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ومن ق�صائد احلكمة وهي �أبيات يف غاية اجلودة والر�صانة
قوله:
امل��������رء ي������أم�����ل ان ي��ع��ي�����ش
وط��������ول ع���ي�������ش ق�����د ي�����ض�ره
ت���ف���ن���ى ب�������ش���ا����ش���ت���ه وي��ب��ق��ى
ب����ع����د ح����ل����و ال���ع���ي�������ش م����ره
وت�����خ�����ون�����ه االي������������ام ح��ت��ى
ال ي���������رى �����ش����ي����ئ����ا ي�������س�ره
ك�����م ����ش���ام���ت ب�����ي ان ه��ل��ك��ت
وقائل لله دره،وقد متثل ب�أبياته هذه اخلليفة العبا�سي
عبدالله املن�صور قبيل وفاته ولعظم �ش�أن هذا ال�شاعر
كانت ت�رضب له قبة من جلد احمر ب�سوق عكاظ فتق�صده
ال�شعراء وتعر�ض عليه ا�شعارها ومن �ضمنهم الأع�شى رغم
�شهرته وح�سان بن ثابت واخلن�ساء متا�رض بنت عمرو
ال�سلمية ،روى ال�شعبي ان وفد غطفان وقفوا بباب عمر
بن اخلطاب ر�ضي الله عنه فقال لهم :يامع�رش غطفان� ،أي
�شعرا�ؤكم الذي يقول:
حلفت فلم �أترك لنف�سك ريبة
ولي�س وراء الله للمرء مذهب
لئن كنت قد بلغت عني خيانة
ملبلغك الوا�شي اغ�ش واكذب
ول�ست مب�ستبق اخا التلمه
على �شعث اي الرجال املهذب
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مركز صباح األحمد للكلى والمسالك
فكرة امل�رشوع جاءت كرغبة �أمريية،
حيث �أبدى �صاحب ال�سمو ،حفظه الله
ورعاه ،رغبته الكرمية يف �إن�شاء مركز
تخ�ص�صي يف جم��ال الكلى وامل�سالك
ٍ
ٍ
وراق
ع���ال
ال��ب��ول��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى
ي�ضاهي �أرق��ى امل�ستويات العاملية،
حيث �أقيم ه��ذا املركز املتميز وفق ًا
لأحدث املوا�صفات واملعايري العاملية
بالت�صميم والتنفيذ والتجهيزات ،ومت
تزويده بالأجهزة الطبية وامل�ستلزمات
والتقنيات احلديثة ويحتوي املركز
على �� 80سري��ر ًا م��وزع��ة على �أق�سام
حديثة للمختربات وللأ�شعة و�صيدلية
�إلى جانب الأق�سام الإدارية وامل�ساندة
وال��ت��ي مت ربطها بنظام معلوماتي
متطور ومتكامل بني اخلدمات ال�صحية
باملركز.
ويقدم هذا املركز خدمات طبية متميزة

الحياء السياسي

مبا يتفق مع �أحدث التطورات العاملية
وبتقنيات ت�شخي�صية وعالجية تتوافق مع
�أعلى معايري اجلودة الطبية والعالجية.
ويج�سد هذا املركز اخلدمات ال�صحية
والعالجية الراقية التي ترقى �إلى �سمو
اال�سم الذي يحمله املركز وب�إدارة طبية
وعلمية ومهنية متميزة وقيم �إن�سانية
راقية وهيئة متري�ضية كفوءة.
�إن مركز �صباح الأحمد للكلى وامل�سالك
يعترب مفخرة للكويت ،وهو �رصح طبي
وعالجي متميز ،لي�س فقط على م�ستوى
منطقة اخلليج العربي بل على م�ستوى
ال�رشق الأو�سط.
ف�شكر ًا ل�صاحب الفكرة وجلميع العاملني
يف ه��ذا املركز املتميز ،وندعو باقي
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف وطن
النهار �أن حتذو حذو هذا املركز املتميز.
ودمتم �ساملني.

