واالبتســامة ال تفارق وجهه، 
وهو يتبادل الرد على الرسائل وانعكست حمرة البدلة 
الرياضية التي يرتديها على وجهه، فتقدمت وقلت السالم 
عليكم أخوي لو سمحت لدي معاملة كذا...، جتهم وجهه 
ورد متســائال: إن كنت أخذت موعدا عبر «األونالين»، 
أجبته: ألغي هذا القرار وأوراق املعاملة رفعت عبر املوقع.. 
رد قائال: من قال القرار ملغى؟! ائتيني بالقرار فأنا لن 
أقوم بإمتام املعاملة ما لم تأت بالقرار أو أن يكون لديك 
موعد، وإذا مو عاجبك اشتكي عند املدير! عرفت أنني 
قطعت عليه حديثه مع الطرف اآلخر ونكدت عليه، وقبل 
أن يتطور املوضوع والنقاش، إذ بباب املسؤول مفتوح 
استأذنت للدخول وأعطيته بيانات املعاملة فقام بعمله 
وعمل املوظف وأمت املعاملة في أقل من ٥ دقائق مشكورا.

لكن حاجتي ملراجعة اإلدارات احلكومية على اختالف 
وزاراتها ال تنتهــي، وفي كل مرة يجب علي أن أراجع 
إدارة حكومية أحمل هم أن تقع املعاملة عند أمثال صاحب 

البدلة الرياضية احلمراء.
صادف بعدهــا أن قمت مبراجعة عمــادة القبول 
والتسجيل في جامعة الكويت وحلسن احلظ وجدتني 
أتعامل مع كوكبة من سيدات وفتيات كويتيات ال يتوانني 
في القيام بعملهن والتواجد واإلجابة التفصيلية، بل حتى 
وإن كان األمر ليس من اختصاصهن يبادرن باالتصال 
باإلدارات األخرى لتقدمي العون واملساعدة، وكم أسعدني 
مشــهد الباب املفتوح لرئيس قسم في إحدى الكليات 
العلمية في الشدادية وأساتذة الكلية وسكرتارية القسم 
والتوجيه واإلرشاد وهم يستقبلون اجلميع والرد بكل 
رحابة صدر وتقدمي املعلومــة والتوجيه لرفع العوائق 

أمام اجلميع.
لم ينته األسبوع إال اســتوجب مراجعة مستشفى 
الرازي احلكومي، ليستقبلنا في قسم احلوادث موظف 
سريع وملتزم، ومن ثم دخلنا على دكتور شاب استقبلنا 
مبتسما على الرغم من ازدحام الغرف وكثرة احلاالت، 
وقام أوال بفحص سريري دقيق، وبشرح مفصل بلهجة 
كويتية متقنة للعاملة املنزلية، لطمأنتها مع طلب الفحوصات 
واألدوية الضرورية، وكذلك كانت موظفة احملاسبة وموظفة 

األشعة املقطعية يتصفن برحابة الصدر وااللتزام.
فجميع هؤالء أزاحوا الهــم عني وغيروا االنطباع 
الســائد عن فئة من املوظفني في اإلدارات احلكومية، 
فلمست االلتزام بساعات العمل والتواجد ألداء الواجبات 
الوظيفية، بأمثال هؤالء نطمئن، وعليهم نراهن بإصالح 
مظاهر الفســاد اإلداري، اهللا يكثر من أمثالهم فلدينا 
معامالت أخرى في األسابيع املقبلة ومازلت أخشى أن 

تقع بيد موظف مثل صاحب البدلة احلمراء.

تقبــل اهللا طاعاتكم، يقول املولى 
عز وجل: (وميكرون وميكر اهللا واهللا 

خير املاكرين) ڈ.
تتصاعد وتيرة األحداث احمللية 
واإلقليمية العاملية، وأحيانا يكون هنا 
خلط لألوراق في كثير من األحداث 

