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سيناريوهات 
ركيكة..  تكشفها 

ثقة الروضان

 رأي

رشيد الفعم

في مثل هذه األيام كل سنة يدور احلديث في اإلذاعة 
والتلفزيون وبني فئات املجتمع عن األم، وليتهم يعرفون 
ما هي األم ومن هي؟ لقد جاء في  معنى حديث شريف 
ان اجلنة حتت اقدام األمهــات، وليتهم يعرفون ذلك 
وكيف ان ربنا سبحانه وتعالى يبقي االم رغم وفاتها 
وحتى في اآلخرة تخص ابناءها في اجلنة هذا الكالم 
ال ميكن ان يفهمه جيــل مجتمع الفرد. حيث ان هذا 
املجتمع مبني على اســاس الفرد فقط دون اي عالقة 
مع االســرة، حتى انه في أميركا مثال الوالد والوالدة 
يطلبان من االوالد عند بلوغهم سن الرشد عندهما ان 
يغادروا املنزل ليكســبوا قوت يومهم حتى ولو كانت 
اســرهم غنية، واتذكر احد كبــار األغنياء في أميركا 
عندما خطفوا حفيده واتصل به املختطفون طالبني فدية 
كبيرة ولكنه رفض وحتى بعد ان ارسلوا له قطعة من 
احــد اذنيه رد عليهم اذا رجعتموه لنا نعمل له عملية 

جتميل خلوه لكم.
الصــورة ان هذا هو رد فعــل اجلد، واملثل عندنا 
يقول ما أعز من الولد اال ولد الولد، انظروا الى الفرق 

بني شعور األبوين عندنا وعندهم.
هكذا اصبحت االســرة في املفهوم الغربي اي انها 
مجتمع الفرد اي انهم يعيشون مجتمع الفرد حتى ان 
الزواج عندهم استبدلوه بالشراكة خوفا من توزيع اإلرث 
على غير رغبتهم، فاألسرة تتألف عندهم على عكس ما 
نؤمن به في مجتمعاتنا. هذه الغربة في االسرة جعلت 
املجتمع الغربي يخترع وسيلة ليعبر عن حب األمهات 
وجعلوها مرة في السنة حتى ال يحسوا انها في اصل 

وجودهم واحلاضنة التي احتضنتهم عندما خلقوا. 
ال أبدا، ال نقبل ان يكون التعبير عن حب امهاتنا مرة 
كل عام نعبر عنه بالهدية البسيطة.. كل عام وننساها 
بقيــة العام حتى انها اصبحت مجاال للتندر في بعض 

األحيان.
ال اقبل شخصيا ان يكون تقدير امهاتنا بهذه الصورة 
ونعلم اوالدنا تدريجيا ان يهتموا بانفسهم كأفراد ال 
عالقة مباشــرة بينهم، ولذلك.. فإن األمهات من كبار 
السن يعيشن في دور املسنني.. حتى دون معرفة األبناء 
بهن، هل هذا هو حــب االم يا ناس؟ وهل تعلمنا من 
الغرب األمور والوسائل التي تخالف مفهومنا لألسرة 
وتخالــف طبيعة الزواج التي بينهــا اهلل لنا في قوله 
تعالــى: )ومن آياته أن خلق لكم من أنفســكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 

آليات لقوم يتفكرون(.
 ابدا هذا األمر يجب اال نقبله وال نعود اوالدنا عليه، 
لذا يجب علينا احملافظة على أواصر األسرة ألنها اساس 
مجتمعاتنا ومن دون األســرة وترابط بعضنا البعض 
فال يظل مــا يربطنا مع بعض، وندعو اهلل اال نتحول 
كالغرب في هذه القيمة العظيمة التي متتلكها االم في 

حياتنا وفقدوها وبالتالي ادت الى تفكك اسرهم.
واكبر دليل على دور األم في ترابط االســرة هو 
اننا نالحظ عندما ميــوت األب تظل االم هي الرابطة 
الوثيقة بني افراد األسرة رغم الصعوبات التي تواجهها 
في ترتيب امور حياة اوالدها، بينما اذا ماتت االم فإن 
األسرة تؤول الى التفكك، فالوالد يتزوج واألوالد كل 
يعمل على مصلحته ويريد االبتعاد عن جو االســرة 
بعيــدا عن حتكم زوجة األب التي تعمل على تفريقهم 
بدال من جتميعهم وهذا من واقع حياتنا التي نعيشها. 

