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مبعوث السالم جورج ميتشل قام بزيارات عديدة للمنطقة 
من أجل التوسط في مباحثات السالم وآخر زيارة قام بها منذ 
زمن قريب كانت حلث السلطة الفلسطينية على التحول من 
املفاوضات غير املباشرة العالقة بسبب الرفض االسرائيلي حلل 
الدولتني الى املفاوضات املباشرة مع إسرائيل دون أي شروط 
مسبقة تطالب بها السلطة كتحديد جدول زمني للمفاوضات 
وجتميد عمليات البناء والدخول في موضوع حل الدولتني، 
وميكن تفسير ذلك على أنه تراجع كبير لدى الرئيس أوباما 
عن تعهده بالعمل على حل الدولتني شأنه بذلك شأن الرؤساء 
الذين سبقوه فهو غير مستعد الن يخسر انتخابات الرئاسة 
القادمة من اجل قضية هامشية ال تشكل اي اهمية بالنسبة 
للش���عب االميركي كما انه يحرص على اال يتعرض حلملة 
اعالمية شرس���ة من قبل جماعات الضغط الصهيوني يتهم 
فيها بالتعاطف مع املس���لمني كونه من أصول إسالمية وقد 
انتقد بأسلوب الذع املمثل االميركي الشهير جون فويت في 
رس���الة له طويلة نشرتها صحيفة »واشنطن تاميز« بقوله 
»س���تكون أول رئيس اميركي يكذب على الشعب اليهودي 
والشعب االميركي ايضا حني قلت انك ستدافع عن اسرائيل 
الدولة الدميوقراطية الوحيدة في الش���رق االوسط ضد كل 
اعدائها غير انك قمت بعكس ذلك« وبالعكس فإن الرئيس أوباما 
لم ميارس ضغوطا على اسرائيل من اجل وقف االستيطان 
والقبول بحل الدولتني بل س���كت عن ذلك ومارس ضغوطا 
كبيرة من أجل إرغام السلطة الفلسطينية على التحول نحو 
املفاوضات املباشرة دون شروط مسبقة ويعني ذلك ان حل 
الدولتني اصبح في خبر كان ولم يعد مطروحا على الطاولة 
في الوقت احلالي. ولك ان تتس���اءل عالم يتفاوض الطرفان 
حاليا؟ وما الفائدة من زيارة مبعوث الس���الم ميتشل الذي 
يبدو لي انه يش���عر باحلرج من كونه ال يحمل معه اجندة 

سالم حقيقي في كل زيارة يقوم بها الى املنطقة؟!

هك���ذا ودون مقدمات ورغم أن���ه لم يكن لدى أي منا ال 
نحن الشعب وال حكومتنا »عندنا من الشر طاري«، يأتي 
وزير سابق ويقترح أن ترفع احلكومة سعر ليتر البنزين 
إلى 150 فلسا، الوزير السابق الذي يبدو أنها ال تفرق معه 
سواء كان سعر الليتر 50 فلسا أو 500 فلس، يريد أن يثبت 
أن قلبه على البلد، وأن بطينه األيسر ال يضخ سوى دماء 
الوالء لهذا الوطن وأن أذين قلبه ال يستقبل سوى كريات 

دم استبدل هيموغلوبينها بخاليا عشق الوطن.
دمه يحت���رق - اهلل ال يفور دمه كما فور دمي - على 
الوط���ن وعلى مقدرات الوطن إل���ى درجة أنه يصرخ في 
احلكومة: »تكفون زيدوا سعر ليتر البنزين«، أنا شخصيا 
وألنني مواطن على قد حالي س���معتها كالتالي: »تكفون 

أحرقوا الشعب أكثر ما هو محروق«. 
هل يعي الوزير السابق ماذا تعني زيادة سعر احملروقات 
ف���ي البلد، وزيادتها إلى الضعف بحس���ب دعوته )اهلل ال 
يستجيب لدعوته(؟ يعني أن كل شيء سيرتفع في البلد، 
اخلبز واملواصالت واحلديد واألغذية وكلها على ظهر عذر 

»زادوا البنزين« كما سنسمعها من التجار بعد الزيادة.
فلو زاد سعر ليتر البنزين كما يريد ويتمنى لتقلصت 
القوة الشرائية لرواتب جميع املوظفني إلى النصف متاما، 
فمن يتسلم اآلن 500 دينار سيصبح كما لو أنه يتسلم 250 

دينارا، فكل شيء سيزيد إلى الضعف بشكل طردي.
صحيح أنه ميكنك أن حتكم الزيادات الناشئة عن زيادة 
أس���عار احملروقات في البلدان املتقدمة التي تعي وتعرف 
متى وملاذا تزيد أس���عار احملروقات؟ أما في بلد كالكويت، 
بلد حكومته ال تس���تطيع أن تسيطر على قناتني و3 قطع 
في جليب الشيوخ، فلن تستطيع أن تسيطر على موجة 
س���ونامي الغالء التي ستتس���بب فيها زيادة سعر ليتر 

البنزين.
يبدو أن الوزير السابق وبعد مذكرة دفاعه عن سيارة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء يريد أن يوجه رس���الة إلى 
القيادة السياسية فحواها: »أنا مستعد أحرق جيوب ثالثة 

أرباع الشعب بس تكفون حطوني وزير«.
هداك اهلل وأعان عليك قراءك يا سعادة الوزير السابق، 
أما أنت القائ���ل ذات لقاء إن الكويتي يدفع في باريس 20 
دينارا كبقش���يش في مطعم باريسي، ومن هذا التصريح 
علم���ت أن تعيش في كوكب آخ���ر أو في فلك مالي آخر ال 
يعيش���ه 99% من الكويتيني، فنحن الكويتيني من جماعة 
ال� 99% ال ندفع بقشيشا بهذا الرقم ال في باريس وال حتى 

لو صح لنا دخول مطعم سكيتش في لندن.
لذا إذا كان قلبك محروقا على البلد وعلى ثروته الضائعة 
على البنزين الذي يحرقه الشباب في »القز«، فاطلب من 
الكاشير، إذا ذهبت لتمأل خزان سيارتك، أن يحاسبك على 
150 فلسا لليتر كنوع من املبادرة الذاتية من قبل معاليك، 
أما نحن الفقراء من جماعة ال� 99% ممن ال نستطيع حتى 
أن نتعش���ى في مطعم 4 جنوم ف���ي ديرتنا ناهيك عن أن 
ندفع 20 دينارا كبقشيش في مطعم باريسي فاخر، فسندفع 
ال� 50 وال� 65 فلس���ا املقررة بحسب التسعيرة وكان اهلل 

غفورا رحيما.
صدق اللمبي: أحب مشاهدة أفالم اللمبي وإن كنت لست 
مضطرا الحترامه، وكلما تذكرت محمد سعد في فيلم »اللي 
بالي بالك« يقول »السيد رئيس جلنة حموم اإلنسان« أضحك 

وهو يعيد ليصلحها »قصدي جلنة حروق اإلنسان«.
Waha2waha@hotmail.com

الب���دون يعتب���ر األس���بوع 
التبرع���ات  املاض���ي أس���بوع 
الفيضانات،  الكويتية لضحايا 
وهذا بالطب���ع ليس غريبا على 
الكويت وال على أهلها الكرام الذين 
عودونا على فعل اخلير وتقدمي 
يد العون للجميع في الش���رق 
والغ���رب، خصوصا ونحن في 

شهر الصدقات واإلحس���ان، ولكني في هذا الشهر أدعو 
كل من تبرعوا لضحايا الفيضانات في باكستان وكل من 
تبرعوا في املاضي للدول املنكوبة التي تعرضت للكوارث 
املدمرة، إلى أن يلتفتوا إلى ديرتنا ولو بجزء بسيط، لفئة 
حتتاج منا الكثير، فئة عاجزة وغير قادرة على فعل أي 
شيء س���وى الدعاء إلى اهلل والتوسل لآلخرين للدفاع 

عنهم، أال وهي فئة »املعاقني البدون«.
فحينما كنت جالس���ة ألنظر إلى ك���م اإلمييالت التي 
وصلتن���ي من أفراد هذه الفئة الذين كتبوا لي حملات عن 
معاناتهم املستمرة وقصصهم املؤثرة، بل الصادمة التي 
أصابتني باحلزن واأللم عليهم، فسبحان الذي بيده ملكوت 
كل شيء، فهذه الفئة بدال من أن تكون لديها معاناة واحدة 
وهي االعاقة لديها أيضا معاناة الش���خص البدون الذي 
يس���عى بقوة ليحصل على اجلنسية الكويتية، تذكرت 
عند قراءة هذه اإلمييالت زلزال هاييتي الذي تسبب في 
دف���ن اآلالف من األحياء حتت األنقاض، فهذه الفئة تضم 
عشرات اآلالف من البش���ر الذين عاشوا بيننا وتوارثوا 
الكويت معنا وخدموها وحملوا السالح من أجلها وراح 
الكثير منهم فداء لها، فهل لنا أن نتذكر شيئا من كل هذا 
ونقف بجانبهم لنخفف عنهم معاناتهم وخصوصا املعاقني 
الذين ال حول لهم وال قوة، فنظرت إلى قلمي وقلت له: هل 

ستستطيع أن حتمل لواء هؤالء 
لتحفيز املسؤولني على حتقيق 
طلباتهم؟ وهل ستستطيع توجيه 
اللوم وكشف كل من يتخاذل في 
مساعدة هؤالء، ألنهم يحتاجون 
الى من يقف بجانبهم ويأخذ بيدهم 
فهذا واجب اجلميع جتاههم، فالبد 
من توفير جميع سبل احلياة لهم 
من راحة وعالج ودراسة وكل ما يحتاجه البدون املعاق 
حتى يستطيع أن يعيش حياة كرمية كنظرائه في جميع 
دول العالم، فمن هنا أوجه نداء إلى جميع أعضاء جلنة 
غير محددي اجلنسية مبجلس األمة وإلى جميع اللجان 
واجلهات والهيئات املختصة بشؤونهم، أن يخطوا خطوة 
إلى األمام لتحقيق متطلب���ات هذه الفئة الضعيفة، فهل 
لنا أن نوفر لهم األمن واالستقرار والطمأنينة والتعليم 

والطب وكل ما يلزمهم.
وياأيها املعاق الكويتي اجلنسية أنت تعيش وتشعر 
مبعاناتهم، ولكن � حمدا هلل � حالتك املادية تفوق حالتهم 
بكثير، فاعلم أن صوتك عند مساندتهم سيسعدهم كثيرا 

وسيساهم في الضغط على املسؤولني.
وي���ا أصحاب التبرعات اخليرية إن مس���اعداتكم لهم 
بتوفير األجهزة الالزمة لهي من أفضل احلسنات والصدقات، 
والبد أن ننتزع منهم إحساسهم بالعجز وأن نكون طوق 
النجاة بالنس���بة لهم ونفوز بأجر اهلل عز وجل الذي ال 

يغفل وال ينام.
فياأيها املعاق البدون ال تيأس من رحمة اهلل واشكره 
على ما أصاب���ك وارفع يدك بعد كل صالة فإن الفرج آت 

ال محالة.
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دقت أج���راس املدارس، فبعضها بدأ الدوام 
والبعض اآلخر بعد أيام قليلة، لذا يتبادر لنا 
سؤال مهم عن أخبار جلان جماعتنا واجتماعاتهم 
في وزاره التربية؟ فمنذ أن بدأت االجازة الصيفية 
للمدارس انطلقت التصريحات التربوية للتجديد 
في اخلطة التربوية على مدار 3 شهور ونحن 
نقرأ التصريحات الرنانة »وكأننا مقبلون على 
دخول املونديال«، املهم ان التصريحات واللجان 
املنعقدة فوق املستوى واجتماعات متخصصة 
وجداول وتعيينات ونقل ميني ويسار ودراسة 
مناهج تقول داخلني حرب مو وضع خطة تربوية 
للعام الدراسي اجلديد املهم شنو جديد وزارة 

تربيتنا: محلك سر؟
بتقولون ليش متشائمة والناس للحني ما 
بلش���وا برد عليكم: اجلواب يبني من عنوانه، 
بتسألون: اش���لون عرفت؟ السالفة يا جماعة 
اخلير ما تبيلها قراءة فنجان وال تفسير أحالم، 
نقول بسم اهلل الرحمن الرحيم ونبدأ املشوار 
معاكم عشان ندلل على أن كالمنا »صح«، ربعنا 
في وزارة التربية افتتحوا مدرستني في اجلهراء 
جزاهم اهلل خير، بس ربعنا نسوا أن يؤمنوا 
طلبتهم حيث قام مسؤول تربوي وصرح في 
الصحف وقال ترى إحنا فتحنا مدرستني بس 
متخوفني من العزابية الل���ي بجانب املدارس 
وميكن نطلب سيارة شرطة عشان األمن. السؤال: 
مو الزم قبل البنيان تقومون بدراسة للمنطقة 
ومعرفة املخاطر وإال مو س���امعني شي اسمه 
»األمن والسالمة« وهاملرة مو عاملباني ال على 
عيالنا، خلصنا من املدرس���تني وترى مو بس 
املدرس���تني اللي ذكرناهم، ترى املدارس كلها 
أعتقد ان الصيانة لم تأت صوبها واأليام بينا 
وترى للحني الصيف موجود وخلينا نشوف 
املكيفات شخبارها في فصول عيالنا، وبني هذه 
الزحمة نسأل سؤال على الطاير: شنو أخبار 
الكاميرات يا جماعة اخلير وإال للحني ما وصلت 

من هوليوود؟
ننتقل من املباني والصيانة واألمن وسالمة 
إلى اجل���داول وتطويلها  عيالنا ومدارس���هم 
وتقليصها، قرأن���ا تصريحا في بداية االجازة 
الصيفية عن تطويل اليوم الدراسي وقبل أيام 
قليلة من نهاية االجازة فاجأنا تصريح وزاري 
عن تطويل اليوم الدراسي مصاحب له مناذج 
للجداول املدرسية بجميع مراحلها واخلاصة 
بأوقات احلصص الدراسية وياريت اخلبر ما 
نزل في الصحف وبدت اللوية بني نوابنا وبني 
املس���ؤولني في الوزارة، السؤال: وين جماعة 
اللجنة التعليمية في مجلسنا املوقر مو املفروض 
قبل االعتماد من وزارة تربيتنا يبعثون نسخة 
لهم عشان ال يعورون راسنا؟ واال السالفة صارت 
تصريحات ورفض وسؤال برملاني ومنو اللي 

ضايع بالطاسة اعيالنا واحنا بعد؟
ونختم معاكم بالس���ؤال: ش���خبار الكتب 
املدرسية جاهزة واال نفس كل سنة في نقص 
بالكتب عشان أزمة الورق؟ ويا جماعة اخلير 
شخبار الوجبات املقدمة للطلبة جلنتكم خلصت 
أم انها للحني قاعدة تسوي »بوفيه« وال بتكون 
الوجبات »اال كارت« وعلى الطاري بنستعد على 
هوشة برملانية عشان مناهج التربية اإلسالمية 

وإال شلون اللون؟
* * *

كلمة وما تنرد: من أشعار اإلمام علي گ:
والنسب ب��امل��ال  مفتخرا  ك��ان  م��ن 

ف��إمن��ا ف��خ��رن��ا ب��ال��ع��ل��م واألدب
ال خ��ي��ر ف��ي رج���ل ح��ر ب��ا أدب

العرب إل��ى  منسوبا  ك��ان  ول��و  نعم 
atach_hoty@hotmail.com
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أعجبن����ي كثي����رًا توج����ه 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الفهد  الش����يخ احمد  اإلسكان 
بتكليف املسؤولني في مكتبه 
بأن يفعلوا مكتب خدمة للموطن 
من خالل تلقيه جميع املشاكل 
التي يعاني منها املواطن متهيدا 
إليجاد احللول املناس����بة لها، 
بال شك خطوة الفهد ستساهم 
في حل مشاكل املواطنني الذين 
ينتظ����رون م����ن ينقذهم من 
البيروقراطي����ة التي أصبحت 
التطور  ف����ي دوالب  العص����ا 
والتنمية لذلك نحن بحاجة إلى 
عقلية مثل عقلية الفهد لتعم 
تلك الفكرة بقية وزارات الدولة 
التي يوجد بها مكاتب خلدمة 
املواطن ولكن فقط باالسم لذلك 
اطلب من أبو فهد أن يعمم هذه 
الفكرة خ����الل اجتماع مجلس 
الوزراء على زمالئه حتى تعم 
الفائدة على جميع املواطنني، 
فإلى األمام ي����ا وزير النهضة 
ف����ي تنفيذ خطة التنمية التي 
الكثي����ر حتى نرى  ينتظرها 
دولتن����ا احلبيبة لؤلؤة تعود 
كما كانت في السابق ويقصدها 
كل مستثمر ويتحقق األمل بأن 
الكوي����ت مركزا ماليا  تصبح 

وجتاريا.
> > >

قبل أيام ق����رأت أن الهيئة 
العامة للزراعة خصصت أكثر 
م����ن 4 ماليني دينار إلنش����اء 
حدائق عامة في مختلف املناطق 
اجلديدة بال شك اخلبر جيد، 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 

ملاذا كل هذا املبلغ؟ هل خصص 
فقط للمسطحات اخلضراء؟ مثال 
احلدائق املوجودة اآلن ليست لها 
أهمية والدليل على ذلك هجرتها 
من قبل املواطنني نظرا الفتقارها 
الترويحي����ة وإمنا  للبرام����ج 
أصبحت نقطة جتمع للعزاب 
لقضاء أوقات فراغهم علما بان 
الكثير،  الدولة تصرف عليها 
ولكن ملاذا ال يتم اس����تغاللها 
بالش����كل املطل����وب من خالل 
توفير وسائل الترفيه ولو كانت 
بأسعار رمزية خدمة لألطفال 
وأسرهم في تلك املناطق علما 
بان معظم احملافظات تعاني من 
نقص في اخلدمات الترفيهية، 
كما أن احلدائق املقامة اآلن ال 
يوجد بها أي شي ملموس ماعدا 
املس����طحات اخلضراء والتي 
لألسف بدأ يتغير لون البعض 

منها بسبب عدم االهتمام.
لذل����ك اقترح عل����ى الهيئة 
اس����تغالل تلك احلدائق لتدر 
عليهم آالف الدنانير من خالل 
تخصيص مح����الت صغيره 
داخلها أسوة باملقاهي الشعبية 
عبارة عن أكش����اك تباع فيها 
أشياء شعبية إضافة إلى ملعب 
ألبناء املنطقة بدال من استغالل 
أراضي الدولة وتأجيرها من قبل 
البعض ومنا إلى املسؤولني في 
الهيئة ان يستغلوا تلك املشاريع 
اجلديدة بالشكل الصحيح بدال 
من وضعها احلالي أو أن يتم 
تسليمها إلى القطاع اخلاص كي 
نشاهد االستثمار احلقيقي لتلك 
احلدائق التي أصبحت تستغل 

أماكن األهالي بحاجة لها.
alarafah@windowslive.com

خالد العرافة

تفعيل »خدمة المواطن«

إطاللة

قبل رمضان بأيام ال تسمع إال حديثا 
سخيفا مكررا سنويا وممال عن ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية أو اختفاء بعض 
أصنافها، وكأن شهر رمضان يأتي مرة كل 
20 عاما وليس شهرا كل سنة ال تختلف 
فيه مواد األكل عن غيره من الش����هور. 
إال بزيادة صنف أو اثنني أو ثالثة على 
األكثر، وخذ مثال احلديث السنوي املكرر 
عن سعر زجاجة شراب معنينّ ال يتعدى 
سعرها في أغلب األحوال نصف دينار، 
فيصبح احلديث عنها بطولة البطوالت ان 
اشتراها أحدهم بأقل من ذلك بعشرين أو 
خمسني فلسا، رغم انه مشروب رخيص 
ال فائدة له سوى رفع نسبة السكر في 

دم من يشربه!
أما أثناء أيام شهر رمضان فحاولوا أال 
تخرجوا من منازلكم لتقودوا سياراتكم 
أو لتعبروا الشوارع في نصف الساعة 
الذي يس����بق مدفع اإلفطار، فهو أخطر 
نصف ساعة في العالم كله، حيث يجن 
فيه جنون كثير من قادة املركبات بحجة 
الصيام أو محاولة اللحاق بالفطور في 
املنزل، فتراهم يقودون السيارات بتهور 
كبي����ر متعمد وبس����رعة مخيفة، حتى 
إن كان ذلك على حس����اب حياة أبرياء 
كثيرين يفقدون حياتهم أو يصابون أو 
»يتعوقون« لألبد، فقط ألن حظهم التعس 
أوجدهم في نصف الساعة املجنون ذلك 
مع أو بقرب أحد هؤالء القادة املجانني 
واملتهورين الذين يضربون بتعمد عرض 
احلائط بكل القوانني واألخالق واحلياء، 

فقط ليلحقوا باإلفطار في منازلهم!
أما بعد رمضان وباألحرى بعد إفطار 
آخر يوم في رمضان املبارك، فتعود كل 
األمور كما كانت وترجع »حليمة لعادتها 
وحلالتها القدمية« ل����دى أغلب الناس 
هم شهرا  وكأنهم لم يصوموا وينهوا لتونّ
كرميا يدعو لتهذيب النفس وتطهيرها 
وإصالحها أو على األقل تغييرها لألفضل 

ولو قليال!
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

قبل وأثناء وبعد رمضان..!

رؤية

م.هديل عيدان الخليفة

معاناة المعاقين 

اليراع الحر

سلطان إبراهيم الخلف

راح ميتشل.. جاء ميتشل

فكرة

ذعار الرشيدي

»لجنة حروق اإلنسان« 
وليتر البنزين 150 فلسًا
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