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تصريح بيل غيتس

ألم وأمل

د.هند الشومر

أحيانا تكتب اجلملة تلو اجلملة وتنسج العبارة فوق العبارة 
دون أي مشــقة ودون عناء.. وأحيانا تستجدي احلروف فال 

تكتمل وتنادي السطور فال تستجيب.
وسأحاول مرغما يا بومحمد (األخ ذعار الرشيدي) أن أكتب 

في رثائك رغم أملي على فراقك الغالي.
أيها املبدع الشهم، ستبقى ذكراك العطرة مع كل من رافقك 

في جريدة «األنباء» الغراء.
ستبقى ذكريات طيبك وأدبك مع اجلميع مغروسة في الذاكرة 

ما حيينا.
سنبقى نذكر إخالصك ملن أحببت حتى في مرضك فلم تبخل 

على أحد بالنصيحة ولم تنقطع عن صديق أبدا.
يا ذعار، 

ما وجدنا فيك إال الوفاء ملعشوقتك «األنباء»، وما ملسنا فيك 
إال ذلك الوطني الغيور احملب لوطنه.

أنت مثال لإلخالص والصبر والوالء.
أنــت مثال صادق إلبداع أبناء هذا الوطن، فأنت يا ذعار لم 

تكن مجرد (صحافي) مر باحلروف ومرت احلروف عليه، 
لقد كنت برأيي من أملع من زاملت من إخواني الصحافيني.
رحمك اهللا يا بومحمد، وألهمنا وأسرتك الصبر والسلوان.

و«إنا هللا وإنا إليه راجعون». 

تلقيت مبزيد من احلزن واألسى خبر وفاة صديقي الكاتب صاحب 
القلم الصادق والنزيه امللهم األستاذ الكاتب ذعار الرشيدي - بو 
محمد، بعد صراع طويل مع املرض، رحمه اهللا وأسكنه املولى فسيح 
جناته.. منزال مباركا مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيقا.
ومنــذ أن وصلني هذا اخلبر املفجع واحلزين بالنســبة لي 
ولإلخوة في قطاع الصحافة واإلعالم.. لم تتوقف وسائل التواصل 
االجتماعي عن استقبال رسائل التعزية وذكر مناقبه وذلك للتعبير 
عن مشــاعر الفقد.. بارك اهللا فيهم وبشعب الكويت الكرمي، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون.
 ما يقارب العشرين عاما، عاشها الراحل مبسيرته اإلعالمية 
كاتبــا في العديد من الصحف احملليــة.. ومنها جريدة «األنباء» 
التي أنتمي ألســرتها الكرمية والعزيزة في زاوية الكتاب، وقبلها 
في جريدة «القبس» عبر إعداد صفحة الواحة، وكذلك في جريدة 
«الوطن» عبر ملتقى الشعراء وقلمه في مجلة «الغدير» باإلضافة إلى 
كتاباته في الصحف العربية مثل جريدة «الوطن القطرية» ومجلة 

«آخر ساعة» وغيرها العديد من الصحف واملجالت.
 وتقديرا لقلمه احلصيف صاحب الرســالة املتميزة بالسهل 
املمتنع، شــغل الراحل منصب مسؤول القسم األمني في جريدة 
«األنباء» الكويتية، كما كانت له زاوية مخصصة في صفحة املقاالت 

حتت عنوان «احلرف ٢٩» استمرت ملا يقارب ١٩ عاما.
 ومنــذ أن تلقيت خبر وفاة األخ والصديق الكاتب املخضرم 
(بو محمد) بعد صراعه مع املرض، حتى أعدت في ذاكرتي شريط 
كل الصور واألماكن واملواقف واحملادثات التي جمعتني والراحل، 
رحمة اهللا عليه، ولم يكن زميال فــي زاوية الكتاب فقط بل كان 
زميال في القطاع النفطي، وكان له دور في تشجيعي على دخول 
«األنباء» ككاتب كويتي راصد لقضايا شعبه وأمته، ولقد متيزت 
كتابات الراحل حتت زاوية «احلرف ٢٩» بالتأطير األدبي الساخر 
عند تســطيره املقال بقراءاته الذكية للمشهد السياسي الكويتي 