اللهم ابقنا على ديننا وقيمنا واسرنا.

لم يكن الراحل خالد صالح حمد الريش شخصية 
عادية، ال على من يعرفه على املســتوى الشخصي 
أو حتى من يعرفه باالســم فقط، رحل إلى رحمة اهلل 
تعالى في جرمية قتل بشعة مروعة تقشعر لها األبدان، 
وأملنا وعزاؤنا أن مرتكبي اجلرمية في جسده الطاهر 
في قبضة العدالة، وأكثر من هذا أن وزارتي اخلارجية 
والداخلية في الكويت أرسلتا وفدا مشتركا ملتابعة كامل 
تفاصيــل احلادثة وما نتج عنها وأثير حولها، واألمل 
باهلل ســبحانه أن تنكشــف كل القضية أو ما حصل 

خاللها أو بعدها.
والراحل خالد الريش لم يكن فقط معروفا كوجيه 
من وجهاء عائلة الريش الكرمية، وكان يعتبر عميدها بل 
إنه أيضا كان مكتبة تراثية حقيقية وكان يحفظ الكثير 
من تاريخ الكويت الشعبي التراثي وينقله من جيل إلى 
آخر حتى ان الشاعر الكبير الزميل حمود البغيلي قال 
في تغريدة له يرثي العم خالد الريش »غدروك يا خالد 
الريش وانت الرجل الطيب،  كيف جترأت أيدي الطمع أن 
متتد وتغدر بك ولم تأخذهم الرأفة في عمرك وطيبتك؟
 فقيد أنت يا من شــجعتنا في بداياتنا الشــعرية، 
وتعلمنا منك عرضة احلرب وفنون الكويت وقصائدها، 

 رحمك اهلل والحول وال قوة إال باهلل«.
والشاعر البغيلي يثبت ان الراحل العم خالد الريش 
كان يعلم الشعراء الفنون الكويتية التراثية وكان مبنزلة 
معلم لألجيال في باب ثقافي مهم جدا يسجل ويحفظ 

تاريخ البلد.
وكان العم خالد الريش صديقا للشــاعر الكويتي 
املعروف عبداهلل احلبيتر ونشأت بينهما عالقة صداقة 
منذ نعومة أظفارهما، بل كان صديقا للشعراء واألدباء 
واملهتمني بالتــراث الذين كانوا يلجأون إليه بحثا عن 

إجابة عن قصيدة أو فن من الفنون التراثية.
كان العم خالد الريش حافظا لتاريخ الكويت التراثي 
وملما به بل أيضا كان مرجعا مهما يستند إليه الرواة 

والباحثون والدارسون لفنون الكويت التراثية.
رحمك اهلل يا عم خالد وأسكنك فسيح جناته. وخالص 
عزائي ألسرة الريش الكرمية بفقيدهم الذي كان مشعال 

أدبيا يقصده اجلميع.
٭ كلمة أخيرة: شكرا لألخ د.عادل الدمخي على سؤاله 
البرملاني املوجه بهذا اخلصوص، وهي خطوة مستحقة 
ملعرفة احلقيقة التي ينتظرها أيضا الشــعب الكويتي 
بفارغ الصبر. كما نشكر اإلخوة في وزارة اخلارجية 

على ما قاموا به من جهود فور معرفة اخلبر. 

ثمة عالمات اســتفهام، 
تتقاطــع فيمــا بينها حول 
التعاطي مع الشأن البرملاني، 
السيما مع زخم من االنتقاد 
الشــعبي لـ»ضعف اإلجناز 
في مجلس األمــة احلالي«، 
واالعتراف النيابي بالتقصير، 
واالتفاق على »تالفي ما مضى، 
واستغالل ما هو آت من وقت، 

في إقرار املتراكم«.
فباألمــس القريب، التأم 
املتفقون واملختلفون على رغبة 
في دفع اجللسات نحو والدة 
تشريعية، واالنتهاء من زحمة 
قوانــني تنتظر خروجها إلى 
النور.. هكذا صرحوا »فاجلانب 
الرقابي أخذنا من التشــريع 
بعيدا، والشارع مستاء منا«..

