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االقتصاد شريان احلياة في كل املجتمعات، وتوقفه إعالن 
وفاة، والكويت واجهت الصعوبات واستطاعت اخلروج منها 
منتصرة وبأقل األضرار، وستتمكن من التغلب على أزمة 
كورونا بقدراتها وتعاون أبنائها وتضحيات رجالها ونسائها 
وجميع الذين يقفون في الصفوف األولى والتزام أبنائها 
بالتعليمات واالشتراطات الصحية وتطبيقها بحذافيرها.
ولكن ما يجري اآلن أن األزمة طال أمدها، والتقارير 
الواردة تشــير إلى عدم القدرة حتى اآلن على اكتشاف 
لقاحات ناجعة لوقف زحف الڤيروس، وهذا يهدد اقتصادات 
العالم كلــه، ومنها الكويت التي تعتمد في نهضتها على 
اقتصادهــا الذي بدأ يتضاءل وينكمش مقارنة باألعوام 

املاضية.
أنــا ال أدعو إلى تفضيل املال واالقتصاد على احلياة 
البشــرية، ولكن في الوقت ذاتــه ال ميكن املراوحة في 
املكان وإغــالق الدنيا كلها، وعدم إيجــاد حلول ناجعة 
للتعامل مع الڤيروس والوقاية منه، بحيث نضمن سالمة 
اقتصادنا وعدم انهياره، فعودة احلياة إلى طبيعتها باتت 
اليوم ضرورة ملحة بإجراءات وقائية واحترازية تضمن 

السالمة للجميع.
عودة االقتصاد للحركــة والعمل باتت مطلبا قوميا، 
فعشــرات الشركات أغلقت أبوابها وجرى تسريح مئات 
املواطنــني وآالف املقيمني، وتعطلــت األعمال وتوقفت 
املشــاريع الصغيرة واملتوسطة بسبب إجراءات الوقاية 
من ڤيروس كورونا، ولم نعلم حتى اآلن أن إيقاف عجلة 
االقتصاد ستتســبب في شلل في كل املنظومة الداعمة 

ملواجهة كورونا.
األمــر اآلن بأيدي أصحاب القــرار نحن نحتاج الى 
اجلرأة في التعامل مع الوباء وعودة االقتصاد من جديد 
للحركة، وعودة حركة النقل والسفر من جديد، وافتتاح 
املطار شريان احلياة للخارج، فاستمرار اإلغالق يتسبب 
في ضرر أشــد من كورونا، كل ما علينا فعله هو اتخاذ 
إجراءات صارمة في القدوم واملغادرة، واشتراط احلصول 
على ما يثبت الفحص في البلد اآلخر، وفحص املسافرين 
قبل الســماح مبغادرتهم، وهذا األمر بات اليوم ممكنا 
وميسرا، وبهذا نضمن إنعاش اقتصادنا من جديد وعدم 

انتقال العدوى.
آالف الوافدين يرغبون في السفر والعودة من وإلى 
بالدهم أو زيارة أقربائهم، وقضاء اإلجازة بني أهلهم، وهذا 
األمر ال حرج فيه، فاحلياة يجب أن تستمر وخصوصا 
أن كبرى دول العالم فتحت اقتصادها وعادت إلى احلياة 
الطبيعية، ومنها اجلارة السعودية ولكن بإجراءات مشددة 

وضوابط ال يسمح باختراقها أو جتاوزها.
الوقت يدهمنا والتأخير ليس في مصلحة أحد، الشركات 
تغلق أبوابها والعمالة يجري تســريحها وأبواب الشلل 
االقتصادي والدمار املرحلي بدأت تطرق، واملخاوف بدأت 
تتزايد، والقلق يعم األجــواء والتوتر يخيم على البالد، 
وعجلة االقتصاد آخذة بالصدأ وحتتاج إلى سنوات لتعود 
كما كانت إال إن تداركنا املوقف وعدنا للحياة بالســرعة 
القصــوى وفتحنا أجواءنا وأبوابنا للقادمني وســمحنا 
مبغادرة الراغبني في الشروط الصحية والوقائية الضامنة 

للسالمة العامة ومبتابعة من اجلهات املختصة.

