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مقالة املقاالت

شكوى للقوى العاملة

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

حديث اجلمعة

 محمد العويصي

منذ أن أعلن الرئيس األميركي األســبق أوباما عن استراتيجيته 
اجلديدة باالجتاه شرقا حملاصرة الصني وتخفيف الواليات املتحدة 
لتواجدها والتزامها العســكري واألمني في منطقة اخلليج العربي، 
استمرت اإلدارات األميركية املتعاقبة في تطبيق هذه االستراتيجية 

حتى وقتنا احلالي.
ولكن يبدو أن البيئة األمنية الدولية اختلفت كثيرا في السنوات 
األخيرة، فلم يعد التحدي األمني الصيني «الناعم» وحده في الساحة، 
بل ظهر وبطريقة مباشرة التحدي األمني الروسي «اخلشن»، واملتمثل 
في مقاومة متدد حتالف «الناتو» شرقا، وكانت النتيجة احلرب الدائمة 

منذ بضعة أشهر بني روسيا وأوكرانيا.
ومن نتائج احلرب الروســية- األوكرانية ارتفاع أسعار الطاقة 
بشكل كبير جدا، بسبب املقاطعة االقتصادية األوروبية ملوسكو والتي 
شملت إمدادات النفط. ولذلك، استدارت اإلدارة األميركية إلى املنطقة، 
وبالتحديد لدول مجلس التعاون اخلليجي وعلى رأسها السعودية، 
ألنها من الدول القالئل التي متتلك فائضا في إنتاج البترول وبالتالي 

تستطيع تخفيض أسعاره املرتفعة جدا.
لذلك، أعلن البيت األبيض عن زيارة الرئيس األميركي بايدن إلى 
الســعودية واجتماعه مع القادة اخلليجيني، رغم ما أصاب العالقات 
األميركية- السعودية من فتور في اآلونة األخيرة، إال أن الدور السعودي 
واخلليجي القيادي في حتالــف «أوپيك بلس» فرض على الواليات 
املتحــدة األميركية إعادة النظر في عالقاتها. وها هو البيت األبيض 
يؤكد متانة العالقات االستراتيجية مع السعودية والتي امتدت لعقود.

وكما هو معلن سيناقش في قمم الرياض، استقرار أسواق الطاقة 
ودعم إيران للميليشيات اإلرهابية وبرنامجها النووي ومتديد الهدنة 

في اليمن وقضايا أخرى.
ويبدو أن بعض هذا التفاهمات بدأت في التفعيل على أرض الواقع، 
فمن اجلانب السعودي واخلليجي «أعلنت (أوپيك بلس) زيادة إنتاج 
البترول مبقدار ٨٠٠ ألف برميل في اليوم بخالف الزيادة التي كانت 
مقررة سابقا وهي ٤٠٠ ألف برميل»، كما أعلنت استعدادها لتغطية 
النقص من البترول الروسي، بينما من اجلانب األميركي «كان عدم 
التنازل في مفاوضات النووي اإليراني والتمسك بالضمانات لعدم 
امتالك إيران للسالح النووي وعدم تدخلها في شؤون دول املنطقة 
وتهديدها لها»، مــا أدى إلى وقف املفاوضات وتشــديد العقوبات 

االقتصادية على إيران حتى تنصاع.
ختاماً، اتضح للواليات املتحدة األميركية أهمية املنطقة وخطورة 
التخلي عن احللفاء اخلليجيني الذين رمبا يتجهون إلى تقوية عالقاتهم 
مع روســيا والصني، بينما لو استمرت الواليات املتحدة في دورها 
كضامن رئيسي ألمن دول اخلليج وحرية املالحة فيه، ستتمكن من 
السيطرة على الوقود املتجه إلى الصني املستورد الرئيسي لبترول 

دول اخلليج.
اخلالصــة: ال حل أمام الواليات املتحــدة إال بتعزيز عالقتها مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي ودعمها عســكريا وسياسيا لتحقيق 
االستقرار اإلقليمي، باإلضافة إلى الدور االستراتيجي لدول املنطقة 

في مجال الطاقة.