احل��ي��اء �شعبة م��ن �شعب الإمي���ان,
فهو خلق نبيل وتعامل لدى الإن�سان
ويذهب ويزيل ال�شوائب التي تتعلق
على الفرد واملجتمع ،اذا انعدم احلياء
تف�سد احلياة التي ننعم بها ،و�إذا
انعدم احلياء تنعدم معها لذة احلياة
و�سعادتها ويذهب �أثر ال�سعادة عند
فقدان احلياء ،وهو يلعب دور ًا بارز ًا
يف حياة الفرد واملجتمع� ،إن مل يكن
�أهم الأدوار فيها ،ذكرين هذا الكالم
بت�رصيح بع�ض النواب ان �أداء ودور
جمل�س االمة غري قوي و�أ�صبح هام�شي ًا
من ت�رصفات واداء بع�ض االع�ضاء
بتعطيل اجلل�سات ل��ع��دم اكتمال
الن�صاب وخ��روج بع�ض االع�ضاء من
املجل�س اثناء مناق�شة �أي مو�ضوع.
ان��ن��ا فقدنا احل��ي��اء ال�سيا�سي مع
اال�سف ،نعود ل�صلب املو�ضوع وهذا
الكالم يدل على عدم اهتمام مع الأ�سف
بهموم املواطن عمل غري مقبول وغري
منطقي ويجرنا �إل��ى ت�رصيح بع�ض
النواب وه��و :تعطيل دور الربملان
يف العمل الت�رشيعي واملراقبة للأداء
احلكومي ،ان ال�سلطة الت�رشيعية
يفرت�ض ان تكون هي التي تراقب اداء
احلكومة وجميع امل�ؤ�س�سات التابعة
لها ،وهي التي ت�رشع القوانني التي
يفرت�ض ان تطبقها احلكومة وتعمل
بها ،وعلى �سبيل املثال توقف التنمية
امل�ستدامة �سنوات طويلة وتقرير
منظمة ال�شفافية ال��ع��امل��ي��ة عن
الكويت مع الأ�سف يثري الكثري من
عالمات اال�ستفهام واال�ستغراب مع
وجود برملان ود�ستور ودميقراطية
ويكون و�ضع البالد على هذه ال�صورة
من ت�أخر التنمية امل�ستدامة مع
اال�سف ه��ذا �شيء غري طبيعي ومو
معقول ،االم���ور ال ت�ستقيم ملاذا
تت�أخر م�شاريع التنمية؟ وعدم وجود
ق��رار حكومي ووج���ود بريوقراطية
حكومية و�أداء متوا�ضع للربملان،
ان الذي او�صل االع�ضاء الى جمل�س
االمة والكر�سي االخ�رض هو ال�شارع
املمثل بال�شعب الكويتي الذي يراقب
اداء بع�ض �أع�ضاء املجل�س املتوا�ضع
وت�صيبه الده�شة من اداء بع�ض �أع�ضاء
املجل�س.
ما يحدث يف املجل�س يجعل املواطن
يف ح�يرة وه��ل ه��ذه الدميقراطية
وال�شفافية التي نطمح اليها؟!
خ��ت��ام� ًا ن��ق��ول :لقد فقدنا احلياء
ال�سيا�سي ،وان و�صولنا ال��ى هذه
احل��ال��ة ي��دع��و ل�لا���س��ف ،الد�ستور
والدميقراطية اكرب من �أي فرد ولي�س
مرتبط ًا ب���أي اح��د وه��و م�صري امة
وان�سجام وتفاهم وق��در وم�س�ؤولية
�سيا�سية ،مل���اذا �سبقنا العامل
الدميقراطي يف كل امل��ج��االت؟ اوال
حما�سبة النف�س ،وتطبيق القوانني
وال�شفافية والنزاهة واملحا�سبة على
اجلميع بدون ا�ستثناء ،ودمتم.

زاوية أمنية

حمد عبداهلل السريع

قالوا النابغة يا�أمري امل�ؤمنني ،قال :ف�أيكم الذي يقول:

