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عودة إلى القرار األميركي املتعلق بحظر دخول 
رعايا عدد من الدول العربية إضافة إلى إيران، 
أشير إلى »املعمعة« التي خلقها اإلعالم العربي 
وتبعه اإلعــالم االجتماعي الذي نطلق عليه 
صفة مواقع التواصل االجتماعي، حيث شهدنا 
اإلصرار العربي على تصوير القرار األميركي 
بأنه عنصري و»صليبي« وموجه ضد املسلمني 
)!( رغم وضوح املوقف األميركي الرســمي 
الذي حدد الدول بتلك التي تنهشها احلروب 
األهلية والفوضى أو التي ترعى اإلرهاب مثل 
إيران )حسب التصنيف األميركي( وذلك حق 
مشروع للدولة كما هو واجب وطني وقانوني 

على صاحب القرار فيها.
> > >

قبــل القرار بدقائق لم يكــن أحد في العالم 
قاطبة يطلق على اليمن أو سورية، على سبيل 
املثال، صفة »الدولة اإلسالمية« بيد أنه فور 
صدور القرار صار اإلعــالم العربي يكرر 
وبطريقة هســتيرية عبارة »ترامب يحظر 
دخول 7 دول إســالمية«! وذلك خلط فاسد 
وقاصر وناجت عن تكاسل الذهنية العربية التي 
اعتادت عدم حتري الدقة واشتهرت بالقص 
واللزق و»لطش« األخبار من اإلعالم الغربي، 
واألميركي حتديدا، الذي كان أول من وصف 
الدول العربية السبع بالدول اإلسالمية بقصد 
إحراج الرئيس دونالد ترامب الذي يخوض 

معركة شرسة مع اإلعالم األميركي.
> > >

كراهية بعض املؤسسات اإلعالمية األميركية 
للرئيــس ترامب تعود إلى مــا قبل انتخابه، 
والعداوة بينهما معروفة ومعلنة وقد سعت هذه 
املؤسسات أثناء االنتخابات إلى إغالق الطرقات 
املؤدية إلى البيت األبيــض في وجهه، وقد 
قامت بذلك على نحو فاضح أضر مبصداقيتها 
اإلعالمية غير أن الرجل فــاز بعكس رغبة 
اإلعالم املضلل، لهذا جند أن العديد من تلك 
املؤسسات تصر على إلقاء املزيد من احلطب 
في النار التي أشعلها قرار تنظيم الدخول إلى 
الواليات املتحدة األميركية، واملضحك أن النار 
مشتعلة في أميركا والدخان يعمي عيوننا في 

عواملنا العربية احلزينة!

دائما ما نســمع من يستشهد بحديث رسول 
البشرية كافة سيدنا محمد ژ عن األمانة حني 
قال »إذا ُضيّعت األمانة فانتظر الســاعة، قال: 
كيف إضاعتها يا رســول اهلل؟ قال: إذا اسند 
األمر الى غير أهله«، وكأنهــا محاولة منه أن 

يزكي نفسه على اهلل.
لضياع األمانة مواصفات واضحة وضوح الشمس 
وال حتتاج لبراهني ليعرفها الناس فعندما تتصدى 
لتكــون في مكان ذي خاصية خاصة للمطالبة 
بحقوق الناس وتتولى التشريع أو التنظيم لهم 
فأنت قد أدخلت نفســك بأمر كنت غنيا عنه، 
فــأي أمر ال تتبع فيه مصالح الناس فكن على 
ثقة بأن اهلل هو السميع البصير وال يغفل عن 

أمر ال في السماء وال في األرض.
وكل من لم يساعد مظلوما بعدم أخذ حقه ممن 
ظلمه فهو قد وضع نفســه في مكان نستعيذ 
باهلل أن نكون فيه، وهو »الشيطان األخرس«، 
كما أخبرنا الرســول حني وصف الساكت عن 
احلق، فهل تريدون أن تكونوا من ضمن »جوقة 
الشــياطني«. رغم أن النائب الشاب أحمد نبيل 
الفضل كما يذكر عن نفسه في أكثر من مكان 
بأنه »ليبرالي« إال أنه لم يتوان في رفع احلرج 
عن زمالئه النواب وطلب رفع احلصانة البرملانية 
عن نفسه ليمثل أمام النيابة العامة ليتمكن من 

