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مقابلة الرئيس.. 
ومن »يقعد في بيته«

في أول ظهور له بلقاء 
تلفزيوني مطول قدم رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 

جابر املبارك صورة راقية عن 
صاحب أرفع منصب تنفيذي 

في البلد، صورة إنسانية 
متكاملة تعكس الشخصية 

احلقيقية للشيخ جابر 
اإلنسان، وبعيدة كل البعد 

عن شخصية رئيس الوزراء 
املختلف حولها سياسيا، 

ورمبا كان هذا السبب وراء 
الهجوم النقدي الذي أعقب 

املقابلة.
عامة، ولإلنصاف اللقاء 

انصب في 90% منه على 
شخص الشيخ جابر املبارك 
وليس على صفته، مع حملات 

توثيقية ألحداث مر بها لم 
تكن معروفة من قبل أو لم 

تكن مدونة سابقا على األقل 
بهذه الطريقة.

اللقاء الذي أداره اإلعالمي 
عثمان العنجري في برنامجه 

»أصحاب السلطة« قدم 
صورة اقرب للواقع عن 
الشيخ جابر املبارك، كما 

قلت اإلنسان وليس الرئيس 
املختلف سياسيا بشأن 

حكومته وسياساته وأدائها، 
مثله مثل اي رئيس حكومة 

آخر.
وفي رد املبارك على تقبله 

لالنتقاد قال ان: »من ال يتسع 
صدره للنقد فليجلس في 
بيته«، رمبا يعتقد البعض 

ان هذه اجلملة مجرد حديث 
أفالطوني ولكن احلقيقة 
أنها قناعة راسخة يؤمن 

بها املبارك بكافة تفاصيلها، 
فالرجل منذ دخل عالم 

السياسة وحتى وصوله 
رئيسا ملجلس الوزراء لم 

يقم برفع قضية واحدة على 
كاتب او اعالمي او مغرد او 

سياسي، رغم موجات الهجوم 
العنيفة التي يتعرض لها 

التي قد تصل أحيانا إلى حد 
التجريح الشخصي، ومع هذا 
ال يوجد في رصيده القضائي 

اي قضية منه ضد صاحب 
رأي او شخص انتقده.

طرحت املعارضة قبل نحو 
الشهر قائمة مبا أسموه 

بـ »إجنازات جابر املبارك« 
ووضعوا ٢٥ انتقادا رأت 
املعارضة انها جتاوزات 

حصلت في عهده، واحلقيقة 
ان نصف ما حوته الوثيقة 

صدرت من مجلس االمة 
كقوانني بالتصويت باإلجماع 
وال عالقة للحكومة بتمريرها 

حتى إن كانت احلكومة قد 
تقدمت بها كمشاريع قوانني، 

ولكن ممثلي االمة ونوابها 
هم من مررها، النواب 

الذي انتخبناهم. والشيء 
املستغرب ان بعضا ممن رفع 
تلك القائمة ضد الشيخ جابر 
املبارك من املقاطعني ترشحا 

وانتخابا. السؤال الذي 
يفرض نفسه هو: لم تدخلوا 

االنتخابات ال كمرشحني 
وال كناخبني ثم تعيبون على 
مجلس ٢0١٣ إقراره لقوانني 

بدعوى انها حصلت في 
عهد رئيس الوزراء احلالي؟ 
تناقض غريب، كان األجدر 
أن يعترفوا على األقل أن 

مقاطعتهم كانت سببا رئيسيا 
في إقرار تلك القوانني بسبب 
والدة مجلس ضعيف، ضعفه 

سببه الوحيد هو مقاطعتهم 
لالنتخابات التي جاء من 

رحمها.
الرجل ولألمانة قدم خالل 

سنوات قالئل إجنازات نوعية 
عبر احلكومات املتعاقبة التي 
ترأسها منذ ٢0١١، واإلجنازات 
حتسب له ولعهده منها إجناز 

مشاريع إسكانية معطلة 
وبنى حتتية وطرق رئيسية، 

ولكن لألسف انه وبسبب 
عدم قدرة احلكومة على 

ترويج إجنازاتها الفعلية لرجل 
الشارع العادي ال تذكر بشكل 

يليق بحجمها املستحق.
توضيح الواضح: لألسف - 
وهنا أحتدث من وجهة نظر 

إعالمية فنية - ان املقابلة كان 
ميكن ان تخدم تسويقيا في 

املشهد السياسي بشكل أكثر، 
عامة حتى الصدى االنتقادي 
لم يكن في محله ألنه اقرب 

الى النقد الشخصاني منه الى 
النقد احلقيقي.
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طارق ماجد بورسلي 

