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سعد النشوان

أحيانا يجبرك إنســان على الكتابة عنه وعن حكمته، 
السيما عندما يكون نادرا بخلقه، متميزا بهدوئه، متفردا 
بحســن حفاوة اســتقباله، حليما بتصرفاته جتاه غيره، 
ودودا ألصحابــه ومحبيه، وفيا لوطنــه، مخلصا لقائده، 

خدوما للشعب.
هنا أحتدث عن اجلوانب اإلنسانية لسمو رئيس الوزراء 
الشــيخ جابر املبارك أطال اهلل في عمــره ومده مبوفور 

الصحة والعافية.
فالكل يعلم أن إرضاء الناس كل الناس أمر صعب للغاية 
خصوصا عندما تتطرق للقضايا السياسية وكيفية تعاطي 
كل فرد منا معها، حتما ستكون هناك اختالفات رمبا ينتج 
عنهــا خالفات، والعكس صحيح عندما تتوافق اآلراء عند 
املصلحة العامة بغض النظر عن مضمون القضية وأسلوب 

طرحها والتعاطي معها!
مــن يعمل ويجتهد البد وأن يخطئ في كل مســارات 
احلياة، فما بالكم بالعمل السياســي الشاق واملتعب الذي 
يحتاج فن املمكن حتى جتتــاز العديد من العقبات، ومن 
وجهة نظري أن سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء جنح في إدارة الكثير من القضايا واألزمات، فهو 
»بواردي« من الطراز األول يتقن مهارة الصيد، واستطاع 
أن يصيب الكثير من األهداف في املعترك السياسي بكل 
دقة لكن دون أي تفاعل إعالمي يذكر من بعض الوســائل 
اإلعالميــة، ومن الصعب جدا أن أدخل في نوايا اآلخرين، 
لكن بصفتي إعالميا متابعا جيدا لكل حدث، لفت نظري هذا 
األمر منذ فترة، عندها ترددت في الكتابة عن ذلك، ولكن ما 
دعاني إلبداء الرأي في هذا املوضوع هو ربطي املتواضع بني 
التجاهل اإلعالمي سابقا واحلمالت اإلعالمية الظاملة الحقا، 
واملرتبة لتشوية سمعة هذا اإلنسان الرائع بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، وسمعة أبنائه األعزاء واخلوض في الذمم 
املالية، والتشكيك في النوايا دون أن يعلموا دماثة خلق هذا 
الرجل وحسن تربية أبنائه، ويعلم اجلميع أن جابر املبارك 
هو من أقر إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد في البالد، 
وهو أول من قدم كشف الذمة املالية بصفته رئيسا للوزراء.

فقد حظيت وتشرفت بالتعامل مع اإلنسان جابر املبارك 
عن قرب منذ أكثر من 25 عاما بحكم عملي اإلعالمي، فلم 
تغيره املشيخة، ولم تلونه أو تغريه املناصب، وبقي شامخا 
كالطود في كل الظروف واألحوال، ال يلتفت للقيل والقال 

لثقته في نفسه وملعرفته أصالة معدن أبنائه.
يطبق الدين املعاملة في تعامله الراقي مع جميع البشر 
بال استثناء، ويجبرك على احترامه لتواضعه اجلم، يجيد 
فن اإلنصات لآلخرين، وميلك قلبا طيبا، ال يعرف اخلبث 
وبث الدســائس، ويترفع عن صغائر األمور، يقدر النقد 
البناء الهــادف، وال يلتفت ألي نقد هايف، ورغم كل ذلك 
والظروف الصحية التي أملت بسموه إال أنه حتمل كل شي 

من أجل الوطن وال سواه.
مختصر مفيد:

والدي العزيز أبا صباح.
إذا أحسنت ملن أساء إليك فأنت املؤمن الصفي.

وإذا أحسنت ملن لم يحسن إليك فأنت الكرمي اخلفي.
فســر على بركة اهلل وســيقف معك ولن يخذلك كل 

إنسان وفيّ.

