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 تنمية، ومش���اريع، وملي���ارات، وميزانيات مت إقرارها، 
وحدث شد وجذب هذه املوضوعات، لكن هل أنا الوحيد الذي 
ال يعرف تفاصيل هذه املشاريع التي أقرها ووافق عليها من 

ينوب عني في مجلس األمة؟
هن���ا يجب أن يكون لألمانة العامة في مجلس األمة دور 
وواجب ومسؤولية إيصال هذه املعلومات إلى املعنيني بهذا 

األمر وهم نحن املواطنون.
من وجهة نظري فإن وجود احلاس���ب اآللي من شأنه أن 
يسهل عمليه متابعة النواب من حيث اإلجناز، لذلك أقترح 
على األمانة العامة وضع إحصائية، ولو على األقل ومبدئيا، 
ربع س���نوية توضح فيها تفاصيل كل النواب واقتراحاتهم 
واللجان التي حضروها أو تغيبوا عنها والقوانني التي متت 
مناقشتها وعددها وكل ما يتعلق مبن ميثلني في املجلس.

 أريد أن أعرف ما الذي يفعله من ينوب عني في املجلس 
بالضبط باألرقام واألقوال واألفعال ال بالصراخ والتصريحات 

عبر الصحف وذلك لكي أقيم وأحاسب.
أعتقد أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تقليل »الوصالت« 
التي يقوم به���ا بعض النواب تلفزيوني���ا، وينتبهون إلى 
أن هناك من يراقبه���م ويقيمهم باألرقام واإلجنازات وليس 

باألداء الدرامي.
أخاطب فيكم احلس الوطني واألمانة في أداء األمانة بأن 
جتهزوا أنفسكم وتعلنوا على املأل وتعملوا على توفير وإمكانية 
فعل ذلك وتهيئة األجواء واحلرص على تس���ويق وتطبيق 

ونشر هذه الفكرة ألن ذلك فيه مصلحة الكويت أوال.
هو اقتراح وحلم وأم���ل ورغبة مواطن في أن يعرف ما 

الذي يحدث بالضبط.. وعاشت التنمية.
Salah.alelaj@gmail.com

عندما يخرج رئيس مجلس إدارة ش���ركة ويعلن أمام 
اجلمعية العمومية لشركته قائال: »أعتذر لكم عن مشاركتي 
في الدفع بالدخول إلى مناقصة حكومية مت إلغاؤها الحقا 
بسبب ممارسة املزاجية احلكومية في انتقاء من يستحق 
ومن ال يس���تحق للمناقصات، حتى بعد أن رس���ت على 
شركتنا، ورغم استيفائنا جلميع الشروط وتقدمينا العطاء 
األفضل مت إلغاء املناقصة دون إبداء األس���باب ما كبدنا 

خسائر مالية كبيرة«، فهذه كارثة ارتكبتها احلكومة.
عندما يعلن رئيس مجلس إدارة ش���ركة كويتية أمام 
مجلس اإلدارة أن »أي مشاركة في أي مناقصة حكومية 
قادمة هي جرمية بعد أن أصبحت املناقصات تدار بعقلية 
املزاج، فإذا رست على شركة حقيقية مت إلغاؤها وإعادة 
طرحها مرة أخرى مبواصفات تتناسب مع شركاء احلكومة 
من بعض التجار والسياسيني الذين أصبحوا ال يتقنون 
لعبة سوى التجارة«، فتلك جرمية أخرى ترتكبها احلكومة 

ضد االقتصاد الوطني بسكاكني احملاصصة السياسية.
عندم���ا تعلن احلكومة مناقص���ة مليارية وتدخل في 
املنافسة ش���ركات محلية وعاملية للفوز بها وتدفع تلك 
الشركات مئات اآلالف على دراسات اجلدوى، وقبل حتى 
أن يتم تقدمي مظاريف املناقصة تقوم احلكومة ودون إبداء 

األسباب بإلغاء املناقصة، فتلك حقا مصيبة.
عندما تطرح املناقصات مرة ومرتني وثالثا بل وأربع 
مرات وال جتد جلنة املناقصات من يتقدم لتلك املناقصات، 
فذلك ه���و الزلزال احلقيقي الذي ضرب عصب االقتصاد 
الوطني بعد أن أصاب ثقة الشركات احمللية والعاملية في 
مقتل من ممارس���ات حكومتنا املزاجية، فليس هناك من 
شركة »عاقلة« ستدخل في مناقصة حكومية أو مشروع 
حكومي ميكن أن يلغى ب���ني ليلة وضحاها وبجرة قلم، 
ويتسبب في خسارة الشركة مئات اآلالف دون أن يقول 