تتنوع نوائب الدنيا وأحزانها من فرد آلخر، فليس ما يؤملك يؤلم 
غيرك، فقد يكون ما آملك وأحزنك شيئا تافها بالنسبة آلخرين، ألن 
البعض ال يكترث باملشــاعر، فأغلب ما يعني معظم شعوب العالم 
هو املاديات والســلطة، وآخر ما يفكرون به هو األشخاص الذين 

يحبونهم، باختصار ألن لغة احلب أصبحت عمله مفقودة اليوم.
فاحلب ال يجتمع مــع االنتقام حتى لو كان من أحببت جرحك 
بسكني، وحتى لو كان الغدر من أكثر ما حتب، فدائما احملب يسامح 
ويعفــو، وإن لم يجد له مكانا في قلب من يحب رحل عنه بصمت 

وال يؤذيه ألن االنتقام ال يجتمع مع احلب أبدا.
وقد تكون هناك قضية مؤرقة لكثير من نساء العالم وال يسلط 
اإلعالم الضوء عليها وهو فراق املرأة للرجل الذي أحبته، فإما أن 
تفــارق رجال أحبته حبا عفيفا واتقت اهللا في حبها، أو أنها فارقت 
زوجها، فهذا شــعور يؤرق املرأة ويؤملها ويجرحها، ألنه إذا كان 
السواد األكبر من النساء اليوم يفكرن في املال والسلطة، فمازالت 
هناك نساء خيرات يفكرن بطريقة جداتنا وال يرغنب بتقلد السلطة، 

بل يتمنني سلطة وقوامة الرجل الصالح عليهن.
وإلى مثل هؤالء النساء اللواتي لم يلوث املال عقولهن ومازالت 
قلوبهن خيرة أهديهن هذه األبيات التي احكي بها عن معاناة شريحة 

كبيرة من النساء اللواتي قلوبهن عامرة باخلير.
نظمت إليك الشعر والشعر منك يبكيني

أمللم في ثنايا الشعر عن حلن يداويني
من جرح حبيب مفارق فمن سواه يداويني

ومن سواه يضيء شمعة احلب بوجداني
من بعد سنون مضت من الوحدة واحلرماني

وما عساي أن أفعل بقلب لم يهوى سواك
ولم تدمع العني قبلك على الفراق

ولم ينظم القلم الشعر ألحد سواك
فبني كل عزيز هناك عزيزا واحدا حقا نغليه

وفي ثنايا القلب نخفيه
وال نبكي من حرقة الشوق إال عليه

فهل حقا انت غدا مغادر
إلى ارض بعيدة إليها ستهاجر

وتسكن أنت وحيدا في تلك الديار
بال رفيق في تلك األرض يغليك

ومن وحشة سواد الليل يسليك
وتتركني أنا في هذه األرض بال حبيب أو عزيز

فمن سواك سيخفف ألم وجداني
أتظن أني سأجد بعدك قلبا حنونا يهواني

فهل حقا قررت الرحيل
هل حقا سيغيب وجهك املشرق عن سمائي

ليتساوى بعدك ليلي بنهاري
وينطفئ بغيابك بريق عيناي

فتمضي السنون وأنت عني بعيد
وينحر ألم فراقك جسدي من الوريد إلى الوريد

فتسيل دموعي ويحرق الدمع وجنتي من اللهيب
فهل حقا لن أراك من جديد

فيضيع عقلي في سماء فسيح
فأسرح في ذكرى ماض بعيد

كنت أنت في روايتي ذلك الرفيق
توأم القلب وبلسم جلروح زمان بعيد

فقلي هل لي بعدك من خليل
وانت اخلل واخلليل

وهل لي بعدك من هوى
وأنت الروح والهوى

فهل حقا لن أراك من جديد
نفارق في اليوم العديد العديد

وال نبكي إال على وداع احلبيب الوحيد

هذه األبيات حتكي معاناة كل امرأة حال الزمان بينها وبني الرجل 
الذي أحبته فيحترق قلبها من الشوق واأللم، ونسأل اهللا إال يفرق 
بني املتحابني في اهللا، وأن تغمر الســعادة القلوب الطاهرة، فدائما 
اهللا سبحانه يبتلي عباده مبا يحبون وأكثر النوائب في الدنيا هي 
احلروب واملوت واملرض وفقد العزيز، أسأل اهللا أن يبدل احلال ملا 
هو أفضل، ورســالتي لكل رجل متى ما وجدت امرأة تبكي عليك 

فتمسك بها، فاحلياة ال متنحنا احلب الصادق دائما.

