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 كل منا يحلم بوصول دوره في توزيعات اإلسكان ليحصل 
علـــى بيت العمـــر، وحني أقول منا أقصد نحـــن فئة الناس 
البســـطاء الغالبة طبعا، وحاشـــا هللا أن أقصد بها الوزراء 
وأعضاء مجلس األمة أو األثرياء ألن أحالمهم واقع يســـهل 
حتقيقه ولن يضطروا إلى انتظار فترة تتراوح بني ١٥ و٢٠ 
عاما للحصول على بيت يأويهم وأســـرهم، اللهم ال حســـد، 
ولكن مشكلتنا هي أنهم هم متخذو القرار في هذا األمر ولذلك 
كيف لهم ان يشعروا مبعاناتنا اذا لم يعيشوها وبالتالي كيف 
لهم أن يضعوا احللول الناجعة لتلك املشـــكلة وإن اجتهدوا 

في ذلك؟
  وتتلخص مشكلة الكويتي البسيط، الغلبان طبعا، في طول 
املدة حلصوله على بيت يفي باحتياجاته، فعند تقدميه للطلب 
اإلسكاني كانت أسرته تتألف من شخصني هو وزوجته فقط، 
ولكن عندما يصل دوره في توزيعات اإلسكان جتد أبناءه في 
اجلامعـــة بل ان بعضهم قد يكون تزوج وهو مازال في بيت 
أبيه، أي أن األسرة قد يصل عددها إلى ١٠ أفراد أو يزيد، وال 
ننكر دور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد الواضح في عملية تقليص فترة االنتظار 
وتعجيل عملية التوزيع، إال أنه «فاضل على احللو دقة»، بقيت 
هناك معضلة واحدة نأمل أن يســـارع في حلها ولو حللتها 
يا شيخ يكون ذلك سبقا لك عمن سبقك ومن سيخلفك وهي 
مشكلة تلك القرعة التي جترى بني املواطنني لتسلم ذلك البيت 
أو القسيمة العتقاد الكثيرين أنها عادلة وهو مفهوم خاطئ 
ســـائد، ونأمل إيجاد حل له حيث إن هذه القرعة بعيدة كل 
البعد عن العدل وما أقربها إلى لعبة املقامرة «الروليت» فال 

تعلم ما الرقم التالي ومتى يصادف معك احلظ.
  نعم، نحن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشـــره ولكن ال 
دخل لذلك في تلك القرعة التي يشـــوبها ظلم كبير يقع على 
من يكون حظه عاثرا ويكون اســـمه ضمن األسماء األخيرة 
فال يجد أمامه سوى خيار واحد هو البيت ذو الشارع الواحد 
أو كما نسميه بالبيت السد والذي عادة ما يتحاشى اجلميع 
اقتناءه، ولكن في مثل تلك الظروف ال يوجد خيار آخر، خاصة 
إذا كانت واجهته ناحية الغرب، وحتى يرتفع الظلم املوجود 
في تلك القرعة ولتكون مقنعة ومرضية جلميع األطراف فإنه 
يجب اجراء بعض التغييرات التي من شـــأنها حتقيق شيء 
من العدالة كأن تتم زيادة مســـاحة واجهة (بيت السد) هذا 
مبقدار ٢٥ مترا على األقل عن بقية البيوت، كونه ال يطل سوى 
على شارع واحد، وحتى يحصل مالكه على مواقف لسياراته 
أو إنقاص مســـاحة البيوت األخرى بنفس املقدار، وفي هذه 
احلالة ستكون اخليارات واضحة أمام اجلميع فالذي يكون 
احلظ حليفه ويظهر اسمه في اوائل األرقام عليه أن يقارن بني 
احلصول على موقع مميز أو على ٢٥ مترا زيادة في مساحة 
بيته كل حسب حاجته، فإن اختار الزيادة ترك املوقع املميز 
ملن بعده، أما إذا كان املوقع املميز هو اختياره فتكون املساحة 
الزائدة من نصيب غيره ممن لم تظهر أسماؤهم في البداية 
وتأخـــروا للنهاية وهنا تكون الوطأة عليهم أقل ولم يفقدوا 
املزايا كلها باإلضافة إلى أن ذلك يساهم في تقليل الفارق في 

أسعار البيوت عند البيع.
  أبا فهد ال نضمن أن تبقى وزيرا لإلســـكان أبد الدهر فإن 
لم يتم إصالح ذلـــك اخللل في عهدك فلن يصلح بعدك، ويا 
حبذا لو شمل ذلك اإلصالح املخططات التي وزعت ولم تنب 