قبل أيام أطفأ رائد احلركة الفلكية الكويتية واخلليجية 
العم صالح العجيري الـ ١٠٠ عام كلل في ثلثيه عطاء علميا 
منقطع النظير على املستوى العلمي الفلكي كويتيا وخليجيا، 
احتفل به املغردون على وســائل التواصل االجتماعي، 
معتبرين أنه رمز كويتي شــامخ، وأيقونة علمية باقية 

تتحدث بها األجيال القادمة.
ولقد هنأ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا، العم صالــح العجيري مبيالده املئوي، وكما 
عهدنا ســموه والدا ال ينسى تاريخ أبناء الكويت األبرار 
وال عطاءاتهــم التي عادت على الوطــن بالتقدم والنمو 
والرخاء، ممتدة عطاءات العالــم الفلكي عبر قرنني من 
الزمان، منذ إصدار «تقومي العجيري» في ستينيات القرن 
املاضي والذي أصبح الحقا تقومي الدولة الرسمي، وإلى 
اآلن مازالت بصماته العلمية الوطنية واضحة راســخة 
متعاقبة، فتأسيس نادي الفلك الكويتي ومرصد العجيري، 
إجنازان علميان على أرض الكويت.. فتحا النوافذ ألخذ 

هذا العلم بعني االعتبار.
استطاع العم صالح العجيري أن يضرب مثال عظيما 
في تأسيس مكانة لعلم الفلك في الكويت صديقا للكواكب 
والنجوم في صحرائنا الشاسعة، من خالل نشر املطبوعات 
العلمية واملوسوعات الفلكية من حسابات فلكية ونظريات 
علمية - دراسات ومشاركات دولية مع املنظمات العلمية 

املختصة في علوم الفلك.
وفي لقاءات ســابقة.. مرئية ومكتوبة.. لفت نظري 
املرصد املصغر من تقنيات فلكية موجودة في ديوان العم 
صالح.. وهذا الديوان الذي يرتاده محبوه أحيانا للسالم 
واالطمئنان عليه، يستأنسون بحديثه عن كل قطعة فلكية 

يروي قصتها بابتسامة التاريخ العلمي املشرق.
ومن السيرة العطرة.. نذكر أن والدة العجيري كانت 
عام ١٩٢٠، وكان قد أحب الذهاب إلى البادية وكان يجلس 
حتت سماء صحراء الكويت وقد تعلم اجلهات األربع على 
يد قبيلة الرشايدة في البادية.. وتخرج العم صالح.. في 
مدرسة اآلداب والعلوم من جامعة امللك فؤاد األول (جامعة 

القاهرة) عام ١٩٤٦.
بدأت رحلته كما ذكر فــي إحدى اإلطالالت املميزة، 
بعد أن أمت دراسته في اجلامعة، توجه إلى املنصورة في 
شمال مصر إلى قرية صغيرة كانت له مراسالت مع بعض 
معلميه ليحصل على مقومات أساسية خلرائط علوم الفلك، 
سعيا منه الســتكمال دراسته، حتى حصل على شهادة 
علمية تفيد بتخصصه في علم الفلك من االحتاد الفلكي 

املصري في أول أكتوبر عام ١٩٥٢.
ومع هذه املسيرة العلمية املكللة بالنجاح، استطاع العم 
صالح العجيري كسب قلوب الكويتيني وثقتهم، ومازال 
مرجعا موثوقا به في اســتهالل األشهر واأليام، وعبر 
رزنامته الوطنية.. وتبقى قصة العم صالح العجيري مضربا 
للمثل برعايته األبوية إلخوته وأقرانه وزوجته وأوالده 
أبا صاحلا، وأبا روحيا لكل الشباب الهواة الشغوفني بهذا 
العلم الضروري في منطقتنا اخلليجية والعربية، ليبقى 

في عيده املئوي قامة فلكية شامخة.
أطــال اهللا عمره املديد على طاعتــه ومتعه بالصحة 

والعافية.. آمني.

ووقر في اليقني ان إصالح الوضع 
أمر يكاد يكون مستحيال.

أذكرك أخي الكرمي بقول الرسول 
الكرمي ژ «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» واليوم، قد استودعك 
اهللا عز وجل هذه األمانة، أمانة حفظ 
املال العــام وتنميته، وقطع يد كل 
من يحاول التطاول عليه بغير حق 
وبالقانون، واعلم أن السنن الكونية 
دائما وأبدا أن اهللا ناصر احلق وأهله، 
الشر والباطل  أهل  فمهما حتصن 

فالبد أن يفضح.
أخي الكرمي، إن أهلك أصحاب هذه 
األرض الطيبة ومن يعيش عليها من 
املقيمني الشرفاء أملهم باهللا أوال ثم 
بك أن تقوم بتصحيح املسار وأن 
تضرب بيد القانــون على كل من 
تعدى ويحــاول التعدي على املال 
العام وثرواته وثروات أجياله القادمة، 
واعلم أن اجلميع معك يشد من أزرك 
ويدافع عن مســيرتك اإلصالحية، 
فالكراســي زائلة ولن يبقى إال ما 
يسجل في صحيفتك ويذكرك الناس 

ويدعو لك به.
وفقك اهللا وسدد على طريق احلق 
والصواب مسيرتك وخطاك، وحفظ 
اهللا الكويت وأميرها وأهلها من كل 

سوء ومكروه.