«خواطر» شــيخ املقــاالت الوفي 
الزميــل القدير يوســف عبدالرحمن 
يوم اجلمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ م للمحيط 
الوطني داخل أعماقه تضمنت نصيحة 
املخلص بــال تكلف، كما هو حال أهل 
الديرة بكل نسيجها سابقها والحقها، 
بقصد اإلشارة لتميزها كما كانت وكما 
يرجى لها «كويت العز والكرامة والنخوة 
املعروفة»، وتزامنت رسالة  والشهامة 
(بومهند) واعداد خواطرنا  أســتاذنا 
بسابق طرحها، والتزال أشبه بنجوم 
كرة القدم وغيرها تقوم بقمة نشاطها 
إلعداد هجمــات مدروســة تهديفها 
«خارج املرمى، أو بالعارضة، أو القائم، 
دون تســجيل هدف متعوب عليه وال 
حتتسب نقطة فوز أو تعادل مطلوب!»، 
ومواقعها معدودة مرصودة مبيادين 
أثمانها، مستباحة  مشاريعنا، مدفوعة 

أعمالها كالتالي:
٭ مركز فحص العمالة اليتيم وطوابير 
وافديه ومواطنيــه حتت أجواء بلغت 
حرارتها في الشمس ٥٥ ٪، أليس من 
األفضل توزيعها عبــر مراكز مماثلة 

مبناطقها الصحية؟!
٭ إدارات للجرائم اإللكترونية وتزايد 
أرقامها، لكن دون ردود على طالبيها 

وبجملة «روح وجناوبك الحقا»!
٭ وضع مجالــس إدارات اجلمعيات 
التعاونية املتميزة وحلها بحجة تعيني 
٩ أعضاء خارج إطار االنتخاب وعدم 
خبرة املكلفني كبدائل بالعمل التعاوني 

ما نتيجة هذا القرار!
٭ طوارئ الكوارث البيئية والطبيعية 
وتفعيل دورها كما مت بالهزة األخيرة، 

لوال سمح اهللا تكررت والناس نيام!
٭ مناهج التعثر والتحصيل الدراسي 
وجدية رفضه أو تعديله لألفضل من 
يتولى ذلك لفرز اإليجابي من السالب 
لتحصيل الطالب أهلي وحكومي بأسرع 

توقيت!
٭ تفعيل قوانني املرور للتقيد بضوابطها 
للســالمة العامة من يتفضل بحسمها 
لسالمة املواطن والوافد بالطرق املخنوقة 

بخفافيش الظالم!
الداخلية وجتاهل  الطرق  ٭ «حصم» 
جتهيزها من سنوات غرقة األمطار التزال 
تتجرعها إطارات ســيارات املواطنني 

والوافدين دون حساب!
٭ ميــاه وضوء املســاجد بتحويلها 

ألشجارها على طمام املرحوم!
السياحة والتسلية واجلزر  ٭ مواقع 
املنسية من يجبر خواطر روادها بعد 
هدمها وبيع حديدها وموادها كاملدينة 

الترفيهية وترك أطاللها!
٭ سرعة وحتركات وإضاءات مركبات 
الدفع الرباعي من باملرور يتصدى لها؟!

٭ ملسات وتوجيهات اجلسور العمالقة 
فنيا من يتبرع ويتربع لها!

٭ محطات وقود الســيارات للقطاع 
اخلاص، ملاذا يتكــرر إغالقها بأوقات 

احلاجة لها واجلواب «ما كو وقود»!
٭ وهنــاك كثير من املعانــاة لم يتم 
حسمها واخلســران املواطن بالدرجة 
األولى كوضع العمالة املنزلية وتأرجح 

قراراتها دون تفعيل!
والبركة بدعواتكم إلصالح األحوال 
األخرى بصافرة حكم هجمات خارج 
املرمى بدايتها كنهايتها ٠ - ٠ للطرفني.