الشيخة حصة الحمود 
السالم الصباح

املنطقة بعد قمة الرياض األخيرة لن تكون كما كانت عليه 
قبل القمة، وبغض النظر عن التحليالت السياسية الوقتية 
للقمة كحدث سياسي، أرى أن القمة ليست حدثا سياسيا، 

بل مفصل تاريخي وانعطاف حاد في شكل السياسات 
املقبلة جلميع دول املنطقة.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وبعقد القمة الثالثية، حّول أنظار العالم الى 

الرياض عاصمة العالم اإلسالمي، واستطاع أن يعيد بعمق 
العالقات السعودية - األميركية الى درجة أكثر مما كانت 
عليه منذ اكثر من أربعة عقود، اململكة أثبتت خالل القمة 
السعودية - األميركية علو كعب السياسة السعودية ليس 

إقليميا أو عربيا فقط بل عامليا.
ما سيتغير في املنطقة هو أن القمة أعادت حالة االنسجام 

عربيا وإسالميا، خاصة خليجيا، ملعرفة اجتاه بوصلة 
السياسات للمرحلة املقبلة، وهذا يعني أن املنطقة ستجنح 

الى هدوء سياسي وتفاهم كبير بني بلدان املنطقة، 
سينعكس على معاجلات بؤر مناطق الصراع في العالم 
العربي، سواء في سورية أو العراق أو اليمن أو ليبيا، 

وهو يعني أن الصراعات ستخف وسيتم وجود حلول 
سلمية في تلك الدول، وستكون حلوال سلمية وعادلة 

ومنصفة وحتقن الدماء.
قلت بادئا إن بعد قمة الرياض لن تكون املنطقة كما كانت 
عليه وستتغير إلى األفضل، كما هو متوقع وكما نتأمل، 

وستعود املنطقة إلى الهدوء وتتوقف نار الصراعات 
وتخف.

صحيح، املنطقة ستهدأ، وتتوقف عواصف الصراعات 
واحلروب، وحتماً ستتوقف معها حاالت حروب الوكالة 

التي تقوم بها قوى إقليمية.

يترقب العالم حاليا جولة التسامح واألديان الثالثة التي يقوم 
بها الرئيس األميركي دونالد ترامب والوفد املرافق له إلى 
وجهات متثل مراكز للديانات السماوية الثالث )السعودية 
وإسرائيل والڤاتيكان( بهدف بحث سبل التعاون املشترك 
لتعزيز روابط الشراكة السلمية واالقتصادية والعسكرية 

والثقافية والذي سينعكس على األمن والسالم الدولي ليس 
في الشرق األوسط فحسب ولكن في العالم أجمع.

وما يعنينا بالطبع في املقام األول هو بداية هذه اجلوالت 
والقمة التي جتمع نخبة من قادة الدول العربية واإلسالمية 

مع الرئيس األميركي دونالد ترامب واملنعقدة حاليا في 
الرياض والتي دعا إليها خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز وذلك لبحث سبل تعزيز العالقات األميركية 
بالعالم العربي واإلسالمي إليجاد رؤية موحدة ملواجهة 

التحديات التي تواجه منطقة الشرق األوسط وخاصة من 
التنظيمات اإلرهابية ودعاة الفكر املتشدد وبعض األنظمة 

الداعمة لهم بهدف إثارة الفوضى واستمرار حالة االنقسام 
في البلدان العربية املكروبة بفوضى اخلراب العربي وذلك 

ألسباب سياسية تتستر باملذهبية والطائفية!
وإذا نظرنا إلى الواقع وما نعيشه من مآٍس جند أن هذه 

القمة فرصة حقيقية إلثبات جدية الرئيس األميركي اجلديد 
في حربه على اإلرهاب واألنظمة الداعمة له وذلك مبساعدة 

الدول العربية واإلسالمية، ألن اخلطر يهدد اجلميع وال 
يستثني أحدا ويحتاج لتضافر اجلهود حتى نصل إلى 
بر األمان.. ولكن لنكن صادقني مع أنفسنا ومع واقعنا 