ف�إنك كالليل الذي هو مدركي
و�إن خلت ان املنت�أى عنك وا�سع
خطاطيف حجن يف حبال متينة
متد بها ايد �إليك نوازع
قالوا :النابغة،قال :ف�أيكم الذي يقول:
الى ابن حمرق �أعملت نف�سي
وراحلتي وقد هدت العيون
�أتيتك عاريا خلقا ثيابي
خمافة ان تظن بي الظنون
ف�ألفيت الأمانة مل تخنها
كذلك كان نوح ال يخون
قالوا :النابغة يا �أمري امل�ؤمنني قال :هذا �أ�شعر �شعرائكم
و�إليكم بع�ض ابيات معلقته:
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تعيينات الكبار والتقاعد المبكر
التناق�ض وا���ض��ح يف ق����رارات احلكومة
والتناق�ض وا�ضح يف ر�ؤي��ة بع�ض �أع�ضاء
جمل�س الأمة حني ترف�ض احلكومة املوافقة
على مقرتح اع�ضاء جمل�س الأمة بتطبيق قانون
للتقاعد املبكر مبنح املوظف مميزات مالية
كبرية مع حق التقاعد املبكر ون�ستعر�ض هذا
التناق�ض بني الطرفني.
ت�سابق كبري بني �أع�ضاء يريدون ك�سب ود
الناخب م��ن خ�لال مترير م����شروع قانون
التقاعد املبكر رغم ما �سوف يكبد الدولة
من مبالغ مالية رغم ان املواطن باتت لديه
القناعة انه ي�ستحق احل�صول على �أي مبالغ
متنحه الدولة ب�سبب قيام احلكومة بتقدمي
العطاءات والهبات لدول العامل مبا فيها
بلدان ال نعرف عنها �أي معلومات ولي�ست
لدينا �أي عالقات دبلوما�سية �أو اقت�صادية
معها ،كما ان العديد من اجلهات احلكومية
قدمت امتيازات مالية ملن تقدم باحل�صول
على التقاعد من موظفيها متميزا عن بقية
موظفي الدولة.
التعنت احلكومي موجود ولكنه م�ستغرب
بل و�شديد الغرابة يف قراراته ،فهو يرف�ض
التقاعد املبكر للموظفني ولكنه يحر�ص
على اال�ستعانة واال�ستفادة من جمموعة من
املتقاعدين من كبار ال�سن لأنهم الأق��رب
والأول���ى لأ�صحاب ال��ق��رار وتعيينهم هنا
لي�س لال�ستفادة منهم كخرباء بل تعيينهم
يف منا�صب قيادية بع�ضهم �أحيل للتقاعد من
تلك املنا�صب وبع�ضهم �أحيل للتقاعد لوجود
�شبهات مالية و�إداري��ة م�س�ؤول عنها� ،أما
البع�ض الآخر فعليه احكام ق�ضائية الزالت
منظورة امام املحاكم بتهمة اال�ستيالء على

املال العام.
احلكومة لديها قائمة مبجموعة من اال�سماء
ال تريد التنازل عنهم وم�رصة على تعيني
ه�ؤالء املتقاعدين املوجودين بالقائمة دون
االلتفات الى �أي اعتبارات �أخرى مثل عدم
قدرتهم على العطاء وقلة خربتهم يف املجال
الذي مت تعيينه به لتويل اجلهاز مع عدم
منح ال�شباب �أي فر�صة لتويل تلك املنا�صب
القيادية.
ما يحز بالنف�س ان هناك قيادات �شابة تنتظر
الوقت املنا�سب لتويل املن�صب اال�رشايف
لتجد نف�سها اما باخلارج او ان هناك �شخ�ص ًا
قفز بالبارا�شوت ليتبو�أ املن�صب الذي ظل
يحلم �سنوات طويلة وبذل جهد ًا كبري ًا بانتظار
تعيينه به فقط لأنه ال ميلك الوا�سطة �أو انه
نظامي ومتم�سك بالقوانني.
بع�ض ه ��ؤالء القياديني ممن هم بالقائمة
يتنازل عن تويل من�صب الوزير حتى يعني
كم�س�ؤول بجهاز حكومي بعيد ًا عن امل�ساءلة
ال�سيا�سية ويح�صل على راتب �أعلى بكثري من
راتب الوزير.
احلكومة ت�ستطيع اق��ن��اع امل��وظ��ف ب�أنها
متم�سكة به لي�س من خالل رف�ضها للتقاعد
املبكر ،بل من خالل ت�أكيدها ان كل موظف
�سيح�صل علىحقه يف التدرج الوظيفي وينال
املن�صب الذي �سعى للح�صول عليه دون تدخل
�أو وا�سطة.
هذا القرار �سوف يلغي املطالبات امل�ستحقة
للموظف والتي �ستكلف ميزانية الدولة
مبالغ كبرية و�ستوقف �أع�ضاء جمل�س الأمة
من التدخل يف اعمال ال�سلطة التنفيذية.
وال�سالم عليكم

مشاعر

سالمة أحمد خلف

عائالتنا إلى أين تسير؟
ٍ
زمان
عائالتنا �إل��ى �أي��ن ت�سري؟ ونحن يف
طريقنا مملوء بالذئاب املفرت�سة؟! وقافلة
البيتت�سري مبفردها الى �أين ؟
تيقظوا ،لن يبقى �شيء ا�سمه الأ��سرة كما
يخطط لنا.
�إلى �أين ن�سري؟
بيت خ� ٍ
��ال م��ن امل�شاعر وغ��وغ��ل متخم
بامل�شاعر واحلب.
بيت كل فرد فيه دولة م�ستقلة ،منعزل عن
 ٌ
الآخ��ر ،ومت�صل ب�شخ�ص �آخ��ر ،خارج هذا
البيت ،ال يعرفه وال يقربه.
بيت ال جل�سات ال حوارات ،ال مناق�شات ال
 ٌ
موا�ساة.
تيقظوا ,هكذا بيوت العنكبوت ،واهية.
الأب ال��ذي كانت جتتمع حوله العائلة,
تبدل و�صار «راوتر» الأم التي كانت تلملم
البيت بحنانها ورحمتها ،حتولت و�صارت
ٍ
بيوت الكل م�شغول عن
وات�����س��اب ...يف
الكل.
�إلى اين ن�سري؟
الأب���ن���اء حت��ول��وا م��ن م�����س ��ؤول�ين �إل��ى
مت�سولني.
يت�سولون كلمة �إعجاب من هنا ،ومديح ًا
مزيف ًا من هناك ...وتفاع ًال من ذاك وهذا
وهذه.

رؤية عزيز

عبدالعزيز الشعبان

النشرة الجوية
زم��ان �أ�صبحنا ن�ستجدي فيه احلنان من
الغريب ،بعدما بخلنا به على القريب.
�إلى اين ن�سري؟
الزوجة تعلق على كل من�شورات الرجال
الغرباء ،وتعجب ب�صورهم ال�شخ�صية،
وزوجها بجانبها يرتقب منها كلمة �إعجاب.
وزوج يالطف هذه ويتعاطف مع تلك ،وهن
غريبات بعيدات ،وزوجته بالقرب منه,
ولكنها مل ت�سمع عطفه وال لطفه.
�إلى اين ن�سري؟
�أم تراقب كل العامل يف مواقع التوا�صل،
ال مير من�شور �إال وو�ضعت ب�صمتها عليه،
ولكنها ال تدري ماذا يوجد يف بيتها ,وهل
لها ب�صمة يف �سكينته ومودته؟
�أب يهتم بكل م�شاكل العامل ،ويحلل وينظر
لكل �أح��داث الأ�سبوع ,وهو ال يعلم ماذا
يدور يف بيته ,وال ي�ستطيع حتليل اجلفاف
العاطفي وال��روح��ي يف بيته ,�إل��ى اين
ن�سري؟
�أم يحزنها ذل��ك ال�شاب ال��ذي كتب «�إين
حزين»وهي ال تدري �أن بنتها غارقة باحلزن
وال��وح��دة ,تت�أثر لق�ص�ص وهمية يكتبها
�أنا�س وهميون.
وال��د يخطط لن�صيحة �شابة متر ب�أزمة
نف�سية،وهو ال يهتم بابنته التي تعي�ش يف

�أزمات.
ابن معجب بكل �شخ�صيات الفي�س ،ويراها
قدوة له ،ويحرتمها ويبادلها ال�شكر ملا
ين�رشونه،ووالده الذي تعب لأجلهمل يجد
منه كلمة �شكر وال مدح.
و َ
مل هكذا �صار امل�سري؟
لأننا نبحث عن ر�سالتنا خارج البيت ,نريد
�أن ن�ؤدي ر�سالتنا خارج ا�سوار البيت .مع
الآخرين،مع البعيدين،مع الغرباء مع من
ال نعرفهم.
ما احلل والعالج ؟ �أن نتيقن �أن الر�سالة
احلقيقية هي التي تبد�أ من البيت.
ر�سالتنا تبدا من بيوتنا ويف بيوتنا ومع
�أهلنا.
ولنعلم �أن��ن��ا ع��ن��دم��ا نعمل ع��ل��ى �أداء
ر�سالتنا يف البيت قبل ال�شارع �ستنتهي
�أكرث م�شاكلنا.
للبع�ض نقول ,ر�سالتكم مبد�ؤها يف بيوتكم،
لي�س مطلوبا منكم �أن ت�صلحوا العامل كله,
ولكن لو نظف كل واحد منا بيته لأ�صبح
املجتمع كله نظيفا.
حفظ الله بيوتن ًا من الأذى ،وجمع �شملنا
على التقوى و�أ�صلح حالنا.
اللّهم �أرنا احلق حق ًا وارزقنا اتباعه ,و�أرنا
الباطل باط ًال و�أرزقنا اجتنابه.

�أه�ل�اً بكم معاكم بوحممد يف الن�رشة
اجلوية ،وهي تتمة لن�رشة الأخبار يف
الأ�سبوع املا�ضي  ،لكن ما لدينا اليوم
يف الن�رشة �سيكون خمتلف ًا قلي ً
عما
ال
ّ
ت�شاهدونه من حتليالت جوية يف القنوات
الأخرى  ،ه ّيا لنبد�أ .
هنا يف اخلليج العربي تكونت رياح
حمملة بالغبار لتذهب مهاجرة �إلى مناطق
ّ
جتد لها متنف�س ًا ليتحول هذا الغبار �إلى
رياح حمملة بالهواء النقي بعدما لوثه
الغبار الذي ق ّيد تركيبته النقية  ،فتارة
يق ّيد هذا الريح بغبار العادات و التقاليد
و تارة ينعدم هذا الريح ب�سموم الالحرية
وتقييدها  ،فغرفة املالحة تعتقد �أنها
�إذا ق ّيدت الرياح و جعلتها تختنق دون
اعطائها احلرية حلركتها �ست�ستجيب لها
مرو�ضة فتتحكم بها غرفة املالحة
و تكون ّ
كيفما ت�شاء ولكن تنا�ست هذه الغرفة
�أنها �إذا خزنت هذه الرياح وجعلتها حتت
�ضغط معني �ستنفجر وتتحول �إلى اع�صار
�سيبيد كل ما يف طريقها .
هذا ما ح�صل حقيقة ملن هاجر وترك وطنه
بعدما ذاق طعم �أحكام القوانني املقيدة
للحريات بالكبت والت�ضييق وحماكمة
النوايا  ،فعندما يكون الإن�سان غري مطمئن

على حياته و�أمنه فالنتيجة الطبيعية
�أنه �سيهاجر ليعي�ش بحرية ويلقى فر�ص ًا
لبناء �أحالمه التي �سحقها البع�ض من
جمتمعه و لي�ضمن م�ستقبل �أبنائه  ،فاللوم
لي�س على من هاجر ليعي�ش حياة طبيعية
بل اللوم على من جعله يهاجر  ،فو�سط
التعليقات املناه�ضة على من قرر الهجرة
كالدكتورة فاطمة املطر وغريها ب�أن
الهجرة �أ�صبحت مو�ضة ! و لكن ال يعلم
الذي علّق ذلك التعليق ومل ي�أته �رضر
القمع بعد � ،أنه �صعب على الإن�سان �أن
يرتك وطنه و�أهله وذكرياته ملجرد �أنه
يبتغي الظهور الإعالمي  ،بل �إذا وجد
ال�شخ�ص املهاجر بيئة خ�صبة يف وطنه
ل�ل�إب��داع ومناخ ًا للحريات لن يهاجر
 ،فهو هاجر خل��ذالن وطنه له وبع�ض
جمتمعه �أي�ض ًا الذي مل ينا�رص املظلوم
وظ���ل يحكم يف ن��واي��اه ح��ت��ى ب�سبب
«ال�شمات» ب�أن
هجرته ،ولكن ال يعلم هذا
ّ
الدائرة �ستدور يوم ًا و�ستذوق ما ذاقه من
هاجر وترك وطنه من قمع و�سلب حلريته
و�سيحاكمونك على نوايا هجرتك كما
حتاكم بنية من هاجر اليوم  ،مع حتيات
الن�رشة اجلوية لهجرة مواطني دولة
الكويت� ،إلى اللقاء.