ادعى عليه من أخذ حقه ان كان له حق.
فالكيدية التي يتغنى بها البعض هي شــماعة 

للهروب من مواجهة أصحاب احلقوق وليست 
مدعاة للخــوف، وحتما ان جهــات التحقيق 
ستكشفها فإن كان املشتكي ظاملا وليس بصاحب 
حق وانه قد اتهمه زورا فحتما ان اجلميع سيعلم 

عن هذه الكيدية.
وبهذه املناسبة أذكركم بقصة مؤملة يقول أحدهم 
إنه طلب شراء وجبة عشاء من أحد املطاعم وأراد 
أن ميازح موصل الطلبات فقال له احلساب يوم 
احلساب، فقال له العامل »صدقني اليوم سيكون 

السعر أرخص«.
أدام اهلل من اتعظ من عامل توصيل الطلبات وال 
دام من يريد أن يكون ضمن تلك اجلوقة التي 

سيكون حسابها أغلى.

أن تصل متأخرا، خير من أال تصل 
أبــدا، كنا ننــادي دائما بضرورة 
وجــودة رؤية حكوميــة وخطة 
لتنفيذ  استراتيجية عملية واقعية 
هذه اخلطة، وقــد قامت احلكومة 
األســبوع املاضي بتحديد رؤيتها 
للكويت سنة 2035، وذلك في خطوة 

حكومية موفقة.
وبعد اطالعي على هذه اخلطة من 
newkuwait.gov.kw/ خالل موقع
plan تبــني لي أن هناك الكثير من 
املالحظات على اخلطة االستراتيجية، 
والتي أذكر منها عمومية مؤشرات 
األداء والتي ال تستطيع قياس حتقيق 
هذه املشاريع ألهدافها، وتركيزها 
على بعض حاجات املجتمع احلالية 
دون التركيز على تلبية طموحات 

املجتمع املستقبلية.
وكما اننا ننــادي ايضا بضرورة 
الشعب وإشراكهم في هذه  اعالم 
اخلطة االستراتيجية، اال ان احلكومة 
اعلنت اخلطة دون مشاركة الشعب، 
ولكن ال بأس، فوجود خطة ورؤية 
أفضل بكثير من عدم وجودها، وهذا 

تقدم لألمام.
وأمتنى من احلكومة خالل القادم 
من األيام هو عقد اجتماعات دورية 
وورش عمل مــع موظفني الدولة 
لشرح الرؤية واخلطة االستراتيجية 
للدولــة وإعالمهم بالدور املطلوب 
واحملدد من كل فرد حتى يشارك 

في تنفيذها على اكمل وجه.
إال انــه في يوم اعالن رؤية 2035 
اجتاحت وسائل التواصل االجتماعي 
موجة عارمة من الضحك واطالق 
لهذه اخلطة فور  النكت واالنتقاد 
اعالنها، وذلك لعدم ثقة الشــعب 

باحلكومة، والسوابق كثيرة.
احلكومة اليوم امام حتديات كثيرة 
تواجهها لتحقيق هذه الرؤية، واعتقد 
أن اول حتد يواجه احلكومة خالل 
الفترة القادمة من اخلطة استعادة 
ثقتها عند الشعب من خالل حتقيق 
اجنازات حقيقيــة قصيرة املدى، 

تالمس حاجات الشعب وتطلعاته.
أما التحدي الثاني الذي امامها فهو 
صناعة قيادات حقيقية قادرة على 
قيادة اخلطة، من خالل االستثمار في 
الكوادر الوطنية الشبابية واعدادهم 
وتدريبهــم لتحقيق رؤية الكويت 
2035 من خالل التركيز على اعدادهم 
اعدادا قياديا مميزا، حتى يشاركوا 
في حتقيق النهضة الشاملة للبالد.