التعليمي والثقافي واملجتمعي والذي يغلب عليه عدم التجديد 
والتطوير وااللتفاف على األزمات بدال من االشتباك املباشر 

مع املشاكل ووضع حلول جذرية لها. 
صحيح أن العنف ال يقابل إال بالعنف ونرحب بأي حترك 
عسكري ضد من يروع اآلمنني وضد من يقف خلفهم من 

بعض األنظمة التي ال تراعي حسن اجلوار وسيادة دول 
املنطقة العربية وخاصة ما يقوم به النظام اإليراني املستفز 

وتدخالته السافرة في شؤوننا الداخلية احمللية العربية 
وخاصة في العراق واليمن والبحرين وسورية ولبنان 

باستثارة العصبية املذهبية لتأليب الشعوب على حكامهم، 
وها نحن نرى ما آلت إليه األمور في العراق والذي يقف 

النظام اإليراني حجر عثرة أمام توحد العراق حكومة وشعبا 
خلدمة هذا البلد املبتلى دائما بحكامه! 

ومع ذلك أكرر أن احلرب ال ينبغي أن تكون فقط عسكرية 
ولكن يجب أن تبدأ بقنوات الفتنة الطائفية والتي انتشرت 

لتغرس في نفوس شبابنا ثقافة املوت والدمار، وعليه يجب 
مراقبة اخلطاب الديني وهذا دور وزارة األوقاف وضرورة 

تثقيف وتأهيل الدعاة من خالل مراكز متخصصة تهتم 
بدراسات علم النفس واالجتماع احلديث وأن يكون الدعاة 
والوعاظ جزءا من احلاضر واملستقبل ال جزءا من املاضي 

 ..Endless Battles وصراعات القرون الوسطى التي ال تنتهي
ولذلك نرحب بفكرة الرئيس األميركي وبالتعاون مع 

املسؤولني في اململكة العربية السعودية بإنشاء مركز ملكافحة 
التطرف والتشدد الديني وأيضا بإجراء الرئيس األميركي 

حوارا مع الشباب السعودي عبر موقع تويتر وهي سياسة 
نتمنى أن تنتشر في باقي البلدان العربية واإلسالمية بهدف 
إثراء احلوار احلضاري بني أتباع الديانات املختلفة ولطمأنة 
املتشككني أن احلل األفضل هو احلوار املفتوح ال االستماع 

إلى الشعارات اجلوفاء وتضخيم اخلالفات البسيطة وتوسيع 
الهوة بني الشرق والغرب، وهذا ليس في مصلحة اجلميع 

خاصة نحن الشعوب العربية واإلسالمية ألننا تخلفنا كثيرا 
بسبب حوار الصم ومخاصمة احلداثة والتحديث والتي ال 

تتعارض طبعا مع أي دين بالعكس األديان تدعو إلى التفاعل 
احلقيقي مع الواقع املعيشي الذي يتطور وهو من سنن اهلل 

التي ال مبدل لها، نرحب بهذه القمة حتت شعار التسامح 
واألديان الثالثة ونرحب بأي قمم أخرى تهدف لتوحيد القادة 

احملبني لألمن والسالم الدولي والداعمني لالستقرار ودفع 
وتعزيز العالقات والروابط املشتركة ونرحب بسياسة العصا 

واجلزرة مع من تسول له نفسه العبث باستقرار الشعوب 
ووحدة اجلنس البشرى حتت مظلة اإلنسانية بال أى تفرقة 
من أى نوع، وأنا أرى حقيقة أن هذه القمة فرصة حقيقية 

لنطرق على احلديد وهو ساخن ونتمنى أن تخرج بقرارات 
ونتائج إيجابية لوضع حد لهذه الفنت وهذا اخلبل واإلجرام 

الذي ال يفرق بني كبير وصغير.. كل التحية والتقدير خلادم 
احلرمني الشريفني على هذه القمة التي جاءت في وقتها 
والتي نأمل أن حتقق األهداف التي مت انعقاد القمة من 

أجلها.. واهلل ولي التوفيق.

املنطقة تهدأ 
بعد قمة الرياض

»جولة التسامح 
واألديان الثالثة«

سلطنة حرف

على مدى أربعة عشر عاما تنقلت في 
مدارس الكويت ومراحلها التعليمية. ابتدأت 

عام ١9٥0 وانتهت عام ١964.
ثم عملت مدرسا ملادة التربية اإلسالمية 

واللغة العربية عام ١97١ وملدة عامني.
قصدت من هذه املقدمة، املقارنة بني ما كنا 

ندرسه وندرسه في مادة التربية اإلسالمية، 
وبني ما يدرسه أبناؤنا اليوم في املرحلة 

االبتدائية.
كانت مادة التربية اإلسالمية سهلة ومحببة 

إلى نفوسنا ونحن صغار وكانت مادة 
تربوية تثقيفية إرشادية، تركت في نفوسنا 

أثرا طيبا، الزمني أنا شخصيا سنوات 
طويلة من عمري وبقي في ذاكرتي.

وأذكر مما كنا ندرسه في تلك السنوات 
قصص األنبياء وما زلت أذكر اسم مؤلفها 

وهو املصري »عبداحلميد جودة السحار« 
وهي تلخيص لقصة كل نبي على حدة 

فيها بعض ما مر به هذا النبي أو ذاك من 
مواقف إنسانية فضال عن املواعظ التي 

حتويها القصة واألهداف النبيلة التي 
تشتمل عليها، وال أظن الكتاب الواحد من 
تلك الكتب التي يحمل الواحد منها قصة 
نبي من األنبياء يزيد عدد صفحاته على 

العشرين ورمبا الثالثني.
وكذلك أذكر حينما قمت بالتدريس كان 

منهج التربية اإلسالمية معتدال نافعا 
مناسبا لعقول طلبة املرحلة املتوسطة التي 
كنت أدرس طالبها. وكان خاليا من التعقيد 

أو من املنفرات أو ما يسبب خالفات أو 
سوء فهم والتباسا.

أما ما يدرسه أبناؤنا اليوم فهو أمر غير 

معقول وال يصدق، يحملون فيه طفل 
العاشرة أو دون ذلك ما ال يحتمل عقله وما 
ال يحتاجه في مثل ذلك العمر، وأقرب مثال 

على ذلك ما يدرس ألولئك األطفال عن 
مبطالت اإلحرام، ومنها النكاح!

فهل هذا معقول يا من وضعتم ذلك املنهج، 
وملاذا يدرس طفل لم يبلغ احللم بعد 

مناسك احلج وهو لم يبلغ سن التكليف، 
ثم كيف ميكن تفهيم الطفل أو الطفلة معنى 

النكاح لو سأل عن معناه وال بد أن يسأل 
كي يعرف؟!

ال يأتي هذا املنهج من باب تعزيز مكانة 
الدين في نفوس الناشئة، بل أراه تنفيرا 

وإبعادا لهم عن الدين. وعلى واضعي املنهج 
أن يراعوا اجلانب األخالقي وهم يضعون 

مناهجهم.

من العدل أن تضع نفسك مكان من 
قمت بانتقادهم قبل اإلعالن عن بطوالت 

»الثرثرة« التي بات الكل يجيدها في 
مجتمعنا بسبب أن األمر وسد لغير أهله، 
وهذا لألسف حال الوضع الراهن نتيجة 

كراس منحت لغير أهلها بسبب اختيارات 
خاطئة جاءت نتيجة تعصبات وفزعات 

وترضيات، جتد ألوانها تشرق أثناء 
االنتخابات، ولألسف هي البالء األكبر ما 

دامت املمارسة عوجاء!
احلالة التي نعيشها ما هي أال جملة من 

التناقضات والتحوالت على سبيل املثال 
جتد انتقاد معارضني ملوالني والعكس 

صحيح، واألدهى جتدهم ميارسون ذات 
األدوار اذا تطلب التوجه االنتخابي هذا 

األمر، القصة تكمن في تكسبات وحسابات 
مصالح ليس أكثر أما مدعي الوطنية 

فاألولى ان يلتفت الى تناقضاته فتارة 
معارض شرس وتارة أخرى موال من حتت 
الطاولة وجتد املبررات اقبح من القبح ذاته، 

أي ان املبادئ تركن على زاوية الدجل اذا 
كانت مصاحله حاضرة، وها نحن اليوم 
نرى التحوالت التي حتدث في الساحة 

السياسية والتي تسير وفق نصيبهم في 
الكيكة! 