صعودا وتصعيدا يوازي كل جديد.
باألمس، بــرزت أخبارنا احمللية 
بخبر عاجل رسمي عن توقيع واعتماد 
جبر خواطر شريحة وفية مخلصة 
صامتة مستبشرة للمتقاعدين من أهل 
الديرة مبردود مالي بقناعة أهل القرار، 
ومنحهم زيادة سنوية مع دخول كل 
تاريخ ميالدي جديد وبركة شهورنا 
الهجرية، لتحسم كل تأويالت نسيج 
املجتمع الكويتي نحو أهله املخلصني 
األوفياء الصادقني، وهذا يؤكد احلكمة 
احمللية الوطنية «كلنا للكويت والكويت 

لنا قوال وعمال».
ويعد هــذا القرار احلكيم خطوة 
لألمــام لبداية مباركة بعد مرحلة من 
الفئة عبر  اللغط والهموم حول هذه 
جتمعات ومؤسسات الوطن ما بني مؤيد 
ومعارض لصرف أي بدل نقدي لهم 
بحاجة يومية لتيسير أمورهم مع حزمة 
قرارات ضبط وربط محاوالت استغالل 
مستحقاتهم من أيدي مستحقيها بحجة 
حروب تدور رحاها بني أقطاب العالم 

املتنازعة للدمار وليس لإلعمار.
ومع هذه احلروب، يأمل املواطن 
والوافد عدم تعرضه للجشع والطمع 
برفع أسعار السلع املوسمية، خاصة مع 
قدوم شهر الصوم! مما يشتت حاجات 
عباد اهللا األوفياء في حال التســاهل 
والغفلة عن حزم األمور وردع طمع 
فرق القرصنــة التي تتصيد حاجات 
املستهلكني، وســيتحقق هذا الردع 
بجهود وزارات ومؤسسات الدولة التي 
لها هيبتها في كبح أي تســلط خالل 
املواسم املختلفة، من خالل فرسانها.
فشــكرا للحكومة الرشيدة التي 
الســامية، وشــكرا  الرعاية  حتفها 
لألصــوات الوفيــة باملجلس املعني 
بحاجات األمة رمــزا وقدوة لرعاية 
أمور املواطنني، وهذا الشكر مصداقا 
الرباني (وال تنسوا الفضل  للتوجيه 

بينكم) ڈ.
هذه الكويت بالصالة على النبي 
واخليــر للخيرين، رغم ما يدور في 
العالــم من أمور كمــا تطالعنا يوميا 
األخبار املؤملة في عدة مناطق من العالم.

جزاكم اهللا كل خير وسدد خطاكم 
العاملــني.. ومبروك  يا رب  لألفضل 

للمتقاعدين.

إلى من علمتني أن القلب يفكر وأن 
العقل يحب، أن احلب عطاء دون انتظار 
ملقابل، أن املشاعر الدافئة الفياضة ال 
ينضب معينها، أن العود ال كرامة له إال 
في حزمته، أن احلياة ال تعرف الهدايا 
املجانية، فكل منحة مبحنة وكل درس 
بثمن، أن االنحناء عار وأنني كاألشجار 
ال أموت إال واقفا، أن الغاية ال ميكن 
أن تبررها الوســيلة، وأن الوطن هو 
الرقم األصعب الذي ال يقبل املساومة 

وال يعرف احلياد. 
علمتني أمي أن أنشغل بنفسي وال 
انشغل بشؤون اآلخرين، أن االنتظار 
ضعف واالشتياق خذالن، أن الرجولة 
واحلب أفعال، وأن من يحبك يضعك 
وكل ما يهمــك أولوية في حياته، أن 
احلياة وإن طالت قصيرة، وأن الصدق 
واألمانة في حياتنــا يجب أن يكونا 

أسلوب حياتنا وخارطة طريقها. 
هكذا قالت أمي وهكذا علمتنا، لكنها 
لم تعلمنا ماذا نفعل بعد الرحيل، كيف 
نقاوم االشتياق وقسوة وبرودة األيام 
بدونها؟ رحلت أمي وبقيت كلماتها.. 
غابت عــن عيني وذكراهــا العطرة 
ومواقفها وضحكاتها وابتساماتها ال 

تفارقني. 
للمرة األولــى يأتي عيد األم من 
دونك وأنا ال أعرف ملن اقدم الهدية، 
يا وطن كان يسعني عندما تضيق بي 
األمكنة، كل عام وانت تاج على رأسي 
حتى وان فرقنا املوت.. كل عام وأنت 

فريضتي احلاضرة وإن غبت.
كل عام وأنــت الفرحة لكل يوم، 

ومفتاح الرضا وباب املغفرة. 
اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات 
أهل اجلنة.. اللهم ارحمها رحمة واسعة 
وجتاوز عن سيئاتها وزد في حسناتها.