مقاولو بناء القسائم في منطقة قرطبة 
وحتديدا قطعة (١)، يبدأون عملهم مع 
عمالهم في منتصف الليل لغاية الساعة 
احلادية عشرة صباحا، مسببني ازعاجا 
للمنازل املجاورة للقسيمة التي تُبنى، 
فال هم يستطيعون النوم، وال أوالدهم 
الذيــن عندهم امتحانات في املدارس، 
وخاصة كبار السن واملرضى يحتاجون 

إلى الراحة التامة وعدم االزعاج.
أحد اجليران ذهب إلى بلدية الكويت 
في الشويخ شاكيا مقاول البناء الذي 
يزعجهم مع عماله ليال، أخبره املوظف 
بأن بلدية الكويت ليســت لها عالقة 
باملوضوع، وعليــه التوجه إلى الهيئة 
العامة للقوى العاملة فهي اجلهة املختصة 

بالشكوى.
لذا، نناشد املسؤولني في هيئة القوى 
العاملة النظر في شكوى اجليران من 
االزعاج املتكرر ليــال، وإلزام مقاولي 
البناء في املناطق السكنية بعدم العمل 
في منتصف الليل حفاظا على سالمة 

وراحة سكان املنطقة.
كما أقترح على هيئة القوى العاملة 
إلزام مقاولي بناء القسائم السكنية، ببدء 
العمل في الساعة السابعة صباحا لغاية 
الســاعة احلادية عشرة صباحا، ومن 
الساعة الرابعة لغاية الساعة الثامنة مساء، 
واقتراحنا يعتبــر من صالح املقاولني 
وعمالهم، ولراحة ســكان املنطقة من 
االزعاج املتكرر يوميا، فهل من مجيب؟!

العالم ومساعديهم والسياسيني من 
رؤساء األحزاب ورجال الدين وأصحاب 
الرأي من الكتاب واملفكرين واإلعالميني 
ومشــاهير «السوشــيال ميديــا» 
ومنظمات املجتمع املدني ومسؤولي 
املدارس واجلامعات واألسرة، يجب أن 
نربي النشء على ثقافة قبول اآلخر 
وأن املجتمعات التعددية التي تعيش 
املجتمعات  التسامح هي  حتت مظلة 
املتحضرة التــي متثل بيئة خصبة 
لإلبــداع والرقي والتقــدم في كل 
املجاالت، وكما يقول احلكيم الصيني 
كونفوشيوس «أن تشعل شمعة أفضل 
من أن تلعن الظالم». نحن نطالب قادة 
دول العالم بأن يستمعوا إلى نداء العقل 
وصوت احلكمة، وأن يشعلوا مزيدا 
من شموع التسامح حتى ال نغرق في 
التطرف واجلهل واإلرهاب،  ظلمات 
عافانا اهللا وإياكم من الغي والضالل 
ورزقنا األمن والســالم واحملبة بني 

اإلخوة في اإلنسانية.

يكــون موعد صرفها محددا، وليس 
مثل مصير مكافأة الصفوف األمامية 
التي مت إقرارها وُعلق صرفها إلى مدة 

طويلة بسبب عدم توافر السيولة.
وبعد إقرار مكرمة الكرمي، نقول 
لسمو ولي العهد شيخ الكرم الشيخ 
مشعل األحمد، شكرا من القلب وكثر 
اهللا خيرك بإنصافك لهذه الفئة العزيزة 
على قلوبنا ألنهم بالفعل هم أحوج لها، 
إضافة لذلك مطلوب من مجلس األمة 
إعادة النظر فــي رواتب املتقاعدين 
والتي لم تطرأ عليها أي زيادات رغم 
األرباح الكبيرة التي حتققها املؤسسة 
بأموالهم، ومنا إلى املسؤولني اخلطوة 
املقبلة يجب أن تشمل تعديال لرواتب 

