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ال شك في أن إقرار اخلطة التنموية 
يع���د خطوة مهمة في س���بيل حتقيق 
طموحاتنا جميعا بدفع قطار التنمية 
في الكوي���ت ونقلها م���رة أخرى إلى 
مكانتها الريادية التي تستحقها، وفي 
هذا اإلطار ال يس���عنا إال أن نثني على 
جه���ود نائب رئيس مجل���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير اإلسكان 
الفهد والفريق  والتنمية الشيخ أحمد 
العامل على إعداد ه���ذه اخلطة حيث 
بذلوا جهودا كبيرة في س���بيل مراعاة 
احتياجات الوزارات واجلهات املختلفة 
والتوفيق بينها لرسم اإلطار العام لتلك 

اخلطة.
وأكثر ما أعجبني في تلك اخلطة هو 
املشاريع الطموح لبناء مدن ووحدات 
الكثير من الطلبات  سكنية تستوعب 
املتأخرة على البيوت، وال يخفى عليكم 
أن املشكلة السكنية باتت تسبب هاجسا 
كبيرا أمام الش���باب، وقد تكون سببا 
في قتل طموحاته���م وتثبيط هممهم 
وعزميتهم في العمل، وهنا البد أن نشدد 
على ضرورة أن تكون املدن الس���كنية 
اجلديدة كاملة اخلدمات وأن يراعى في 
تصميمه���ا وتنفيذها أن حتتوي على 
مساحات واسعة من املسطحات اخلضراء 
سواء على جانبي الطرق أو تخصيص 
مساحات مناسبة للحدائق واملتنزهات 
العامة إلضفاء اجلمال على هذه املدن 
وتوفير جو نقي يكبر فيه أبناؤنا بعيدا 
عن مشكالت التلوث التي طفحت على 

السطح وأصبحت صعبة العالج.
وفي هذا الصدد أحب أن أشيد مبقترح 
النائبة د.أسيل العوضي عندما طالبت 
بالعمل على تشجير منطقة جنوب السرة 
وتوفي���ر حدائق خضراء فيها ليتمكن 
سكانها من االستمتاع بجو مفعم باجلمال 
والنقاء.. وكلنا نعلم أن منطقة جنوب 
السرة من املناطق اجلديدة نسبيا، لذا 
كان األجدر أن يراعى في إنشائها مثل 
هذا املطلب احليوي أمام التزايد املستمر 
في أعداد السيارات واملصانع التي تشبع 
البيئ���ة بامللوثات اخلطرة على صحة 

أبنائنا.
وإذا كانت بيئة الكويت صحراوية 
فهناك الكثير من أنواع النباتات التي 
التركيز عليها واالستفادة من  ميكننا 
الدراسات املختلفة في هذا املجال سواء 
من معهد األبحاث أو اجلامعة أو هيئة 
التعليم التطبيقي وكذلك الهيئة العامة 
للزراعة، حيث نعول على املسؤولني في 
هذه اجلهات التعاون فيما بينهم لتحويل 
الكويت إلى واحة خضراء جتذب إليها 
السياح بدال من خروج أبنائنا لالستمتاع 
باملناظر الطبيعي���ة اخلالبة في كثير 
من دول العالم، أمتنى من كل قلبي أن 
يتحق���ق حلمي بأن أرى الكويت واحة 

خضراء جميلة فهل يتحقق ذلك؟
ducky872000@yahoo.com

اس���تذكرت موقف أحد عمالقة 
التعليق على مباريات كرة القدم 
الذي كان يحاول أن يكون محايدا 
قدر املستطاع أثناء التعليق على 
إحدى املباريات التي كان ابنه أبرز 
جنومها، إلى أن أجبره االبن الالعب 
على خلع ثوب احليادية ليصرخ 
قائال »ياااه ابن مني ده« في إشارة 

للمستوى العالي الذي قدمه خالل املباراة، فهذا هو حال كثيرين 
من أهالي منطقة مشرف عند متابعة عمل مجلس اإلدارة احلالي 
للجمعية التعاونية في نفس املنطقة، كون التحسن امللحوظ 
في أداء اإلدارة على املس���تويني التج���اري واخلدمي يجبرنا 
على توجيه الشكر والثناء على نشاط االخوة أعضاء مجلس 
اإلدارة لتفانيهم وإخالصهم في خدمة أهالي املنطقة على حد 
سواء، والنهوض مبستوى اخلدمات فيها دون إهمال اجلانب 
االجتماعي من خالل إقامة األنشطة املختلفة خالل السنة، فلكم 
منا كل الشكر والدعم للمزيد من العطاء، كما أن الشكر موصول 
لألهالي الذين أحسنوا باختيار كفاءات من رحم املنطقة، وهذا 
ال يستغرب منهم حيث يعكس مدى الوعي والثقافة التي يتمتع 
بها هؤالء األهالي. يستوقفنا أيضا شكر جميع أعضاء مجالس 
اإلدارات السابقة على ما قاموا به من أدوار إستراتيجية كانت 
كحجر األساس للنجاحات املتتالية احملققة، ومبناسبة قرب 
موع���د انتخابات مجلس إدارة اجلمعي���ة نذكر أهالي منطقة 
مش���رف بقول العزيز احلكيم في محكم تنزيله )وال تطع كل 