٭ خالصة الكالم: ماتت التي كنت ترزقني 
وترحمني يا ربي من أجلها، فوفقني 
ألعمل عمال صاحلا ترزقني وترحمني 

من أجله.

بعد:  تعد تقنية التعرف على الوجوه مثيرة 
للجدل ألن األبحاث أظهرت أنها غالبا ما 
تكون غير دقيقة. وفقا لتقرير مجلس 
أبحاث السرقة في الواليات املتحدة، فإن 
أسوأ التقنيات لديها معدل خطأ يصل إلى 
٣٥٪ عند مسح وجوه النساء ذوات البشرة 
الداكنة، وأقل من ١٪ في حالة الرجال ذوي 
البشرة الفاحتة. وذلك ألن اإلصدارات 
الســابقة من اخلوارزميات مت تدريبها 
باســتخدام صور املشاهير من الذكور 
واإلناث. هذا وحتظر مدن مثل ســان 
فرانسيسكو ومينيا بوليس وبوسطن 
على الشرطة استخدامه. وتوقفت شركات 
مثل أمازون ومايكروســوفت عن بيع 

التكنولوجيا للشرطة.
٭ أين يكمن التحدي؟

بداية وباء كورونا واجهت التكنولوجيا 
صعوبة جديدة، عندما بدأ اجلميع فجأة في 
ارتداء الكمامات. حتسنت معدالت الدقة 
مع قيام الشركات بتدريب خوارزمياتها 
على الوجه باستخدام األقنعة، لكن معدالت 
النجاح التزال تتباين على نطاق واسع، 
حيث تتراوح بــني ٦٠٪ و ٩٩٪ (املعهد 

األميركي للمعايير والتكنولوجيا).

احلوارات املجتمعية املوسعة واملتخصصة، 
وال يكفي فقط تقدمي البرنامج إلى مجلس 
األمة أو أن يكون في صورة وثيقة فاخرة 
الطباعة وجيدة الصياغة توضع على املكاتب 
وال يشارك بها املجتمع صاحب املصلحة 
واملستفيد الرئيسي من التنمية التي بال 
شك هي الهدف األسمى للدولة ولرؤية 

الكويت املستقبلية ٢٠٣٠.
أن يقوموا  ويجب على احملافظــني 
بأدوارهم في التسويق والتوعية ببرنامج 
عمل احلكومة ومحاوره ومردوده املتوقع 
بعد التنفيذ على جودة اخلدمات واالقتصاد 
وعلى التنمية الشــاملة وعلى مؤشرات 
الصحة والتعليم واالقتصاد وسهولة هذه 
اخلدمات وجودتها، وتشجيع التنافس بني 
احملافظات لتحقيق أهداف وغايات البرنامج 
الذي يجب أن يحظى بالدعم والتأييد من 
جميع قطاعــات املجتمع بعد التوعية به 

وتشجيع املشاركة املجتمعية فيه.

التعرف على بعض األمراض اجلينية. 
كما ميكن للمتاجر االستفادة من هذه 
التقنيات أيضا بتحليل وجوه ومشاعر 
املســتخدمني لدى املرور أمام منتجات 
معينة للتعرف ما إذا كانت تعجبهم أم ال.
ومن هنا أصبحت تقنية التجسس 
اإلشكالية الشــائعة بني سالسل البيع 
بالتجزئة في الواليــات املتحدة. فعلى 
 Macy›s املثال، تستخدم شبكة سبيل 
تقنية التعرف على الوجه املثيرة للجدل 

ملكافحة ارتفاع حوادث السرقة.
٭ اعتقاالت للناس باخلطأ.. تقنية لم تنضج 

الرأي أدوارهم املتوقعة للحديث بصراحة 
ووضوح عن برنامج عمل احلكومة، وأن 
يقــوم التلفزيون واإلذاعة الرســميان 
بدورهما الرائد في هــذه املهام التي ال 

