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 كم هي كثيرة أولويات احلكومة الرشيدة، والتي صرح بها وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة واملواصالت حيث وصلت إلى ٤٣ أولوية، 
وهذا التصريح جميل على أمل أن يتم تنفيذ هذه األولويات من قبل 
احلكومة ومجلس األمة واالطالع عليها في دور االنعقاد املقبل، ولكن 
هناك سؤال بريء من قبل مواطن يائس: هل هذه احلكومة اجلديدة 

القدمية ستحقق هذه اإلجنازات على أرض الواقع؟ 
  ال جتهد نفسك عزيزي القارئ، طبعا ال وألف ال وحاشا هللا، إن كنا 
قد جتنينا على احلكومة العريقة، ألن الواقع الذي نعيشه ونتعايشه 
يخبرنا بأن هذه األولويات مجـــرد حبر على ورق، صارت حياتنا 
حبرا على ورق، وقلب الشـــعب يحترق، خصوصا من تصريحات 
السادة الوزراء على الفضائيات احلكومية واخلاصة، بأن احلكومة 
ستقوم وستعمل، وستنجز، وستحقق... وحرف السني الذي يسبق 
الفعل مجرد تســـويف وتنومي، تعالوا ننظر إلى مدينة احلرير من 
شدة االنتظار أصبحت مدينة الصوف وأين اخلروف؟ وأين الرؤية 

بتحويل بوبيان إلى جنة اهللا في األرض؟
  إذن هـــذه حكومة كالمها كثير وحيلها قاصـــر، وإليكم معضلة 
االختناقات املرورية، فكم مت تشـــكيل جلان من قبل الوزارات ذات 
االختصاص املباشـــر بهذه املشـــكلة املهلكة وماذا كانت النتيجة؟ 
هل ما زلتم تفكرون في اجلواب وال شـــيء، على الرغم من مشاركة 
جمعيات مهنية مثل جمعية املهندسني وجمعية السالمة من الطرق 
واحلوادث املرورية ومن قبل وزارة الداخلية واألشـــغال والبلدية 
ونحن من الدول التي َمّن اهللا عليها بنعمة التفنن في تشكيل اللجان، 
وقد صرح وزير األشغال والبلدية بأنه إذا لم يتم حل هذه املشكلة 
ستكلف الدولة ٢٧ مليار دينار خالل الـ ١٠ سنوات املقبلة وقد سبق 
ووعدت احلكومة بحلها، وأيضا كانت هناك جلان حول تطبيق فكرة 
النقل اجلماعي بواســـطة املترو وبالفعل مت تشكيل جلنة، وقامت 
شركة أجنبية بدراسة هذه الفكرة ووجدوا إمكانية تطبيقها وبشكل 
حضاري ورائع يعكس الوجه املشرق للكويت ولكن أين هذه الفكرة 
من أرض الواقع؟ على الرغم من أني أحلم بأن يتم تنفيذ هذا املشروع 
حيث ذكرت لألصدقاء لو كانت هناك وسيلة نقل حتفظ آدمية البشر 
بالتنقل املريح واملمتع في نفس الوقت لذهبت إلى مقر عملي بهذه 
الوسيلة تفاديا للشد العصبي أثناء القيادة بسبب االزدحام، ولكن هل 
مازلتم تفكرون في اإلجابة عليه؟ أحسنتم عرفتم اجلواب.  املشكلة 
اإلنسانية اإلسكانية لوجود ٨٠٠٠٠ طلب إسكاني والتوعد من قبل 
احلكومة وعبر وزيرها بأن املشكلة اإلسكانية ستحل وتوزع القسائم 
احلكومية بكل سهولة ويسر للمواطنني ومت تشكيل جلان والتي من 
اهللا علينا بوجودها بيننا، املشـــكلة البيئية وخطورتها على األمن 
الصحي للمواطن واملقيم ولكن جند حلها بكل ســـهولة ويسر هل 
تعلمـــون كيف؟ تصوير جمعيات ذات نفع عام وهي تلتقط بعض 
املخلفات من الشواطئ من علب فارغة وأكياس بالستيكية والذي لم 
يتم تصويره هو ما تفعله بعض الشركات من رمي املخلفات باملناهيل 
أو مـــا تقوم به البلدية بردم وحرق النفايات في األرض، وما تقوم 
به وزارة الصحة بحرق املخلفات الصحية وردم مخلفاتها امللوثة، 
وعلـــى الرغم من هذا احلكومة تصـــرح، وكم هي كثرة تصريحات 
احلكومة بسهولة حل املعضالت وبتحقيق اإلجنازات ولكن هيهات 
هيهات هذا هو كثـــرة كالم احلكومة أما حيلها فقاصر لعدم وجود 
هذا الوزير القيادي والذي لديه سرعة اتخاذ القرار وحتمل تبعاته 
ونتائجه واإلصرار على تنفيذه، ونبشر ونزف هذا اخلبر للشعب 
والذي ذكرته مؤسسة «فيتش ريتنجز» لتصنيف اجلدارة االئتمانية 
أن قيمة صافي األصول السيادية اخلارجية للكويت بلغ نحو ٢٥٦ 
مليار دوالر في نهاية عام ٢٠٠٨ وأن وضع الكويت يفوق وضع اململكة 
العربية السعودية، اللهم زد وبارك ولكن سؤال خبيث: أين التنمية 
بوجود مبلغ ضخم يســـيل ريق كل من يقرأه؟ على الرغم من هذه 
الثروات التي نستطيع من خاللها شراء دول بحضاراتها وقطاراتها 