هناك أمور تصيب اإلنســان بالدهشة والعجب 
وأحيانا باالستغراب، حيث أصبح عاملنا كله وخاصة 
العربي منه مليئا مبثل هذه األمور، بل مبا هو أشد 
وأغرب منها. كما أن احلياة بال قوانني حتكمها 

غابة ال أمان فيها وال مكان فيها لضعيف! 
عندمــا كان الدين يحكم النــاس وجدنا العدل 
واإلنصاف، وخاصة عندما ساد اإلسالم بتعاليمه 
وقيمه ومبادئه في عصور العدل، وإن ظلم إنسان 
أخذ حقه مهما كان عرقه أو لونه أو دينه، واألدلة 

والشواهد على ذلك أكثر من أن حتصى.
وملا غابت تعاليم الدين وقامت احلروب بني البشرية، 
قام العقالء فوضعــوا املواثيق واألعراف التي 
حتكم العالم، فكانت الهيئات واملنظمات الدولية 
التي أقرت العالم ونشرت فيه نوعا وبعضا من 
العدل وليس كل العدل ألنها منظمات في النهاية 
حتكمها األهواء البشرية والتحالفات، ورغم ذلك 
هدأ العالم نوعا ما، وكم كنّا نتمنى أن تكون هذه 
املنظمات والهيئات الدولية ميزان عدل في األرض 
حتى تنعم البشرية كلها من شرقها إلى غربها 
ومن شمالها إلى جنوبها دون تفرقة أو حتيز أو 

متييز، ولكن.. واحسرتاه!
عندما تخلت هذه املنظمات عن دورها وسادتها 
األهواء وحتكم فيها القطب الواحد أو القوة الواحدة 
ضلت طريقها وتنكبــت مبادئها، فعم اخلراب 
والدمار واإلرهاب، واشرأبت أعناق الشر في كل 

مكان، وكل ينتصر لهواه ومعتقداته وإرثه وإن 
كان على غير صواب.. فوا أسفاه!

في يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 
1948 الذي يوافق الثالثني من يناير من كل عام 
نفاجأ ونصدم بتصريحات من يفترض فيهم 
قيادة أكبر منظمة للدفاع عن احلقوق واحلريات، 
نفاجأ بتصريحات غوتيريس أمني عام منظمة األمم 
املتحدة ينقض مبادئ تلك املنظمة وقرارات مجلس 
األمن واملنظمات الدولية وقرار اليونيسكو القاضي 
بأن املسجد األقصى املبارك للمسلمني، وأنه ال 
عالقة لالحتالل اإلسرائيلي باملسجد وأسواره 
وباحاته وأسفله. نفاجأ بغوتيريس ينقض هذا 
القرار كله، بل وينسفه وينسف معه العدل كله 
بقوله مجامال اليهود في اإلذاعة اإلسرائيلية: »من 
الواضح متاما أن الهيكل الذي دمره الرومان في 

القدس كان هيكال يهوديا«.
أال يعلم غوتيريس أنه بهذا ينشر الظلم والقهر 
في ربوع العالم ويغذي اإلرهاب بكل أشكاله التي 

ال ترتبط بدين أو عرق؟!
كذلك أحزنني كثيرا وساءني تكرمي األمم املتحدة 
لرئيس الوفد السوري بشار اجلعفري، فعالم 
تكرمونه؟! ألســفك الدماء أم النتهاك األعراض 

وضياع الكرامة اإلنسانية في سورية؟!
ثم أال يعلم الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 
تصريحه بنقل الســفارة األميركية إلى القدس 