مبعنى أوضح التناقضات السريعة تكشف 
الدجل والنفاق والتسلق الى أعلى مدى 
وإن كانت الكرامة هي الثمن، وكل هذا 

مير من دون محاسبة على جسر ودعم 
تعصب وسذاجة االغلبية املجتمعية، وهنا 

يكمن اخلطر احلقيقي، ما دامت أغلبية 
الناس ال تسعى لتغيير ما بداخل انفسهم 

من تناقضات، واألخطر أنهم يطالبون 
باإلصالح وفي نفس الوقت ميارسونه 

وبأبشع أشكاله لألسف، واألدلة واضحة 
وال داعي لسردها، فلوحة املجتمع خير 

دليل على حقيقته املرة. 
قد يسأل احدهم، وما احلل؟! قد أرى احلل 
ليس باألمر السهل ألن تراكمات التغيرات 
كبيرة جدا وحلها ليس باألمر الهني، ولكن 

يبقى ليس مستحيال اذا استطعنا حذف 
مدعي اإلصالح من املشهد السياسي 

بكل فئاتهم وركزنا على أولويات املواطن 
البسيط بعيدا عن حسبات القبيلة والطائفة 
والفئة، طبعا وهذا األمر في غاية الصعوبة 

لألسف، لكن يبقى بحاجة الى جهود 
ومجاميع ميأل مكانها الضمير الوطني 

احلي إلنقاذ البلد من مدعي اإلصالح زيفا 
وزورا ألنهم هم اخلطر احلقيقي وهذا ما 

سنعرفه اذا تعمقنا في مواقفهم ومنافعهم 
ومساوماتهم املكشوفة!

حني صدرت روايتي األخيرة بذات العنوان 
أعاله.. لم أتوقع تلك الردود العنيفة التي 
أتتني من قرائها.. تلك التعبيرات الشاكية 

الناحبة احلزينة.. كل يدلو بدلوه.. وفق رأي 
ومن منظور جتربة وحتت تأثير مشاعر 

وأحاسيس..
لم أتصور اني عبر أحداث رواية خيالية أن 
أضع أصابعي لتضغط بعنف وقسوة على 
جروح صدئة ولم أتخيل أن أملس جتارب 
أمهات إن لم أقل وأيضا آباء عانوا معاناة 

قذرة من قسوة ابن أو هجره.. من عقوق 
بنت أو ثورتها.. من كلمات هي أقسى من 

الفعل..
كل قال لي هي حتكي جتربتي.. تعبر عن 

معاناتي.. تقص حياتي..
بكيت بفعل ردود الفعل.. أنّبت ذاتي أن أثارت 
مشاعر سلبية لدى من قرأ.. ندمت في أحيان 

على حبكة صغتها وفق فكرة متكنت من 

عقلي وفكري فأخرجت رواية بدل أن تكون 
نصيحة ألبناء صاروا عبئا لوالدين قال اهلل 

عنهما: )وال تقل لهما أف( وإذا بالغالبية تقول 
)أف( أي زمان نعيشه ! هل هو آخر الزمان؟
أعلم أن هناك في اجلانب املشرق أبناء بررة 
وأمهات سعيدات ببر وتواصل ورحمة وأن 

هناك آباء يفخرون بأبناء..
وكما يقال »الشر يعم« أين اخللل؟ رمبا 

بتدليل فاق املعقول.. رمبا بقسوة اختفت 
حتت بند املصلحة.. قد تكون الظروف 
اختلفت.. تطورات احلياة لها دورها.. 

االنفتاح على مجتمعات تختلف ثقافة ودينا 
وروحا.. انتشار الفساد في دخول فئات 

ضالة تتاجر بجسد وخمر ومخدرات.. 
بانتشار السحر.. بسوء اختيار الشريك البنة 

وابن.. ألمور عدة..
الغريب كيف يخضع ابن لزوجة فيترك أما؟.. 
يعلم اجلميع أنها اجلنة والنار وأنك كما تدين 

تدان.. أو مينع الزوج تواصل زوجته مع أهل 
متناسيا أن اهلل ميهل وال يهمل.. أو أن يحيد 
األبناء عن سالمة العقل والتفكير ليكونوا ندا 

يقف متحديا لرأي أم أو توجيه أب.. املؤكد 
ضعف الوازع الديني..

رغم... انتشار طرق التواصل االجتماعي 
وبروز أدعية عديدة وأغان كثيرة مؤثرة 
تنادي ببر الوالدين.. بالتذكير بوصلهما 

لدرجة الطلب بإسعاد وإدخال السرور لقلبهما 
قبل أن ينطقا من مجرد نظرة أو كلمة أو 

التفاته..
فعال أحزنتني كثرة التجارب املؤملة.. ردود 
الفعل العنيفة.. كميات احلزن واحلسرة.. 