غير أن ما يظهر جليا، أن خلف 
الكواليس من يصر على »إبقاء 
املجلس مقصرا«، ويرمي بثقله 
خلف »إشعال تأزمي وعرقلة 
مشــاريع«، ونهجه »وضع 
العصا في الدوالب، وتوجيه 
السلطتني نحو التصادم وعدم 

اللقاء«.
واملتفحص ألبعاد املشهد 
وسيناريو أحداثه، يؤمن بأن 
هناك من لم يرق له تفوق وزير 
التجــارة خالد الروضان في 
جلسة استجوابه، وما أفرحه 
انتهاء املساءلة بردا وسالما..
الصورة جلية، واألهداف 
مكشــوفة ال يجهلها إال من 
أغمض بصــره عنها.. وهي 
تأخذ مسارات عدة، أولها، أن 
أطرافــا نيابية بات وضعهم 
أمام قواعدهم  شــبه منهار 
الذين  االنتخابية، الســيما 
قاطعوا االنتخابات ســابقا 
لوأدها، وعابوا على  وهللوا 
غيرهم املشاركة، وطعنوا في 
نواياهم، واتهموهم باالنقالب 
على مبادئهم وشعاراتهم، ثم 
نكصوا مبا تفوهوا به وأفتوا 
بجواز الترشح مرة أخرى... 
هؤالء اليوم، لم يجنوا شيئا 
البرملان،  من عضويتهم في 
ولم يفوا مبــا وعدوا به، لذا 
يبحثون عن انتصار وهمي، 
لعلهم يقنعــون مناصريهم 
بأنهم فعلوا وأدوا.. فلم يكن 
لهم من سبيل سوى التأجيج، 
السيما ان السنني السابقة في 
قاعة عبداهلل السالم، أثبتت خلو 
جعبتهم من أي خطاب تنموي، 

وتنفيذ واقعي«.
وعلــى املنوال ذاته، يرى 
نفر منهم، أن املجلس احلالي 
في طريقه إلــى نهاية عمره 
التشــريعي وإكمــال مدته 
الدستورية، وبقائه على قيد 
احلياة يعني انكســارا لهم، 
وهزمية تطيح بكراســيهم.. 
وليس من خالص يعيد شيئا 
من توازنهم، سوى حل البرملان 
والدعوة إلى انتخابات مبكرة.. 
فهي وســيلة جربت سابقا، 
وأثمرت نتائج يانعة..هنا، قد 
يتبدل وضعهم قليال، وال بأس 
أمام  أن يشيعوا  أمامهم، في 
لم تقدر  أن احلكومة  العامة، 
عليهم، وضاقت بهم.. ويقولون 
ما يقولون من عبارات مادحة 
لفعلهــم، وقادحــة بالطرف 

املقابل.
بيد أن في الزوايا، وبعيدا 
عن األضــواء، مــن يقتات 
على فعل مستنكر من هذا، 
ومرفوض من ذاك.. فيسرع 
إلى سكب الزيت على النار.. 
هؤالء، ليسوا ظاهرين، غير 
أن آثارهم تكشــفهم وتزيح 
اللثام عنهم.. فهم، وإن كانت 
أقدامهم خارج املجلس، لكن 
في ردهاته من ينوب عنهم، 
ويأمتر بأمرهم.. ومن ينكر، 

يجحد احلقيقة برمتها.
الســبيل؟.. هو في  أين 
يــد األعضــاء أنفســهم.. 
الروضان، جتددت  الوزيــر 
بامتياز  ثقته قبل موعدهــا 
الشرف..البوصلة  مع مرتبة 
النيابية فــي خامتة الطريق، 
هي درب التشريع احلقيقي، 
واســتكمال مترير قوانني 
يحتاجها الوطن، ويتطلع لها 
املواطن.. قبل اسدال الستار 
على دور االنعقاد احلالي.. أما 
املقبل، فهو في الغالب، شبه 
منسي.. فاألعضاء في معظمهم 
سينشغلون عنه باالستعدادات 

لالنتخابات اآلتية.

أغلب من وجدتهم يطبلون ملنع 
كتاب »هنا أعني أي كتاب للدكتور 
شفيق الغبرا أو غيره« اكتشفت أنهم 
ال يعرفون طبيعة تطور »الكتاب« 
ألنهم رمبا لم يقرأوا كتابا أو يقتنوا 
كتابا، لذا يتملكهم اعتقاد خاطئ أن 
الكتب التزال ورقية تباع في املكتبات 
وميكن لـ »وزارة إعالم« أن متنعها.