تقل أهمية عن وضع البرنامج ونشره.
وأعتقد أن البرنامج يجب أن يتسع 
جلميــع اآلراء واخلبرات من خالل تلك 

نسبة ٩٩٪ في أقل من ٥ ثوان. ومت تطوير 
هذه التقنيــات لدرجة أعلى، حيث بات 
التعرف على مشاعر صاحب  بإمكانها 
الوجه مــن صورة ثابتة له، وحتديد ما 
إذا كان سعيدا أم غاضبا أم مضطربا، 

وغيرها من املشاعر األخرى.
وميكن أن يستفيد القطاع الصحي 
من هذه التقنيات من خالل حتليل وجه 
املســتخدم والتعرف على تطور حالته 
املرضية أو تعافيه منها وفقا ملالمح وجهه 
في األمراض التي تظهر عالماتها على 
وجه املستخدم، إلى جانب قدرتها على 

أفراد املجتمع هو أحــد عوامل النجاح، 
ولذلك فإنني أدعو إلى حوارات مجتمعية 
ال تتوقف عن هذا البرنامج، وبناء كيانات 
قادرة باملجتمع على املشاركة الفعالة في 
متابعته من املتخصصني وأصحاب اخلبرات 

في جميع املواقع.
وأرجو أن يكــون للزمالء من كتاب 

في بداية وبــاء «كورونا» واجهت 
شــركات التكنولوجيا صعوبة جديدة، 
عندما بــدأ اجلميع فجأة فــي ارتداء 

الكمامات!
ما هي تقنيات التعرف على الوجه؟

تعمل تقنيــات التعرف على الوجه 
بتحليل الوجه البشري في الصور، ومن 
ثم حتويل ذلك إلى بيانات رقمية وفقا 
ملزايا موجودة في كل وجه «مثل املسافة 
بني العينني، وطول األنف، وشكل محيط 
الشفاه، وغيرها»، ومن ثم مطابقة الوجه 
مع صورة لصاحب اجلهاز إن كان فردا، 
أو مع صور في قاعدة بيانات للوجوه في 
القطاعات األخرى. وميكن استخدام هذه 
التقنية للتعرف على شخصية صاحب 
الوجه أو للتأكد من أنه ميتلك الصالحيات 
الكافية للدخول إلى موقع ما أو استخدام 
جهاز ما. وتتــم هذه العملية في أجزاء 
من الثانية، وصوال إلى بضع ثوان وفقا 

لدرجة التحليل التي يقوم بها النظام.
في العام ٢٠١٨، نشرت دائرة التقنية 
والعلــوم التابعة ملركــز األمن القومي 
األميركيــة نتائج اختبارات لـ ١٢ تقنية 
للتعرف على الوجه، حصل أعالها على 

برنامج عمل احلكومة الذي مت وضع 
إطاره العام ومالمحه وتوجهاته من اجلهات 
املختصة، يجب االهتمام بنشره وتسويقه 
بأسلوب مبسط يوضح األهداف والعائد 
املتوقع على املجتمع وخصوصا مع القضايا 
ذات الصلة باخلدمات العامة مثل التعليم 
والصحة، ويجب أن تقوم وزارات الدولة 
وبصفة خاصــة وزارة اإلعالم بوضع 
برامج توعية وتسويق وترويج لبرنامج 
عمل احلكومــة دون تعقيد أو مزايدات، 
وكذلك يجــب أن يكون لإلعالم الوطني 
غير احلكومي دوره في شرح البرنامج 
باألساليب املختلفة واألدوار املتوقعة من 
جميع فئات املجتمع، حيث إن أي تقصير أو 
تراخ في تسويق البرنامج حتما سيؤثر على 
فرص جناحه في حتقيق أهدافه املرجوة.