تأملت حني حادت روايتي عن مسارها.. رغبت 
في إبراز دور األم واحلنو عليها ال أن أزيد 

ويالتها..
عذرا لكل أم ساهمت بطريق غير مباشر 

بإثارة مواجعها..

جميع وزراء اإلسكان السابقني إضافة الى 
السيد الفاضل معالي وزير اإلسكان احلالي 
األستاذ ياسر أبل تعرضوا حلمالت شديدة 
سواء من الرأي العام واملواطنني أو النواب 

ملطلب وحيد ال غيره وهو زيادة التوزيعات 
السنوية من الطلبات اإلسكانية ويصرون 

على جعلها مقياسا لنجاح أو فشل أي وزير 
إسكان.

واملصيبة أنهم ال يدرون أن أسهل جزء في 
منظومة العمل اإلسكاني هي توزيع البيوت 

والقسائم على الورق.
فقط استدعاء 4 آالف أو ٥ آالف صاحب 
طلب إسكاني وإدخالهم قرعة للحصول 

على بيت حكومي أو قسيمة في املشروع 
اإلسكاني الفالني. طيب وبعدين؟ اإلجابة 

هي وال شيء سالمتك فقط انتظر عدة 
سنوات إضافية لتجهيز البنية التحتية لتلك 

املنطقة املوجودة على اخلريطة.
ومن أهم أجزاء البنية التحتية توفير الطاقة 

الكهربائية آلالف الوحدات السكنية املوزعة. 
ونستذكر من تاريخ ليس بعيد أن قامت 

وزارة اإلسكان حتت ضغط برملاني وشعبي 
بتوزيع البيوت في إحدى املناطق السكنية 
اجلديدة دون توفير التيار الكهربائي حتى 
قامت قيامة النواب والناس على احلكومة 

ووزارة اإلسكان )ليش ما وفرتوا الكهرباء؟(.
اآلن وحاليا هناك مشروع كهربائي عظيم 
اسمه محطة الزور والتي انتهت مرحلته 

األولى وأنتج طاقة كهرباء كبيرة مت 
تسليمها لوزارة الكهرباء واليوم على وشك 

انطالق املرحلة الثانية منه )فيز ٢(.
لكنها تعثرت بسبب تردد وزارة الكهرباء 
في حسم مناقصتها والتي تأخرت كثيرا 

لعوامل بعضها معلوم واآلخر مخفي. وقد 
تقدمت ثالث شركات لهذه املناقصة اثنتان 

منهما وطنية والثالثة إقليمية ولألمانة 
كل الشركات الثالث لديها خبرة جبارة 

وعظيمة في مجال بناء محطات الكهرباء 

العمالقة وكلهم بإذن اهلل )راح يبيضونها( 
بإجناز محطة كهرباء عمالقة توفر الطاقة 

الكهربائية جلزء كبير من املشاريع 
اإلسكانية والقادمة فقط املطلوب من وزارة 

الكهرباء حسم املناقصة لتبدأ مرحلة 
جديدة وكبيرة من أحد أهم أدوات التنمية 
في الكويت وهو الطاقة الكهربائية املتاحة 

للجميع.
نقطة أخيرة: كما عهدناه سمو رئيس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك يتلمس جميع 
احتياجات املواطنني ويضع أصبعه على 

بعض األمور التي حتتاج حلحلة وحتريكا. 
وهذه املناقصة كما أسلفت في حال تأخرها 
ستؤثر على املدة الزمنية حلصول املواطن 

على بيت يأويه هو وعائلته بعيدا عن 
الشقق واإليجار والزحمة في بيت العائلة.

لنا أمل كبير في سموه، حفظه اهلل، بإعطاء 
تعليماته لتوجيه املشروع نحو وضع 

أفضل يخدم الوطن واملواطنني.

katebkom@gmail.com

@ghunaimalzu٣by 

صالح الشايجي

حسن الهداد الشمري

هيا علي الفهد

م.غنيم الزعبي 

أطفالنا 
واملبطالت

قصة تناقضات.. 
ومصالح!

يقودني التفكير 
للجنون

عدم حسم 
محطة الزور 
فيز٢ سيؤخر 
طلبات اإلسكان

بال قناع

شرارة قلم

كلمات

في الصميم