للمتقاعدين.
أخيــراً هناك تســاؤل مطروح 
ونطرحه على املسؤولني في املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية، هل 
ستشمل املكافأة املتقاعدين العسكريني 
املشاركني في احلروب العربية، حيث 
إنهم حتت مظلة التأمينات ويعاملون 

معاملة املواطن؟

الكويــت التي تــروج لبضاعتها 
مبناســبة مهرجان األلوان وتقوم 
بعمل بعض التخفيضات، لذلك وإلى 
اآلن تصلنــي العديد من الدعوات 
للمشاركة في مهرجان األلوان من 
املعروفة،  التجارية  بعض احملالت 
علما أنها مناسبة دينية هندوسية. 
واحلمد هللا أنه ليس لدينا مثل هذا 
االحتفال الذي قد يســبب أمراض 
احلساســية لآلخرين بسبب رش 
األلوان والعطور على بعضهم بعضا، 
وكذلك فإنــه قد يصعب إزالة تلك 
األلوان مــن املالبس ما يؤدي إلى 

التخلص منها.
ونحمد اهللا أن أعيادنا تخاطب 
العقل واملنطق، فهي تتمثل بالزيارات 
العائلية وتبــادل احللوى وتوزيع 
العيادي على األطفال مما يبهجهم 
ويسعدهم، واحلمد هللا على نعمة 
اإلسالم ألنني ال ميكن أن أتخيل 
أن يلقي شــخص مــا ألوانا على 
مالبســي ويخربها خلف شــعار 

احلرية واملساواة.

األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه.

لدينا في الكويت مساحات كبيرة 
ميكن اســتغاللها بإنشاء املصانع 
واملداجن ومزارع األبقار واألغنام، 
وميكن االستفادة من مقاطعات كاملة 
الزراعية جلميع  إلنشاء احملميات 
أنواع الغذاء، وال أقصد محمية أو 
اثنتني أو ثالثا، بل مناطق تؤسس 
لتكون محميــات طبيعية حاضنة 
ملنتجــات األمن الغذائــي الوطني 
لتحقيق االكتفاء الذاتي بدل االعتماد 

على االستيراد من اخلارج.
إن الكويتيــني ميتلكــون من 
اخلبرات والعلوم الكثير، فاستثمار 
األراضي الشاسعة ومعاجلتها لتكون 
أراضي منتجة ضرورة وطنية في 
الذي نشهده  العاملي  التضخم  ظل 
بارتفاع األسعار والتهديد باملجاعات 

في املستقبل حول العالم.
لقد مّن اهللا علينا مبا قســم لنا 
من املوارد الطبيعية، فلنحافظ عليها 
ونطورها لتكون أحد أسس األمن 
الغذائي في البالد، ولذلك أتساءل: 

الكويت اخلضراء.. حلم أم علم؟!

لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن 
اهللا عليم خبير) ١٣ احلجرات.

في هذا العالم املقبل على كوارث 
وصراعات من أجل البقاء، جند أنفسنا 
في أشــد االحتياج خلطاب التسامح 
والفضيلة وقبول اآلخر وال اختيار في 
ذلك، والدعوة ملنهج السالم والتعايش 
وحرية الرأي والتعبير ومواجهة الفساد 
ومكافحة خطاب الكراهية هو توجه 
إلزامي تقع مسؤوليته على قادة دول 

تصريح لها جاهزيتها إليداع املنحة 
املقررة مبقدار ٣٠٠٠ دينار بعد صدور 
القانون في حسابات أصحاب املعاشات 
التقاعدية انطالقا من الرغبة السامية 
ببذل املزيد مــن العطاء للمتقاعدين 
وجعلهم يســتفيدون من جناحات 
لهم معيشــة  التأمينات مبا يضمن 

كرمية.
هذا التصريــح مبنزلة تعهد من 
املؤسســة بســرعة صرف املكافأة 
بعد صــدور القانون والذي نأمل أن 

امللونة وغالبا من ألوان الطيف، ألوان 
قوس قزح، ويرشون على بعضهم 
بودرة ملونة ويتم تلطيخ الوجوه 
باأللوان وإلقاء األلوان واألصباغ على 
بعضهم بعضا ورمي العطور واملياه 
على البعض وقد يكون من الصعب 
إزالة األلوان من املالبس وكذلك فقد 
تكون بعض األصباغ ضارة وتسبب 

اإلصابات للمتراشقني بها.
وأنا أســتغرب أن هناك العديد 
التجارية في  من بعض احملــالت 

الســلبية، كون الكويت تفتقر إلى 
قطاع السياحة.

