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أجواء تفاؤل سياسي بدأت تلوح في سماء الشارع الكويتي بعيدا 
عن السحب املتبلدة بالعواصف بعد اجتماع الكتل النيابية بسمو 
الرئيس، حيث حتدث غالبيتهم عن هذه األجواء املتفائلة إلى أبعد 
احلدود، بل وأُطلقت من بعض احلاضرين تصريحات وتباشير ألهل 
الكويت تطمئنهم باخلير والتوافق على كل األجندات واألولويات 
الوطنية، هذا الوفاق الكويتي مبعث ارتياح لنا حتى تستقر كل األمور 
وحتل كل امللفات العالقة واملعقدة وتنفرج علينا احلال بعد شحنة 
سلبية عكرت علينا فرحة نتائج انتخابات ديسمبر ٢٠٢٠ املاضية، 
فهل ستبقى أجواء التفاؤل حذرة أم البشرى قادمة وتباشير اخلير 

كما يقولون «بگبال» علينا يفرح بها القاصي والداني؟!
سنظل نرصد املتابعات واألخبار الطيبة التي تبعث على التفاؤل، 
ولن تخيب آمالنا بهذا التوافق احلكومي النيابي حتى ينبري تشكيل 
حكومة اخلالد اجلديدة ٢٠٢١ التي ســنطلق عليها حكومة التفاهم 
والتوافق الوطني الذي ستعيد لنا األمل باإلجنازات التنموية التي كنا 
وال نزال نحلم بتحقيقها في امللعب السياسي داخل قاعة «عبداهللا 
السالم» وسط هذه احلالة املطمئنة التي سيطرت على أجواء لقاءات 
سمو الرئيس مع الكتل النيابية املتفائلة بحمد اهللا فكم نحن بحاجة 
لهذه التطلعات احلميمية من أجل الكويت ومستقبل أجيالها املتعاقبة!

من هنا نستطيع القول بأنها الدميوقراطية احلقة التي هي دائما 
تســمو على املصالح الشخصية واآلنية والفئوية وهذه هي ميزة 
السياســيني احملنكني عندما تكون أجواء احلوار ودية وبشفافية 
واضحة تنشد االستقرار والعمل والتوافق التي كلها تدفع اجلميع 
للعمل واإلجناز للمصلحة العامة وبدافع وطني يحتضنه الشعب 
عندما تكون سياسة املجلس النيابي كاحلكومة باالجتاه الصحيح 
٢٠٢٠ وحكومــة اخلالد ٢٠٢١ التي بإذن اهللا ســتكون خطة إجناز 

كبيرة على الطريقة التي نتفاءل بها جميعا!
 نحن بانتظار تباشير كبيرة ملثل هذه اللقاءات التشاورية نحو 
والدة حكومة ٢٠٢١ على أرضية التفاؤل الكويتي الذي اعتاد عليه 

شعبنا األبي املتسامح!
فهل ســتكون هذه عيدية العهد اجلديد والدرب املستنير التي 
ســتعانق أفراحنا الوطنية بالعيد الوطني الستني وعيد التحرير 
الثالثني هذا هو األمل املنشــود وعلى بركة اهللا تســتمر املسيرة 

ويبقى التفاؤل سبيلنا القومي بعون اهللا وتوفيقه.

في يوم األربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١، التقى ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد مبمثلي جميع الصحف الكويتية في 
حديث مفتوح مت بثه أيضا على قنوات تلفزيون الكويت. وبالنظر 
إلى ما قاله سموه، فاإليجابية الواضحة التي تبعث التفاؤل بالنفوس 
هي أن الشيخ صباح منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء قبل حوالي 
عام مازال يســلك طريقا لم يسلكه أســالفه باملواجهة املباشرة 
العلنية والتفســير املبني على حجج مقبولة، وإن تبايننا بالرؤى 
حــول بعضها. وتبقى الءاته التي أعلنها في الفصل التشــريعي 
اخلامس عشر ملجلس األمة وأكدها في هذا اللقاء بشأن استجوابه 
«ال لإلحالة للمحكمة الدســتورية وال لإلحالة إلى جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وال لطلب مد األجل وال للمناقشة في جلسة 