أو نقول ال نستطيع واألمر عظيم، بل 
علينا أن نعمل ونكمل بعزمية قوية 
وقبلها استعانة باهللا مدبر األحوال، 
فقد مرت علينا أحداث الغزو الغاشم 
وجائحة كورونا وغيرها ولم نستفد 
منها شيء يفيدنا وينفعنا علما بأن 
القوة البدنية واملالية متاحة لكن هناك 
تقصير كبير في الهمة والعزمية على 

النجاح.
الرســول ژ بنى دولة اإلسالم 
بعزمية راعي الغنم حتى بلغ عددها 
ملياري مســلم وأقــام احلضارة 
اإلسالمية في العلم والبناء عمت العالم 
من مشــرقه الى مغربه، هو القدوة 

فأين نحن منه؟
ال بــد أن تتحرك هــذه العزمية 
وتدعمها القوة فنحقق ما نتمناه في 
إسعاد انفســنا والعاملني مبا يرضي 

خالقنا ويحفظنا من كل مكروه. 

والتي لو قارناها بهذه األمور لكانت 
األولى أولى بالرعاية، فالبيئة الصاحلة 
والنظيفة واملرتبة تعطي حياة أفضل 
تستطيع الدولة من خالله أن تسيطر 
على أي وباء وأي طارئ، ولنعلم أن 
أكبر احلرائق من مستصغر الشرر، 
وهذه املناطق املهمشة يجب أن ترى 
عني االهتمام بإصالح للبنية التحتية 
وإصدار قوانــني صارمة بني املالك 
واملســتأجر وحتديد سقف لألجرة 
لكي ال يغالوا فيها، وإقامة منتزهات 
في هذه املناطق النائية لتكون بيئة 
صاحلة، وال أجد أنسب من هذه الفترة 
حتى نعالج هذه األمور، السيما أن 
املصالح احلكومية واخلاصة متوقفة 
الوزارات تترقب وزارة  وان جميع 
الصحة وخططها للخروج من األزمة.

(حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها 
من كل مكروه).

األخيرة أن هذه احلرمة انتهكت بكل 
صفاقة وجرأة، فاســتبيحت هذه 
األمــوال وبطرق منظمة وممنهجة 
وعلنية، وبصورة لم يسبق لها مثيل 
منذ قيام الدولة، وما يدمى القلب، أن 
من غالبية من قام ومازال يقوم بهذا 
التعدي والسطو على هذه األموال هم 
بعض ممن أقسموا على صيانة املال 
العام، واحملافظة عليه، وفي مقدمتهم 
بعض أفراد األسرة احلاكمة الذين 
الدنية من دينهم وطعنوا  ارتضوا 
وطنهم، فتضخمت حساباتهم البنكية 
داخل وخــارج الكويت وانتفخت 
كروشهم وأوجدتهم من أكلهم سحت 
مال األمة وال حول وال قوة إال باهللا 
العلي العظيــم، حتى متكن اليأس 

وأعمدة العزمية.
احلياة جتــارب وتدريب ونحن 
منــر بأحداث كثيــرة ومتنوعة بها 
التجارب واألحداث ما ميكن أن  من 
نســتعمله في حياتنا حتى وإن كان 
عظيمــا كاجلبال، كمــا ال متر هذه 
األحداث علينا مرور الكرام دون فائدة 

حدا أقصى لألجرة املغالى بها بالنسبة 
الدولة مالك هذه  للعزاب، هل تلزم 
الشقة  بأال يســكنوا في  العقارات 
الواحدة أكثر من فردين في الغرفة، 

حتى يكون صحيا؟
الواقع ان الدولة ال تشغل بالها بهذا 
كله وتركــز عملها في أمور أخرى، 