ومبانيها جند تعاستنا ومشاكلنا تفوق ضخامة هذا املبلغ.
  ومـــا رأي الدول التـــي تعلم بوجود صافي األصول الســـيادية 
الضخم لدينا ومع ذلك عدم قدرتنا على حل مشكالتنا.. «ابتسم أنت 

بالكويت».. واهللا يحفظ هذه األصول وال يطالها أي مسؤول.
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 بداية ندعـــو اهللا أن يلهم ذوي ضحايا مأســـاة اجلهراء الصبر 
والسلوان، ويرحم الشهداء األبرار الذين قضوا في هذه املأساة التي 

هزت الكويت.
  وهذه الكارثة تدفعنا لالستفسار عن رفض وزارة الشؤون تبرع 
بعض العوائل لبناء صاالت األفراح بأسماء عائالتهم أو أفراد منها، 
هل يجعل ذلك الوزارة مســـؤولة اليـــوم عن هذا احلريق واملصاب 
اجللل الذي تعرض له أهلنا في اجلهراء؟ أم أن ترك املجال ألصحاب 
املكاتب واخليام إلقامة مناســـبات األفراح بدون متابعة من البلدية 
واملطافئ وفى أي موقع هو السبب الرئيسي في احلرائق املتكررة؟ 
علما أنه يوجد أكثر من ١٥٠ متبرعا لبناء صاالت أفراح لدى وزارة 
الشـــؤون، يوافق الوزيـــر على بعضها ثم يجمدهـــا الوكيل، وهي 

موجودة في أدراج الوزارة.
  ما املانع في إقامة صالة أو صالتني بكل منطقة واحدة تخصص 
للنساء وتكون إدارتها من املتبرع؟ ما املشكلة في ذلك أم أن احلسد 
وصل إلى كل شـــيء؟ من املســـؤول عن الضحايا في عمر الزهور 
واألطفـــال؟ لكن ماذا نقول ســـوى «ال حول وال قوة إال باهللا العلي 
العظيم» نتمنى من احلكومة وجمعيات النفع العام واحتاد اجلمعيات 
إلى املســـارعة في تقدمي كل ما من شأنه تخفيف املصاب اجللل عن 
ذوي الضحايا واملصابني. وندعو اهللا العلي القدير أن يحفظ الكويت 

وصاحب السمو األمير والشعب من كل مكروه. 

 أصابـــت املهرجانات التي أقامتها 
السلع  التعاونية لبعض  اجلمعيات 
مبناسبة قرب شهر رمضان املستهلكني 
بحالـــة هســـتيرية وخصوصا على 
مشروب الفيمتو حتى أصبح البعض 
ال هم له سوى رصد اجلمعيات التي 
تقيم هذه العروض حتى يتسنى له 
ممارسة هوايته في تخزين البضائع 
كأنه مقبل على أزمة غذاء أو ما شابهها 
ممـــا اضطر بعض هـــذه اجلمعيات 
لالستعانة برجال األمن لسيطرة وفض 
هذا الطوق األشعبي الذي فرض عليها 
والغريب أن معظم هذه احلاالت متت 
في مختلف مناطق الكويت من شمالها 
وجنوبها وشرقها وغربها فلم يقتصر 
هذا النهم األشعبي على فئة دون غيرها 
ما ينبئ عن ظاهرة طارئة استشرت 
في املجتمع الكويتي لم نعهدها، فما 
السر وراء تهافت الناس بهذا الشكل 
يا تلحـــق أو ما تلحق؟ مما يؤكد أن 
معظم الناس أصبحت تطغى عليهم 
صفة اجلشع وحب الذات متجاهلني 
حقوق وفرص اآلخرين باالستفادة من 
هذه العروض.. وحقيقة أنا واحد من 
البعض الذي آثر عدم ارتياد اجلمعيات 
في هذه الفترة حتى ال أقع في مواقف 
محرجة من أحفاد أشـــعب. فالناس 
اليوم باتوا انتهازيني ال يفكرون سوى 
في مصاحلهم الضيقة متجاوزين فكرة 
مبدأ العدالة االجتماعية ومتناســـني 
الهدف والغاية من شهر رمضان املبارك 
الذي يدعو إلى العبادة والسيطرة على 
الشهوات بكل أنواعها تلبية وتقربا 
للواحد األحد.. لذا أمتنى أن تتغلب هذه 
الفئة على غرائزها وأال تدع أفعالها 
افعالها ولتمنح  املسرفة تتحكم في 
عقولها دورًا في التحكم في غاياتها.. 

ومبارك عليكم الشهر مقدما.
< < <  

  مالحظـــة: الفرحة التـــي انقلبت 
إلى حزن في حفـــل الزفاف مبنطقة 
اجلهراء تبني اخللل في األماكن التي 
يتم فيها إقامة املناسبات بكل أشكالها 
وتوضح سوء الرقابة واملتابعة جلميع 
املؤسسات املعنية بهذا الشأن وختاما 
ال يسعنا سوى مواساة أهل املفجوعني 
في مصابهم اجللل وإنا هللا وإنا إليه 

راجعون.
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 شفاحة الفيمتو

 طالل الهيفي

 السموحة  السموحة 

 يعيش الشعب الكويتي هذه 
األيام حالــــة من القلق واخلوف 
جراء ما يسمى بخطر الطائفية، 
وأصبح الناس يخشون الوقوع 
حتت هذا الوباء املقيت باإلضافة 
إلى ما يسمى بإنفلونزا اخلنازير. 
فأهل الكويت جبلوا على التالحم 
والتكاتف والتآزر، ويخشون من 
املعاني اجلميلة  أن تصبح هذه 

التي عاشوا عليها مجرد ضرب من ضروب املاضي. أهل الكويت 
ومنذ القدم وجدوا أنفســــهم وقد انحدروا من مشارب عديدة، 
ويتعبــــدون على مذاهب عدة دومنا أن يكون هناك أي حترج 
أو خوف من متييز، وساعدهم على ذلك إميانهم بأن يتعايشوا 
سلميا فيما بينهم بعيدا عن الطائفية والفتنة وخطر الفرقة. 
ولكنهم اليوم يخافون على مجتمعهم من بعض املمارســــات 
غير املســــؤولة من هنا وهناك، والتي باتت تعطي مؤشرات 
على أن هناك خطرا مستشــــعرا علــــى الوحدة الوطنية التي 
جبلوا عليها. فاحلديث عن املاضي وعن طبيعة أهل الكويت 
املتسامحة، وما تعودوه من الوقوف صفا واحدا خلف القيادة 
السياسية احلكيمة أثناء الشدة والرخاء، وما سطروه -ومنذ 
القدم- من أمثلة رائعة في الدفاع عن األرض والوقوف صفا 
واحدا عند األزمات والنكبات، خصوصا أثناء العدوان العراقي 
الغاشــــم. يجــــب أال يدعنا نغفل عن بعض املمارســــات التي 
شابت هذه الصورة اجلميلة، حتى ال تفسد لدينا تلك الذاكرة 
اجلميلة. يجب أال ندفن رؤوســــنا، بل علينا تسمية األشياء 
مبسمياتها وأن نعترف بأن هناك أزمة حقيقية بدأت تستشري 
بني صفــــوف املجتمع. البد من االعتراف بأن هناك من يؤزم، 
فهناك أعضاء من مجلس األمة يلعبون دورا سلبيا من خالل 
اإلدالء بتصريحات متسرعة للتعليق على كل شاردة وواردة، 

في حني أن أحد أهم األدوار التي 
من املفترض أن يؤديها األعضاء 
هو لعب دور قيادي من أجل لم 
الشمل وإطفاء الفنت، وخير مثال 
هو ما قام به النائب السيد عبداهللا 
الرومي من دعوة إلى عقد ميثاق 
شــــرف بني النواب للتوقف عن 

التصريحات الطائفية.
   أيضا هناك وسائل إعالم يبدو 
أنها مترنت على أن تقتات على مثل هذه القضايا، فتراها تلعب 
دور املؤجــــج ألي قضية تندرج حتت بند الطائفية، وجتدها 
متارس دورا سلبيا من خالل نشر كل ما من شأنه زيادة نار 
الفرقــــة من أجل زيادة الدخل، ولكن فــــي املقابل أيضا هناك 
وسائل إعالمية تلعب دورا مهما في إعادة الساحة اإلعالمية 
إلى رشــــدها. كذلك ال ننسى الكتاب واألقالم التي أصبحت ال 
جتيد إال الكتابــــات الصفراء، وكأنها فرحت بوجود مثل هذه 
القضايا من أجل نقــــل كل ما يدور مبخيلة أصحابها، وإخال 
أصحاب هذه األقالم وكأنهم أفلسوا وأصبحوا ال يجيدون إال 
كتابة مثل هذه األمــــور. إن احلديث عن الطائفية يعتبر أمرا 
مزعجــــا وال يبعث على االرتياح، وتكاد أن تكون هذه الكلمة 
ومرادفاتهــــا من أبغض الكلمات التي تزعج أســــماع املتلقي. 
ولكن البد للجميع أن يعمل علــــى إعادة األمور إلى نصابها، 
وأن تسعى كل اجلهود من أجل تهدئة النفوس والقضاء على 

كل ما من شأنه أن يؤدي إلى فرقة الشعب الكويتي.
   يجب علينا البحث عن كل ما أدى بنا إلى أن نصل إلى هذه 
النقطة، صحيح أن الرجوع إلى ما كنا عليه يعتبر من األمور 
الصعبة، ولكنها صعوبة البد من ركوبها، فالكويت تستحق 

من اجلميع أن يعمل على ذلك.
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 ال أدري إذا ما كانت حكومتنا الرشيدة 
أدرجت في خطتها ضمن خطوات برنامج 
اإلصالح االقتصادي وجعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريـــا الترخيص لفتح املراقص 
واملالهـــي الليلية وذلـــك انطالقا من املثل 
القائل «زيتنا في مكبتنا» ودعما لالقتصاد 
الوطني حتى ال يتجه شبابنا إلى مراقص 
وماله خارجية ويلقون بأموالهم هناك مما 

يؤثر علـــى الدخل القومي للبالد.  ففـــي هذه األيام يكثر 
احلديث بني بعض األوساط الشبابية (الدايخة) عن الدور 
العاشر والدور السابع والدور السادس، وهي أدوار ليست 
في مكتبة عامة يستفيد منها الشباب وطلبة العلم، أو في 
مركز إســـالمي تقدم فيه الدروس وحلقات حتفيظ القرآن 
خاصة مع اقتراب شـــهر رمضان املبـــارك، إمنا هي أدوار 
في عمارة مشـــبوهة تقع في منطقة الســـاملية تدار على 
طريقة املراقص واحلانات ولكن حتت مســـمى مقهى تقدم 
فيه الشيشـــة واملشـــروبات البريئة، إال ان بعض روادها 
يترنحـــون أحيانا، وهي أي تلك العمـــارة عبارة عن أحد 
عشـــر دورا، تبدأ املراقص أو عفوا املقاهي فيه من الدور 
الســـادس والسابع في حني أن الدور الثامن اليزال خاويا، 
بعد ذلك يستمر الوضع كما هو في الدور التاسع والعاشر 
حيث يحتوي كل منهما على مرقص حتت مســـمى مقهى 
في الترخيص إلى أن تصل إلى الدور احلادي عشر والذي 
يتكون نصفه من شـــقق يقال إنها مكاتب والنصف اآلخر 
ساحة مفتوحة. وهنا يبقى السؤال الذي يطرح ويضرب 
ويلطم نفســـه وهو كيف مت احلصـــول على ترخيص من 
البلدية ومن إدارة الدفاع املدني ملقهى في األدوار العلوية 
خاصة في مبنى يفتقر لشروط األمن والسالمة وال توجد 
إنارة على الساللم فيه، وقد يشب حريق في هذا املبنى خالل 
أي حلظة خاصة أن جتارته تقوم على الفحم والنار فكيف 

سيكون الوضع، هذا إذا ما حتدثنا عن اجلانب 
األمني والوقائي، ولكـــن ماذا عن اجلانب 
األخالقي والديني والصحي خاصة ان تلك 
املقاهي يرتادها العديد من بائعات الهوى 
من مختلف اجلنســـيات العربية واحمللية 
واألفريقية والالتي يحملن أمراضا متنوعة 
أخفها الزهري والسيالن يسعني الصطياد 
بعض املغفلني (الزاحفني) ممن يرتادون تلك 
املراقص، ولنكون أكثـــر أمانة فإن الرقص مازال مقتصرا 
على فئة الشباب فقط حتى اآلن. احد الزاحفني صرح قائال: 
باننا في الكويت خالل ســـنتني سنسحب البساط من تلك 
املراقص املوجودة في بعض الدول اخلليجية. «أل.. فالح.. 

سود اهللا وجهك» وكأنه سيفوز بجائزة نوبل!
  ونحن على أعتاب ذلك الشهر الفضيل أعاده اهللا على األمة 
اإلسالمية جمعاء بكل خير وسالم نناشد وزارة الداخلية 
وبلدية الكويت بالتدخل لوقف مثل تلك التصرفات الشاذة 

والدخيلة على مجتمعنا املسلم احملافظ.
< < <  

  العدل يا وزير العدل: وصلتني رسالة الكترونية من احد 
اإلخوان في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يشكو فيها 
من الظلم الواقع عليه في الترشـــيح للمناصب اإلشرافية 
وكله أمـــل في أن يصل صوته إلى الوزير، حيث يقول إن 
الترشيح يتم عن طريق الواسطة وضغوط بعض أعضاء 
مجلس األمة باإلضافة إلى بعض اخلدمات اجلليلة لبعض 
الوكالء كما هو األمر في منصب مدير الشؤون القانونية، 
علما أن جميع التفاصيل موجودة في الرسالة التي وصلتني، 
ومتوافرة في حال طلبهـــا، ومنا إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 

والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد.
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