سرية» محل تقدير من اجلميع.
سمو الشيخ صباح اخلالد اقترب من قلوب الشعب حني صرح 
بأن جيب املواطن لن ميس. ودار جانب كبير من حواره في فلك 
همومهم حول ضرورة االهتمام بالصحة، وإنقاذ التعليم، وتهيئة 
سوق العمل للشباب، ومواصلة مكافحة الفساد، وما هو املطلوب 
في طريق اإلصالح االقتصادي...الخ، لكن يبقى السؤال احملير الذي 
يشغل عقول الكثيرين لسنوات طويلة: ما هو السبيل لتحقيق كل 
ذلك؟ وبالتالي كيف لنا ببلوغ غايتنا املثلى «كويت القانون والنزاهة 
والرخاء احلاضنة للجميع»؟ بداية اإلجناز يا سمو الرئيس تكمن 
بطلب تفســير ومن ثم تطبيق املادة ٩٨ من الدستور «تتقدم كل 
وزارة فور تشــكيلها ببرنامجها إلى مجلس األمة، وللمجلس أن 
يبدي ما يراه من مالحظات بصدد هذا البرنامج»، والتي هي أساس 
العمل في البرملان والتعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.

كنا وال نزال نصر على أن هناك معضلة معلقة في كلمة «فور» 
الواردة بنص املادة ٩٨، تضع احلكومة باستمرار في شبهة املخالفة 
الدستورية. وكونها لم تشــرح باملذكرة التفسيرية، طرحنا في 
مناسبات عدة أهمية احلسم مبعناها عبر توجيه السؤال للمحكمة 
الدســتورية، ما هي املدة الزمنية التــي تعنيها كلمة «فور»؟ هل 
هي قطعية وتعني مباشــرة وفي حينه؟ أم هي مدة زمنية أخرى 
محددة؟ املادة ٩٨ تسببت للحكومة بإشكاالت وانتقادات متكررة 
كان آخرها مع انطالق املجلس احلالي، فدائما ما يتبع تدشني أي 
دور انعقاد تشريعي مبطالبة النواب إياها تقدمي برنامج عملها في 
حينه «رغم علمهم املؤكــد بعدم جاهزيته». وباملقابل لم يتم ذلك 
أبدا من احلكومة، والتي أحيانا ال يكتمل تشكيلها إلى يوم واحد 

قبل اجللسة األولى.
لقد قلنا بوضوح إنه ما لم تفســر احملكمة الدســتورية كلمة 
«فور» والتي ال نفهم منها لغويا ســوى أنها تعني «مباشرة وفي 
حينه» (كما عند تنفيذ األحكام القضائية مثال)، فســيظل االلتزام 
بتأدية املادة ٩٨ في أول جلسة برملانية حتضرها أي حكومة مشكلة 
حديثا شبه مستحيل وبحاجة إلى حل مبتكر، «كخلق نظام تعاون 
حثيــث بني األمانة العامة ملجلس الوزراء واألمانة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيط والتنمية» يكون فــي عهدته تفاصيل خريطة 
العمل الشاملة للحكومة احملدثة على الدوام. وتبقى احلقيقة الثابتة 
املعززة لتبني مثل هذه الفكرة أن النظام اإلداري بالبلد راسخ وغير 
متغير، أساســه املادة ٥٢ من الدستور«السلطة التنفيذية يتوالها 

األمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو املبني بالدستور».
فالكويت التي ينطلق العمل التنفيذي بها عبر بوابة املادة ٥٥ 
من الدستور «يتولى األمير سلطاته بواسطة وزرائه»، ال تعتمد في 
نظامها السياسي على أحزاب تأتي ببرامج مختلفة مبجرد تسلمها 
للسلطة، بل لديها خطط خمسية ورؤى مستقبلية إمنائية تسير 
عليها الوزارات والهيئات جميعا بتعاقب احلكومات. مما يدعم الرأي 
بجدوى تكليف أمانتي مجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط 
ملساندة احلكومة في اعتماد ومتابعة مشاريعها. فمتى ما تغيرت 
احلكومة ألي ســبب، أو عدلت أو بدلــت برامجها، يتم التحديث 
وتأتي املساندة من تلك اجلهتني، وبالتالي ضمان انسيابية العمل 
دون اضطراب في تنفيذ اخلطط، مع إمكانية تنقيحها بسالســة 
ملواكبة ما حتتاجه الدولة من تدابير إلبقائها نشطة فتية في طريق 