نســف لقرارات املنظمات الدولية التي ساعدت 
على استقرار العالم ونشر السالم فيه ردحا من 
الزمان؟! كذلك أستغرب كل االستغراب من مبعوث 
األمم املتحدة إلى سورية ستيفان دميستورا عندما 
يصرح بأنه قد يشكل هو وفد املعارضة.. كيف 
ذلــك؟! وهل يعقل هذا؟! أم انك تريد وفدا على 
هواك؟! أم تســعى لتحقيق ما تريده أنت بعيدا 
عن حتقيق املصلحة للقضية السورية؟! أم تنفذ 
أجندة معينة ملصلحة قوى معينة على حساب 

سورية والشعب السوري؟! 
إذن ملاذا تنفخون في النار اآلن وتصبون البنزين 

عليها؟!
أال تعلمون أنكم بهذا تدمرون العالم؟!

أال تعلمــون أن العدل يقيم األمم، وأن اهلل يقيم 
األمة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظاملة 
وإن كانت مؤمنــة؟! وأن الظلم والقهر يولدان 
االنفجار وليس في منطقتنا فحسب بل في كل 

أرجاء العالم؟!
أال تعلمون أن هذه التصريحات وما على شاكلتها 
يزيد العالم إرهابا ودمارا؟! فكيف تدعون أنكم 
حتاربون اإلرهاب وأنتم من تغذونه وتنشرونه 
بتصريحاتكم وأفعالكم الظاملة وغير املسؤولة؟!

عجٌب لتلك قضية وإقامتي
فيكم على تلك القضية أعجُب!

يا قادة وساسة العالم ... أليس منكم رجل رشيد؟!

www.salahsayer.com
@salah_sayer

saad.almotish@hotmail.com

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

Alhosam1969@yahoo.com
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إن احلديث عن صاحب السمو يحتاج الى الكثير ولكن من 
املمكن ان نوجزها في الســطور التالية: تولى سمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد مقاليد احلكم فــي 29 يناير 2006 
بعد تنازل األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل سالم الصباح 
بعشــرة أيام عن اإلمارة بســبب أحواله الصحية، وبويع 

بإجماع أعضاء مجلس األمة الكويتي.
وباألمس احتفلنا بالذكرى احلادية عشرة على تولي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مقاليد احلكم.

حيث بدأ صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
مترســه في العمل العام في التاســع عشر من يوليو عام 
1954م، ولم يكن قد جتاوز اخلامسة والعشرين من عمره 
عندما أصدر املغفور له ســمو الشيخ عبداهلل السالم أمرا 
بتعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا والتي عهد إليها 
مهمة تنظيم مصالح احلكومة ودوائرها الرســمية، وعقب 
انتهاء هذه اللجنة من عملها مت تعيينه رئيسا لدائرة الشؤون 
االجتماعية والعمل وأضيفت الى مســؤوليته رئاسة دائرة 
املطبوعات في ســنة 1957، وفي التشكيل الوزاري الثاني 
في فبراير 1963م تولى حقيبــة وزارة اخلارجية ورئيس 
اللجنة الدائمة مبســاعدات اخلليج العربي، وبحكم صفته 
الوزارية أصبح عضوا فــي مجلس األمة منذ عام 1963م، 
وحتى عام 1964م كان وزيرا لإلرشاد واألنباء بالوكالة، وكان 
وزيرا للمالية والنفط ووزيرا لإلعالم بالوكالة، باإلضافة الى 
منصبه وزيرا للخارجية، وأصبح سموه متنقال بني احلقائب 
الوزارية املختلفة، وفي 16 فبراير من عام 1978م عني نائبا 
لرئيس مجلس الوزراء باإلضافة الى كونه وزيرا للخارجية 
واستمر في هذا املنصب حتى 20 ابريل 1991م وبتاريخ 18 
اكتوبر 1992 عني نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للخارجية وظل في هذه املناصب حتى يوليو 2003م عندما 

عني رئيسا للوزراء.