حالف مهني هماز مشاء بنميم(.
نرجو اعتبار هذا التذكير دعوة الختيار األشخاص الذين 
بإمكانهم إكمال مس���يرة النجاح التي ب���دأ قطارها باالنطالق 

مجتازا محطة العجز املالي متجها 
حملطة الزيادة في األرباح مرورا بكل 

محطات النجاح بإذن اهلل.
> > >

أكد لنا مص���در موثوق رفيع 
املس���توى في وزارة الداخلية أن 
ما تقوم به الوزارة هذه األيام من 
احلملة الشعواء التي تسببت في 
حجز مئات السيارات خالل أيامها األولى فقط، ما هي إال حملة 
تنفيع جديدة من مجمل احلمالت التنفيعية التي اشتهرت بها 
وزارة الداخلية في اآلونة األخيرة ظاهرها عمل وباطنها اهلل 
ال يريكم، وللتأكد من صح���ة املنقول نرجو تتبع اإلجراءات 
التي من خاللها فقط يتسنى للمواطن الغلبان فك أسر سيارته 
احملجوزة في األرض املخصصة للحجز وماهية الرسوم التي 
تدفع«. السيارات حتجز على أتفه األسباب التي من املفترض 
أن تكون أغلب تلك األس���باب مت حتديد غرامات مالية لها من 
قبل وزارة )دخلهم(، وسأقوم باستفتاء أهل املذهب القانوني 

ملعرفة مدى قانونية حركاتهم »القرعة هذي«.
> > >

أتوج���ه بالتهنئة للزمالء الذين حصل���وا على الثقة التي 
أهلتهم العتالء مقاعد نقابة العاملني بوزارة اإلعالم، س���ائال 
املولى عز وجل أن يجعلهم عند حسن الظن وأن يوفقهم للقيام 
بدورهم على أكمل وجه، كما أسأل اهلل أن مين على األخ ياسني 
الفارسي رئيس النقابة بالصحة والعافية إثر الوعكة الصحية 
التي أملت به.. س���المات بوعبداهلل وما تشوف شر واهلل اهلل 

بالكادر والتكميلي.
Binsabt.kw@gmail.com

شهادة مجروحة

عبداهلل بن سبت

أطروحة

حلم يراودني

د.نجاة ناصر الحجي

خاطرة

من يعتقد من الوزراء أنه غير قادر على تعديل االعوجاج 
احلاص���ل في وزارته ويرى أنه يس���تحيل عليه كبح جماح 
أحصنة الفس���اد التي ميأل صهيلها دهاليز وزارته فأنصحه 
أن »يقص احلق من نفس���ه« ويقدم اس���تقالته ويعود إلى 
منزله، من يحس من الوزراء أن موجة الفساد أعلى من رأس 
صالحياته فعليه أن ينسحب ويعود إلى شاطئ املواطنة، من 
يجد من الوزراء نفس���ه مضطرا للعب الشطرجن في وزارته 
في كل تدوير تصحيحي يريد إجراءه ويلعب التدوير وهو 
يخش���ى على رأسه من جملة »كش ملك« تقال له كلما حرك 
بيدقا أو داعب حصانا أو حاصر رخا فعليه أن يسجل موقفا 
لن���ا وللوطن والتاريخ ويخرج من الوزارة ويلقي ببش���ته 
من ال���دور الثاني أو فليحرقه على ب���اب الوزارة احتجاجا 
وسنشاركه االحتجاج وأنا ش���خصيا سأتبرع له بوالعتي 
و»نص« ليتر ديزل، أما من متسك بالوزارة رغم كل ما سبق 
واس���تطاع أن يتكيف مع أوضاع مقلوبة معطوبة فيصبح 
أحد اثنني ال ثالث لهما إما وزيرا ال يكاد يذكره أحد أو وزيرا 
يلعنه اجلميع وس���يذكره التاريخ أنه يوما ما كان سببا في 
اس���تمرار تضييق حلقة الفساد على البلد وسيصبح الحقا 