النهضة والتطور.
تظل أمنيتنا احلالية بكل تأكيد هي أن نرى سمو رئيس مجلس 
الوزراء يدخل اجللســة القادمة في قاعة عبداهللا الســالم وبيده 
برنامج عمل احلكومة كامال وبكل شفافية، وأن يكون هو املبادر 
األول قبل النواب بجلب احللول العملية واخلالقة إلمتام أولويات 
ورغبات املواطنني من تطوير للخدمات الصحية، وارتقاء بأساليب 
التعليم، وتوفير الوظائف للشباب، وتأمني السكن لألسر، ودعم 
املصاحلة الوطنية، وطي ملفات الفساد بعد محاسبتها، وحتسني 
االقتصــاد ومصادر الدخل، والتخطيط لبناء كويت املســتقبل، 
وعندها سيرى بنفسه إلى أين ستتجه البوصلة الشعبية، ملجلس 

الوزراء أم ملجلس األمة.

أحد أسباب مشكلة القروض 
التي تثقل كاهل األسر الكويتية 
اآلباء  وتؤرقها، إجبــار بعض 
أو األزواج لزوجاتهم،  لبناتهم، 
والضغط عليهن لالســتقراض 
أو توكيلهن لشــراء عقارات أو 
للدخول في  أو  سيارات فارهة 
مشاريع جتارية فاشلة يكتنفها 
اخلداع والتدليــس، مصيرها 
كلها هموم تشل العقل والبدن، 
السجون وتشتيت األسرة!  ثم 
وهي تصرفات تنم عن استغالل 
البنــات والزوجات بال  رواتب 
رحمــة وال شــفقة، بحجة أن 
اآلباء صرفوا عليها من الطفولة 
حتى الكبر، وكأن واجب اإلنفاق 
على الصغار دين واجب السداد، 
والزواج وكأنه مشروع استعباد 
للزوجة واســتغاللها جتاريا، 
حتت تهديــد الطالق وحرمانها 
من حضانة أوالدها، أو الزواج 
عليها! وبالعكس ال ينجو من هذا 
األبناء  البشع بعض  االستغالل 
واآلباء واألزواج، لكن تبقى املرأة 
- االبنة أو الزوجة - هي احللقة 
األضعف، وهذا من صور قسوة 
القلب وانعدام الرحمة والشفقة.

ولنا في رسولنا الكرمي صلى 
اهللا عليه وآله وسلم أسوة حسنة 
في زوجته السيدة خديجة عليها 
السالم، فتاجر في أموالها بطلب 
منها، فكان الصادق األمني. وفي 
الزهراء  السيدة فاطمة  كرميته 
الذي كان يكرمها ويحترمها، حتى 
قــال «.. إن فاطمة بضعة مني، 
وهي نور عيني، وثمرة فؤادي، 
يســوءني ما ساءها، ويسرني 
ما سرها..». ووصفها بأنها «أم 

أبيها».
أما زوجها اإلمام علي گ 
فيعبر عــن إخالصه وحبه لها، 
فيصف حزنه عليها «.. أما حزني 
فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهم 
ال يبــرح من قلبــي..» (ذكرى 
ميالد الزهراء عليها السالم في 
٢٠ جمادى اآلخرة في الســنة 

اخلامسة بعد البعثة النبوية).