ومهما كان البرنامج موضوعا مبهنية 
وحرفية من جانــب املتخصصني، فإن 
الوصــول ألهدافه ومردوده على جميع 

ملن يهمه األمر

ال يا سادة.. هذه 
ليست أطباعنا 

وتقاليدنا وسلوكنا
s.sbe@hotmail.com سالم إبراهيم السبيعي

قلم ونون

صاحب 
البدلة 

احلمراء
@imandashttiإميان حيدر دشتي

بالتعديالت األخيرة برفع  فيما يتعلق 
ســن التقاعد، وهذا مــا مت رفضه من 
قبل النواب وإعادته للجنة املالية ملزيد 

من الدراسة.
نتمنى أال تكون هذه التعديالت سببا 
في تعطيل املنحة وأال يكون مصيرها 
كمصير مكافأة الصفوف األمامية التي 
لم تصرف إال بعد معاناة رغم الوعود 

احلكومية املتكررة لصرفها.
يجب على اللجنة املالية إيجاد آلية 
معينة لتحسني دخل املتقاعدين بتعديالت 
ال تضر وضع املؤسسة املالي مثل زيادة 
املعاش ٥٠ دينارا سنويا بدال من ٢٠ وهذا 
ما نأمل حتقيقه خالل اعتماد التعديالت 

اخلاصة بقانون املتقاعدين.
شــكرا لصاحب املبادرة والتوجيه 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
الذي لوال حرص سموه ودعمه وتوجيهه 
ملا جاءت هذه املنحة التي ستحل العديد 
من مشاكل احلياة الصعبة لهذه الفئة، 
ونحن مقبلون على شهر اخلير والعبادة.

ونقول لسموه جزاك اهللا خيرا على 
هذه اللفتة الكرمية، ودائما الكرمي ال يأتي 

إال بخير وانت اخلير كله.

والزيادة السنوية البالغة ٢٠ دينارا، إضافة 
إلى مميزات أخرى عرضتها احلكومة 
على املجلس متهيدا العتمادها واإلسراع 

بالعمل على تطبيقها.
املطلوب من احلكومة ومجلس األمة 
إقرار املنحة التي أمر بها سموه والتي ال 
حتتاج إلى دمج مع أي تعديالت أخرى 

تؤدي إلى تعطيلها.
األولى على احلكومة حتديد صرف 
املنحة، ومن ثــم النظر في التعديالت 
األخرى املقدمة من قبلهم، والتي حتتاج 
إلى مزيد من التريث والدراسة خصوصا 

وإمنا جاءت من باب املسؤولية، وحرص 
القيادة السياســية، حفظهم اهللا وأدام 
عليهم الصحــة والعافية، على توفير 
احلياة الكرمية للمتقاعدين وحتســني 

وضعهم املعيشي.
وقد حرك التوجه السامي من سمو 
ولي العهــد، حفظــه اهللا، عجلة دعم 
املتقاعدين حيث خصص مجلس األمة 
جلسة خاصة للنظر في وضع املتقاعدين 
وســبقها كذلك إعالن احلكومة بإقرار 
العديد من املزايا التي سيعود نفعها على 
املتقاعدين، ويأتي على رأســها املنحة 

نبارك إلخواننا وأخواتنا املتقاعدين 
على املنحة النقدية التي جاءت مبباركة 
وتوجيه من ســمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد، حفظه اهللا.
فقد طلب سمو ولي العهد خالل لقاء 
سابق من أعضاء جلنة استثمار أموال 
للتأمينات االجتماعية  العامة  املؤسسة 
االهتمام باملتقاعدين واتخاذ كل السبل 
التي جتعلهم شركاء، ومستفيدين بأرباح 

املشاريع التي ستصب في صاحلهم.
هذه املكرمة والدعوة السامية جاءت 
مبباركة من سموه لرفع العبء عن عاتق 
هــذه الفئة التي بحاجــة إلى مثل هذا 
التوجيه الســديد من القيادة احلكيمة 

التي تشعر مبعاناة وحاجة أبنائها.
يجب على التأمينات بعد هذه املبادرة 
الكرمية التحرك سريعا لصرف املكرمة 
وإصدار قوانني الحقة تساهم في حتسني 
الوضع املعيشــي للمتقاعدين بزيادة 
الرواتب التي لم تشهد أي زيادة سوى 
٣٠ دينارا كل ٣ ســنوات رغم األرباح 
الكبيرة التي حتققها املؤسسة في كل 