واإلقليمي.
ولــه كتاب جمع فيه مقاالته املنتقــاة وفق رؤيته الصحافية 
واملجتمعيــة عبر كتابه (احلــرف ٢٩) الذي أصدر بني عام ٢٠٠٨ 
و٢٠١١، حينها شــدتني مقدمة الكتاب حينما أوضح الراحل ذعار 
الرشــيدي.. بفهمي لتلك املقدمة.. أن تساؤالته بـ (املاذات) عرابة 
مقالته.. رحم اهللا األخ الكاتب املخضرم والزميل املقرب من قلبي 
املغفــور له بإذن اهللا، ذعار الرشــيدي، وبدوري أتقدم من ذوي 
الراحل بالعزاء.. وأسأل اهللا أن ينزل على قلوبنا وقلوبهم الصبر 
والسلوان.. رحلت وسنبقى يا ذعار على خط «املاذات» سائرين.

ارتبطنا بالعمل والوظيفة بشكل كبير وأحيانا لدرجة مخيفة 
ومبالغة بعض الشيء، ولم ال فهو منزلنا األول، فأنا ال أعتبره 
الثاني أبدا، ساعات عديدة نقضيها بني أحضانه، وخلف طاوالته 

املربعة واملستديرة.
املواقف الكثيرة تشهد على ذلك، منها املضحك ومنها الغريب، 
لكنها أجمع توضح مــدى االرتباط والصلة التي جمعتنا بهذه 
الصروح العظيمة التي شــيدتها احلكومة لنعمل ونعطي كل ما 

منلك من جهد وفكر.
أحدها كان في يوم اجلمعة وفي وقت الصالة، خرجت مسرعا 
من سيارتي، فتحت الباب وأبقيته على مصراعيه، بقيت ملتفتا 
إلى الداخل أبحث عن شيء ضروري، فال أستطيع اخلروج دون 

أن آخذه معي، بل أضعه حول رقبتي وفوق صدري.
قمت بالالزم وحني أقفلت الباب، وبدأت باملشــي خلطوات 
معــدودة أوقفتني نظرات املصلني، حينهــا أدركت أنها بطاقة 
العمل، ضحكت من ذلك الفعل، لكنني لم أستغربه ألنني أعرف 

ارتباطي بعملي الذي أفتخر به.
وموقف آخر في يوم من أيام إجازات نهاية األسبوع، خرجت 
فــي مركبتي ذاهبا إلى لقاء أحد األصدقاء، لكن عوضا عن ذلك 
وجدت نفسي في مواقف السيارات التابعة جلهة عملي، ولوال 
فراغ املوقف من السيارات ملا اكتشفت اخلطأ، ومواقف أخرى 

عديدة لكنني سأكتفي مبا ذكرت.
يزيد هذا االرتباط وتقــوى روابطه حني تدخل في املعادلة 
حبنا لهذا الوطــن وهذا البلد، يصبح البذل والعطاء من واجب 
ومهام وظيفية إلى فرض، تفرضه علينا وطنيتنا، وشــعورنا 
بالبساطة أمام شيوخنا ووالة أمورنا، نظير ما يقومون به في 

املقابل من جهد عظيم.
ومع عودة احلياة بعــد هذا االنقطاع الطويل أدعو اجلميع 
ليبدأ بداية جديدة وليعطي «اجعل العلم بني عينيك» وغن وانشد 
في طريقك كل صباح، نعمل نخلص، نعمل نخلص مهما عشنا، 

نخلص نخلص.

تداولت املواقع اإلخبارية تصريحا 
للمليارديــر األميركي بيل غيتس 
يتعلق باخلطر القادم للبشرية والذي 
يجب االســتعداد له من اآلن وهو 
اإلرهاب البيولوجي والذي يحتاج إلى 
مضاعفة ميزانيات البحث والتطوير 
وإنتاج الطعوم، وقد أعاد إلى األذهان 
نبوءته السابقة منذ عدة سنوات عن 
وبــاء أو جائحة كورونا التي هزت 
العالم بأكمله منذ حوالي ســنتني. 
وبغض النظر عن التصريح القوي، 
فإن احلديث عن البحث والتطوير 
يجب أال ميــر مرور الكرام فيجب 
أن يكون لدينــا اخلطط الواضحة 
في مجال األمان والتصدي لإلرهاب 
البيولوجي الــذي لم يعد بعيدا، إذ 
يجب تخصيص اإلمكانيات سواء 
في اجلامعة أو في مراكز البحوث 
أواجلهــات املمولة للبحوث لتقييم 
قدراتنا وقدرتنا في مواجهة مثل هذا 
التحدي سواء من خالل اتفاقيات مع 
مراكز بحثية عاملية متخصصة أو من 
خالل إنشاء بنية وطنية قادرة علميا 
وفنيا وتوفر لها الدولة الدعم الكامل.

