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نبارك جلريدتنا »األنباء« الغراء، ثقة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، من خالل 
الرسالة التي وجهها سموه إلى »األنباء« في ذكرى 

صدورها األول السنوي وامتدح خطها الوطني 
وهي مبنزلة وسام على صدور منتسبيها. 

> > >
قرأت بيان إحدى مجموعات احلراك السياسي 

الشبابي )مجموعة 88( واستمعت إلى ممثلني عنهم 
في ندوة عقدت مساء الثالثاء املاضي في »دار 
معرفي« بالدسمة. وحقيقة قلوبهم تدمي حلال 
بالدهم تنضح بها كلماتهم الصادقة واملخلصة 

والناصحة، فهم مقهورون إزاء التراجع التنموي، 
واستشراء الفساد في الدولة. وكان اللقاء يجمعهم 
مع ثلة من مكونات النسيج الكويتي الذين سبقوا 

هؤالء الشباب سنا، وعركوا العمل السياسي. 
ومع ان هؤالء الشباب اقروا بظاهرة التحلطم 

في أوساط الكويتيني لكن خطابهم لم يخرج عن 
هذا التحلطم كنت أتوقع من هؤالء الشباب وهم 

األكثر حماسة وهمة، والزالت عقولهم اكثر توقدا، 
ان يقدموا شيئا من اإلبداع واجلديد في تناول 

منهج اخلالص من هذا الواقع، أو يقدموا برنامجا 
وطنيا قابال للتبني والتنفيذ، أو ان يدعوا القوى 
الوطنية الى مشروع واضح املعالم، لكم يبدو ان 
كثرة التنظيرات والتحلطم قد كبست على أدائهم 

اجلماعي. بعكس الشياب- اذا صح التعبير- قد 
عبروا عن إبداعات وطنية الفتة كمشروع جمعية 
االخاء الوطني -حتت التأسيس- والتي استطاعت 

ان جتمع نخب مكونات املجتمع الكويتي حتت 
سقف واحد لتحقيق التصالح الوطني. وكذلك 

مشروع »مبادرة اإلصالح والتوافق الوطني في 
الكويت« والذي أجنزته القوى والفعاليات بعد حوار 

وأطروحات متبادلة بينهم. ومن قبل ذلك جمعية 
الشفافية التي فرضت مصداقيتها في الرقابة على 

العملية االنتخابية داخل البالد وغيرها الكثير. 
من املؤكد أني ال أقصد هنا إحباط هؤالء الشباب 
أو كسر مجاديفهم وهم أمل ومستقبل الكويت، 
وأنا أعلم ان بعضهم لهم إبداعات في أنشطتهم 

الشخصية حتى ان منهم أعضاء في منظمات دولية 
تعنى بحقوق اإلنسان وأعمال اإلغاثة...الخ ونريد 
هنا ان تنعكس إبداعاتهم الشخصية على خطابهم 
السياسي حتى ال يحسب انه مجرد إضافة أخرى 

التحلطم الوطني.

شيء جميل ان نسمع من الوزراء بالدولة فور 
تسلمهم املناصب، إعالنهم لالمة عامة تطبيق 

القانون ومحاسبة املتقاعسني من القياديني وكذلك 
التسهيل على املراجعني وفتح األبواب الفوالذية 
املغلقة لدى معظم القياديني، فوزير املواصالت 

ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري منذ 
تسلمه البلدية اجتمع بالقياديني ودعا الى عدم 

التقاعس، أي مبعنى ال مكان ملن ال يعمل، وهذا 
الشيء يسجل لصالح الوزير الكندري، خاصة 

أن الكل يعلم أن البلدية حالها حال وزارات الدولة 
األخرى تعاني من ترهل في تدني مستوى خدماتها 

وهذا واضح للجميع، حيث إن هناك غيابا واضحا 
في معظم احملافظات والدليل على ذلك استغالل 

األرصفة دون وجه حق بشكل يومي من قبل 
أصحاب احملالت دون محاسبة تذكر.

في املقابل، لقد أعجبني تصريحك وأمتنى أن يكون 
جميع الوزراء بهذا التوجه واملتمثل بتطبيق القانون 

على اجلميع، نريد أبواب املسؤولني مشرعة، 
بالكويتي الصريح نريد أن ينزلوا إلى أرض امليدان 

ويشاهدوا بأعينهم املعاناة واإلهمال التي تعانيه 
بعض املناطق بسبب غياب اجلانب الرقابي.

لذلك أريد أن تترجم القول إلى فعل ونسمع عن 
إحالة قياديني إلى التحقيق بسبب إهمالهم في 
عملهم، وإن أردت أن تعرف انزل إلى امليدان 

وتشاهد حجم اإلهمال لدى بعض احملافظات، وهذا 
دليل على عدم مباالة القياديني في افرع البلدية 

وكذلك املسؤولون في االدارات املختلفة.
هناك استنزاف كبير ألموال الدولة دون حتصيل، 

ويجعلني كمواطن غيور على ديرتي أن أحتدث 
إليك مباشرة بأن الشق عود بالبلدية ومحتاج إلي 
تدخل وقرار جريء منك، حيث إن هناك تعديات 

واضحة من قبل البعض على مساحات أمام احملالت 
دون وجه حق، حيث إن بعض العمالة وأصحاب 

احملالت الذين ال يستطيعون في بلدانهم أن 
يستغلوا شبرا واحدا دون وجه حق، لذلك بات من 
الضروري أن تتم محاسبة بعض القياديني الذين ال 
يعلمون عن عملهم شيئا وأبوابهم مغلقة في وجه 

املراجعني ويخالفون الرؤية التي تتطلع إليها بسبب 
تراخيهم طوال السنوات عن حتصيل أموال ذهبت 

هباء منثورا بسبب وآخر مع تطبيق مبدأ الثواب 
والعقاب.

كذلك اطلب منك شخصيا أن تقوم بزيارات مكوكية 
لبعض احملافظات وتلتقي املراجعني لتتأكد ممن 

ذكرته وان ترى بعينيك استغالل األرصفة واملواقف 
العامة دون احترام للقانون من قبل أصحاب احملالت، 

وبذلك سنرفع لك العقال بعد محاسبة املقصر.

a.alsalleh@yahoo.com

khaled-news@hotmail.com

عبد الهادي الصالح

خالد العرافة

حتلطم الشباب

وزير البلدية 
نبي فعل
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إطاللة

baselaljaser@yahoo.com - @baselaljaser
باسل الجاسر

أثار تعجبي كثيرا، املنطق الذي اعتمده 
حلفاء احلكومة اجلدد والقدامى ممن 
امتهنوا الدفاع عنها باحلق والباطل، 

فهم يرون أن هناك فسادا ولكنه 
طبيعي، وهناك تخلف ولكنه باحلدود 
املعقولة، وهناك ترد ولكنه في طريق 

اإلزالة، بل إنهم يرون أن العيب 
بالشعب الكويتي الذي أكثره فاضي 

ويشغل أوقاته بالتذمر من دون مبرر 
ونقد احلكومة بالتضخيم والتهويل، 
ويرى بعضهم ان هذا بسبب بعض 

النواب والكتاب وقادة الرأي العام الذين 
هولوا وبالغوا في تشخيص حال البلد 

فاندفع الشعب خلفهم مصدقا! وان 
احلكومة شأنها شأن احلكومات حتتاج 

بعض الوقت لتحقيق اإلجنازات.
وعليه فإن العيب ليس باحلكومة وإمنا 
بالشعب الذي يصدق كل ما يقال بهذه 

احلكومة الطيبة احلبوبة. واحلقيقة 
ال أدري كيف يفكر أحباب احلكومة 
وال أدري كيف يحكمون، ولكن ما 

أنا متأكد منه هو أنهم يجافون احلق 
واحلقيقة والوقائع على األرض، فهذه 

احلكومة جربناها في 5 بيئات سياسية 
مختلفة، فقد تواجدت وملدة 6 أشهر 

تقريبا في ظل »املجلس املبطل 1« 
ويومها قبلنا عذرها بأن املناخ والبيئة 

ال يشجعان على اإلجناز، ثم متتعت 
ببيئة فريدة وملدة 5 أشهر مبفردها 

ودون وجود مجلس من يونيو 2012 
إلى ديسمبر 2012 ولكنها أيضا لم 

تنجز أي شيء وظل وطننا على 
طمام املرحوم، ثم جاءت بيئة املجلس 
املبطل 2 الذي اندفع بالتشريع ولكن 

احلكومة عجزت عن تنفيذ الكثير 
من تشريعاته بل انها التزال عاجزة 
عن تنفيذ مراسيم ضرورة اصدرها 
صاحب السمو األمير املفدى، ومنها 
هيئة مكافحة الفساد.. واآلن هاهو 
مجلس 2013 الذي قابلته احلكومة 

بتشكيل حكومي وبعد بضعة اشهر 
قامت بإعادة تشكيل احلكومة مرة 

أخرى وعندما اعترض البعض وعدت 
بإعادة التشكيل من جديد على الصيف 

القادم.. كل هذه املناخات السياسية 
عاشت فيها احلكومة ولم تنجز إجنازا 

واحدا لهذا الوطن ال حاضرا وال 
مستقبال! اللهم اال حتطيمها للرقم 

القياسي في تشكيل احلكومات، فخالل 
سنتني سبع حكومات.. بعد كل هذه 
اإلخفاقات وأحبة احلكومة ال يرون 

مشكلة باحلكومة بل يرون املشكلة كل 
املشكلة بالشعب الذي يتذمر.. ونسوا 
أو تناسوا الفساد الذي توسعت رقعته 

ونسوا الداو ونسوا حلس احلكومة 
لكالمها بترشيد اإلنفاق فإذا بها 

تضخ اكثر من ثالثة مليارات ومائتي 
مليون دينار كانت حتت عنوان »دعم 
للمواطن« ولكنها باحلقيقة كانت دعما 
لتجار وعلى حساب املواطن.. واالخوة 

أحباب احلكومة الزالوا يبرئونها 
ويحملوننا نحن املواطنني إخفاقاتها 

ويطلبون منا عدم التذمر.. حتى التذمر 

استكثروه علينا أي انهم يطلبون 
من املعذب احتمال عذاباته دون آه أو 

صرخة ألم! 
وواقع احلال، لو كان األمر يتعلق 

بالعذاب بذاته لتحملناه كرامة لعيون 
الوطن، ولكن األمر يتعلق بعذابات 
وطننا العزيز الذي آملته وأوجعته 

خناجر الفساد التي يغرسها 
الفاسدون في جسده الطاهر وهذه 
احلكومة صامتة ال تهش وال تنش 

بل انها تعني الفاسدين أحيانا كثيرة، 
وتفتح لهم الثغرات لينالوا من وطننا 

العزيز.. لذلك أقول: ال يا حكومة 
وأقول ألف ال الحبتها، سنتذمر ومنأل 

الدنيا صراخا إلى ان نوحد صفوفنا 
كشعب ونتحرك كرجل واحد الجتثاث 
الفساد وكل الفاسدين واملنتفعني منه 

سواء باحلكومة أو خارجها لتعود 
الكويت كما كانت درة اخلليج تتباهى 
بجمالها وتقدمها وازدهارها.. ليفخر 

ويتباهى بها أهلها. 

العيب بالشعب 
وليس باحلكومة

رؤى كويتية

reemw25@hotmail.com
ريم الوقيان

فقدت قبل أيام أنا وأسرتي األم 
واألخت والصديقة والدتي احلبيبة 

واملرحومة بإذن اهلل سبحانه 
وتعالى.. ومن فقد والدته يعلم 

ويحس ويشعر مبا أنا فيه ومن 
لم يفقدها فعليه بتقبيل يديها 
ورأسها وحتى رجليها اليوم.. 
انها بركة البيت ونوره، فبعد 

فقدها وفقد الوالد فقدت حنان 
األب واألم لكنني لم افقد األمل 

في اهلل سبحانه أن ينور قبرهما 
ويرحمهما برحمته الواسعة وان 
يجعل مثواهما وسائر املسلمني 

اجلنة، اللهم آمني.
> > >

سامحيني وانت بقبرك اذا 
قصرت يوما معك بشيء أو 

بأمر.. سامحيني إن جعلتك يوما 
أو ساعة أو حتى ثواني قلقة أو 

زعالنة أم عاتبة علي.. سامحيني 

ان كنت طفلة مشاغبة وأزعجتك 
او عندما أصبحت بنتا ولم اسمع 

نصيحتك بأمر او موضوع او 
حديث نصح.. تقبلي شوقي 

واشتياقي لك حتى وانت بقبرك.. 
تقبلي صبري على فراقك بدموع 

تشبه الدمية.. واسأل اهلل ان 
يتقبل عملك ويغفر لك ويجعل 
قبرك روضة من رياض اجلنة.. 
اما انا فبالنسبة لي أنت فقيدة 

وموتك فاجعة.
٭ من الفرية: لكل من واساني 

وعزاني بوفاة والدتي احلبيبة 
اقول لهم شكرا على تعازيكم لي 

وألسرتي واسأل اهلل اال يريكم 
مكروها بعزيز وان يرحم موتاكم 

وموتانا وموتى املسلمني انه 
سميع مجيب. فقيدتي 

وحبيبتي أمي

رمييات

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي

مساء يوم األربعاء هاتفني أستاذي 
ومعلمي »بومبارك« وبالرغم من 

شوقي لسماع صوته وحبي ملعرفة 
الكثير من املعلومات منه إال أنني 

أخاف من اتصاله ألنني أعلم أن ذلك 
االتصال »وراه مصيبة.. يا ساتر«.

بدأ احلوار دون سالم »هذي 
بدايتها« بسؤاله: تعرفني شنو معنى 
حزاية؟ فقمت باإلجابة: نعم أستاذي، 
عسى ما شر شنو في؟ فقال: شنو 

معناها؟ قلت له هي القصة التي 
حتكى لألطفال قبل النوم وأغلبية 

تلك القصص تستمد من التراث أو 
املوروث من قصص جداتنا. وإذا به 
يقول لي: تسمعني اإلذاعة؟ فأجبته: 

بعض األوقات، بس لو تقول لي 
شنو صاير؟ وإذا بنبرة صوته تتغير 
من التساؤل إلى شحنة غضب وهو 

يقول لي: شنو هاخلرافات التي 
تذاع في إذاعتنا شي يفشل، حاطني 
لنا واحد يخرع املستمعني بحزاياته 
إلى ما فيها فن باألداء وال قيمة للي 

قاعد يقوله، أنا بفهم هاملسؤولني 
في اإلذاعة ما يقرون املادة التي 

تقدم للمستمعني وال السالفة شوي 
بيزات وخالص؟ فإذا بي وبصوت 

هادئ أجيبه: حضرتك خلصت؟ 
نعم تفضلي جاوبي .. أستاذي 

مهما أقول لك انه نشف ريجنا مع 
املسؤولني من كتابة واتصال مباشر 

معهم بس لألسف ما نسمع غير 
»خير إن شاء اهلل«، القضية »يا 

بومبارك« ان جهاز اإلعالم يوجد فيه 
كفاءات جيدة ودماء شباب جديدة 

بس لألسف قاعدين في بيوتهم 
وملا تكلم املسؤول عنهم يقول لك 
بشوف املوضوع، وليومك قاعد 

يشوف املوضوع، مع العلم ان تلك 
الطاقات إذا قعدت معاهم تشوف 

وتسمع ألفكارهم تالقيها شي يبهر 
بس شنو تقول »اهلل املستعان« 

مجمدينهم في بيوتهم ولي يشتغل 
بس »الشليلة«، اما بالنسبة للقراءة 
املادة اإلعالمية إلى حضرتك نوهت 
عليها لألسف ما في قراءة ألغلبية 

املواد اإلعالمية املقدمة سواء كانت 
للمستمع أو املشاهد السالفة كلها 

مثل ما حضرتك قلت شوي بيزات 
وأنا أزيد عليها وحشو مواد إعالمية 
في برامجنا بدون وضع استراتيجية 

حلاجة اإلعالم سواء اخلارجي أو 
الداخلي، وأنا أقولها لك ال تعور 
راسك وغير احملطة مثل ما هم 

يبون.
مسك اخلتام: قد نتفق مع وزير اإلعالم 

ونشيد له ببعض مواقفه ولكن 
نختلف معه إذا رأينا خلال في جهاز 
إعالم »الكويت« ونسلط له الضوء 

عليه ليصلح اخللل في جهازه، 
عساك على القوة »يا بوصباح«.

خرافات إعالمية

محلك سر

ducky872000@yahoo.com
نجاة ناصر الحجي 

امللل داء قاتل يتغلغل في أنفسنا 
فيحرق أجسادنا كما حترق النار 

الفحم فتفتته حتى يتحول الى رماد، 
قد يقتل حتى من حوله ويقضي 

على حياتهم فيفنون فما من روح 
تبدو في األفق وال من وعي يعي ما 
يحيط بالبشر، وهكذا نرى أعزائي 

القراء املدى البعيد الذي يسيطر عليه 
امللل فهو ليس مجرد شعور بإرادة 
التخلص من الشيء او احلدث وإمنا 

ميتد الى أبعد من ذلك الى إرادة 

إزهاق الوضع حتى القضاء عليه. 
وكثيرا ما ميل املرء وضعا يكون 

عليه فتراه يحاول تغييره كأن ميل 
وجوده في املنزل كثيرا فيخرج 

للتنزه وتغيير األجواء التي يكون 
عليها لعله يشعر بالبهجة واملسرة 

واالنشراح.
كما انه أمر مكروه من البشر ألنهم 

يحبون التغيير الذي يشعرهم 
بالبهجة والسعادة فتراهم يحبذون 

البقاء على هذا الوضع من االنشراح 

والسرور وال يريدون الذود عنه ايا 
كان السبب.

واحلياة مليئة باملسرات وال شك ان 
نبذ امللل عنها واالجتاه نحوها يشعر 

املرء بالسعادة واحليوية والنشاط.
فإذا ما مّل امرؤ عمال ما فعليه ان 

يتركه ويتجه نحو آخر فينتابه شعور 
غريب يبعث به الى الصدارة واإلقدام.

وإذا ما أصررنا على البقاء في 
عمل ما والثبات عليه دون تغيير 

رغم امللل منه ترانا نتجه نحو 

التقوقع واالنهزام فنرتد الى الوراء 
وكأننا ننقلب على أنفسنا ونشعر 
مبسؤولية ذلك الشأن االنهزامي، 

حتى اننا نكره ومنقت كثيرا 
الوضع الذي نكون عليه حتى اننا 

نغبط اإلنسان السعيد على سروره 
ونتمنى ان نكون في وضعه.

واحلياة جميلة وان كرهها بعض 
الناس ومقتوا الوجود بها ولكن يجب 

ان يتذكر اجلميع قول الشاعر: كن 
جميال ترى الوجود جميال.

كن جمياًل ترى 
الوجود جميالً

خواطر