توليك احلقيبة الوزارية، وكذلك ألنك 
لم تعط الفرصة والوقت الكافي، حيث 
لم ميض على تسلمك وزارة املالية 
إال شهور قليلة، إضافة لكون أغلبية 
أهل الكويت من الطبقة املتوسطة، 
وهم الذين تشــرفت وأعلنت يوم 
استجوابك بكل وضوح وفخر أنك 
تنتمي إليهم، حيث ملسوا منك صدق 
توجهك اإلصالحي، كما شعروا من 
خالل ما طرحته من برامج إصالحية 
أن أمل إصالح املسار املالي للدولة 

وضع على الطريق الصحيح.
معالي الوزير تعلم متاما أن للمال 
العام حرمة (املادة ١٧ من الدستور) 
ومع ذلك ولألســف الشديد شاهد 
وتابع اجلميع، خاصة في السنوات 

من املؤمن الضعيف، وفي كل خير، 
احرص على ما ينفعك، واستعن باهللا 
وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل 
لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل 
قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح 
عمل الشــيطان» فالقوة واالستعانة 
باهللا وعــدم العجز من ركائن العمل 

حتدد سعة املســكن الصحي، وقد 
وجدنا أن هناك بيوتا بها أكثر من ٢٠ 
فردا في الشقة الواحدة.. ويتساءلون: 
الڤيروس بشراسة في  ملاذا ينتشر 
هذه املناطق؟! قبل أن حتاسبوا هؤالء 
األفراد حاسبوا أنفسكم كيف وصلنا 
إلى هذا احلد، هل هناك قانون يضع 

األخ الفاضل معالي وزير املالية، 
براك الشيتان حفظك اهللا ووفقك ملا 

يحب ويرضى.
ال أريــد أن أدخل فــي مقدمة 
وديباجــة طويلة، إمنــا أردت ان 
افصح عن مكنون في القلب لتكون 
رسالة محب مشفق أكثر من كونها 
نصيحة، محب دون أن يجالســك 
أو حتى يراك، ولكن ممن رأى منك 
خطوات إصالحيــة أثلجت نفوس 
وقلوب السواد األعظم من أبناء هذه 
األرض الطبية، أرض العطاء، كويت 
اخلير، ومن مشفق يرى أن الطريق 
الذي تســير فيه مليء باحلواجز 

والعراقيل.
لذلك رأيت أنه من واجبي الشرعي 
أوال ومن منطلق قول الرسول ژ 
أن الديــن النصيحة، وحلق وطني 
علي ثانيا أن أوجه إليك هذه الرسالة.
األخ بوعلي، الحظت وشاهدت 
الشــعبي أال محدود  الدعم  حجم 
وبجميع وسائل التواصل االجتماعي، 
كما ملست الضغط الشعبي الكبير على 
معظم أعضاء مجلس األمة لرفض 
االستجواب املقدم من النائب الفاضل 
رياض العدساني لك، ليس ألن املواد 
املذكورة بصحيفة االستجواب غير 
مســتحقة ولكن ألنها حدثت قبل 

خلق اهللا عز وجل اإلنســان في 
أحســن تقومي وكّمله بالعقل، حتى 
اجتمع العقل مع البدن فأصبح كائنا 
قويا يعمل املعجزات وينجز اخلوارق 
من االعمال بقوة جسمه وتدبير عقله.
لو اطلعنا على التاريخ منذ خلق 
اإلنســان لوجدنا شواهد كثيرة من 
عمله.. سور الصني وأهرامات مصر 
وحدائق بابــل، هذا في القدمي حيث 
ال توجد معدات بنــاء وادوات رفع 
بل بحسن التخطيط وقوة العزمية، 
وفي عصرنا حّدث وال حرج.. طائرات 
وســفن نووية وأســلحة متطورة 
ومنتجات الكترونية وغيرها، كل ذلك 

بقدرة وعزمية هذا املخلوق.
ال يقف كل صاحب عزمية عن عمل 
ما ينفعه في دنياه وأخراه وينفع األمة 
وسائر البشر فقد قال رسول اهللا ژ: 
«املؤمن القــوي خير وأحب إلى اهللا 

في ظل هذه األزمة التي مير بها 
العالم بســبب أزمة جائحة كورونا 
وتعطــل احلياة وتوقــف املصالح 
احلكومية واخلاصة أصبحت الشوارع 
شبه خاوية خوفا من انتشار الڤيروس 
بصورة كبيرة، إال أننا إذا نظرنا إلى 
الوجه اآلخر لهذه اجلائحة فسنجد أنه 
كان يجب استغاللها، فتوقف احلياة 
البالد يتيح  الرسمية واخلاصة في 
للحكومة أن تستغل هذه الفترة في 
عالج ما قصرت به خالل السنوات 
املاضية، وذلك برصف الطرق التي 
أهلكتها عوامل الطبيعة وإعادة جتميل 
املدن التي ظهرت بها نسبة إصابة أكبر 
مثل جليب الشيوخ والتي إذا ما نظرنا 
إليهــا لقلنا إن هذه املنطقة ال ميكن 
أن تكون هكذا.. ال طرق صاحلة، ال 
نظافة، ال رقابة من الدولة على تلك 
املناطق املكتظة بالسكان، ال قوانني 

عشر «شوواي» وتغزو كوريا! وتصبح املثال الذي يحتذى لكل 
النساء احملاربات. 

ال تعد محاربات «اونا بوغيشا» مقاتالت فقط بل ايضا فنانات، 
راقصات، عازفات، مختصات في فنون الكتابة اليابانية، ونبيالت 

ومستشارات سياسيات.
وفي حني يحارب الساموراي بسيف «الكاتانا» الياباني املشهور، 
حتارب اونا بوغيشا بســيف «ناغيناتا»، وهو سيف طويل جدا 
والهدف منه تواجد مسافة بني املقاتل والعدو وهو سالح دفاعي 

تعد اليابان واحدة من أكثر الدول تقدما من الناحية االقتصادية، 
حيــث تتمتع منتجاتها احمللية باجلــودة العالية ودقة املصنعية 
وتسبقها ســمعتها العاملية من حيث الذكاء التكنولوجي والفكر 
املســتقبلي وهذا أمر مثير لالعتزاز. فهذا االرخبيل الذي يطلق 
على نفسه منبع الشــمس او مكان والدة الشمس يعكس فكره 
في العلم الياباني األبيض الذي تتوسطه دائرة حمراء اللون والتي 
يطلق عليها اليابانيون باسم «نيشوكي» وتعني الشمس املشرقة.

كون اليابان رمزا للتقدم واالرتقاء االخالقي واالقتصاد والنظام، 
اال ان اليابان مازالت حتافظ على تاريخها وإرثها الشعبي وتهتم جدا 
بنشره وتدريسه وتقدميه للعالم، حيث متيز هذا اإلرث بكثير من 
التفرعات واليوم في هذا املقال سوف نتحدث عن أحد أهم محاربي 
اليابان والذين شحت املخطوطات القدمية مبعلومات دقيقة عنهم.

محاربات «اونا بوغيشا» رمز األنوثة والشجاعة، والالتي عرفهن 
التاريخ مبحاربات الساموراي، بالرغم من ان جيش الساموراي 
النبيل كان مقتصرا على الرجال، اال ان «اونا بوغيشا» يختلفن 
عنهم باألسلوب احلربي. فهن محاربات يتبعن األسلوب الدفاعي 
عن العائلة، املدينة، والشرف وليس لإلغارة على أحد حني يغيب 
الرجل. فهي رمز للقوة واالستقاللية والقدرة على محاربة العدو.

تبدأ بطوالت «اونا بوغيشا» بسبب االمبراطورة «جينغو» التي 
متسك زمام احلكم واحلرب بعد وفاة زوجها االمبراطور الرابع 

اكثر من كونه هجوميا، ويحتاج الى قوة باأليدي واالكتاف حلمله 
والتعرف عليه عن كثب واإلمساك به بطريقة هندسية ليتزن اجلسم 
ويتحرك السيف بالهواء كاملروحة. «الناغيناتا» كان متداوال بني 
رهبان املعابد احملاربــني واملدربني الذين قاموا بدورهم بتدريب 
«اونا بوغيشــا» ولكن في احلقبة «ايدو» في ســنة ١٦٠٣ توقف 

استخدام وتداول هذا السالح.
يذكر لنا التاريخ الياباني محاربات خطت أسماؤهن مباء الذهب 
مثل «تاموي كوزين» محاربة ســاموراي، ابنة ساموراي واخت 
لساموراي. ولدت في بيئة محاربني وكانت بارعة في رمي السهام 
واتخذت نفســها محظية ومستشارة سياسية مقربة للعسكري 

«ميناموتو» وحاربت معه. 
أما «هوجو ماساكو» التي ذكرها التاريخ بأنها أذكى ساموراي 
في عصرها والتي اتبعت اسلوبا ديبلوماسيا ومعاهدات سلمية 

باخلفاء. 
وصوال الى آخر محاربة ساموراي وهي «ناكانو تاكيكو» وكانت 
من احملاربات املقاتالت واملتميزات جدا في الفنون القتالية واستخدام 

األسلحة احلربية والتي تفننت بدورها بالغزوات واحلروب. 
التاريخ الياباني جميل كزهور الكرز «الساكورا» التي حتتفل 
بها اليابان كل سنة وهناك الكثير لنتعلمه من التاريخ اإلنساني...