وقد تعودنا أن تصريحات اليوم 
ســتتحول إلى اهتمام عاملي رفيع 
املستوى بعد فترة بسيطة من الزمن 
ثم بعد ذلك يدعو العالم إلى مؤمترات 
واجتماعات عالية املستوى لوضع 
خطط عاملية والتأكيد على االلتزام 
من قبل قادة دول العالم للتصدي 
لإلرهاب البيولوجي وتعزيز األمان 
البيولوجي وتوجيه امليزانيات واملنح 
لتمويل األبحــاث، فهل لدينا احلد 
األدنى وهو التفاعل مع اخلبر ووضع 
سيناريو عن دورنا ومسؤولياتنا 
حيال هذا التحدي اجلديد؟ وكيف 
سنفكر من اآلن؟ وال نتجاهل هذا 
اخلبر ألن التحدي يبدو أنه أمر غير 
بسيط وليس مجرد تصريح فقط 
لكنه يحمل الكثير من املسؤوليات 
اجلسيمة التي ستكشف عنها األيام 
القادمة والتي يجب أن نستعد لها 

من اآلن. 
إن بيل غيتــس ليس عاملا لكنه 
مؤســس مايكروســوفت، وهــو 
املليارديــر األميركي صاحب املنح 
والتبرعــات في مجــاالت الطعوم 
والتصدي لألزمات اإلنسانية، وقد 
أطلق من قبل حتذيرات عن الوباء 
العاملي اجلديد منذ عدة سنوات، وها 
هو تصريحه اجلديــد يذكرنا مبا 
تنبأ به منذ عدة سنوات فقد يدفعنا 
القيام مبسؤولياتنا  ويحفزنا نحو 
حيال البحــث والتطوير للتصدي 
لإلرهاب البيولوجي الذي بدأ يقترب 

منا.

الكساء واحلذاء؟!
إن الثمرة احلقيقية للعمل التطوعي 
د ال يقف عند  هي مشروع مستمر ووالَّ
تقدمي مساعدة طارئة مرتبطة مبوسم 
معني، وكذلك العمل التطوعي يجب أال 
يتحول إلى مادة للتسويق جلهات أو 
مؤسســات، فلماذا نلتقط الصور إلى 
جانب الفقراء ونحن نقدم لهم املساعدات 
ونســعى إلى االستفادة اإلعالمية من 
وراء ذلك ممــا يفرغ العمل التطوعي 
من مضمونه وهدفه األساسي؟ من حق 
اجلهة التي تقدم املساعدات أن تقدم ما 
يثبت عملها وهذا يحترم، لكن ال يتحول 
هذا إلى وسيلة للشهرة عبر السوشيال 
ميديا من خالل استغالل حاجة الفقير 

إلى املساعدة.
ما أود قوله للسادة القراء، ان التطوع 
يختلف كليا عن باقي األعمال واالختالف 
هذا هو ما مييز صاحبه وأول مستويات 
هذا التميز أن يســقط املتطوع نفسه 
فيما بينه وبني اهللا عز وجل، فالتطوع 
بالدرجة األولى هو عمل ينتظر صاحبه 
األجر من اخلالق وال ينتظر من ورائه 
استعراضا إعالميا أو مكاسب شخصية 

أو بناء مؤسسات خاصة.