إن التلــوث البيئي في الكويت 
تتصاعــد وتيرته ممــا يؤثر على 
صحة املواطن واملقيم، فالتخضير 
والتشجير خط أول حلماية الكويت 
من امللوثات والغبار اجلائح حلدودنا، 
واألبخــرة املتصاعدة من املصانع 
والسيارات، أين هم أصحاب املبادرات 
التطوعية من الشباب الكويتي؟ ومتى 
تطبق املشاريع املعطلة؟ كما ال ننسى 
أن تخضير الكويت كانت رغبة سامية 
من املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 

آمن مــن نيران الكراهية التي تطول 
اجلميع بال انتقاء.

خطاب الكراهيــة مناف للفطرة 
السوية في املجتمعات اإلنسانية، وال 
جتد هذا اخلطاب الكريه في املجتمعات 
التعددية التــي تصاحلت مع املنطق 
واســتوعبت احلكمة من هذا التنوع 
واالختالف، وذلك مصداقاً لقول اهللا 
تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 

على إقرار املكافأة والبالغة ٣٠٠٠ دينار 
تصرف جلميع املتقاعدين وأصحاب 

األنصبة اليوم.
ونحن جننــي ثمار هذه املبادرة 
الكرمية بات من الضروري االستعجال 
في نشر القانون في اجلريدة الرسمية 
بداية األســبوع املقبل حتى يتسنى 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
صرف املكافأة وإيداعها في حسابات 
املتقاعدين قبل نهاية الشهر اجلاري.
املؤسســة ســارعت وأكدت في 

الطبيعة، وهي املاء والرياح والنار 
والتــراب. ويحتفل بهذا العيد في 
العديد من الدول اآلســيوية التي 
تنتشر فيها الطائفة الهندوسية وفي 
مقدمتها الهند، وكذلك ســريالنكا 
وبنغالديش وباكســتان ونيبال، 
باإلضافة إلى جنوب أفريقيا والدول 
األخرى التي تضم الكثير من التابعني 

للطائفة الهندوسية.
وفي هذا االحتفال يخرج الناس 
إلى الشــوارع ليالً مرتدين الثياب 

الكويت التي تواجه التحديات بسبب 
صحراويتها.

ناهيــك عن التشــجير وفتح 
املناطق  مشــاريع احلدائق فــي 
الكويتية، وفي احلقيقة لطاملا تطلعنا 
إلى جهود أكبر للهيئة العامة للبيئة 
والهيئــة العامــة للزراعة والثروة 
الســمكية ومعهد األبحاث العلمية 
في التعاون بعكس الوجه احلضاري 
الكويت من خالل احلدائق  ملناطق 
العامة واملشاريع البحثية املدروسة، 
التي من شأنها إدخال البهجة على 
قلوب املواطنني، واحلد من الظواهر 

«كل ظالم الدنيا ال يســتطيع أن 
يطفئ نور شمعة واحدة»، حكمة بليغة 
تذكرتها مع اقتــراب «اليوم العاملي 
الكراهية»، والذي  ملكافحة خطــاب 
خصصت له منظمة األمم املتحدة في 
سجالتها يوم الـ ١٨ من يونيو من كل 
عام بــدءاً من هذا العام ٢٠٢٢، وذلك 
استجابة ملقترح من اململكة املغربية، 
وهذا ليس باملســتغرب عن املغرب 
الشقيق، واملعروف بثقافته املنفتحة 
على العالم والتعايش كأديان سماوية 
ربانية في تناغم وتســامح وتعددية 
انعكست باإليجاب على استقرار وأمن 