كوني مرافق مريض في مستشفى الرازي أكثر من 
مرة وفي أكثر من جناح أستطيع أن اقدم فكرة جيدة عن 
اخلدمات التمريضية في هذا املستشفى. فطاقم التمريض 
واخلدمات في هذا املستشــفى فعــال يقومون بعملهم 
على مستوى عال من املهنية والكفاءة وال يتوانون عن 
تلبية حاجات املريض وتقدمي ما يستطيعون تقدميه من 
رعاية وعناية وفق األصول الطبية والتمريضية خاصة 
مع اختالف طبائع املرضى وثقافاتهم وحتى إصاباتهم. 
وجتدهم يتحملون عنجهية البعض أو قلة أدب القلة بكل 
صدر رحب خاصة حني تكون هناك حالة استنفار تقتضيها 
حاالت طارئة ال يقدرها أولئك املتعنجهون الذين يرون في 
كل عامل خادما لهم، ومع ذلك ال يتذمر الطاقم التمريضي 
من حاالت سوء األدب هذه، بل ويحاولون التخفيف عن 
املريض وأهله وتلبية احتياجاتهم بشكل ال ينتقص من 

دورهم الطبي وفي حدود إمكاناتهم املسموح بها.
ال أقول إن الوضع مثالي، لكنه على درجة عالية من 
املهنيــة واملعرفة والدراية، ومــن هنا فأنا اقدم خالص 
تقديري واحترامي للكادر التمريضي في هذا املستشفى 
وأمتنى من املسئولني بالوزارة وحتى في املستشفى من 
االهتمام بأحوالهم وحاجاتهم كي يقدموا أفضل اخلدمات 
الالئقة. وإني على ثقة بأن في مستشفيات وزارة الصحة 
ومراكزها الصحية أناسا على مستوى رفيع من املعرفة 

واإلجناز خاصة في اجلانب التمريضي.
ثمة مالحظات إدارية حول العمل في أجنحة مستشفى 
الرازي تســتوجب على إدارة املستشــفى النظر فيها 
وتطويرهــا وأخص هنا ما يحدث عنــد تبديل نوبات 

املمرضني واملمرضات خاصة في الفترة الصباحية.
ففي حوالي اخلامسة والنصف أو السادسة صباحا تدور 
في األجنحة حركة غير اعتيادية من تنظيف ومتريض 
وذلك لتسليم معلومات حديثة عن حالة املرضى للنوبة 
القادمة وهذا يعني إيقــاظ املريض مبكرا من غير داع 
وإقالق راحته، فيا حبذا لو تغير هذا النظام وتأخر موعد 
إجراء تلك األمور حتى ولو تطلب األمر أن تتسلم النوبة 
اجلديدة العمل من دون ذلك ليتم أخذ املعلومات عن حالة 
املرضى من قبل النوبة اجلديدة فور تســلمها العمل أو 
مع إفطار املرضى. فاملريض في اجلناح بحاجة إلى نوم 

كاف وراحة وهدوء تامني.
أيضا أمتنى لو أن مســؤولي العالقــات العامة في 
املستشــفى كانوا أكثر صرامة في موضوع الزيارات 
والهــدوء داخل األجنحة كي ال يكون املجال متاحا أمام 

من يحلو له الزيارة وقتما يشاء كيف ما يشاء.
ختاما أدعــو بالتوفيق لكل عامــل مخلص في هذا 
املجال احليوي الذي هو مجال إنســاني قبل أن يكون 

مجاال وظيفيا. 

بالعافية انتهت منازلة فريق )اجلدعان!( 
وزميله األفريقي اخللوق زميبابوي بنازلة 
حتمل علم العروبة، وجنوم الكنانة، ومشاعر 
الوطن العربي املسلم وغيره من أديان كتابية 
سماويه حتمل تراثا وتركة حضارية عميقة، 
تنادي وطني حبيبي، وطني الغالي وطني 
العربي األكبر يوم ورا يوم أمجاده بتظهر، 
البشرية ومنهاج  وتثمر بكل ثرواتها منها 
طويل من الفرات إلى النيل، واحمليط الهادري، 
إلى اخلليج الباهري، وزخم عظيم حتفظه 
األديان السماوية، وصفحاته التاريخية، ال 
تقتصر على مسمى الفريق القومي الرسمي 
بقناعة خاطئة بوصفهم الفراعنة نتيجة حماس 
وشعارات وهتافات املدرجات الرياضية لتلك 
الدقيقة، لو تتبعتم أصلها  التســمية غير 
وفصلها مبحاربة اخلالق وحتدي عظمته من 
مخلوق أتعب أنبياء الكنانة، وقتل أطفالها من 
الذكور! وتعالى على بسطائها بقطع أيديهم، 
وأرجلهم بجرمية اتباع نبي اهلل سيدنا موسى 
حسب الرواية القرآنية الربانية! وتلقى عقابه 
بقدرة خالقه وهو متتبع نبيه ليقتله غرورا، 
وغطرسة، ومكابرة، فكلكم يا علماء الكنانة 
تدركون نتائجها لوكنتم تبصرون احلق من 
الباطل! رغم ما يشــهد لهم التاريخ كعلماء 
إبداعــات حضارتهم بإجنازاتهم بكل علوم 
املعمار والطــب، والفلك، والعلوم احلياتية 
وغيرها تشــهد لهم إجنازاته املختلفة عن 
غرور ملكية فرعون مصر القدمية ونتائج 
نهايته باختالف رعيتها ملنتجه! لنهايته غرقا 