لســنوات طويلــة ونحن 
نســتقبل نفس الســيناريو: 
تســتقيل احلكومــة ثم تعود 
وتتشكل أخرى، ودخول وزراء 
وخروج آخرين، وجوه جديدة لم 
تكن على الساحة فجأة تصبح 
ضمن التشكيلة احلكومية، وذلك 
بفضل الواسطات التي تكسر كل 
حائط وحاجز، أصبح لدينا كم 
هائل من الوزراء السابقني، الذين 
ما إن نحفظ أسماءهم وأشكالهم 
حتى يتغيروا مرة أخرى، وهكذا.

فكــرت كثيرا فــي كيفية 
الوصول إلى الوزارة لكي أكون 
ضمن املرشــحني، وطبعا البد 
أن أبحث عن واسطة أو نائب، 
ولألسف احملسوبيات والضغوط 
كثيرة في تشكيل احلكومة، حتى 

إن طلبي لن ينظر إليه! 
لذا فقــد فكرت في اقتراح 
حصري ومميز وهو تشكيل 
معهــد للتوزير يكــون تابعا 
لرئاسة مجلس الوزراء الهدف 
منه االختيار الصحيح واألمثل 
للــوزراء، يســتقبل املعهــد 
اخلبرات والكفاءات التي عملت 
وخدمت لســنوات في جميع 
الدولة وفق شــروط  مجاالت 
محددة مــع إجراء االختبارات 
واملقابالت الشخصية لدخول 
املعهد، والدراسة في املعهد ملدة 
عام بفصلني وبإعطاء دورات 
ودروس تنموية ومتخصصة 
مؤهلة لقيادة الوزارات، وفيها 
رصد درجات وجناح وسقوط، 
وبالتخرج يصبح لدينا كشف 
بأســماء الــوزراء املؤهلــني 
بالعلم  املؤهلني  واملتخصصني 
والكفاءة واملعرفــة والقدرات 
املهنية للقيادة، فيسهل الطريق 

الختيارهم للوزارة.
ومنا إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد هذا 
املقترح حتى يكون لنا دور كبير 

في خدمة الوطن.

هؤالء ممن ذكــرت وغيرهم هم 
أطباء الكويــت الذين إذا ما أعطيتهم 
املسؤولية باستحقاق لكفاءاتهم بعيدا 
عن التعيينات الباراشوتية سيحولون 
لك املنشأة الفاشلة إلى منشأة ناجحة بل 
ومتطورة وقادرة على خدمة اجلمهور 
بشكل كامل وبطريقة ديناميكية سلسة.

< < <
قبل أن أتوجه ملراكز احلكومة كنت 
قد ذهبت الى عيادة أســنان خاصة 
«كشخة» والتقيت بطبيب كويتي أعتقد 
انه أحد مالكها وقدم لي معلومات طبية 
مغلوطة عن حالتي تبني لي الحقا ان 
سبب ذلك ان معلوماته الطبية لم يحدثها 
منذ سنوات إذا قام ببناء حكم خاطئ 

على حالتي وبالتالي رفض عالجي.
< < <

توضيح الواضح: مما ال يحب أن أنساه أن 
أذكر أمني مركز اجلهراء التخصصي 
لطب األسنان فالح العجمي الذي يقوم 
بــدور إداري كبير ال يقل عن أهمية 
الدور الطبي في املركز سواء من حيث 
اإلشراف أو التنظيم اإلداري وتسهيل 
أمور املراجعني مبختلف مستوياتهم.

< < <
توضيح األوضح: مما تعلمته ان العيادات 
مخابر مو مناظر، فال تفرك «كشخة» 

اخلاص.

أثبت للجميع أنك الرجل املناسب في 
املكان املناسب وأنك أهل للثقة الغالية 
التي أوالك إياها صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، وها هي وزارة 
الداخلية حتقق النجاحات على أرض 
الواقع بفضل رؤيتك الدقيقة وحكمتك 
العالي  القيادية وإحساسك  وحنكتك 

باملسؤولية.
لقد طبنا وغدا الشر يا معالي الوزير 
بفضل جهودك ومتابعتك وحرصك 
على أن تكون وزارة الداخلية السور 
املنيع لألمن واألمان وأن حتقق املأمول 
منها في هذه الظروف الدقيقة لتبقى 
الكويــت دار العــز واألمن واخلير 

واإلنسانية.