> > >
منع الكتب من الدخول الى حدود 
اي دولة جغرافية ضرب من ضروب 
ارتكاب اجلنون في زمن الفضاءات 

املفتوحة.
احلدود اجلغرافية للدول تصلح 
لتحديد مساحة الدول فقط وحتديد 
من يسمح ومن ال يسمح له بدخولها 
كأفراد، ولكن بوجــود االنتزنت 
والهواتــف الذكية وقارئات الكتب 
من أمــازون وغيرها ال ميكن منع 
وصول احملتوى الكتابي او األفكار 
من االنتقال، فاألفكار أيا كانت تعجبنا 

ام ال تعجبنا تسافر وتعبر احلدود 
وتصل الى األفراد دون جوازات او 
جمارك او خضوع لتدقيق، واألفكار 
لم تكن يوما ومنذ فجر احلضارة 
األولى خاضعة ألي حدود او رقابة او 
منع، واقرأوا التاريخ جيدا، فاألفكار 
حرة، واحملتويــات املكتوبة كانت 
حتى قبل اختراع احملرك البخاري 
تعبر القــارات وتنتقل بني األفراد 

وتتحرك وتنتشــر، فما بالكم بعد 
اختراع النــت وعاملها االفتراضي 
ان  املترامي األطراف، فلن ميكنك 
متنع كتابا او حتصر فكرة او متنع 
وصول لوحة او قصيدة او مقطوعة 
موسيقية حتى وان كانت تخالف 
عقيدتك وعقائد وقوانني البلد الذي 

تعيش فيه.
> > >

الكتــاب لم يعــد مجموعة من 
األوراق احملبوسة بني دفتني يحمله 
مســافر معه او يضعه في أرفف 
مكتبته شخص، بل هو اليوم محتوى 
إلكتروني مخزن بحروفه وفصوله 
وفهرسه على سيرفر او »اي كالود« 
ميكنك معها ان تقرأه وتطلع عليه من 
اي مكان بالعالم دون ان تنقله معك 
او حتى يثبت قانونا حالة اقتنائك له.

> > >
قوانني النشــر واملنع والرقابة 
يجب ان تتغير، بل يجب أن تلغى 
أصال، فال يعقل ان العالم دخل العصر 
الرقمي منذ اكثر من عشرين عاما 
ونحن نعيش في العصر احلجري 

في قوانيننا.
> > >

هذا ينسحب على قوانني اجلرائم 
اإللكترونية والنشر اإللكتروني التي 
خسفت بحرية الرأي لدينا الى أدنى 

مستوياتها. 

أصبحنا منتلك العديد من املراكز 
الهوايات  الشبابية الحتواء  واألندية 
الشبابية، لكننا مازالنا ال منتلك بقعة 
الفنية  املواهب  على أرضنا حتتوي 

ألبنائنا.. نقطة من أول سطر!
نعم، فالعديد من أبنائنا ميتلكون 
ألوانها  مواهب فنية عالية مبختلف 
وأشكالها، ورغم ذلك ال يجدون جهة 
تقوم بصقل مواهبهم! ومن هنا تبدأ 
فكرتنا وتكتب سطورنا بحتمية وجود 
مركز يحتوي تلك املواهب واالهتمام 
بها وتدريبها وإبرازها لكي ال تكون 
موهبة فقط، بل لتصبح في املستقبل 

إبداعات فنية.
ملــاذا؟ وكيف؟ وأيــن؟ جميعها 
عالمات اســتفهامية إجابتها تنصب 
في نقطة واحدة وهي »الشباب«، قد 
يقول البعض ملاذا مركز ونحن منتلك 
في مدارسنا العديد من األنشطة الفنية 
والثقافية؟ وقد يخالف البعض الرأي 
ويقول الكويت متتلك العديد من املراكز 

في جميــع مناطقها لصقل املواهب 
الشبابية؟ وقد يؤكد اآلخرون أنه ال 
احتياج للمركز واالكتفاء باملهرجانات؟ 
ومن هنا وهناك جند أنفســنا في 
نطاق يحيده دائرة الروتني والقواعد 
واألســس أما مركزنا فبني من أجل 

الفن وللفن.
فعلى سبيل املثال ال للحصر.. أحد 
الشباب ميتلك موهبة الصوت وأنعم 

اهلل عليه بخامة صوتية جميلة ولكن 
التدريب واالحتراف، ولكن  ينقصه 
عندما يذهب ملدرسته جند الرد من 
البعض: »ركز على دراستك أبرك لك«، 
وإذا قام بالذهاب ألحد املراكز الشبابية 
أو بعض اجلهــات اخلاصة يجد أن 
موهبته غير مدرجة في جدول األنشطة 
ومن هذا وذاك تكمن املشــكلة التي 
من أجلها تولدت لدينا فكرة املركز.