ربانيا ليوم البعث بسبب ذلك العبث(.
والبديل عن اجلهالة بالتسمية أن يكون 
منتخبنا الكروي املصري بطال متوجا ألفريقيا 
بإذن اهلل )اجلدعان(، فلها رنني ونغم مصري 
عميق بكل ودان جماهيره للفوز املرتقب بهذه 
البطولة التي ألهبت مشــاعرنا لكل خارطة 
الوطن العربي والوقوف بكل احترام لدعمه 
وتشجيعه خارج مطب عشوائي كما أسلفناه 
مبس مشــاعر ربانية لتكون أرقام نتائجه 
بتفوق أكثر وأكبر للتتويج النهائي، بدال من 
املجهود العشوائي )واحد/ صفر بالعافية!( 
وطولوا بالكم وأعصابكم للرأي اآلخر آمال! 
للفوز دنيا ودين ببلــد الطيبني بقوة اهلل 

سبحانه.

قبل عدة أيام وأثناء عودتي إلى منزلي بعد 
الظهر ودرجة احلرارة في السيارة تفوق 51 
درجة مئوية وإذا بي أجد دراجة نارية واقفة 
أمام منزل اجليران وبها وافد من جنســية 
عربية وقد أكل وجهه احلر الشديد، ويخرج 
وجبة أحد املطاعم املشهورة وقد استأذنته 
مبشاهدة الوجبة، فإذا بها تفور ليس من لهب 
نار الطهي، وإمنا من حر الشــمس احلارقة 
وطريقة اإلحكام بوضعها في صندوق الدراجة 

النارية.
وهنا تبادر إلى ذهني سؤال بسيط هل 
هذا الصندوق آمن على الوجبات التي تقدم 
ألبنائنا؟ وهل هو معزول حراريا وحســب 

املواصفات العاملية حلفظ الطعام؟
وهل تسمح الهيئة العامة للقوى العاملة 
ألي هيئة أو منشأة أن تلزم عمالها بالعمل 

وقت الظهيرة؟
وهل لهيئة الغداء صالحية إعطاء تراخيص 

لهذه الدراجات النارية؟
وهل ميلك هذا العامل رخصة قيادة دراجة 
نارية والتجول في الطرقات وما اجلزاء الذي 

ينتظر هذا املطعم أو ذاك؟
لقد علمت ما الســبب الرئيسي لتفشي 
األمراض املزمنة ما بني األبناء، فالطعام الذي 
يتناولونــه بطريقــة التوصيل هذه يجلب 
األمراض وأنا هنا ال أحتدث عن نوعية الطعام 

الذي اتركه للمختصني بالتغذية.
إن بلدية الكويت ووزارة التجارة والداخلية 
والهيئة العامة للغذاء مســؤولون أمام اهلل 
تعالى بإيقاف هذه املهزلــة الكبيرة والتي 
هي عبارة عن موت بطيء ألبنائنا، فالطعام 
عندما يقدم لألبناء أو ملن طلبه غير صالح 
لالستهالك اآلدمي واسألوا املستشفيات عن 
عدد حاالت التسمم التي تردها وخصوصا 

لألطفال والشباب.
ورسالة إلى املطاعم أن اهلل تبارك وتعالى 
ال يبارك برزق يكون على حســاب صحة 
الناس فكل من يريد ان يوفر على حساب 
صحة اإلنسان فاهلل ال يبارك فيه، واملسؤولية 
الكبرى تقع على أولياء األمور فلو رد كل ولي 
أمر صاحب الدراجة النارية مع طلبه للمطعم 
خلسرت املطاعم وإعادت النظر بهذه الطريقة.

واهلل املوفق.