رجل دولة
1- سيرة سموه الشخصية وجناحاته ال تقتصر فقط على 
موضوع حقوق املرأة السياســية وحسب، كان فيه الوجه 
األبرز الذي طغى على ما عاداه من أحداث ولذلك مت اختياره 

وجها في األحداث.
2- مثلما يشــيرون الى اسم الشــيخ عبداهلل السالم بأنه 
أبوالدستور، ستردد األجيال ويكتب املؤرخون ان الشيخ 
صبــاح األحمد كان صاحب القــرار بإعطاء املرأة حقوقها 
السياســية واحلكيم الذي ترجم رغبة سمو األمير الراحل 

الشيخ جابر األحمد، رحمه اهلل، التي أطلقها عام 1999م.

القائد والشعب
أكد سموه في كلمته التي وجهها للشعب الكويتي »أن القائد 
ال ميكنه أن ينجح إال بتعاون شــعبه معه تعاونا حقيقيا، 
مناشدا املواطنني أن يجعلوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم 
ويتجاهلوا منافعهم الذاتية في ســبيل منفعة اجلميع وأن 
يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن 

وممتلكاته واجنازاته.

دور الكويت
استطاع صاحب السمو خالل هذه الفترة إبراز دور الكويت 
في احملافل الدولية في املجاالت كافة سواء اإلقليمية والعربية 
واإلسالمية والعاملية وكان ســموه حريصا على مصلحة 
الكويت وإعالء كلمتها في هذه احملافل فكان ســموه بحق 
احلافظ لألمانة والقادر على إدارة شؤون احلكم في البالد.

المسيرة مستمرة
وسمو األمير الشيخ صباح األحمد كان يدرك منذ تسلمه 
مهام رئاســة الوزراء بالنيابة انه إمنا يكمل مسيرة سمو 
األمير الوالد الشيخ ســعد العبداهلل وهي مسيرة الكويت 
فكان الشيخ صباح في مواجهته لألحداث سواء العاملية أو 
العربية أو احمللية إمنا يستلهم الروح الكويتية نفسها التي 
تبتعد عن النظرة الضيقة وتغلب روح األســرة الواحدة، 
ويعتبر سموه أحد أعمدة احلكم في الكويت، وكان سموه 
ثالث ثالثة يشكلون أركان النظام في الدولة لسنوات طويلة 

من عمر الكويت املعاصرة.

قيادته
إن ما حتلى به سمو األمير الشيخ صباح األحمد من سمات 
شخصية متميزة كان له اثره الكبير فيما حققه سموه من 
جناح حني أسندت اليه العديد من املناصب العامة، كما استطاع 
حني تولى منصب وزير اخلارجية أن يحقق للكويت مكانتها 
وأن يبرز شخصيتها خارج حدودها عربيا وإقليميا ودوليا، 
وساعد على ذلك ما متيز به من دماثة خلق ومن روح فتية 

طموح انعكس من خاللها وجه الكويت املشرق.

فكره
وعلى امتداد الســنوات التي قضاها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مشاركا في القيادة السياسية للكويت 
من خالل وزارة اإلرشاد واألنباء »اإلعالم حاليا« كانت الكويت 
شغله الشاغل فوصل بصوتها املسموع وبكلماتها املقروءة 

وبصورتها املشرقة الى شرق العالم وغربه.
وحقق بذلك ما واكب النقلة احلضارية للكويت من تواصل 

مع العالم في املجاالت الفكرية والثقافية واإلعالمية.

جهوده
من خالل السنوات الطويلة التي شغل فيها سموه منصب 
وزيــر خارجية دولة الكويــت، كان حريصا في تخطيطه 
لسياسة الكويت اخلارجية على أال تكون تلك السياسة مرتبطة 
برغباته أو مزاجه الشخصي، بل بالتقاليد التي درجت عليها 
الكويت منذ نشأتها من حيث التوازن في عالقاتها الدولية، 
ومبا ينسجم مع القرارات اخلليجية والعربية اجلماعية من 
أجل وحدة الصف اخلليجي والعربي دون املساس في الوقت 
نفسه بخصوصية السياســة اخلارجية الكويتية، ويتميز 
سمو الشيخ صباح األحمد بعقلية اقتصادية الى جانب ما 

جبل عليه من مقدرة سياسية.

ديبلوماسيته
أما على مستوى السياسة اخلارجية فقد ارتكز جناح سمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد علــى العالقات الوثيقة التي 
اقامها مع نظرائه من وزراء اخلارجية في العديد من الدول 
ومع الكثير من قادة العالم، وأثبت دراية فائقة بفن التعامل 
والديبلوماسية وساعدته على ذلك اخلبرة والفصاحة واملقدرة 

السياسية التي جبل عليها.

أميرا للكويت
بايع مجلس األمة في جلسته اخلاصة باإلجماع سمو الشيخ 
صباح األحمد أميرا للبالد وفق املادة الرابعة من الدستور 

يوم األحد املوافق 29 يناير 2006م.
وأدى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح اليمني الدســتورية، وقال سموه في نطق القسم: 
»أقسم باهلل العظيم أن احترم الدستور وقوانني الدولة، وأذود 
عن حريات الشــعب ومصاحله وأمواله وأصون استقالل 

الوطن وسالمة أراضيه..«.

11 عامًا
على تولي

صباح اخلير

ديرة

q8it25@gmail.com
مبارك الوصيص

ستندمون!
بعد أيــام من األخــذ والرد وطرح 
انتهت  الســيناريوهات  العديد من 
األمور وحسمت بتقدمي وزير االعالم 
والشباب استقالته منفردا من احلكومة.
ســتندمون ألنكم قبلتم بالتضحية 
باحلمود من اجل بقائكم في مناصبكم 
والتي ستسحب منكم كما سحبت من 
احلمود بعد اظهاركم الضعف والهوان.
ستندمون ألنكم قبلتم التجاوز على 
الدستور وخذلتم وزيرا كان يعمل 
وفق رؤيتكم بشأن الرياضة واالعالم 
وكأنه إقرار بكل ما كان في استجواب 

البهتان.
ســتندمون وســتلعنون األيــام 
وســترددون »أكلت يوم أكل الثور 
األبيض« كناية عن تصديقكم لوعود 

أصحاب األجندات احلزبية.
ستندمون ألنكم رضختم ملجموعة 
سياســية ال عهد وال أمــان لها إال 
ملصاحلها فــي اول حتد واجهتموه 

معلنني نحن ومن بعدنا الطوفان.
ستندمون ألنكم ال تزالون تسمنون 
الثعالب وحتسنون للذئاب في ظنكم 
أنها ستكون لكم األمان وهي التي سبق 

أن عاثت في البلد اخلراب.
ستندمون فمن ال يتعلم من ماضيه ال 
يستحق ان يعيش مستقبله ويطلب 
اإلحســان، فمثل هؤالء لن يتوقفوا 

حتى يصبحوا هم احلكام.
الزبدة: ال يلدغ مؤمن من جحر مرتني.

بال حصانة

هندس

سبق أن تطرقنا إلى املعاناة التي يتكبدها أصحاب 
املســاعدات االجتماعية خاصة من كبار السن 
بسبب الطلبات املستمرة لكي يضمنوا استمرار 

تلك املساعدة
وتخلف التكنولوجيا ســاهم في تفاقم املشكلة 
رغم التسويق اإلعالمي للحكومة اإللكترونية التي 
نسمع عنها وال نشاهد فعلها على أرض الواقع. 
مصيبتنا يا وزارة الشؤون أن طلباتكم من هذه 
الفئة مزاجية وكل مرة تأتي الوزارة بطلب جديد 
ويصعب على هذه الفئة جتميع أوراقها بسبب 

تعدد اجلهات.
وزيرة الشؤون هند الصبيح أنا شخصيا أشدت 
بإجنازاتها وعملها خالل الفترة املاضية املتمثل 
في السيطرة على صاالت األفراح ونحن نشيد 
حينما نرى أن العمل يستحق اإلشادة وننتقد 
عندما نرى أنكم بحاجة إلى التوجيه إلصالح اخللل. 
يا معالي الوزيرة نقدرك ونحترمك ونعلم جيدا 

بنظافة يدك، لكن ما هكذا تورد اإلبل. 
تخبط الوزارة في موضوع املساعدات االجتماعية 
التــي تقدم للمواطنات وعــدم وضوح الرؤية 
ساهما في تعقيد األمور، لذلك احلكومة الذكية 
واإللكترونية مازالت تساهم في معاناة أصحاب 

املساعدات وخاصة كبار السن بسبب الطلبات 
االعتيادية واملتمثلة في إثبات احلالة االجتماعية 
وكذلك التسجيل العقاري وكذلك التجاري واملنافذ 
والتأمينات، األمر الذي يتطلب تفعيل دور احلكومة 
اإللكترونية رحمة يا معالي الوزيرة بهذه الفئة. 
رغم تلك الطلبات خرجت لنا الوزارة مشكورة 
بطلبني جديدين وهما اإلعاقة وكذلك القوى العاملة 
رغم أن جميعهم حتت مظلة الشؤون ولكن مع 
األسف حملوا تلك الفئة فوق سعتهم بالذهاب 
من مكان إلى آخر للحصول على تلك الطلبات 
الستمرار املساعدات املهددة بالتخفيض من قبلكم. 
وزارة الشــؤون رفعت الى الفتوى والتشريع 
مقترحا بتخفيض املساعدات من 590 الى 300 
دينار دون النظر الى احلاالت التي تتقاضى تلك 
املساعدة علما ان هناك الكثير من تلك احلاالت 
املساعدات ال تكفيها، حيث انها ملتزمة بإيجار 
ولديها أسرة أو تكون عزباء وأجبرتها الظروف أن 
تؤجر مكانا يسترها بنصف قيمة تلك املساعدة 
املصروفة لها، ورغم ذلك لم يشتكوا قلة املساعدة 

نظرا لغالء املعيشة واملستلزمات اليومية. 
الوزارة بعد الضغوط عليها أوضحت ان االقتراح 
املرســل فقط من باب الســؤال، ونحن نقول 

للمسؤولني بالوزارة: ملاذا تفكرون في السؤال 
الذي يضر هذه الفئة ولم تفكروا في سؤال جتار 
اإلقامات ومحاسبتهم الذين ساهموا في تضخم 
أعداد العمالة العشــوائية وساهموا في تدهور 

التركيبة السكانية؟! 
وزارة الشؤون حتى تخرج من املأزق الذي وقعت 
فيه أعادت صرف املســاعدات ملئات املواطنات 
بعد ان حرمتهن شهورا كثيرة منها وهذا خطأ 
فادح يستحق املسألة لألمانة ألنه لم تتم مراعاة 
الظروف املعيشية التي عاشتها هذه الفئة طوال 
األشــهر املاضية من دون ذنب وغالبيتهن من 

أخواتنا املتزوجات من غير كويتيني. 
رسالة من ناصح لوزيرة الشؤون: ابتعدوا عن 
مساعدات الكويتيات بنات الكويت وال تتطرقوا 
ابدا إلى تخفيضها أو املســاس بها واسعوا في 
زيادتها ألن بالفعل احلياة غالية وحتتاج الى زيادة 
وليس لتخفيض املساعدة كما يرى املنظرون في 
وزارتكم. كلنا أمل في أن يتم سحب الفكرة من 
أدمغة املسؤولني بالوزارة وجعل األمور تسير وفق 
ما كانت عليه ألنه بالفعل املساعدات املصروفة 
590 دينارا تعيش بها أسر فال حترموهم بسبب 

الترشيد غير املدروس.
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وزارة الشؤون.. 
إال املساعدات

إطاللة