من ميتلكون تلك احلالة اخلاصة جدا.
النهاية،  اعتذار! تلك كانت  رسالة 
أما البداية فعندما كانت ضغوط الدنيا 
كما أعتقد وقعت فوق راسي خالل ٢٤ 
ساعة مع بادية األسبوع فإذا بي أقوم 
باالتصال بي mentor ألشتكي له فلم 
يرد! وأرسل لي رسالة بأنه سيتصل 
فيما بعد وفي حلظة دون أن أضع أي 
أعذار له لعدم الرد قمت بلحظة غضب 
بإرسال رسالة له بأن نقطع صداقتنا! 
حلظات، دقائق، ساعات إلى أن هدأت 
وقمت باالتصال بعد كم من الرسائل منه 
حتتوي العديد من األدعية لي... هدأت 
النفس وامتص غضبي بالدعاء لي من 
خالل سطور رسائله، حتى عندما قمنا 
باحلديث لم يسأل، واحترم صمتي وهو 
يشعر بأملي ولكن بكلماته بذكر اهللا.. 
وأن أهم شيء رضا اهللا على اإلنسان 
والصحة أما األشياء األخرى فستحل 

بإذن اهللا، بالفعل حالة خاصة جدا.
٭ مسك اخلتام: الصداقة نعمة من اهللا.. 

فصديقك من صدقك ال من صدقك.

شراء األســماك والروبيان أسبوعا او 
اثنني أو شــهرا على سبيل املثال حتى 
يجبر اجلشعون على التعقل وان يتوبوا 

الى رشدهم.
نناشــد قيادات ومسؤولي وزارة 
التجارة أال يقفوا مكتوفي األيدي أمام 
جشع بعض التجار، وعلينا أن نتكاتف 
جميعا للجم هذه االرتفاعات اجلنونية 
لألسعار، وقد أثبتت على الدوام احلمالت 
الشعبية ملقاطعة السلع جدواها، عندها 
لن يجد اجلشعون من التجار مستهلكا 

يدفع ليملؤوا جيوبهم.
يقول الشاعر:

هي القناعة ال أرضى بها بدال
فيها النعيم وفيها راحة البدن

وانظر ملن ملك الدنيا بأجمعها 
هل فاز منها بغير اللحد والكفن

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 
كل شر ومكروه، ونسأل اهللا أن تزول 
هذه الغمة وهذا الوباء عن الكويت 

وجميع بلدان العالم.. اللهم آمني.

غدير الشمري يقف وراء جزء كبير من 
التطوير في عيادات األسنان خاصة انه 
ميتلك رؤية إدارية متطورة فضال عن 
انه طبيب محترف في مجاله ويعتبر 

من األفضل.
< < <

الذي أشرف على عالجي في مركز 
اجلهراء التخصصي لطب ألسنان كان 
د.أيوب حســن الكندري، والذي قام 
مشــكورا بأداء عمله بطريقة مميزة 
نســيت معها أنني في عيادة طبيب 
أســنان وفي خالل ١٢٠ ثانية بإجراء 
خلع جزئي دون حتى أن أشعر بعد أن 
مارس معي خدعة طبية هدفها كان أال 

أشعر مبا يفعل حتى ينتهي.
< < <

وسنغير مفهوم جلوس القيادات على 
كراسي «عاجية».

العلي:  ثامر  ونحن نقول للشيخ 
كفيت ووفيت يا معالي الوزير، وقد 

آخر ميتص غضبه ويفرح قلبه يتجرد 
من كل صفاته عندما يتحدث له، يشعر 
بــه دون أن يتكلم، يقرأ ما يكتب في 
عينه وما ينبض من قلبه، وجهان في 
عملة واحدة، حالة خاصة جدا، احلكاية 
أعتقد أنها تخص العديد ممن يقرأون 
هذه السطور، فكل منا لديه «حالة خاصة 
جدا»، تلك العالقات ال يربطها مسمى 
محدد، ومن هذا وذاك يبقى الصديق أو 
املرشد أو بؤرة األمل التي جندها عند 