مجرد رمز للساكتني عن الفساد.
الوزراء عندنا في الغالب ليسوا سوى موظفني عامني بدرجة 
سياسية، ال أكثر وال أقل، ال أقول اننا نريد من الواحد منهم 
أن يكون ثوريا وصاحب رؤية ممتدة ملستقبل الوطن، ولكن 
نريده أن يكون صاحب قرار ويتمتع على األقل باستقاللية 
محدودة، وهو األمر غير املتوافر في أغلب الوزراء اليوم وهو 
سبب مشكلة السلطة التنفيذية برمتها، فال هي بالالمركزية 
وال هي باملركزية، وعندما سألت أحد الزمالء املتبحرين في 
علم اإلدارة عن اآللية التي تعمل وفقها الس���لطة التنفيذية 
قال لي: »نظام البركة... وكل ي���وم يجي برزقه«.بالكويتي 

الفصيح نظام بقالة.
مبعنى آخر أن أول من يستيقظ صباحا يفتح باب الوزارة 
ويبدأ برش املاء وينادي »صبحنا وصبح امللك هلل« ثم تدور 
العجلة، وكلها بالبركة، قوانني تغير وجه البلد، تسقط بني 
أحضان الوزراء بالبركة، وترس���ل إلى مجلس األمة بالبركة 
وتأشيرات دخول لضيوف للكويت ترسل بالبركة وتسحب 
بعد صحوة متأخرة أو إثر صرخة نيابية والسبب أن الوزير 
وقع بريده اليومي دون أن ينتبه، ممارس���ات ترّس���ى على 
من ال يس���تحق وأخرى تسحب ممن يستحق، وقرار يصدر 
صباحا ويلغى ظهرا وفي املساء يعود القرار على أن تشكل 
جلنة حتقي���ق في اليوم التالي لبحث س���بب إصدار القرار 
وإلغائه وإعادته، ودوامة بل قل »شرباكة« ال أول لها من آخر 
والس���بب أن مبدأ الثواب والعقاب الثابت غائب أو باألصح 

ليس بأيدي الوزراء.
فإلى من يرى من الوزراء أنه مضطر كل يوم للعب الشطرجن 
اإلداري مع وكالئه والقياديني في وزارته إما العتبارات عائلية 
أو قبلية أو طائفية أو سياسية أو محاصصة من أي نوع فأقول 
له »معالي الوزير احرق بش���تك وتعال إلى شاطئ املواطنة، 
فلقب وزير مستقيل في الوطن العربي أفضل مليون مرة من 

لقب وزير مر من هنا ولم يحدث فرقا يذكر«.
Waha2waha@hotmail.com

في البداية أود أن أش���يد بإدارات الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي املختلفة ملا تبذله من جه���د واضح وملموس في 
مجال التعلي���م ورعاية أبنائنا الط���الب والطالبات، فالهيئة 
لها رس���الة أنش���ئت من أجلها وهي توفير قوة العمل الفنية 
الوطني���ة امللبية ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وهي رسالة س���امية البد من تدعيمها وتوفير كل السبل من 

أجل جناحها وتنميتها.
وملا لهذه الرسالة من سمو وتقدير وإشادة فالبد ان نعمل 
جميعا لكي نراها تتحق���ق، لذا فإنه يتوجب علّي عندما أرى 
أش���ياء س���لبية، أن أتكلم عنها حرصا على املصلحة العامة، 
ولكن تبقى لي وقفة ورس���الة يجب أن أوجهها إلى كل من هم 
معنيون بهذا األمر، فقد ش���اهدت بأم عيني العديد من فتيات 
املعهد التجاري املوجود بحولي يخرجن من املعهد في أوقات 
الدوام الرسمية ويدخلن الى أحد املجمعات القريبة للجلوس 
بالكافيهات تاركات دراستهن ومعرضات أنفسهن للمضايقات 

ومعاكسات الشباب.
وينطبق األمر ذاته على طالبات معهد السكرتارية بالساملية 
الالئي يذهنب إلى ش���ارع اخلليج ويجلس���ن على الكافيهات 

املوجودة هناك في أوقات دوامهن الرسمية.
لذا أتوجه مبناشدة املس���ؤولني والقائمني على ادارة تلك 
املعاهد ملتابع���ة الفتيات واإلكثار من األنش���طة التي حتبب 
الطالبات في التواجد املس���تمر داخل أماكن دراستهن وكثرة 
اقامة املعارض والندوات الفنية والثقافية جلذب أكبر عدد من 
الطالبات لقضاء أوقات فراغهن داخل املعهد في أشياء مفيدة 

وعدم السماح لهن باخلروج في أوقات دراستهن.
وأود أن أشير إلى الدور الفعال الذي تلعبه األسرة وأولياء 
األمور، والذي ال ميكن إغفاله في مراقبة ومتابعة بناتهن في 
أوقات الدراسة وتوعيتهن بضرورة احلفاظ على الوقت داخل 
املعهد وعدم اخلروج منه في أوقات الدراس���ة لعدم تعرضهن 
للمضايقات واملعاكسات، وأتوجه أيضا بالنداء الى الطالبات 
أنفس���هن بااللتزام بالتواجد في معاهده���ن وعدم خروجهن 

وتعريض أنفسهن ملا ال يستحب من أفعال.
alialrandi@hotmail.com

تتناقل املدونات االلكترونية هذه االيام على 
ش���بكة املعلومات العاملي���ة »االنترنت« فتوى 
غريبة في مضامينها ومحتواها من حيث السؤال 

واجلواب.
تقول الفتوى: شيخني سعوديني أصدرا فتوى 
حترم االنترنت على املرأة »بسبب خبث طويتها«، 
واضافت الفتوى »ال يجوز للمرأة فتح ش���بكة 
االنترنت اال بحضور محرم مدرك خلبث املرأة 

ومكرها«!
ومبا انني دكت���ور اكادميي متخ��صص في 
مج���ال تكنولوجيا التعلي���م واالنترنت، فمن 
اليوم س���نتخذ اجراءاتنا ف���ي عملية التعليم 
مع بناتنا الطالبات بضرورة اصطحاب محرم 
معهن الى القاعة الدراس���ية واملختبر وخاصة 
للمقررات الدراس���ية التي يفترض معها فتح 
شبكة االنترنت الستسقاء املعلومات والبيانات 
واالفكار والبحوث والدراسات والصور واالصوات 
وافالم الڤيديو التعليمية التي ميكن االستفادة 

منها في الدراسة.
ألي���س حكم ه���ذه الفتوى بوج���ود محرم 
س���ي���ضرب قانون منع االختالط الذي يحظر 
وجود الطالب أي الرجل مع الطالبة داخل القاعة 
الدراس���ية، ال أريد ان استرسل بالتعليق على 
هذه الفتوى، اخاف ان ادخل في زوايا واحكام 
الفقه االسالمي الكبير، واترك القارئ في تطبيق 
نظرية العصف الذهني لهذه الفتوى وفق رؤياه 

ونظرته!
فاكهة الكالم: أمران ينفعان كل انس���ان: حسن 

اخللق، وسماحة النفس!
وأمران يكرههما كل انسان: الظلم والفساد!
Aliku1000@yahoo.com

مضحكة ولم ت���زل قصة البدون في الكويت حيث 
اليزال هذا امللف معلنا الكثر من 40 عاما ال ينقصه سوى 
ان يدخل في كتاب االرقام القياسية لطول وجوده دون 
حل حيث لم تزل حكومتنا الرشيدة ومجلسنا املوقر 
يدخران املزيد من الوقت والبعد ايضا لعدم اخلوض 
في موضوع هذه الفئة التي ال تزال تواجه »القدر« في 
املعيشة وال يزال كبارها الذين كانوا اطفاال ذات يوم 
يحلمون باالنتهاء »ورقا« لهذا الوطن املعطاء والذي 

متتد خيراته لبقاع االرض.
فف���ي هذه القضية التي ط���ال امد مواجهتها توجد 
غرابة من حيث التعاطي معها وفرض شروط وهي بال 
شك تدخل ضمن اختصاصات اجلهات املسؤولة ولكن 
ما هو مطلوب اكثر هو البعد االنساني في التعامل مع 
هذه الفئة فشخص مثال ولد على هذه االرض منذ اكثر 
من 40 عاما وولد ابن���اؤه وتزوجوا هنا ايضا ورزق 
بحفيد ولم يخرج منها بتاتا فهل ينتظر هذا الشخص 
دليال اقوى ملعاملته كبدون طارئ فكيف يكون االنتماء 

وكيف يكون التنامي؟!
ولالمانة ومع حساس���ية ه���ذا امللف اال ان اجلانب 
االنساني هو الذي البد ان يكون الطاغي في هذا اجلانب 
كون���ه امللتصق باحلياة الفراد ال ه���م لهم اال العيش 
بكرامة فيما تبقى من اعمارهم، وضمان احلياة االفضل 

ملا تركوا من فلذات أكباد.
فما ذنب اطفال يعيشون اآلن وينتظرون حياة متكررة 
ملا عاشه اباؤهم واجدادهم في الكويت بلد اخلير، ونعمة 
الوالء هي ما مييزها عن الكثير من الدول، فليكن هذا 
العام عاما النهاء هذا امللف ولالبد بتجنيس من يستحق 

وبضمان حياة افضل ملن يعيش بيننا.
فأقل احالم ابناء هذه الفئة ان يعيش���وا بقليل من 
الرضا واالمان ملن سيخلفونهم في احلياة فال اقل من 

ان يتم حتقيق الضمان لهم والبنائهم من بعدهم.
botafra@hotmail.com

معالي الوزير..
 احرق بشتك

ذعار الرشيدي
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العين الحمرا

علي الرندي

من الديرة

اإلنترنت حرام للمرأة!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

أحالم بدون

موسى أبو طفرة المطيري

حادث وحديث