أمنيــة واألمنيــات تتحقق طاملا 
منتلك املستقبل لينادي احلاضر له 
بأن منتلك مركــزا تكثر به القاعات 
التدريبية وميتلك العديد من األجهزة 
والتقنيات احلديثة، عندما يصمم بنيانه 
يقوم على عدة أدوار وكل دور ميتلك 
مســرحا وقاعة عرض ليصبح ذلك 
املركز منــارا بإنارات ما ميتلكه من 
جواهر فنيــة، قواعده ال تبنى على 
أســس إدارية بل على أصول فنية، 
فمن ميتلك املوهبة يجد في هذا املركز 
موهبته دون انتظار وال عراقيل، ال 
يوجــد به من األول بل مييز من هو 
املبدع، مركز ميتلك املوهبة ويحتويها 
ويقوم العاملون فيه بصقل موهبتهم 
مؤمنني بها ويقومون على تدريبهم 
بأن تقدم  الفرصــة  لهم  ومينحون 
موهبتهم أمام اجلمهور دون جوائز 

وال قوانني بل من أجل الفن.
مسك اخلتام: كل ما تستطيع أن تتخيله 

هو حقيقي.. بابلو بيكاسو.

في إطار مكافحة الفساد ال تخلو 
األخبار يوميا تقريبا من تصاريح كبار 
املسؤولني، وعلى رأسهم سمو رئيس 
مجلس الوزراء، تتعلق باحلرص على 
مكافحة الفساد وتطبيق القانون أو 
تشكيل جلان حتقيق في التجاوزات 
التي يتم اكتشافها، وكذلك ما يقوم 
بــه النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر الصباح بإحالة 
التجاوزات بوزارته للتحقيق، وأيضا 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ خالد اجلراح في 
مكافحة التجاوز على املال العام، مما 
كان له ردة فعل إيجابية في املجتمع.
وإلى هنا األمر ال غبار عليه لبث 
الطمأنينة في النفوس ولتشــجيع 
املســتثمر أيا كان وحتقيق رؤية 
الالفت ما  الكويت اجلديدة، ولكن 
حصل هذا األسبوع من وقوع حدثني 
مهمني يجب أال ميرا مرور الكرام: 
املرافق  أوال: موافقــة جلنــة 
مبجلس األمة مؤخرا على تقليص 
الزراعية  التصرف باحليازة  فترة 
إلى ســنتني بدال من سبع سنوات 

بتعديل ما ورد بالقانون الذي أصدره 
املجلس عــام 2013 ووافقت عليه 
احلكومة ورفض احملاوالت الالحقة 
لتعديله ورفض التعديل عام 2015 
للحد من التالعب والتجاوزات في 
احليازات، إن هذا التعديل املقترح 
بحد ذاته ينسف التوجه احلكومي 
ملكافحة الفساد ويفتح الباب للمتاجرة 
باحليازات الزراعية بدال من االجتهاد 
في تعزيز األمن الغذائي وما شاب 
توزيع احليازات من شبهات وإلى اآلن 
التحقيق لم ينته فيها، واألدهى هو 

الصمت املطبق من هيئة الزراعة جتاه 
هذا املوضوع ولم تبد وجهة نظرها 
للعلن وكأن األمر ال يعنيها، أال يعني 
ذلك إعادة الفوضى للمزارع وجعلها 
الهدف األصلي  للمتاجرة بدال من 

وهو تأمني احملاصيل الزراعية؟!
األمر الثاني: هو االستقالة املسببة 
التي تقدم بها رئيس وأعضاء جلنة 
بالتعدي  تقصي احلقائق املختصة 
على أمالك الدولة املنبثقة عن املجلس 
البلدي، تلك االســتقالة التي بينت 
للتجاوب  التنفيذي  جتاهل اجلهاز 

مع اللجنة التي هدفها األول واألخير 
هو الصالح العام، مما يستوجب من 
الوزير ومدير البلدية تقدمي كل عون 

وبيانات لها ال إعاقة عملها. 
من هنا أين مــا نطمح إليه من 
مكافحة الفساد والتجاوزات وجعلها 
جاذبة لالســتثمار؟ إذا كان ممثلو 
األمة في جلنة املرافق يسعون إلى 
إلغاء قانــون اثبت فائدته وحد من 
االرتفاع اجلنوني ألسعار احليازات 
واملتاجرة فيها وجعل االســتثمار 
الزراعي جديا، أال يعني ذلك اإلخالل 
بالتوجه العام ملكافحة الفساد، وإذا 
كان اجلهاز احلكومي يعرقل عمل 
املجلس البلدي في مكافحة الفساد 
والتجــاوزات، أال يعني ذلك أيضا 