دمتم مشرقني كالشمس...
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ملفات شائكة
بعد ٣٠ عامًا!

مساحة للوقت

طارق إدريس

طالعتنا الصفحة األولى 
«القبس» بخبر  الزميلة  في 
فتح ملف بــراءة اإلعالمي 
«القتيل» مسافر عبدالكرمي 
العظمى وأن  من اخليانــة 
هناك حتقيقات جترى حاليا 
في النيابة العامة بشأن هذا 
األمر. ونحــن في احلقيقة 
نتســاءل عــن العديد من 
امللفات الشائكة بعد ٣٠ عاما 
من التحرير يسعى البعض 
لفتحهــا وتداولها لتحقيق 
او مطالبات قانونية  مطالب 
بشــأنها وفي هذا الصدد 
نقــول ان متابعة فتح هذه 
له  الشائكة ستكون  امللفات 
الكثير من الشبهات. بالطبع 
نحن امام أمر وقضية التزال 
بالنيابة العامة وأمام التحقيق، 
واحتراما للمادة اخلمسني من 
الدستور التي تقضي بالفصل 
بني السلطات، نتساءل: ماذا 
لو طالب البعض بفتح ملفات 
شائكة أخرى حدثت قبل ٣٠ 
عاما من التحرير مثل ملف 
املؤقتة»  الكويتية  «احلكومة 
وغيرها مــن ملفات أحداث 
الغاشم مثل  العراقي  الغزو 
التعاون مع املعتدين  ملفات 
ومشاركته في جرائمه البشعة 
الكويــت واملقاومة  جتــاه 
الكويتي  الكويتية والشعب 
آنذاك، سجل كبــــير من 
املـــماثلة  الشائكة  امللفات 
نــــحن بغنــى عن فتحها 
وتداولهــا واالختالف في 
الكثيــر مــن حــــيثياتها 
وأحداثها، فهل من املهم اليوم 
فتح هذه امللفات الشــائكة؟ 
وملصلحــة من نتداول هذه 

املسألة؟!
اليوم نحــن نحتاج الى 
الوطنيــة لرأب  املواقــف 
العديد من  الصــدع فــي 
القضايا وامللفات الشــائكة 
بعيدا عن فتح اجلــراح في 
لذلك نقول  الوطــن،  جدار 
ان هــذا امللف اليـــــزال 
قيــد التحقيقات وال ميكن 
بنهايته وأحكامه  التـــكهن 
لذلك نتــساءل عن أسباب 
املتقادم  امللــف  فتح هــذا 
وملصلحة من؟! هل إلشغال 
الرأي العــام والتغطية على 
العديد من ملفات او أولويات 
أحدثها ملف جائحة كورونا 
الوطني، األمني  في اجلدار 
واالقتصــادي والصحــي 
العمالة  واالجتماعي كملف 
السائبة واملخالفة والتي ال 
تزال عنوانا متكدســا في 
الشوارع وكذلك في األسواق 

تبحث عن العمل اليومي!
ناهيك عن ملف «غسيل» 
األمــوال وجتــار اإلقامات 
وشركاتها التي تعتبر جرائم 
أال يتجاهلها  الساعة، يجب 
الشــارع واإلعالم والنظام 
سياســيا وبرملانيا وشعبيا 
ويلهو مبلفات براءة ساحة 
هذا وهؤالء إلشــغال الرأي 
العام واملجتمع عن قضاياه 
بالنقاش  األهــم واألولــى 
والتــداول! أجيالنا اليوم ال 
يعنيها ملف براءة أو خيانة 
«مسافر عبدالكرمي» وقصته 
مع االحتــالل ودوره، ألن 
عائلته مكرمة ومعززة التزال 
تعيش علــى أرض الكويت 

الباقية!
وألن عالج ملفات احلاضر 
أهم بكثير من عالج و«نبش» 
ملفات شائكة تتسابق عليها 
وسائل التواصل االجتماعي 

دون وجه حق!
وسيبقى القول ان الغطاء 
االجتماعي واإلعالمي لهذا 
امللف ينتهي عند الوالء فقط 

للكويت. 