سنة مالية.
مكرمة مشعل اخلير لم تأت من فراغ 

إطاللة

شيخ الكرم 
مشعل األحمد

khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

رؤى اقتصادية

بالتجزئة.. 
والتقنيات احلديثة

hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

ألم وأمل

تسويق برنامج 
عمل احلكومة 

اجلديد
د.هند الشومر

والدراسات االقتصادية في مجال التنمية 
والنفط، حتى وصلت للكتابة عن أزمات 
املوارد فــي الوطن العربــي ١٩٨٩، بل 
كانت لهــا وقفات عبر بحوث عن (املرأة 
اخلليجية ومشاركتها في القوى العاملة) 
عام ١٩٩٠م ذاع صيتهــا مبا قدمته من 
إجنازات وإصدارات ومؤلفات.. أثرت بها 

املكتبة الكويتية واخلليجية والعربية.
العديد من  نالت د. ســعاد الصباح 
التكرميات وأذكر بعضها، ونحن نتحدث 
عن امرأة كويتية رائدة في مجاالت مهمة 
في الكويت.. فقد حصلت على درع من 
جمعيــة االقتصاديني الكويتية، وجائزة 
الدولة التقديرية لآلداب والفنون وسميت 
على اســمها احدى املدارس الثانوية في 
الكويت، وحصلت كذلك على درع اإلبداع 
النسائي العربي من وزارة الثقافة التونسية، 
في تونس ووســام االستحقاق اللبناني 
املذهب من الرئيــس اللبناني، في لبنان 
درجة الزمالة من كلية سانت كاترين بجامعة 
أكسفورد، في لندن، رئيسة شرف جلمعية 
بيادر النسائية الكويتية - األميركية، لتكون 
سعاد الصباح رمزية الشعر واألدب عامليا.

هذه األرض من املاء إلى املاء .. لنا
ومن القلب إلى القلب .. لنا

ومن اآله إلى اآله .. لنا
كما ضربت دروب األدب في محاكاتها 
الشعرية لرفيق عمرها حتى بعد الرحيل، 
رحمه اهللا، في شعرية ونثرية حتمل بعض 
أسرار املرأة التي تعظم في عني اإلخالص 

والوفاء لزوجها.
ال تنتقد خجلي الشديد

فإنني بسيطة جدا وأنت خبير
إلــى جانــب الكثير مــن البحوث 

األدبية  املنتديات واجللسات وامللتقيات 
مع رفيق دربها الراحل الشــيخ عبداهللا 

املبارك الصباح، رحمه اهللا.
وتغنت بآالم الوطن فكانت العصفور 
اجلريح الذي غرد خارج الكويت عام ١٩٩٠ 
عبر برقيات عاجلة إلى وطني عام ١٩٩٠م، 
ومقاالت «هل تسمحون لي أن أحب وطني» 
عام ١٩٩٠م، وكانت قصيدتها بلسما على 
جراح الوطن الذي أثخنه غدر العدو الغاشم 

على الكويت بقصيدة..
نحن باقون هنا

وعبرت رائدة الشعر العربي احلديث 
والكويتي األصيــل والقومي الثابت إلى 
استحقاقها األدبي والتاريخي عامليا، أمام 
األمم املتحدة لتكون ابنة الكويت األديبة 
والشــاعرة الشيخة د. ســعاد الصباح 
الشخصية العربية ليوم الشعر العربي، 
إذ مت اختيارها في يوم االحتفاالت السنوية 
في٢١ من مارس في كل عام.. في الدورة 
الثالثني خالل انعقاد املؤمتر العام لألمم 

املتحدة «أولسكو».
اذ يعتبر املؤمتر مساحة للشعر وفرصة 
لتكرمي الشعراء وإلحياء التقليد الشفهي 
لألمسيات الشعرية، ولست هنا للحديث 
بالتفصيل عن تاريخ وتطور فصول هذا 
املؤمتر الســنوي ولكن.. ملاذا اختيرت 

د.سعاد الصباح؟
د.ســعاد الصباح رائدة في مجاالت 
عدة، متتعت شخصيتها اإلبداعية بالريادة 
والعمل علــى النهوض باجلانب الثقافي 
النسوي واالقتصادي الوطني، فهي منوذج 
املرأة الكويتية العربية املثقفة التي متيزت 
بشاعريتها وشفافيتها بالعمل في مجال 
حقوق املــرأة والطفل من خالل حضور 

سلطنة حرف

سعاد الصباح 
رمزية الشعر 

واألدب عامليًا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي


