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يا ألطاف اهلل خووش حچي
فنانة تشكيلية لبنانية تسمع ما ال يسمعه اآلخرون.

- واكثر من 95% من العرب يشاهدون ما لم يشاهده اآلخرون!
االشارات الضوئية في تقاطع الصليبخات كلها شبت احمر ظهر امس 

واالزدحام وصل إلى اكثر من 3 كيلو وما في وال دورية.
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أرجو أال يتحول احلديث حول األهداف 
الكرمية للمواطنني الــــ 26 الذين قاموا 
مببادرة يشكرون عليها، ويتجه الكالم نحو 
»من متثلون؟ وملاذا تذهبون؟«، فالقضايا 
التي طرحوها مهمة جدا بعد أن صار القلق 
على مســـتقبل الكويت هاجس اجلميع، 

فلهم كل الشكر.
اجلميع قلق من انتشار الفساد الذي 
تتحدث الدولة عن مكافحته، ومع ذلك فهو 
يستشري في األروقة احلكومية التي تعاني 
من ترهل في قاع الســـلم وتردد وخوف 
شديد في أعاله، مبشاركة كاملة من النواب 
في مسؤولية هذا الترهلـ  باعترافات علنية 
من بعض النوابـ  ما يجعل مناشدة الدولة 
القيام بواجبها مسألة غاية في األهمية، 
وقد جاء طـــرح االخوة أصحاب املبادرة 
صائبا في »تدمير قيم العدالة واملساواة 
والعمل واإلنتاج«، وإذا جاء االنزعاج من 
بعض النواب فهو مؤشر ملسؤولية هذا 
البعض عن هذا اخللـــل، ولو أن الطرح 
كان موافقا ملمارســـاته ملا اعترض على 
مبدأ لقاء مواطنني بقائد الدولة املعروف 
بقربه الشديد من شعبه، وحرصه على 
التفاعل مع طموحات الناس ومشاركته 
آلمالهم وآالمهم. نعم، من حق املواطنني 
أن يقلقوا على حاضرهم ومســـتقبلهم، 
وأن ينقلوا ذلك إلى القيادة احلكيمة، فقد 
قرأت يوم أمس تقريرا إخباريا عن ندرة 
مياه الشرب في صنعاء، فقد كتبت هايلي 
سويتالن: »..تعمد النساء إلى جمع املياه 
التي استخدمها أفراد األسرة في االستحمام 
الستعمالها في غسل املالبس، ثم يعدن 
اســـتخدامها ألغراض منزلية أخرى مع 
أن لونها صار داكنا بلون الشيكوالتة أو 
احلليب، وعندما سألتهن عن السبب قلن: 
ال تصلنا املياه إال كل عشـــرة أيام، ماذا 
نفعل؟«، هـــذه املعاناة بدأت في الزحف 
على أكثر من بلد في الشرق األوسط ولم 
تستثن العراق صاحب النهرين والثروة 
النفطية الهائلـــة، وإذا كان النفط اليوم 
يتدفق في الكويت، فإن اجلميع يعلم أنه 
ناضب خالل عقدين أو ثالثة من الزمن، 
وأن بناء قطـــاع اقتصادي بديل يتطلب 
عمال يستغرق عشرين عاما أو أكثر بجد 
واجتهاد حتى تســـتطيع الدولة توفير 
احلياة الكرمية لشعبها في غياب أو تناقص 
الثـــروة النفطية، وهو ما ال ميكن الكالم 

عنه في ظل الوضع 
احلالي.

لقـــد اكتشـــفت 
النفط  »النرويـــج« 
فـــي  بأراضيهـــا 
الثمانينيات وقررت 
إنشـــاء  عـــام 1991 

صنـــدوق لألجيال على غـــرار التجربة 
الكويتية، ولكنها لم تســـتقطع 10% من 
دخل النفط لهذا الصندوق، بل 100% من 
إيرادات النفط تذهب إليه، بالنظر إلى أن 
نظامها االقتصادي قد استقر على متويل 
اخلزانة للدولة عبر نظام ضريبي متقن، 
ما يشير إلى وجود قطاع شركات ذات دخل 
منتظم يغطي 60% من تلك االحتياجات 
والباقي يســـهم به املواطـــن، األمر الذي 
ال يعنـــي معه نضـــوب النفط أي تهديد 

ملستقبل هذه الدولة.
كلمة أخيرة: بعض النواب انزعج من طرح 

املبادئ الكرمية التالية:
ـ ضـــرورة املوازنـــة بـــني احلقوق 

والواجبات في عالقة املواطن بالدولة.
ـ املواطنة هي األســـاس في مكونات 
الدولة »وليس االرتباط الفئوي، أيا كان 

مسماه«.
ـ التحذير من ضعـــف هيبة القانون 

وسهولة اختراقه.
ـ ضرورة تصحيح مفهوم »اقتســـام 
الثروة« املدمر، من خالل تشـــريعات أو 

قرارات حكومية.
ـ الفهـــم اخلاطـــئ ملعنى »قـــرارات 
شـــعبية« أدى إلى تدمير مبدأ املساواة 

بني املواطنني.
ـ أهمية إحياء قيـــم العمل واإلنتاج، 

والقيام بخطوات جادة في هذا املسار.
انزعاج البعض ليس من مبدأ زيارة 
صاحب السمو األمير، يحفظه اهلل، ولكن 
من طرح هذه املبـــادئ، وتفضيله إنهاك 
الدولة إلى أبعد احلدود، وهو أمر ال يعكس 
اإلحساس باملسؤولية امللقاة على عاتق 

هذا البعض.
قال رســـول اهلل ژ: »لقد شهدت في 
دار عبداهلل بن جدعان حلف الفضول، وما 
أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في 
اإلسالم ألجبت«، كان لقاء مروءة.. تعاقد 
فيه القوم على أال يجدوا مبكة مظلوما إال 

نصروه وقاموا معه.

لقاء كريم مع قائد كريم.. شكرًا له ولهم
يرى بعض النواب ان ممارستهم غير الدميوقراطية 
وغير الدستورية التي يعكسها تدخلهم املتكرر في اعمال 
السلطتني األولى والثالثة ميكن لها ان متتد وتقمع آراء 
املواطنني ومتنعهم بالتالي من مقابلة كبار املسؤولني إال 
بعد استئذانهم وتطييب خواطرهم متناسني ان في تلك 
اللقاءات الودية والعفوية إظهارا للدميوقراطية الكويتية 

احلقة التي نشأت مع نشوء الدولة.
> > >

ومما يفاجئ ويصدم ويحير هذا البعض من النواب وهم وهلل احلمد واملنة 
قلة قليلة، حقيقة ان بإمكان مجموعة مخلصة من جميع ألوان الطيف الكويتي 
ان تلتقي كبار املسؤولني للمصلحة العامة ودون أن يقوموا مبا تقوم به تلك 
الشلة املعترضة واحملتجة من اســــتغالل تلك املناسبات واللقاءات للتكسب 
الشخصي ومحاولة احلصول على القسائم واجلواخير واملزارع واالسطبالت 
واملناقصات واملقاوالت التي مألت جيوبهم وحساباتهم الشخصية من األموال 

العامة.
> > >

وينســــى هذا البعض الذي أعطت تصرفاته غير املتزنة الســــمعة السيئة 
للدميوقراطية الكويتية وحولتها من القدوة احلســــنة الى القدوة السيئة في 
املنطقة بل وفي العالم أجمع ان كبار املسؤولني في كل الدميوقراطيات األخرى 
يلتقــــون باملواطنني واإلعالميني واملفكرين والسياســــيني واملثقفني دون أخذ 
اإلذن من أعضاء مجالســــهم النيابية وهل ســــمع احد مبثل ما سمعناه خالل 
األيام املاضية عند لقاء الرئيس أوباما على سبيل املثال باملواطنني والساسة 

واإلعالميني األميركان؟!
> > >

إن أحد أسباب لقاء مجموعة 26 بأولي األمر في البلد هو ما نلحظه جميعا 
من تدميــــر وتبديد بعض الثائريــــن على اللقاء من النــــواب لثروة الكويت 
واستخدامهم املال العام الذي ميلكه الشعب الكويتي كافة للدغدغة والصرف 
منه على مشــــاريع إعادة انتخابهم وهو الســــبب الرئيسي الرتفاع أصواتهم 
ضد من يحاول تســــكير وإغالق تلك احلنفية واحلفــــاظ على األموال العامة 

لألجيال املستقبلية.
> > >

وال أعتمد شخصيا على الذاكرة عند حضور االجتماعات املختلفة، بل أدون 
ما يجري حتــــى ميكن حتري الصدق والدقة عند العودة لتلك اللقاءات، ومن 
ذلك فقد رجعت الى ما دونته إبان لقائنا بصاحب الســــمو األمير حفظه اهلل 
فلم أجد حرفا واحدا مما ادعته القلة من النواب، فلم يّدع احد انه ميثل الشعب 
الكويتي ولم يتم التطرق لقضايا ازدواج اجلنســــية او قضايا التجنيس، بل 

تركز احلديث على قضايا هدر األموال العامة التي تهم اجلميع.
> > >

آخر محطة: استعير من االبنة أنفال القالف أبياتًا من قصيدتها »تافهني ومتعصبني« 
مع بعض التصرف والتحوير وهي رد على من كتب قصيدة ضد املجموعة:

أهـــداف  النـــواب »تافهـــني« دون  بعـــض 
الريـــح ينثـــروا كالم يـــروح باكـــر مـــع 

والبعـــض منهم متعصب ألعـــراق وأطياف
واللـــي يخالـــف فكـــره يجيـــه »جتريح«

»الكبيـــر« ماهو اللي اعتلى فـــوق االكتاف
وال اللي ميلي على اجلرايد مثل هالتصاريح

وسالمتكم

مجموعة 26
كالم مباشرمحطات

البقاء هلل

الشيخة أنيسة عبداهلل األحمد الصباح، أرملة املرحوم الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر 
الصباح ـ 73 عاما ـ الرجال: ديوان الشـــيخ مبارك العبداهلل االحمد الصباح 
ـ الفنطـــاسـ  بدءا من يوم الســـبت ت: 23900333، النســـاء: قصر املرحوم 
الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر الصباح ـ بنيد القار ـ شارع اخلليج العربي 

ت: 22531255.
صادق محمود أغائي عوض بهبهانيـ  63 عاماـ  الرجال: احلسينية اخلزعلية اجلديدة 
ـ الشرق بجوار البنك الوطني الرئيسي ت: 22418664 ـ 66366600، النساء: 

اجلابرية ـ ق8 ـ ش7 ـ م11 ت: 25316434.
سعود عثمان محمد البديويـ  68 عاماـ  الرجال: السرةـ  ق4ـ  ش6ـ  م40 ت: 25342310 
ـ 97755922، النساء: حطني ـ ق3 ـ ش329 ـ م8 ت: 25225920 ـ 25225921.

عبداهلل يعقوب يوس�ف الرفاعي ـ 76 عاما ـ الرجال: ديوان الرفاعي ـ الشامية ـ ق6 
ـ شـــارع الشامية ـ م18 ت: 99977273، النســـاء: ديوان أنور السيد يعقوب 
الرفاعي ـ العديلية ـ ق3 ـ شـــارع العسعوســـي ـ م14 مقابل شارع دمشق ـ 

العزاء حتى يوم األحد ت: 22517283.
بندر سوعان غثوان العنزيـ  78 عاماـ  الصليبخاتـ  ق4ـ  ش114ـ  م13 ت: 55555158 

ـ 99413434 ـ 99887499.

األمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة باإلنابة  

فوزي المجدلي.. باچر وياكم
تســـتضيف »األنباء« مساءغدًا بدءا 
من الساعة 6.30 حتى 8.30 مساء األمني 
العام باإلنابة لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي 
املجدلي للحديث عـــن طموحات وآمال 
البرنامج في الفترة املقبلة، أهم العقبات 
البرنامج  أبرز جهـــود  التي تواجهـــه، 
وخططه جلذب العمالة الوطنية وأحدث 
املستجدات في التعامل مع قضية املسّرحني 
من القطـاع اخلاص، باالضافة الى الرد 
على اسئلة القراء على الهواتف التالية: 
24830322ـ  24830238ـ  24830514، داخلي 

131 ـ 318.
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