لذلك أرجو من معالي وزير التجارة 
الســلمان توجيه تعليماته  د.عبداهللا 
الكرمية لقطاع حماية املستهلك لتشديد 
رقابتــه علي مكاتــب العمالة املنزلية 
والقيام بجوالت تفتيش ميدانية حتت 
التخفي واكتشاف أسباب امتناع تلك 
املكاتب عن تقدمي خدمة هي مرخصة 
لهــا ومت إعطاؤهــا األذن والتصريح 
ملمارســتها، وإنزال أشــد العقاب إذا 
ثبت فعال ارتكابهــا مخالفات امتناع 
عن البيــع وامتناع عن اخلدمة والتي 
يجب أال تقل عن إغالق احملل كما فعل 
الوزير السابق خالد الروضان عندما 
استغلت بعض الصيدليات أزمة كورونا 
وحاولت االمتناع عــن بيع الكمامات 

لتزيد أسعارها.
٭ نقطة أخيرة: الوضع السيئ واملزري 
لسوق العمالة املنزلية يستوجب انتباه 
وزارة اخلارجيــة لتقــوم باملزيد من 
املعاهدات مع دول أخرى وذلك لزيادة 

وتنويع مصادر االستقدام.

مستمرة وقائمة لدى شرائح عديدة من 
احملتاجني على مدار سنوات عديدة؟

يجب أن يثمر العمل التطوعي أفكارا 
جتعل هؤالء احملتاجــني في حالة من 
االكتفاء املستمر، وهذا يحدث بالفعل 
من بعض املؤسســات العاملة في هذا 
املجال، لكننا جند جهات وهيئات أخرى 
تعزف النغمة ذاتها كل عام والتي تقول: 
تبرعوا من أجــل التدفئة، تبرعوا من 
أجل الكساء، تبرعوا من أجل أال يكونوا 
حفاة!! هل يعقل أن تكون جهة ما تدعم 
فئة فقيرة حول العالم منذ عشــرات 
السنني ومازالت هذه الفئة حتتاج إلى 

لي ١٨٠٠ دينار؟» ال ونصفهم من دون 
وصل، يعني إذا انحاشت اخلادمة رسميا 
املكتب غير ملزم إال بنصف الـ ١٨٠٠ 

دينار. انتهى كالم املواطنة الكويتية.
ما تقوم به مكاتب اخلدم حاليا في 
عموم مناطق الكويت هو ارتكاب ملخالفة 
اسمها امتناع عن البيع أو امتناع عن 
تقدمي خدمة، وهي مخالفة جسيمة عقابها 

إغالق احملل وتشميعه.

يثير العديد من األســئلة على رأسها: 
ملــاذا تظل حاالت بعينهــا من حاالت 
االحتياج والفقــر والعوز على حالها؟ 
ملاذا احملتاجون مازالوا في حالة احتياج 
رغم هذه املجهودات املبذولة على مر 
السنني؟ ملاذا نحن واقفون عند نقطة 
معينة وال نتجاوزها؟ ملاذا في كل شتاء 
مازال نفــس احملتاجني يفتقرون إلى 
الكساء والتدفئة رغم أن جهود العمل 
التطوعي مستمرة عندهم منذ عشرات 
السنني؟ هل هو سوء تخطيط وإدارة؟ 
هل األرقام التي نســمع عنها جزافية 
وتغاير احلقيقة؟ ملاذا تظل نفس الشكوى 

املعلن لتكلفة االستقدام.
بعدما هدأت «احلجية» ســألتها: 
عمتي.. ماذا تقصدين؟ قالت: يا ولدي 
بعض هذه املكاتــب تتفق مع زبائنها 
اخلاصني على دفع ٨٩٠ دينارا بفاتورة 
ودفع ٩٠٠ دينار من دون وصل وذلك 
للتحايل على تسعيرة وزارة التجارة، 
يعني اإلجمالــي ١٨٠٠ دينار. والكالم 
مازال لتلك السيدة «أنا متقاعدة من وين 

يعد العمل التطوعي رافعة أساسية 
من روافع احلياة للناس كافة، فلم تستغن 
البشرية عنه يوما ولم يغب من الصورة 
الناس،  الواقع الذي يعيشه  مهما كان 
فالعمل التطوعي قائم في السلم واحلرب، 
في الرفاه والعوز، في أيام النهوض أو 
التراجع والتقهقر على أي مستوى من 
املستويات، فالبشرية جمعاء ظلت في 
احتياج إلى العمل التطوعي، وظلت أمة 
مــن الناس قائمة على هذا العمل على 

مر العصور.
يستطيع الذي يحمل معنى التطوع 
بالفعــل أن يغير حال أمم وحضارات 
وذلك ملا له مــن ميزات ال تتوافر في 
الذي يتلقى أصحابه  التقليدي  العمل 

مقابال من أي نوع.
وال يخفى على أي متابع في العصر 
احلديث ما أجنزه العمل التطوعي على 
املستوى العاملي وكذلك على املستوى 
احمللي، لكن تبقى هناك بعض الشواهد 
على أن هــذا املجــال يعتريه بعض 
الســلبيات واخللل في أحيان كثيرة، 
ولسنا بصدد عرض وقائع بعينها بقدر 
ما نحن بصدد توجيه إضاءة قوية نحو 
هذا األمر، فواقع العمل التطوعي اآلن 

احلاصل حاليا في موضوع العمالة 
املنزلية هو مأساة بكل معني الكلمة مع 
غياب تام للجهات املســؤولة واملعنية 
بهذا الشأن، فقط وحدها مكاتب اخلدم 
منفردة فيه «تشق وتخيط» على كيف 
كيفها. وصل الوضع في «بعض» املكاتب 
اذا دخلته وال ارتاح لوجهك جوابه جاهز 
«ما فيه طلبات» حتــى قبل ال تكمل 

السالم عليكم.
تصوروا مجمعني فيهم أكثر من ١٢٢ 
محال حافظني نفس اإلجابة للرد على 
أي مواطن أو مواطنة «ماكو طلبات». 
أتكلم عــن مجمعي الرميح في حولي 
ومجمع العربيد في الفروانية، حتى انني 
شاهدت سيدة كويتية كبيرة في السن 
في أحد املكاتب وهي تخاطب بعصبية 
إحدى املوظفات اآلسيويات التي تدير 
املكتب وتقول لها «مو عيب مو حرام 
عليكم» تقولون ما عندكم طلبات وأنتم 
باحلقيقة تخبئــون الطلبات لزبائنكم 
اخلاصني الذين يعطونكم ضعف السعر 

رثاء

مثال
لإلبداع 
والوفاء

أحمد الشحومي

سلطنة حرف

رحل صاحب 
«املاذات» 

البهية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

برودكاست

املنزل األول
م. أحمد عمر باحلمر

أوكسجني

التطوع .. 
وأسئلة حائرة

شذى الفوزان

في الصميم

معالي
وزير التجارة 

د.عبداهللا السلمان
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

يصون حماية املركبات التي تستخدم 
تلك الطرق، وركز كل اهتمامه على تنفيذ 
الشوارع  به، وأهمل  املكلف  املشروع 
البديلة، وهذا أمر يوجب تفعيل احملاسبة 
هنا على املقاول املنفذ من قبل وزارة 
لذلك املشروع، ومن  الراعية  األشغال 
ناحية أخرى نقول ان األمطار األخيرة 
كشفت جزءا كبيرا من خلل الطرق، حيث 
ظهرت في الكثير منها اتســاع احلفر 

واملطبات غير املتوقعة فيها.
ومن منطلق آخــر فإننا ال نطالب 
بأعباء إضافية على الدولة وعلى وزارة 
األشغال واستهالك املال العام دون دراسة 
ومتحيص، ولكننا نقول من خالل هذا ان 
املطالبة تنحصر في تسوية مواطن اخللل 
في الشوارع فقط، وليست تسويتها عن 
بكرة أبيها، وهذا األمر بتقديرنا لن يكلف 
الكثير، ولكنه سيحفظ أموال مستخدمي 
الشوارع ومركباتهم، على أقل تقدير، 
فهل نشهد جتاوبا من وزيرة األشغال 
بهذا الصدد، أم يكون مصير مناشدتنا 
هذه نفس مصير املقاالت السابقة في 

هذا الصدد؟!. واهللا املوفق.

البديلة؟!
وهنا وفي تقديرنا املتواضع يجب أن 
نشير إلى نقطة لها أهمية كبيرة بأن تلك 
الشوارع البديلة ميكن تسويتها بطريقة 
أفضل مما هي عليه ولن تكلف كثيرا، 
وعلى األقل ميكن تسوية الفراغات في 
تلك الشوارع على األقل وتسوية احلفر 
التي لن نتقبلها أيا كان وجودها، وإن 
هذا كله قد يشير أيضا إلى عدم اهتمام 
املقاول املنفذ لهذا املشروع ولم يراع 
هذا املقاول تسوية الشوارع البديلة مبا 

عمله والعودة من خالله، فإنه سيمر بهذا 
الطريق، وسيكون حظه سعيدا إن لم 
يسقط في بعض تلك احلفر التي تسبب 

الضرر له وال شك للمركبة.
وهنا نقول أيضا انه وحتى موعد 
االنتهاء من تنفيذ تلك املشاريع واعتماد 
الشوارع الرئيسية سيحتاج مستخدم 
الطريق هنا إلى مركبة جديدة وتصليحات 
كبيرة فــي مركبته!، فمن يتحمل هنا 
الطريق  املواطن مستخدم  اخلسارة؟! 
أم الدولة، أم الشركة املنفذة للشوارع 

مع عودة الشتاء ومن جديد يعود 
موضوع الشوارع إلى الصدارة في قائمة 
اهتمامات مستخدمي الشوارع العامة في 
البلد، فهذا املوضوع جديد وقدمي في 
نفس الوقت، حيث إن أمطار اخلير توضح 
الصورة أكثر وأكثر بالنسبة ملدى اخللل 
في الشوارع وخصوصا ضمن نطاق 
العاصمة وضواحيها واملناطق التي ما 
حولها، من الطرق الدائرية وخصوصا 
طريق الدائري السادس في اجتاه املسيلة 
حتديدا، نقول إن املشاريع القائمة في 
هذه البقعة على قدم وساق فإننا نبارك 
تلك املشاريع الضخمة والتي بدأت منذ 

بضع سنوات، ومازالت،
وإن هذا الــكالم ليس عليه غبار، 
ولكن احلديث هنا عن الشوارع البديلة 
في تلك البقعة والتي أنشأتها الشركة 
التي تنفذ املشاريع بهذه املنطقة، هنا 
مقصدنا، فتلك الشــوارع  مكشوطة 
وتتسم بالسوء البالغ وتتضمن بعض 
احلفر اخلطيرة، وبحسبة بسيطة نقول 
هنــا إن كان هناك من يســتخدم هذا 
الطريق بصفة يومية في الذهاب ملقر 

من الواقع

صيانة الشوارع
أزمة مستمرة

Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

ميزان املراجعة

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

 Trial Balance املراجعة ميزان 
هو قائمة حســابات لتاريخ معني، 
حيث إن لكل دفتر حساب عمودين، 
واحدا للخصــم والثاني لالئتمان. 
وفي إطار نظام القيد املزدوج يجب 
أن يكون مجموع األرصدة املدينة 
فــي أي صفقة مســاويا ملجموع 
االعتمادات، وبذلك يصبح اجلانب 
املراجعة مساويا  املدين في ميزان 
دائما ملجموع اجلانب الدائن. وهو أحد 
املصطلحات احملاسبية التي يعتمد 
عليها التاجر في تخطيط ميزانيته، 
وغالبا يتم إعداد هذا امليزان أواخر 

السنة املالية.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل 
لإلنسان بشخصه ميزان مراجعة 
يراجع به حساباته غير املالية أواخر 
كل عام؟.. اجلواب: نعم، وذلك لكثرة 
التزاماته ومسؤوليته جتاه خالقه من 
صالة وصيــام وعبادة أمر بأدائها 
خالقه، وواجبات جتاه اخللق بحسن 
املعاملة واخللق واحترامهم والعمل 

بالتي هي أحسن.
إننا مقبلون على نهاية العام وال 
نعلم أشرا اكتسبناه أم خير، وهل 
موازنة نفوسنا في مسارها الصحيح، 
وميزان مراجعتنا حدد لنا الربح دون 
اخلسارة، كل ذلك البد أن يكون في 
احلسبان حتى نكون من الفائزين.

يقول املولى عز وجل: (من عمل 
صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظالم للعبيد)، هذا هو ميزان 
املراجعة اإللهي الذي يحدد مصير 

اإلنسان إما للخير أو التهلكة.
البد أن يكون اإلنســان تاجرا 
مميزا يعرف طريق النجاة ويبتعد 
عن كل ذنــب وخطيئة فيفوز في 
الدنيا واآلخرة حتى لو كان تاجرا.

مسؤوليتها للتجديدات ونقل أشجارها 
املمكنة ونخيلهــا دون إعدامات كما 

يحدث كثيرا في الوقت احلالي.
# تكليف فرق عمل واختصاصات 
زراعية باستثمار شجيرة «كوناكاربس» 
للباحــات الصحراويــة واملرتفعات 
كاملطالع إلبعادها عن املباني السكنية 
واملجمعات اإلنسانية كاملستشفيات 
حتاشيا لبعض السلبيات كما يشاع 
عنها رغم جناحها مبواقعها املناسبة 

نظرة وخضرة! 
# تكليف فريق العمل الزراعي بزيارة 
تقاطع جســر الفحيحيل الســريع/ 
سلوى/ شاطئ أجنفة/ مقابل اجلميرة 
«أوتيل» جهة ســلوى لالطالع على 
أبداع زراعة شجرة كوناكاربس ارتفاعا 

ونظارة.
# تشــجيع مواطنــي مناطق األمن 
للزراعة حــول مواقعهم  الغذائــي 
املمنوعة اآلن بداعي خدمات وهمية 
منذ سنوات لم تنفذ حتى اآلن. هذه 
خواطر متواضعة والبركة بجهودكم 
الكرمية جناحا بنجاح دائم بإذن اهللا.

الشؤون عبدالرحمن  املرحوم وكيل 
املزروعي، ينفذها شــباب الكشافة 
واجلوالة نهاية كل أسبوع، يا ليتها تنفذ 
بدوار األمم املتحدة في الصليبيخات 

وتقاطع األندلس وغرناطة.
# وتتواصل هذه الفرق بدعم اجلمعيات 
التعاونية باحملافظات بفزعة وطنية 
لتشجير مرتفعات املطالع وسواحل 
السريعة،  الطرق  اخلويسات وزوايا 
وحتاشــي ما يحصل اآلن مع بعض 
شــركات الطرق والوزارات بتحمل 

شــجعني كل ذلك إلحاطة املعني 
بأمانتهــا ببعض املالحظات للمتابعة 
اإليجابية للعود األخضر بالذات للفزعة 

املذكورة وهي كما يلي:
املباشرة ألهل  بالتوعية  # االهتمام 
الديرة ووافديهــا واملقيمني قدوتهم 
هيئة مسماها «الزراعة» باملكان والزمان 
املناسبني لهذا الشأن كما يحصل اليوم 
بجهودكم املتميزة بتوزيع الشتالت 
املجانية يربطها القيمة التوعوية كما 
كان منذ ستينيات القرن املاضي مع 

متيز الشيخ محمد سعود الصباح 
في كل املواقع املدنية والعسكرية التي 
توالها باجلدية واإلخالص والوفاء مع 
كل املهام ملا فيه صالح وطنه ومواطنيه 
ونسيج ديرته جزاه اهللا خيرها. وأخيرا 
وفي نهاية األسبوع املاضي عبر عن 
خندقه بساحة الزراعة حتديدا ودور 
اجلميع بالفزعة العاملية للعود األخضر 
وأهمية رعايته كأنه يكرر الهدي النبوي 
«لفسيلة العود األخضر» وواجب غرسه 
دينا ودنيا ألهميته كما يردد اآلخرون 
البيئية  على مختلف اختصاصاتهم 

والطبيعية.
 وما كرره الشيخ محمد في كلمته 
كأحد فرســان هيئة الزراعة املعنية 
بأمورها للخارطــة الكويتية تاريخا 
وجغرافيا، نادى لها وبها املغفور له 
بإذن اهللا أميرنا الراحل سمو الشيخ 
جابر األحمــد، طيب اهللا ثراه وجعل 
جنة اخللــد مثواه، بعبارة «اجعلوها 
واحة خضراء» وذلك خالل سبعينيات 
القرن املاضي واليزال شعارها قائما 

بأمانة أوفياء ديرتهم وموطنك.

نقش القلم

فزعة زراعة 
وإبراز طاقة

محمد عبداحلميد الصقر