املجتمع املغربي.
وإحقاقاً للحق، فإن دعاة السالم 
والتعايش والتســامح يجنون ثمار 
دعوتهم غير مبالني بخطاب الكراهية 
الذي يفسد املجتمعات وال يصلح أبدا 
وهو رهان خاسر للجميع، ألن خطاب 
الكراهية دائرة جهنمية من األكاذيب 
واألوهام التي يضخها أصحاب القلوب 
املريضة الذين يعتقدون أنهم في مالذ 

املتقاعدين  أخيراً مت إقرار منحة 
التي طال انتظارها بســبب إجراءات 
حكومية ساهمت في تعطيلها طوال 
األشهر املاضية من خالل ربط متريرها 
مع تعديالت جديدة أخرى على قانون 

التأمينات.
املبــادرة الكرمية جاءت مبباركة 
من ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا وأدام عليه لباس 
الصحة والعافية، لتلمس سموه حاجة 
املتقاعديــن وإلشــراكهم في أرباح 

مؤسستهم.
سبق أن طلبنا من مجلسي الوزراء 
واألمة حل مكافأة املتقاعدين واإلسراع 
في إقرارها ومتريرها، إما من خالل 
قرار حكومي أو الدعوة جللسة خاصة 
التعديالت  إلقرارها بعد فصلها عن 
احلكومة الطارئة على قانون التقاعد 
والذي متت إحالته إلى اللجان ملزيد 

من الدراسة قبل إقراره.
مجلس األمة جتــاوب ودعا إلى 
املقابل استجابت  جلسة خاصة، في 
احلكومة وعقدت اجللسة ومتت املوافقة 

هولي أو عيد األلوان أو مهرجان 
األلوان، هو مهرجان شعبي هندوسي 
يحتفل فيه بالهند، خاصة وهو في 
األساس احتفال مبوسم احلصاد 
وخصوبة األرض، غير أن له جذورا 
دينية مرتبطة ببعض األســاطير 
الهندوسية التي حتكي عن إحراق 
هوليكا شقيقة ملك الشياطني، ومن 
هنا جاءت التسمية «هولي» والتي 
تعني املقدس. وفي بعض الروايات 
تقول إن هذا االحتفال يعود إلى اإلله 
كريشــنا، حيث إنه أصابته الغيرة 
الشديدة من بشرة رادا توأم روحه 
اللون األبيض، وعندما ذهب  ذات 
لوالدته ليشــتكي من ذلك بسبب 
لون بشرته الداكن فاقترحت عليه 
والدته أن يــرش وجه رادا باللون 

الذي يريده.
ورواية أخرى حتكي أنه يعود 
إلى األساطير املعروفة عند الهندوس 
والتي حتكي عن اإلشعاع املنتشر 
في الوجود لكل أنحاء األرض حتى 
تكمل العناصر األربعة املوجودة في 

مرت علينا ذكرى اليوم العاملي 
للبيئة في اخلامس من الشهر اجلاري، 
وهي مناسبة دولية يحتفل بها العالم، 
ولست بصدد احلديث عن املناسبة 
بقدر رغبتي في احلديث عن مستقبل 
البيئة في الكويت، والتي تشهد تلوثا 
متصاعدا ملموســا ال سيما البيئة 

البرية والبحرية واجلوية.
لقــد تعودنا أن نشــهد صيفا 
يتزامن واملفاجآت والظواهر، ومنها 
انتشار الغبار القادم عبر احلدود، 
وتلك الظواهر متكررة، وكثيرا ما 
كتبت عن ضرورة تخضير العاصمة 
الكويتية، بل وضرب حزام أخضر 
كثيف حول احلدود الكويتية على 
اختالفها اجلغرافي، واحملافظة على 
اللحاء النباتي البري الذي يزهر في 

مواسمه.
وعن املزارع في الكويت، شهدت 
من أصحاب املزارع من يعمل على 
تنمية األمن الغذائي في البالد بسبل 
متواضعة واجتهادات شخصية، لكن 
بعض املزارع حتولت إلى استراحات، 
فال إنتاج زراعي يذكر، بل تشجيع 
على الرعي اجلائر الذي يدمر تربة 

صدى األحداث
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