لهم أحد »آسفني«.
إن ممارس���ات احلكومة في إرساء املناقصات على من 
تشاء وحتب و»تهوى« وإلغائها بجرة قلم ممن ال حتب 
وال تشتهي و»ال تواطن« سبب نوعا من الشرخ في ثقة 
الشركات العاملية قبل احمللية بجدية مشاريع احلكومة، 
بل وسيتسبب في ضياع ماليني من الفرص االستثمارية 

في البلد، وهو ما سيؤدي إلى توقف مشاريع حيوية.
احلكومة تروج خلطتها املليارية، وتصل الليل بالنهار 
في كتابة قصائد املديح بخطتها املليارية، رغم أن شركات 
محلية وعاملية ستمتنع عن املشاركة في كثير من مشاريعها، 
خاصة أن حبل مقصلة وقف املناقصة بيد احلكومة، تطلقه 
متى تشاء إذا لم تكن الشركة التي رست عليها املناقصة 

من »عشيقات« احلكومة.
ش���ركات خسرت ماليني وال أقول مئات اآلالف بسبب 
وقف احلكومة ملناقصات ومش���اريع أعلنت بل وأرسيت 
على ش���ركات، ومع هذا احلكومة تقول � ال فض فوها � 
انن���ا نريد تفعيل خطة حتوي���ل الكويت إلى مركز مالي 
واستثماري، ال أعرف أي مركز مالي تريد احلكومة لبلدنا 
أن يتح���ول اليه وهي تتفنن في قطع املناقصات وتكبيد 
مس���تثمرين وجتار خس���ائر باملاليني! حتى ان شركات 
عاملية بدأت تعلن رس���ميا رفضها الدخول في مناقصات 

بالكويت بحجة عدم اجلدية.
الب���د أن يتوقف ه���ذا العبث احلكومي ف���ي التدخل 
باملناقص���ات وإال فلن جند حتى صاحب بقالة يدخل في 

مناقصة مشروع حكومي في خطتكم املليارية.
Waha2waha@hotmail.com
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تقوم شبكة إرهابية تابعة 
لتنظي����م القاعدة بإهدار دماء 
رجال األمن في الكويت، فيقوم 
بإدانة هذه اجلرمية،  اجلميع 
سنة كانوا أو شيعة، بدوا أو 
حضرا، إسالميهم وليبراليهم، 
وال غضاضة في ذلك إطالقا، 
فاحلق أح����ق أن يتبع.. لكن 

الغريب والعجيب تلك اإلجراءات التي حلقت بهذه احلوادث 
األليمة التي هزت أمن البلد، والتي من أبرزها إنشاء مركز 
الوسطية، ولست هنا أعيب مبدأ الوسطية السامي، وال 
أعيب فكرة املركز ابتداء، لكنني أستغرب كون الشريحة 
املستهدفة بالدرجة األولى لغرس مفهوم الوسطية هي 
فئة األئمة واملؤذنني، فئة النخبة التي حتظى باالحترام 
في أوس����اط املجتمع الكويتي احملافظ الذي تربى على 
إن����زال الناس منازلهم، ف����كان أن ألزمت وزارة األوقاف 
جميع األئمة واملؤذنني بااللتحاق بدورة الوسطية ملدة 
تقرب من الشهر، وكأننا بذلك نريد تصديق مزاعم الغرب 

وأذنابهم عندنا بأن اإلرهاب منبعه املساجد.
والعجي����ب أيضا أنن����ا لم نس����مع اعتراضا من هذه 
الفئة املستقصدة إطالقا، وذلك ألنها في رأيي فئة واثقة 
بنفس����ها، معتزة مبا عندها من كتاب وس����نة تدعو إلى 
األلفة والسماحة، باإلضافة إلى أن استقصادهم بالدورات 
العلمية زيادة خير على خير، واملؤمن أكثر الناس استفادة 
م����ن التذكير، كما قال تعالى )وذكر ف����إن الذكرى تنفع 
املؤمنني(، ومع هذا كله مازلنا نس����مع من يكابر ويتهم 
وزارة األوقاف بالتقصير، ويهمز بها ويلمز، وصار أقرب 

إلى ربع »ما يعجبهم العجب وال 
الصيام في رجب«، ممن يرون 
أن كل م����ن يخالفهم في الفكر 
فهو عدو الوس����طية، وكل من 
تختلف مع����ه مصاحلهم فهو 

إرهابي وتكفيري.
في حني تنشر على صفحات 
اجلرائد وقائع أليمة تدمي قلب 
املؤمن الغيور عن بعض طلبة املدارس يسبون الصحابة 
الكرام، ويتهكمون على اخللفاء الراشدين، فإذا بادرت وزارة 
التربية مشكورة مبواجهة هذا الفكر بالفكر، وقامت مبحاربة 

ثقافة الكراهية قامت قائمة البعض مستنكرين.
ومثله تسجيل خطب اجلمعة خلطباء املساجد، فإذا 
تلف الشريط أو تعطل املسجل أو نسي اخلطيب ضغط 
زر التس����جيل فسرعان ما تأتيه ورقة إفادة أو استدعاء 
من الوزارة تطالبه بتفس����ير ما حدث لتحاسب املقصر، 
ولم نسمع عن هذا اعتراضا وال إنكارا، وفي اجلهة املقابلة 
يرفض البعض مراقبة التجمعات التي حتوم حولها شبهة 
سب الصحابة ويراها نوعا من التجسس، »تلك إذا قسمة 

ضيزى«، وقسمة ظاملة وناقصة غير عادلة.
أخيرا: أخشى ما أخشاه أن أقوم يوما من األيام ألقرأ 
خبرا أو قرارا أو نصا دستوريا جديدا مينعنا من الغضب، 
أو يجرم مجرد احلزن ممن يسب الصحابة، ويتعدى على 
العشرة املبشرين باجلنة، ويطعن في شرف زوجات نبينا 
ژ، ويلزم بأبي هريرة واملغيرة بن شعبة ومعاوية درءا 

للفتنة الطائفية، لعن اهلل من أيقظها.
dhari0395@hotmail.com

لقد وجدنا أنفس���نا اليوم 
فجأة وسط أزمة صيفية مخيفة 
هي أزمة الكهرباء، هذه األزمة 
طالت اجلميع وألقت بظاللها 
على جميع مناطق الكويت ولم 
أو  الوزارات  تسلم منها حتى 
اجلهات احلكومية، ولكننا كنا 
نعلم علم اليقني أننا مقبلون 

على هذه األزمة ولم يغب عنا سوى العلم مبوعدها، ولكن 
يجب أن نعي جيدا قدر هذه األزمة وسبل معاجلتها حتى ال 
تصبح كارثة لو ابتعدنا عن احللول التي ستخرجنا منها 
والتفتنا إلى الصراعات الشخصية ورؤوس األشخاص من 

أجل التكسب االنتخابي واللعب مبشاعر املواطنني.
 واملؤسف في هذا البلد الطيب وجود بعض األشخاص 
الباحثني دائما عن التأزمي وانتقاد اآلخرين مستغلني احلرية 
والدميوقراطية التي تتمتع بها الكويت، اذ س���رعان ما 
بدأت أزمة الكهرباء في الظهور وبدال من أن ينشغل هؤالء 
بالوقوف على أسباب األزمة والسعي إلى حلها بدأوا بإلقاء 
التهم على وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان، وانتقدوا 

أداءه الوزاري وبدأوا الهجوم الشخصي على الوزير.
 ونعلم جميعا كما يعلمون جيدا من هو د.بدر الشريعان، 
فهو إنسان متواضع يخاف اهلل ويعلم مسؤولياته جتاه 
املواطنني جيدا، وكان يشهد له هؤالء جميعا عند توليه 
هذه الوزارة منذ عام بأنه الرجل املناسب في املكان املناسب 
وليس هذا دفاعا عن د.الشريعان ألن مواقفه منذ تسلمه 
الوزارة كفيلة بالدفاع عنه، فهو من وقع مشروع محطة 
الصبية التي توقفت أكثر من 10 س���نوات بس���بب تردد 
الوزراء الس���ابقني وخوفهم من املساءلة النيابية ولكنه 
فعلها بكل شجاعة وحزم وسترى النور في 2011، وأريد 
أن أذكركم بتراكم الفساد في هذه الوزارة قبل أن يتولى 
د.بدر الشريعان رئاستها وخير دليل على ذلك مشروع 
»طوارئ 2007« والشبهات التي طالت هذا املشروع وظهر 
حرص الوزير الشريعان على متابعة هذا امللف ومالحقة 
املتورطني في���ه وهذا إن دل على ش���يء فإمنا يدل على 

حرصه على املال العام. 
كيف نلقي اللوم على هذا الوزير بعد عام من تسلمه 
الوزارة؟! هل كان هذا العام هو املتسبب فيما وصلنا إليه 
اآلن؟! بالطبع ال.. فمنذ سنوات ونحن نعلم أن حال الكهرباء 

التحذيرات  يرثى لها وتوالت 
واإلنذارات ولم يقصر الوزير 
الش���ريعان ال���ذي ورث تركة 
متهالكة من محوالت كهربائية 
متآكلة ومحوالت أخرى حتتاج 
إلى االستبدال والتغيير الفوري 
ومحوالت أخرى ال تس���تطيع 
حتمل طق���س الكويت املؤلم، 
باإلضاف���ة إلى تهالك الكيبالت واحملوالت التي مر عليها 

40 عاما من الزمان.
فمشكلة الكهرباء ليست وليدة اللحظة وليست وليدة 
الوزارة، بل جاءت عبر تراكم سنوات من اإلهمال والتقصير، 
كما أكد من قبل الوزير الشريعان الذي قام بجهود جبارة 
خالل هذا العام، وقام باستبدال أعداد كبيرة من احملوالت 
مبحوالت أخرى تناسب طقس الكويت ودرجة احلرارة 
العالية والقاس���ية كالتي نش���هدها هذه األيام والتي لم 
تشهدها الكويت منذ 5 سنوات. فما ذنب الوزير الشريعان 
ف���ي ارتفاع درجات احلرارة إلى ه���ذا احلد؟! فليس من 
العدل أن نحم���ل الوزير ارتفاع درجات احلرارة واهمال 

الوزارات السابقة.
يجب أن نبحث عن حلول ملشكلة الكهرباء وأال نرمي 
اآلخرين بالباطل، والبد من توفير ميزانية للوزير حتى 
يعمل عل���ى إصالح وضع الكهرباء املتردي. واملهم لدينا 
اآلن القضاء على املشكلة وتدارك مؤشراتها بحلول فورية 
حتى نخرج بحلول تقضي على هذه املشكلة، ال أن نهاجم 

شخص الوزير.
وحتى يه���دأ بال املواطنني واملقيم���ني ويرتاحوا من 
حرارة الصيف وانقطاعات الكهرباء املتكررة، فقد أصبح 
املواطن يعيش مشكلة صحية ومادية ونفسية عند انقطاع 
الكهرباء عندما تتعطل األجهزة الكهربائية وتتلف األغذية 
باإلضافة إلى انقطاعها خالل فترة امتحانات األبناء وما 
يعانونه بسببها، ولكني في النهاية أدين بشدة صندوق 
التنمية اجلاهز دائما ملساعدة اآلخرين فقط دون أن ينظر 
إلى احملوالت الكهربائية املتهالكة في ديرتنا باإلضافة إلى 
أشياء أخرى متهالكة حتتاج إلى نظرة من املسؤولني من 
أجل الكويت، فالشعب يريد النتائج وال يريد الصراعات 

الشخصية. 
Alyera3_al7or@hotmail.com

نعم هو وانيت بو قمارتني وليس طائرة تلك 
التي ركبتها خالل رحلتي في مهمة رس���مية إلى 
املغرب، ولألس���ف إلى اآلن نضحك على أنفسنا 
أننا منتلك أسطوال جويا ومطارا دوليا، يفترض 
أنه الواجهة األولى لبلدنا احلبيب، ولكن شنقول: 

»اهلل املستعان صج شي يفشل ويخجل«. 
أبدأ حكايتي معكم اليوم مع بداية مهمتي إلى 
مهرجان أصيلة، حيث أجبرت على أن يكون مسار 
رحلتي على منت اخلطوط الكويتية، آسفة »وانيت 
بو قمارتني« والتي تولت ترتيب الرحلة بأكملها 
ووض���ع قنوات الوقوف لها والس���بب هو أنه ال 
بديل عنها ألنني في مهمة رسمية، لذا وجب علي 
التعام���ل مع وانيت بوقمارت���ني )الكويتية(.. يا 
جماعة اخلير الدولة قاعدة تدعمكم وأنتم ماشيني 