نادرون منا، من لم يغبطوا 
الديبلوماســيني العاملــني في 

اخلارج وبالذات السفراء.
نرى الصــورة من ناحيتنا 
ورديــة جميلة، حيــاة مترفة 
ورفاهيــة وحفــالت ووالئم 
ومعارف ومكانة مميزة ووضع 
مالي مريح وما إلى ذلك من رغد 

العيش ونعيم الدنيا.
هكذا نرى الصورة، ولكننا 
الوردي، ولم  نراها من جانبها 
نفكــر قط بالتعمــق أكثر في 
الصورة ولــم ندقق ونفحص 
فرمبا هناك جوانب أخرى غير 
أو نعتقد، جوانب  التي نــرى 

سلبية تناقض كل ما نرى.
إن السفراء ال يبدأون حياتهم 
الديبلوماسية برتبة سفير، بل 
بها،  الذين يبدأون  نادرون هم 
ولكن غالبيتهم يبدأون من أول 
الســلم ويتدرجون في العمل 
الديبلوماسي حتى يرتقوا كرسي 

الوزير.
أنهم يقضون جل  ما يعني 

حياتهم خارج بلدانهم في رحلة 
حياة غير مستقرة، ال لهم وال 
لعوائلهم وال ألوالدهم الذين ال 
يتمكنون من االستقرار في بلد 
معني وال يستقرون دراسيا وال 

نفسيا وال اجتماعيا.
هــذا فضال عــن اجلوانب 
الســفراء  األمنيــة، فحيــاة 
والديبلوماسيني عموما تكون 
أحيانا مهددة حســب املســار 
السياسي لبلدانهم فإذا ما حدثت 
خالفات بني دولتهم ودولة من 
الــدول أو منظمة من املنظمات 

يكون الديبلوماســيون أهدافا 
لعمالء تلك املنظمات أو الدول، 
وكثيرا ما قدم الديبلوماسيون 
أرواحهم ضحية لتلك الصراعات.

ال شك أن السفراء يحصلون 
على خبرات ومعارف وتتشكل 
لديهم عالقات مع مســؤولني 
وساســة وقادة في تلك الدول 
التي خدموا فيهــا، ولكن هل 
تتم االستفادة من تلك اخلبرات 
واملعارف التــي حتصل عليها 
أولئك الســفراء- وحديثي هنا 
عن السفراء الكويتيني السابقني-؟ 

وهل مت توظيفها لصالح الكويت 
بعد تقاعدهم؟

املتراكمة  هــذه اخلبــرات 
واملخازن املعرفية وكمية العالقات 
الهائلة واملهمة التي تتشكل لدى 
أولئك السفراء تضيع هباء مع 

األسف.
فلماذا ال يجــري تعيينهم 
في املجالس والهيئات واللجان 
املختلفة التي تشكلها احلكومة، 
املجالس  تلك  من أجل تقويــة 
والهيئات واللجــان بأصحاب 
خبرات وبعقول واعية ومعارف 
وعالقات، بــدل تلك التعيينات 
التنفيعية ألفراد بال خبرات وال 
معرفة وال حنكة، ما يؤدي إلى 
جعل تلك الهيئة أو اللجنة مجرد 

مبنى بال معنى؟
وحتى القطاع اخلاص بشركاته 
املتعددة ميكنه االســتفادة من 
الســفراء املتقاعدين وتوظيف 

خبراتهم.
بالدنــا وفية ولن تنســى 

أبناءها.

هذه الـــ )تكفى( هي موجهة 
للنائب البطل الهمام محمد هايف 
املطيري الذي بحركة سياســية 
محترفة منه أعاد موضوع فوائد 
قــروض املتقاعدين الفاحشــة 
للواجهة وليــس كذلك فقط بل 
حصل على وعد صريح من وزير 
املالية وهو املعني بهذا امللف بحكم 
ترؤســه ملجلس إدارة التأمينات 
مبناقشــة هذا املوضــوع جديا 
وهناك بوادر طيبة بإذن اهلل على 
أمور طيبة وأخبار أطيب لصالح 

املتقاعدين.
التقطت هذه األخبار ونقلتها 
املتقاعدين من دائرة  للكثير من 
األقارب واألصدقاء، أقسم باهلل 
اثنان منهما كادا يبكيان من الفرح. 
صدمت لم أعرف حجم هذه املأساة 
وتأثيرها املدمــر عليهما بل ان 
إنه يعطيني 500  أحدهما أقسم 
دينار إن صحت هذه البشــارة. 
ســألته إذا كنت ستعطيني 500 
دينار فقط من أجل خبر إسقاط 
فوائــد القروض فكــم هي تلك 
الفوائد؟ رد علي )خلها على اهلل 

لقد كسرت ظهري(.
تأثير مأســاة القروض على 
املتقاعد أكبر وأقســى منها على 
املوظف احلالي، فاملتقاعد راتبه 
ثابتا لن يزيــد إال 10 دنانير كل 
املوظف  بينمــا  عدة ســنوات، 

أو  ستأتيه عالوات بحكم ترقية 
حصوله على بدالت جديدة تسد 
جزءا كبيرا من أقساط القروض، 
وأيضا املصيبــة أكبر في حالة 
املتقاعد فراتبه ينكمش إلى %40 
مما كان يتقاضاه حينما كان موظفا 
بسبب استقطاع البدالت التي تصل 
أحيانا لربع الراتب. يعني املعاش 
ضعيفا ويتــم التهامه فوق ذلك 
بسبب القروض الربوية الفاحشة 
التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.
حيــاة املتقاعد فــي الكويت 
لسبب اجتماعي غريب تختلف 
عنها في باقي دول العالم. حيث 
انه يســتمر في التزاماته املادية 
جتــاه أبنائه وبناته، فهذا يحتاج 
سيارة وتلك حتتاج كل شهرين 
ثالثة فساتني ومالبس جديدة أسوة 
بزميالتها وصديقاتها، هذا غير 

تكاليف العالج والتي وإن خففت 
بطاقة عافية بعضها إال أنها ال تزال 
عبئا كبيرا علــى راتب املتقاعد. 
كذلك التضخم الكبير في أسعار 
جميع البضائع سواء الغذائية أو 

االستهالكية.
املتقاعد في باقي دول العالم منذ 
أن يتسلم ورقة تقاعده يغلق جميع 
امللفات ويتفرغ حلياة تقاعد مريحة 
مليئة بالسفر والترحال أو ممارسة 
هواية حرم منها أثناء عمله.عكس 
الوضع عندنا في الكويت يستمر 
في حتميل نفسه بالتزامات وديون 
فوق الديون بسبب غالء املعيشة 
والتضخم الكبير الذي حصل في 

السنوات العشر األخيرة.
لهذه األســباب نزلت أخبار 
احتمال موافقــة احلكومة على 
بدء النقاش حول موضوع إسقاط 
القــروض كالعيدية على  فوائد 

املتقاعدين واملتقاعدات. مجاميع 
تصوروا كل هذه الفرحة والسعادة 
املخلصة فقط ألن املوضوع جار 
مناقشته، فما بالكم لو متت املوافقة 
عليه، سينزل على عشرات اآلالف 
من املتقاعدين مثل نزول حبات 
الثلج علــى صحراء الكويت في 

عز يوليو.
املأســاة كبيرة وحالة آالف 
املتقاعدين واملتقاعدات سيئة جدا 
الهواء بسبب  وبالكاد يتنفسون 
ضغط تلك الفوائد الربوية الفاحشة 
التي مع األســف أجبرتهم عليها 
مؤسسة حكومية أرباحها سنويا 
باملليارات، وبالتأكيد تســتطيع 
االســتغناء عن 20 مليون دينار 
ســنويا وهو رقم تكلفة إقساط 
فوائد القروض الربوية الفاحشة 
حســب حتقيق صحافي نشرته 
جريدة »القبس« األسبوع املاضي. 
وللعلم أنا لست متقاعدا بل موظفا 
وبقيت لي ســنوات كثيرة قبل 
)ماكلة(  التقاعد ولدي قــروض 
40% مــن راتبي لكنني أعتقد أن 

املتقاعدين أولى وأحق.
نقطة أخيرة: رسالة طلب مني 
املتقاعدين توصيلها  الكثير من 
للنائــب الفاضــل محمد هايف 
املطيري بخصوص إسقاط فوائد 
القروض وهــي اختصروها في 

كلمتني )تكفى يابوعبداهلل(.

النيل  أمام  عندما جلســت 
وتأملت ما جرى فيه من اهمال 
وتلوث وألــوان مياهه الباهتة 
الذي يبدو واضحا!  وتناقصه 
حتســرت على مصر والنيل 
والطموح الذي يجب ان يكون! 
فتساءلت هل هذا هو نهر النيل؟ 
وهل هذا هــو النهر الذي مر 
باالحتفــاالت واملعتقدات التي 
تقــام لتكرميه ولعروس النيل 
التي يتم اختيارها من بني اجمل 
نساء مصر لتلقى به ارضاء له؟! 
حتــى ال يفيض ويتلف الزرع 

ويذهب باحلصاد!
الصاخبة  من االحتفــاالت 
كانت تقــام مبصر الفرعونية 
ويطلق عليها )وفاء النيل(. الى 
نهر مهمل لم يعد انتاجه يذكر وال 
نقاوته وال صفاء مياهه وحتى 
كمياته التــي انخفضت وتثير 

املخاوف!
نهر النيل اطول نهر في العالم 
والذي يختلف في جريانه من 
االسفل الى االعلى ومن اجلنوب 
الى الشمال بخالف جميع انهر 

العالم!
هو نهــر يحتضر او يكاد 
يحتضر شاكيا التلوث واإلهمال 

والنقص في كمياته!
النيــل هو مصــر ومصر 
هي النيل هكــذا عرفنا مصر 
بشعبها الطيب وبآثارها العريقة 
املميزة وزراعتها  وبصناعاتها 
القيمة وبفواكه الصيف والشتاء! 

فمن ذا الذي يصدق ان مزروعات 
مصر ومنتجاتها تسقى مبياه 
الصرف الصحي في عدة مواقف 

اثارت جدال واسعا ومازالت؟!
ويقال: من شــرب من مية 

النيل البد وأن يعود لها!
فهل ينطبق هذا اآلن وهل 
مازال الســائح او الزائر ملصر 
يشرب من مياه النيل فعال ام 
من مياه معدنية معبأة او حتى 

مياه معبأة ومنقاة؟!
مصر لم تعد كما كانت كنيلها 

الذي لم يعد كما كان!
القوة  تلــك  النيــل  نهــر 
االقتصاديــة التي قــام عليها 
الزراعي  االقتصاد املصــري 
منذ عهــد الفراعنة حتى وقت 
قريب هو للتراجع اصبح اقرب، 
فمن يعرف مصر بالطبع يعرف 
قيمة القطن املصري طويل التيلة 
وقيمــة محصوالتها الزراعية 
ويعرف بورصة القطن األولى 
عامليا ذاك الوقت! والتي أنشئت 

في اإلســكندرية عام 1885م 
وكانت أحد معالم اإلسكندرية 

على اإلطالق!
ومن يعــرف مصر يعرف 
بالطبــع ذاك املمر املالحي في 
النيــل الذي يربــط مصر من 
ادناها مع اوساط  الى  اقصاها 
افريقيا، وحتما هو يعرف هذه 
القيمة وماذا تعني لالقتصاد لو 
استغلت خير استغالل! بخالف 
الســد العالي الذي قفز بإنتاج 

مصر من الكهرباء! 
فلــم يعد للنيــل دور في 
اقتصــاد مصر وهــذا الدور 
املفقود او الذي فقد في وسط 
الزحام االقتصادي الذي تصوره 

املصريون معوضا عن النيل!
فالسياحة واآلثار املصرية وال 
حتى القرى السياحية او حتى 
مدنها اجلديدة باستطاعتها ان 
تعوض ولو قدرا بسيطا من هبة 
النيل للمصريني واقتصادهم!

ومن ظن او يظن بذلك فهو 

حتما مخطئ فمصر لن تعود 
اال بعودة النيل لدوره املعهود!

مصر تبدو شاحبة بشحوب 
نيلها ملوثة بتلوثه ليست هذه 
هي مصر وليس النيل هو النيل!
لست متشائما ولكني على 
يقني لو عاد النيل لدوره لعادت 

مصر افضل مما كانت!
وهنا يجب ان تكون للحكومة 
املصرية ومجلسها النيابي دور 
وموقف في اعادة النيل كما كان 
راعيا اول لالقتصاد املصري! 
وأن تعاد لألراضــي الزراعية 
هيبتها املفقــودة وال يضحى 
باألرض الزراعية بسهولة وأن 
يتــم االهتمام بنقــاء وصفاء 
مياه النيل ونظافته وإنتاجه مع 
توافر االيدي العاملة واألراضي 
الشاسعة في مصر، فلن يكون 
ذلــك مســتحيال وأن تفرض 
عقوبات قاسية على من يلوث 
النيل او يسرف في هذا املورد 

املهم .
فمصر متتلك هـبة النــيل 

وما ادراك ما هبة النيل!
هي الكنز الذي يكاد ان يفقده 
املصريون ان لم يكن فقدوه حقا!
مصر حقا ال تســتحق هذا 
اإلهمال وخصوصا مبرفد مهم 

كنهر النيل! 
٭ 2/1 كلمة: يعلم اهلل ان حبي 
ملصر هــو مبنزلة حبي لبلدي 
الكويت، حفظ اهلل مصر وأعز 

شعبها.
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