الصيد وأماكن الصيد ومواعيد احلظر، 
وأن أمر أسعار األسماك والروبيان ليس 
بيدهــا وأن هناك جهات أخرى تراقب 
عمليات التصدير واالستيراد، ولألسف 
تتبرأ اجلهات املعنية األخرى أيضا من أن 
تكون سببا في ارتفاع أسعار األسماك، 
وألقوا بالتبعية على اآلســيويني الذين 
الباطن بأنهم  البسطات من  استأجروا 
هم الذين يتالعبون بأســعار األسماك 
والروبيان وغيرها، فال حل إال مبقاطعة 

مهارة ومهنية.
< < <

قبلها كان قد مت حتويلي الى مركز 
القصر نظرا حلالتي اخلاصة والتقيت 
الدكتور عبداحملسن العجمي الذي لم 
أجد فيه ســوى دماثة األخالق، طبعا 
ناهيك عن احترافيته العالية في قيامه 
للحالــة دون تردد  الفوري  بالعالج 
والتشخيص السريع والصحيح الذي 
مبوجبه مت عالجي بسرعة تتالءم مع 

وضعي الصحي الطارئ.
< < <

ببحث بسيط وتقص حول سبب 
تغيير العمل وسالسته للجمهور في 
عيادات املنطقة وجدت أن رئيس وحدة 
خدمات طب األسنان في اجلهراء د.أنور 

تســمع ال طبنا وال غدا الشر، لذلك 
نحن نغير هــذا املفهوم ونخصص 
فترة مسائية الستقبال املراجعني من 
قبل وكالء القطاعات كل يوم ثالثاء، 

نبدأ من حيث انتهت كلمات اإلعالمي 
علي جنم، حالة خاصة جدا، نعم تلك 
العالقات من ميتلكها ينعم في دنياه 
ومن يفتقدها يفتقد ابتسامة احلياة، 
حالة خاصة جدا من املمكن أن تكون 
بني األم وابنتها أو بني األخت وأخيها 
أو بني الصديق وصديقه عالقة حتمل 
الكثير من املشاعر واألحاسيس هي 
ليست صداقة وال حبا، هي الذات بأن 
ميتلك الشخص صورة له في شخص 

منع تصدير األسماك، فالبحر ملك لنا 
بخيراته وليس حكرا على أحد ولسنا 
بحاجة لبعض املاليني، فلقد أغنانا اهللا 
سبحانه وتعالى بالنفط واجلميع يتملص 

من ارتفاع األسعار.
العامة للزراعــة والثروة  للهيئــة 
السمكية تصريح بأنها ليست جهة رقابية 
على األسعار وال دخل لها في رفع أسعار 
األسماك والروبيان أو انخفاض أسعارها، 
إمنا هي جهة رقابية على طرق ووسائل 

أي منشأة تقدم خدمات مباشرة 
للجمهور ميكنك تلمس جناح قيادتها 
أو فشــلها من خالل طريقة واحدة 
ناجحة وناجعة وعملية وهي أن تقوم 
بزيارة للمنشأة لتلقي اخلدمة، ومن 
خالل جتربتك داخلها ســتعرف أي 
قيادة تديرها وعقليات املسؤولني عنها 
وبالتالي تعرف مدى جناحها أو فشلها، 
زيارة واحدة فقط لتلقي اخلدمة من 
تلــك الهيئة أو اإلدارة وحتكم ما إذا 
كانت متطورة أو متخلفة بل ميكن ان 
حتكم من خالل أداء املوظفني وطريقة 
الترتيب واالستقبال حتى إذا ما كان 

مسؤولوها يشوبهم الفساد أم ال.
< < <

االثنني املاضي ذهبت ملراجعة طارئة 
في مركز اجلهراء التخصصي لطب 
األسنان، ولألمانة لم أعلم أن لدينا في 
اجلهراء منشأة طبية بهذا املستوى 
املتطور واملتقدم ســواء على شكل 
املبنــى أو تصميمه أو ديكوراته من 
الداخل وترتيبــه، واملركز أقيم على 
نفقة الديوان األميري وافتتح منتصف 
٢٠١٩ يعتبر احدث مركز من نوعه في 
الكويت، ومنــذ افتتاحه وهو يتوج 
كأفضل مركز فــي مجاله، ولألمانة 
أطباؤه بشهادات نظرائهم حتى في 
القطاع اخلاص يعتبرون من األفضل 

عصر ذهبي تعيشه اليوم وزارة 
الداخلية حتت قيادة وزيرها الشيخ 
ثامر العلي الصباح الذي رســم لها 
خارطة طريق وحدد املسارات العملية 
الصحيحة لتأخذ هذه الوزارة املهمة 
دورها الفعال في خدمة الوطن واملواطن 
أكمل  واملقيم وتقوم بواجباتها على 

وجه.
ولم يعد مستغربا أن نرى وزير 
العلي وسط  ثامر  الشــيخ  الداخلية 
املراجعني يتفقد أوضاعهم ويستمع 
إلى شكاواهم ويضع احللول للمشاكل 
والعقبات التي تعترض مسار العمل.

يقول الشيخ ثامر: أنا موجود بني 
املراجعني ألرى بعيني وأسمع وأفهم 
املشاكل، وإذا لم تكن القيادة هي التي 

«أدري أن هناك أناسا يأتون حتت 
خانة تســمى حالة خاصة جدا، حالة 
مختلفة متاما، نوع من أنواع العالقات 
التي البد أننا عندما نكون موجودين 
فيها نشعر أن «إحنا إحنا وال ننتظر 
أن ندعي أي نوع من الشخصيات»، 
وال نحاسب وال نفكر، وندري أن الباب 
مفتوح لنا إذا أتينا نعبر ونفضفض. 
ندري أن الباب إذا أتينا نتكلم من 
كل قلبنا موجود وداميا وأبدا مفتوح، 
في ناس حتت هــذا البند تقع، أحس 
أنهم يشــوفون  أن مهمتهم باحلياة 
ابتسامتنا.. أحس بأن وجودهم بالدنيا 
إهو عشــان يخلون هذا احلياة هذي 
أسهل، لو مهما أصعبت، لو مهما شانت.. 
لو مهما الظروف أحيانا حتى رؤيتها ما 
بانت أن نالقي هؤالء الناس موجودين 
بس عشان ينورون الدنيا... أحبهم... 
أحب الناس إلى تيجي حتت بند حالة 

خاصة جدا».
األغلبيــة  جنــم...  علــي 

الصامتة...٢٠١٩/٣/١١

عجيب وغريب ما نشاهده في بلدنا 
الغالي الكويت، وقّل أن جتد له مثيال، الكل 
يتآمر على املستهلك خاصة من بعض 
جتار األسماك ممن ال يخافون اهللا، فرغم 
أن الكويت تطل على اخلليج ولشعبها 
تاريخ طويــل في ركوب البحر، إال أن 
زيادة األسعار في األسماك والروبيان 
جنونية بشكل ال يصدق، فعلى سبيل 
املثــال كيلو الزبيدي بـ ١٥ و٢٠ دينارا 
وسلة الروبيان وصلت إلى ١٢٠ دينارا.
أمر عجيب ومؤســف وال يصدقه 
عقل وال يوجد له تفسير إال أن يكون 
تالعبا مبقدرات هذا الشعب، قد ترتفع 
أسعار األسماك والروبيان في أكثر دول 
العالــم لكن أن ترتفع في الكويت فهذا 
عجيب وتخريب بفعل فاعل باع ضميره 
من أجل أن ميتص دماء املستهلكني من 
مواطنني ومقيمني، فالكويت دولة بحرية 
شــواطئها على اخلليج العربي فأهلها 
القدم. وتصدير  البحر منذ  صناعتهم 
األســماك الكويتية كان عامال رئيسيا 
في أزمة األســماك، لذلك من األفضل 

مساحة للوقت

مجلس ٢٠٢٠.. 
والتفاؤل بحكومة 

اخلالد ٢٠٢١!
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