على مبدأ »طنش تعش وتنتعش«. 
الفص���ل األول لقصتنا يب���دأ بحجز التذكرة، 
فرغم التحديث التكنولوجي في دوائرنا احلكومية 
وقطاعاتنا اخلاصة وبالرغم من اخلبرات العاملية 
التي نستقطبها إلى دولتنا إال أن احلجز يستغرق 
في أس���طولنا يوما كامال، واألغرب هو أن كتاب 
مهمتي مذكور فيه أنني س���أغادر من الكويت إلى 
أصيل���ة في اململكة املغربية، وكذلك العودة، لكن 
املش���كلة ان »الكويتية« حج���زت لي إلى طنجة، 
وأخلت مسؤوليتها من توصيلي إلى أصيلة مع 
العلم بأن احلكومة ستدفع قيمة التذكرة بالكامل 
مبعنى أدق أن الدولة مكفولة بخطابها لتوصيلي 
إلى أصيلة وليس طنجة، ولكن أسطولنا ال ميتلك 
احللول البديل���ة لتوصيلي إلى املنطقة املطلوبة 
»مو مشكلة انقزرها بتاكسي أو ممارسة رياضة 

املشي«.
الفصل الثاني من حكاية »وانيت بو قمارتني 
الكويتية« »املكان« مبعنى أوضح »املوقف«: ونعني 
باملوقف هو ما تقف فيه سيارات األجرة والباصات 
وامليكروباصات، مكان أحداث حكايتنا هو املطار 
الذي إلى اآلن محلك س���ر، مجرد بوابات وسوق 
ال يعدونه بالفعل واجهة جميلة لألسواق احلرة 
)أتعرفون اللي قاص���ني على عمرهم ويصدقون 
جذبتهم.. اهلل املس���تعان( أما املطاعم املتواجدة 
في صالتي املغادرة والوصول فقد جعلت املطار 
أشبه باملطاعم املوجودة باجلمعيات بسبب الروائح 
الكريه���ة املنبعثة منها، أما قاع���ة رجال األعمال 

والدرجة األولى فحدث وال حرج.
ونصل معك���م لنهاية قصة أس���طولنا وهو 
الفصل الثالث والذي يسلط الضوء على قضية 
مهمة ولكن رغم أهميتها أصبحت ميزة ميتاز بها 
وانيت بو قمارت���ني »الكويتية« وهي »التأخير« 
سواء كان في اإلقالع أو الوصول، ساعة ونصف 
الس���اعة من التأخير واالنتظار لدخول الوانيت 
بوقمارتني، املش���كلة ليس في التأخير املشكلة 
إذا كان املسافر لديه أكثر من وجهة للسفر على 
منت طيران آخر »مثل حالي« كيف س���يتصرف؟ 
إذا تأخر وانيت بوقمارتني كل ذلك الوقت؟! فمن 
املمكن أن تفوته الطائرة التالية التي س���ينتقل 
بها للجهة املراد الوصول إليها، لكن لألسف هذا 
أسطولنا »وصلوا على النبي«، تلك كانت قصتنا 
لك���م اليوم والتي لم نذك���ر فيها بعض األحداث 
الثانوية مثل تعطل أجهزة الترفيه على منت الطائرة 
)وانيت بو قمارتني( وس���وء املعاملة من طاقم 
الطائرة والهبوط والصعود السيئ الذي يشعرك 
بأن الطائرة ستس���قط بك، وغير ذلك من األمور 
التي يعرفها الكل، ولكن محلك سر إلى أن أصبح 

األسطول الكويتى »وانيت بو قمارتني«!
> > >

كلم���ة وما تنرد: يجب على الدولة أن حترص 
على حل مش���كالت تلك املؤسسة، ألن االنطباع 
األول للزائر أو الضيف يصع���ب علينا تغييره 

مهما بذلنا من جهود.
atach_hoty@hotmail.com

وانيت بو قمارتين.. 
»الكويتية«!

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

»تلك إذًا قسمة ضيزى«

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

الشريعان والكهرباء

م.هديل عيدان الخليفة 
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