بعد على األقل بيوت الشارع الواحد. 
 Alharmal@hotmail.com  

 جميل ذلك املوقف الذي سجله الوفد اإليراني املشارك 
في دورة األلعاب اآلســـيوية (آسياد) املقامة في غوانزو 

بالصني، حني اعترضوا على كلمة اخلليج العربي!
  وهذا يعكس إميانهم مببادئهم واعتزازهم بإرثهم التاريخي 
الفارسي، وهذا الشعور اجلميل ينتقل إلينا نحن العرب 
فور إكمالنا للسلسلة التاريخية، حيث إننا نحن العرب 
(والعياذ باهللا من كلمة نحن) من فتح بالد فارس وأخرج 
أهلها من عبـــادة النار إلى عبادة رب األرباب ســـبحانه 
وتعالى، وقد حكمها بعد فتحها أمير املؤمنني العادل عمر 
بـــن اخلطاب رضي اهللا، عنه وأورث اهللا املســـلمني ملك 

كسرى ملك فارس.
  والعجيب في املوضوع أنه بعد مرور الزمن والتحوالت 
اجلغرافية والسياسية على خريطة العالم اليزال اسم فارس 
مطموســـا، ولم تقم له قائمـــة، وقامت مكانه اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية وهي التي تطالب اآلن بتسمية اخلليج 
العربي باخلليج الفارسي، علما أن اخلليج عبارة عن مياه 
شديدة امللوحة وسمك وطحالب وال يتكلم وال يحتاج إلى 
هوية، واملنطق ال يلزم إذا ما أطلقنا عليه اسم اخلليج العربي 
أن نلغي فارسية شطره اآلخر (يعني سموا من صوبكم 
وحنا نسمي من صوبنا) وال مشاحة في االصطالح كما يقول 
أهل األصول، والغريب أن غالب من ســـكن الشطر املقابل 

للخليج العربي هم من عرب فارس من قبيلة الهولة.
  ختاما ال أجد مناسبة وال مكانا وال تاريخا ملا يطالب به 
االخوة في إيران، واألولى أن يغيروا اسم البلد ويعيدوها 

إلى تاريخها، واهللا أعلم.
 fahadalazemi@hotmail.com  

 سعد فهد الحرمل

 لتكن توزيعة 
القسائم عادلة

 تحت المجهر

 فهد سالم العازمي

 الخليج الفارسي!
 

 طرطشة 

 نالحظ انه في الســـنوات القليلة املاضية متت 
تبرئة بعض جتار السموم من العقاب، وعند قراءة 
حيثيات احلكم يتبني لنا ان هروبهم كان من نافذة 
تلك الثغرة القاتلة «بطالن احد او بعض اجراءات 
الضبط» مما يستوجب معه تبرئة ساحتهم استنادا 
ملواد القانون ووجوب تطبيقه.. والسؤال الذي حير 
عقولنا مما حدا بنا الى طرحه لعلنا جند اجابته لدى 
املسؤولني هو: هل يعقل ان افراد االدارة املختصة 
في وزارة الداخلية الذين يالحقون هؤالء املجرمني 
يجهلون اجراءات الضبط؟! كيف يكون ذلك وهذه 
االجراءات تعتبر من ابجديات ما تلقوه من تعليم 
في االكادميية اثناء فترة الدورة التأسيســـية وما 

تالها من دورات؟!
  وكيف يكون ذلك والبعض منهم ميارس مهامه 
في هذه االدارة منذ سنوات ليست بالقليلة؟ وهل 
يعقل ان ننتبه كمواطنني لهذه الثغرة، واملسؤولون 

في وزارة الداخلية لم ينتبهوا لها حتى اآلن؟
  ان كانت االجابة بالنفي فهذه مصيبة وان كانت 
بنعم فاملصيبة اكبر واعظـــم بصمتهم جتاه هذا 

اخلطأ التافه وخيم العواقب!
  هناك حلقة مفقودة في هذا املوضوع احلساس 
متى وجدها مسؤولو وزارة الداخلية فالقضاء عليها 
سهل للغاية، فنرجو ونتمنى من كل من لديه حس 
وطني وروح مسؤولية ودافع انساني للقضاء على 
جتار هذه اآلفة ان يتحركوا للقضاء والتخلص من 

هذه الثغرة االجرائية القاتلة!
< < <  

  شكرا للواء عبدالفتاح العلي، شكرا نقولها الف 
مرة لكل من ينشد الراحة والسكينة والطمأنينة من 
اهالي محافظة االحمدي كبارا وصغارا على ما يقوم 
به من جهد جبار وسعي حثيث والذي اصبح واضحا 
وجليا للعامة وهذا ما ملســـناه من كل من تناولنا 
معه هذا املوضوع من اهالي احملافظة.. ايدينا بيدك 
وقلوبنا معك بالدعاء للقضاء على كل مستهتر لم 
يسلم من اذاه وازعاجه القاصي والداني ابتداء من 
اجليـــران وانتهاء مبرتادي الطرق، فمن لم يتعلم 
احترام الناس في بيته يجب ان يربيه القانون من 
خاللك انت وامثالك، فكثر اهللا من امثالك واعانك 
على هذه املهمة ومواجهة هذه املشكلة املزمنة والتي 
اوشكنا على فقدان االمل في حلها واخلالص منها الى 
ان مت تعيينك لتسلم زمام االمن في هذه احملافظة 
فاستبشرنا خيرا بعد ان الحظ الكل وبشكل كبير 
مدى انحسار هذه املشـــكلة آملني منكم ورجالكم 
االســـتمرار بهذه الوتيرة وهذا اجلهد حتى زوال 
هذه الغمة، كما نشيد ايضا بأسلوب تعاملك احلازم 
برفض كل من يريد التدخل الســـلبي الخراج احد 

افراد هذه الفئة السائبة عدمية التربية.
  فلك ولرجالك خالص التقدير والثناء واالحترام 
على جهودكم اميانا منكم بحجم املسؤولية امللقاة 
على عاتقكم واملنطلقة من بركم بقسمكم في زمن 

شح فيه امثالكم. 

 المحامي دويع العجمي

 الصواري

 تفعيل قرار منع التدخني 
فـــي األماكن العامـــة مازال 
يراوح مكانه، ولم يتم تفعيله 
فـــي معظم األماكـــن العامة 
والوزارات، رغـــم أن هناك 
قرارا يحظر التدخني في تلك 
األماكن، إال أنه لألسف ال يلتزم 
أحد بهذا املنع حيث إن هناك 

خارجـــني على القانون يدخنون في تلك األماكن أمام 
اجلميع دون احترام للقانون إضافة إلى ذلك جند سحبا 
دخانية داخل املستشفيات وخاصة عند بعض املمرات 
ومصدرها مجموعة من املدخنني الذين ال يحترمون 
القانون الذي يتوجب علينا جميعا تطبيقه من اجل 
سالمة اآلخرين، فوزارة الصحة رغم قرار املنع إال أنها 
حددت أماكن خاصة للمدخنني في األماكن العامة ولكن 
مع األسف ال يوجد التزام بتلك األماكن والدليل على 
ذلك جند املدخنني ميارسون طقوسهم وسط الناس في 
تلك األماكن دون خوف، وبال شك أن األمر يحتاج إلى 
تفعيل القانون من خالل فرض غرامات صارمة على 
من يخرج عن القانون واألماكن التي حددت للتدخني 
من خالل إسناد الضبطية القضائية إلى وزارة العدل 
أو البلديـــة أو البيئة أو الصحة ملخالفة هؤالء الذين 
جندهم أول من يحترم القانون خارج البلد حيث جتدهم 
في املطارات واملجمعات التجارية يحظرون على نفسه 
التدخني بســـبب احترامهم للقانون ولكن جندهم في 
بلدهم مخالفني للقانون ليس بسبب شيء وإمنا األمر 
يعود إلى عدم وجود عقوبة على من يرتكب هذا األمر 
فـــي تلك األماكن لذلك البد من التطبيق الفوري رأفة 

بالناس من هذا اخلطر 
  أحـــد األصدقاء أبلغني أنه زار دبـــي ورغم أنه ال 
يســـتغني عن السيجارة لكنه أكد انه حتى في غرفة 
نومه في الفندق ال يستطيع التدخني خوفا من العقوبة 
بل كان ينزل من غرفته إلى خارج الفندق في الهواء 
الطلق كي يدخن وفوق ذلك يشـــعر باالرتباك خوفا 
من ان يشاهده من هو معني باملخالفة، هذا األمر يؤكد 

أن اجلميع يخاف من القانون 
ويحترمه ولكن ما ينقصنا 
هو تطبيقه بحلوه ومره بدال 
من وضعـــه احلالي الذي ال 
يســـر، واقترح على مجلس 
الوزراء أن يسند تلك املهمة 
إلى الهيئة العامة للبيئة فهي 
املعنية بالتلوث وأن تكون 
الضبطية بأيدي موظفيها الذين يجوبون األســـواق 
واملستشـــفيات واألماكن العامـــة بحثا عن املخالفني 
وتسجيل غرامات بحقهم تتراوح بني ٥٠ و١٠٠ دينار 
وبذلك لن جند احدا من الناس حتى يشعل بخورا في 

األماكن العامة خوفا من الغرامة.
< < <  

  وزارة الصحة مشكورة خصصت خالل أيام العطل 
الرســـمية مراكز خفارة تعمل على مدار الساعة في 
احملافظات الست ولكن مع األسف هذه املراكز ال تستطيع 
مواجهة الضغط البشـــري عليها حيث انه في األيام 
العادية كل مركز يستقبل مراجعيه والزحمة موجودة 
فما بالك اآلن وكل ست مناطق على مركز صحي واحد 
خاصة في العطـــل الطويلة مثل عطلة عيد األضحى 

احلالية التي تستمر تسعة أيام 
  لذلك اقترح على ديوان اخلدمة املدنية انه في مثل 
هذه العطل الطويلة والرسمية أن مينح الطاقم الطبي 
والفني واإلداري بوزارة الصحة إجازة في اليومني األول 
والثاني ويسند العمل للخفارة سواء في املستشفيات 
واملراكز الصحية ومن ثم يعود العمل الرســـمي من 
جديد حيث اآلن ال توجد عيادات طبية وال مرور من 
قبل األطباء علـــى املرضى إال من قبل أطباء اخلفارة 
في االجنحة وكذلك األمر بالنسبة للمراكز فضال عن 
أن معظم األدوية ناقصة في العطل لذلك البد من فتح 
املراكز وتشغيل العيادات بالعطل الرسمية الطويلة 
الن املرض ال يعرف مناســـبة، ومنا إلى املســـؤولني 

بالصحة لدراسة هذا األمر.
 alarafah@widowslive.com  

 خالد العرافة

 افرضوا القانون على 
المدخنين بالقوة

 إطاللة

 أصبحت جملة «ال حول وال 
قوة إال باهللا العلي العظيم» 
تتــــردد كثيرا في هذه اآلونة 
من كثير من املســــؤولني في 
تصريحاتهــــم كما لو أنهم ال 
يعلمون بوجود اخلطأ، وإذا 
كانــــوا يعلمون فقد يكونون 
غافلني عنــــه وعن مرتكبيه، 

اخلطأ هنا يصبح الكارثة التي تقع بني حلظة وأخرى 
على الضعفاء فقط الذين ال حول لهم وال قوة، والذين 
ال ميلكــــون إال أن يقولوا: «ال حــــول وال قوة إال باهللا 
العلي العظيم» وهذه اجلملة عندما يرددها الضعفاء 
فلهم أســــبابهم، ولكن عندما يرددها املســــؤولون فما 

أسبابهم؟ 
  لذا فإننا نتساءل: ما أسباب تسرب الغاز في أراض 
سكنية وتسببه في انفجار املساكن؟ وهل توجد أماكن 

أخرى ال نعلم عنها شيئا، بها مثل تلك املسببات؟
  ما أسباب تكرار تعطل الطائرات؟ وما أسباب تأخر 

حتديث األسطول مبا يواكب الشركات األخرى؟ 
  ما أسباب التدخل األميركي في شؤون الدولة، عبر ما 
يسمونه بتقارير مختلفة تتناول الكثير من أحوالنا؟ 
  ما األســــباب التي تعطي احلق لسفير دولة أخرى 

ليقوم بالتدخل في الهيكل التوظيفي؟
  ما األســــباب في إطالة الدوام الدراسي؟ وما أسباب 

توقيفه مع بداية شهر مارس؟

  ما األســــباب وراء تزوير 
معامالت للســــفر باخلارج؟ 
وما أسباب استقبال مكاتبنا 
الصحيــــة اخلارجيــــة لهذه 

املعامالت املزورة؟
  ما أســــباب ازدياد اإلدمان 

واملدمنني؟
  ما أسباب جرائم اغتصاب 

األطفال؟
  ما األسباب وراء تكرار دخول األطعمة الفاسدة إلى 

البالد؟
  ما األســــباب احلقيقية وراء عدم اعتماد شــــهادات 
جامعــــات خارجية بعد املوافقة علــــى التحاق الطلبة 

بتلك اجلامعات؟
  ما األسباب وراء عدم التزام كثير من املوظفني مبواعيد 

وحقوق الدوام؟
  ما األسباب..؟ ما املسببات..؟ من املتسببون..؟

  كلمة وما تنرد: يقول الشاعر الساخر صالح جاهني 
كأنه يصف حالنا:

  قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق
  والناس ما هياش ناس بحق وحقيق

  قلبي رميته وجبت غيره حجر
  داب احلجر ورجعت قلبي رقيق

  وعجبي
 atach_hoti@hotmail.com  

 بطالن إجراءات الضبط
 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 ال حول وال قوة 
  إال باهللا العلي العظيم

 محلك سر