تسترا على الفساد؟ 
من هنا فإن األمل مازال معقودا 
بسمو رئيس مجلس الوزراء حملاسبة 
من عرقل عمل جلنة املجلس البلدي 
وأيضا الوقوف أمام تعديل قانون 
احليــازات الزراعيــة عند طرحة 
للمناقشة إن كنا جادين في تطبيق 

القانون. 

نعم، ال إلسقاط القروض والتي إن 
مت إسقاطها ستزاح غمة معاناة املواطن 
الكويتي وسيشعر بالراحة وسيخرج 
املسجون وستســتقر األسر وتنعم 
بحياة جديدة بعيدا عن هموم الديون 
التي أرهقت حياتهم بسبب التقاعس 
احلكومي في ضبط األســعار وترك 
غالء الســلع الذي تسبب باجتاههم 
لالقتراض، حيث يعلم الصغير قبل 
الكبير أن السبب الرئيسي في القروض 
ليس ترفاً من املواطنني وال بحثا عن 
غنى وال حتى رغبــة في حياة اكثر 
رفاهية وإمنا ســاق املقترضني لذلك 
قصور اجلانب احلكومي في تفعيل 
قراراتها سواء بوقف جشع التجار أو 
بقصور خدماتها املجانية مما دعاهم 

مرغمني للتوجه للخاص منها.
فحكومتنا الرشيدة تعلم جيدا أن 
قرار إسقاط القروض سيرفع معاناة 
اآلالف من مواطنيها وتعلم جيدا أن 

النواب ال ميلكون قرارا كهذا، ولهذا 
فإن قضية استمرار تكدس املدينني 
سيجعلهم يلجأون للدين من جديد من 
أجل سد دين قدمي وهكذا ستستمر 
األرباح والفوائــد تصب في صالح 
ارتفاع  آخرين يتفرجون ويراقبون 
األرصــدة في ظل اســتمرار حياة 
»الطحن« التي يواجهها املواطن منفردا.

نعــم، ال إلســقاط القروض ألن 
الرفاهية  الرشيدة ال تريد  حكومتنا 
لنا وال يــدور بخلدها أن ينعم أبناء 
هذا البلد بخيراتــه وعليه أن يكدح 
ويســتمر حبيس األقساط في كل 
شي، فإسقاط القروض أو حتى بحث 
مشكلتها والسعي ملعاجلتها حتى ال 
تكبر على األقل أو لوقفها ليس شأنا 

حكوميا لكون األجهزة احلكومية املعنية 
تصم األذان وتغلق العني عن مسبباته 
بل والطامة أنها قد تســاعد اجلهات 
املانحة للقروض على صيد املزيد من 
األبرياء في فخ تلك الدائرة التي ما أن 
يدخل فيها املقترض فإنه ال مخرج له 

إال بزيادة املعاناة.
وحقيقة األمر وبعيدا عن تهكمي 
فيما سبق فإن قضية القروض باتت في 
مرمى احلكومة وليس لها عن مواجهتها 
مناص أبدا، فإما أن تواجه املشــكلة 
وتضع حدا لها باملعاجلة أو أنها تصدر 
قرارا شــعبيا كزيادة عالوة األوالد 
وبحث إسقاط ما بيدها من مديونيات 
سواء الديون السكنية أو فيما يتعلق 
بخدماتها املباشرة في الكهرباء واملاء 
حتى تخفف من حدة الغصة الشعبية 
في بلد وهبه اهلل خيرا يحق لنا كشعب 
طيب أن ننعم به وسنردد حتى جند 

احلل »نعم إلسقاط القروض«!

من غير إحراج

عيد األم... 
أكبر كذبة!

د.عبدالرحمن العوضي

سلطنة حرف

خالد الريش 
حافظ 
التاريخ

gstmb123@hotmail.comطارق ماجد بورسلي

محلك سر

مركز
لإلبداعات الفنية

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

قضية ورأي

ال لتشريع 
الفساد!

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

حادث وحديث

ال إلسقاط 
القروض

@mousabotafraموسى أبوطفرة املطيري

احلرف 29

الرقابة  على الكتب 
في العصر احلجري

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي


