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املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

تقف الكويت شامخة بأبنائها املخلصني، كيف ال تكون 
كذلــك وهي جوهرة اخلليج، وســتظل جوهرة ال تقدر 
بثمن إلى أن يــرث اهللا األرض ومن عليها بإذنه تعالى، 
(هنا الكويت) هذه العبــارة كنا ومازلنا متعلقني بها منذ 
طفولتنا عندما نستمع إليها نشــعر بكياننا ووجودنا، 
فهي األرض والفرض، هذه العبارة كانت ومازالت تدغدغ 
مشاعرنا وتزيدنا حبا لوطننا، نشعر من خاللها باألمن 
واألمان، ودعوني أعد بكم إلى الوراء ســنني طويلة، إلى 
الزمن اجلميل، وأذكر لكــم قائلها، ذاك الصوت املتميز 

الذي يشعرك بانتمائك إلى الكويت، حني تستمع إليه.
فرحم اهللا أول من قال «هنا الكويت»، إنه ابن من أبناء 
هذه األرض البررة، قضى عمره كله في خدمة وطنه بجد 
وإخالص، إنه اإلعالمي الكبير مبارك عبدالرحمن امليال، 
علم من أعالم الكويت، لقد أطلق هذه اجلملة الشــهيرة 
بصوته الرائع عند الساعة السابعة مساء ١٢ مايو ١٩٥١م 
في السنة األولى من حكم الشيخ عبداهللا السالم، قالها في 
إحدى غرف األمن في قصر نايف، املوجود حتى اليوم، 
ثم تعود الناس عليها، وصرنا نسمعها كثيرا، وانطلقت 
بعد ذلك إذاعة الكويت انطالقة موفقة، وصعدت الســلم 
درجة درجة فحصدت النجاح تلو اآلخر، حتى أصبحت 
من أشــهر اإلذاعات العربية علــى اإلطالق بجهود أبناء 

الكويت، وعملهم الدؤوب.
وقد عملت في اإلذاعة طويال وقدمت عشرات البرامج 
واملسلسالت وعاصرتها في أوج قمتها وتفوقها في مراحل 
عدة منذ كان وكيلها األســتاذ األديب عبدالعزيز محمد 
جعفر، رحمه اهللا، ثم الدكتور عبدالعزيز املنصور ثم سعد 
عبدالعزيز جعفر ثم خالد العنزي ويوسف مصطفى وفهد 
املبارك، وكلهم عمل بجد وإخالص ومهنية، وفتح املجال 
ألبناء الكويت ليبدعوا، وكلهم اسهم في متيزها، ثم جاء 
اجليل الثاني ممن عاصرتهم في العمل اإلذاعي مثل سامي 
العنزي وبدر األستاذ وأحمد اليعقوب، وساروا على درب 
من سبقهم، ولم يقصروا في واجبهم، وواصلت اإلذاعة 
ريادتها، وخرج من خرج وبقي من بقي، واإلذاعة قائمة 

على أساس متني.
وقد عاصرت خالل عملي أيضا الكثير من اإلعالميني 
املتميزين، ومن هؤالء ثالثة من أبناء اإلذاعة، عرفتهم عن 
كثب وعملت معهم فتوسمت فيهم اخلير للوهلة األولى 
قبل أن يتولوا أي منصب، وكنت أجلس معهم وأحدثهم 
ويحدثونني وهم الدكتور يوسف السريع واألستاذ سعد 
الفندي والدكتور عبدالرحمن الظفيري، فصدق حدسي 
ومــا خاب ظني فيهم، فلم متض ســنوات حتى أصبح 
يوســف الســريع وكيال لإلذاعة، وأصبح سعد الفندي 
مديرا للبرنامج العام وصار الظفيري مديرا إلذاعة القرآن 
الكرمي، فلم يتغيروا عن اخللق الذي جبلوا عليه، فتحوا 
أبوابهم للجميع ولم يتقوقعوا على أنفسهم بل أجنزوا، 
وتذكرت مثال قدميا ينطبق عليهم يقول: ما يتقدم القوم 
إال خيارها، وهم يستحقون ما وصلوا إليه فقد تدرجوا 
في وظائفهم واجتهدوا ومتيزوا باألخالق العالية فوصلوا 

إلى ما وصلوا إليه بكفاحهم.
وكنا ومازلنا نقــول إننا نحتاج إلى اإلعالمي املثقف 
الواعي كي يكون مسؤوال، وهؤالء على درجة عالية من 
الثقافة والوعي، لذلك وجدنا البرامج التي يشرفون عليها 
ونتابعها بني الفينة واألخرى كلها ذات فائدة، وتستقطب 
الناس، وإذاعة الكويت كانت ومازالت مسموعة ومتابعة ليس 
في الكويت فحسب وإمنا في كل مكان، رغم انتشار مواقع 
التواصل االجتماعي، إال أن ذلك لم يؤثر على مستمعيها 
فهي ناجحة بكل املقاييس، وكي تستقطب املستمع إليك 
عليك بطرح ما يهمه ويشــغله وهذا ما تفعله اإلذاعة في 

كل محطاتها، وفق اهللا اجلميع خلدمة الكويت.

ال يختلف اثنان في مخاطر املخدرات وما تفعله في 
اإلنسان. والتبعات السيئة التي تنتج عنها هي وال شك 
آثار بعيدة املدى وتدمر املجتمع وتنخر فيه بشكل يسهم 
بتدميره على وتيرة بطيئة. فاملخدرات في الكويت وراء 
٦٥٪ من اجلرائم التي حتصل فيها، وســجلت مباحث 
املخدرات ٥٠٨ قضايا خالل الربع األول من العام ٢٠٢٢ 
وتلك النسبة تشــكل رقما خطيرا جدا مقارنة بنسبة 
اجلرائم األخرى وهي تتجاوز النصف بكثير وبالتالي 
فهو رقم يستوجب الوقوف عنده لدى جميع األطراف من 
الدولة ومؤسساتها واملجتمع بالدرجة األولى. تستوجب 
أن يساهم جميع األطراف حملاربة هذه اآلفة وعلى جميع 

األصعدة.
وعلــى رأس تلك األطراف األســرة التي هي اللبنة 
األساسية واألولية في تنشئة الفرد وتلعب دورا كبيرا 
في انحراف الفرد نحو املخدرات من عدمه، فإذا كانت 
األســرة تعاني من التفكك بكل أشــكاله يكون أبناؤها 
عرضة لالجنرار إلى مهالك املخدرات، كما يلعب األصدقاء 
وخصوصا الســيئني منهم دورا مهمــا آخر من أدوار 
االنسياق وراء إدمان املخدرات من أبواب ومداخل عدة 
مثل الرجولة والتجريب والهروب من املشكالت، كما دور 
املدرسة التي يقضي فيها الفرد أكبر وقت ويتعلم فيها 
احلياة االجتماعية الواسعة، وأي خلل في هذه املؤسسات 
قد يؤدي حتما إلى انحراف أفراد املجتمع وانصياعهم 

إلى اإلدمان على املخدرات.
كل تلك املعطيات تفرض على الدولة بذل املزيد من 
اجلهود في سبيل محاربة هذه اآلفة من مهدها ومحاصرتها 
في كل مكان. والتركيز على املدرســة واألسرة في تلك 
اجلهود، واألهم من ذلك كله تغليظ العقوبة على جميع 

أطراف ومتداولي املخدرات.
وذلك بالنظر ملا تشكله تلك اآلفة من تبعات غير محدودة 
ومشاكل غير مسبوقة وتصرفات لم يشهدها املجتمع 
الكويتي على مدى التاريخ. فعادة إدمان املخدرات مشكلة 
عابــرة للقارات وال تقف عند حد معني إذا ما أدركنا أن 
حجم تلك التجارة املهلكة للدول واملجتمعات في العالم 
أجمع يصل إلى املليارات من الدوالرات ومصدر مهم من 
مصادر جتارة املوت ألمرائها من املروجني الذي يقفون 
على عروشــها ويرعون مناءها ووصولها إلى طالبيها 

في العالم أجمع.
من هنا ومن هذا املنطلق نؤكد وجوب رؤية العديد 
من اإلجراءات والقوانني املتعلقة مبحاربة جتارة املخدرات 
بشتى الطرق والوسائل املتاحة للدولة، فحياة الفرد فيها 
له قيمة كبيرة فإن صلح مســاره صلح مســار الدولة 
واملجتمع بأكمله وإن فسد فسد معه كل شيء. واهللا املوفق.

يحتفل الشــعب املصري 
العربية  الشقيق والشــعوب 
بثورة ٢٣ يوليو التي قام بها 
لهذه  الضباط األحرار، وكان 
األثــر اإليجابي على  الثورة 
الثورات التي قامت فيما بعد 
العربية وفي مقدمتها  بالدول 
ثورة ١٤ يوليو في العراق وثورة 
اليمن بقيادة عبداهللا السالل.

وكان من أهم أهداف ثورة 
الضباط األحــرار في مصر 
إجالء القوات البريطانية وإعادة 
الســيادة املصرية على قناة 
السويس هذه هي اخلطوات 
التي قام بها الضباط األحرار، 
ولم يتوقفوا عند هذه اخلطوات 
بــل كانت لثــورة ٢٣ يوليو 
أهداف إلجناز مكاسب للشعب 
املصري، وأول هذه اإلجنازات 
تطبيق اإلصالح الزراعي الذي 
مت فيه توزيع األراضي الزراعية 
على الفالحني لتصبح األراضي 
التي كانوا يعملون بها أُجراء 
لكبار اإلقطاعيني، هم أصحاب 
األرض، كمــا أجنزت الثورة 
املجيدة بناء السد العالي ليوفر 

املياه للمزارعني.
وكانت هــذه بداية كبيرة 
للدولــة  وصدمــة عنيفــة 
املســتعمرة للدولة املصرية، 
حيــث مت إجــالء قواتها من 
مصر ومنطقة قناة السويس 
لتتولى القيادة املصرية إدارة 
قناة السويس التي تعتبر أهم 
معبر بحري في العالم، حيث 
تربط هذه القناة بني ثالث قارات 
هي أوروبا وأفريقيا وآســيا، 
حيث تقع أرض سيناء اآلسيوية 

من جهة الشرق.
ولقد أثــرت تلك الصدمة 
الغربيــة وفي  الــدول  على 
التي كانت  مقدمتها بريطانيا 
حتتل مصر، فقامت بريطانيا 
بالتعاون مع فرنسا وإسرائيل 
بالعــدوان الثالثي عام ١٩٥٦، 
ولقد استبســلت اجلماهير 
املصرية وخاصة أبناء بورسعيد 
املقاومــة وفرضت على  في 
املعتدين االنسحاب الفوري ولم 
تتوقف املؤامرات للقضاء على 
ثورة ٢٣ يوليو املجيدة، وفي 
املنشية  عام ١٩٥٤ في ساحة 
باإلسكندرية قامت مجموعة 
من عمالء املخابرات البريطانية 
بتدبير مؤامرة الغتيال الرئيس 
جمال عبدالناصر، وتآمرت قوى 
الشر مرة أخرى في عام ١٩٨١، 
حيث قامــت مبؤامرة اغتيال 
الرئيس أنور الســادات بطل 
الذي قاد حربا ضد  التحرير 
احتالل إسرائيل ألرض سيناء، 
ولم تتوقف املؤامرات على ثورة 
٢٣ يوليو وعلى أعضائها، بل 
جاء الدور على الرئيس البطل 
حســني مبارك وهو صاحب 
الضربة األولــى في حرب ٦ 
أن  أكتوبر عام ١٩٧٣، وكانت 
حاولت أيضــا مجموعة من 
عمالء املخابــرات البريطانية 
بتدبير مؤامرة الغتيال حسني 
مبارك في «أديس أبابا» وباءت 
بالفشل، كما نالحظ أن الذين 
حاولوا وأد الثورة املجيدة هم 
املخابرات  االستعمار وعمالء 
البريطانية، إنهم أعداء للشعب 
املصري الذين ال يريدون أن 
تنهض مصر وتواصل إجناز 

مشاريع التنمية.
اليوم ونحن نستذكر تلك 
الثورة املجيدة للضباط األحرار 
البد أن نقف بكل إجالل وتقدير 
املجيدة وأن  الثــورة  لرجال 
نحيي مصر الشقيقة بذكرى 
ثورة ٢٣ يوليو، ثورة النصر 

والتحرير.
تعالوا نــردد مع «كوكب 
الشــرق» أحلى ما غنت في 

الوطنية:
«مصــر التي في خاطري 

وفي فمي
أحبها من كل روحي ودمي
يا ليــت كل مؤمن بعزها 

يحبها حبي لها
بني احلمــى والوطن من 

منكم يحبها مثلي أنا
نحبها من روحنا ونفتديها 

بالعزيز األكرم
من عمرنا وجهدنا

عيشوا كراما حتت ظل العلم 
حتيا لنا عزيزة في األمم

الظليل بني  أحبها لظلهــا 
املروج اخلضر والنخيل

نباتها مــا أينعه مفضضا 
مذهبا

ونيلها ما أبدعه يختال ما 
بني الربى

بني احلمــى والوطن من 
منكم يحبها مثلي أنا

نحبها من روحنا ونفتديها 
بالعزيز األكرم

من قوتنا ورزقنا».
واهللا املوفق.

البتــرول واالتصــاالت والكهرباء 
والكيميــاء والبيئــة، وغيرها من 
التخصصــات هنــاك العديــد من 
الفرج،  اخلريجني مازالوا ينتظرون 
ونذكر بذلك كلمة ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حيث أوصى 
سموه خالل افتتاح مشروع الوقود 
البيئي املسؤولني في شركة البترول 
الوطنية بتوظيف الشباب في مختلف 
القطاع  الهندسية في  التخصصات 
النفطي، وعدم االعتماد على األجنبي 
ورغم هذا األمر الســامي لم نر أي 
حترك من الشــركة حللحلة قضية 
املهندســني العاطلني الذين بانتظار 

الفزعة.
أخيرا إذا كانت الدولة حريصة على 
حل القضية وإبعادها عن التكســب 
السياسي، يجب أوال غربلة وهيكلة 
ديوان اخلدمة املدنية ألنه هو أول من 
ساهم في تفاقم املشكلة بسبب مزاجية 
بعض املسؤولني الذين أوصلونا إلى 
هذا احلال، يجب كذلك تطبيق سياسة 
اإلدارة  التكويت والبداية تكون في 
القانونية بالديوان والوزارات األخرى، 
كذلك يجب وقــف التعيني على بند 
االستعانة للوظائف التي يسد عجزها 
املواطنون، أما غير ذلك فهو تسويف 

وظلم للخريجني من أبناء الكويت.

املتعلقة به من خالل املواقع اإلعالمية 
وهذا ال يعني أن أي مجتمع محصن 
ضد العنف الذي تتضاعف ضحاياه 
يوما بعد يوم إن لم تتكاتف اجلهود 

للتصدي له في كل أشكاله وأدواته.
إن العنف مشكلة متعددة اجلوانب 
ولها جذور بيولوجية وسيكولوجية 
واجتماعية وبيئية وال يوجد حل وحيد 
وبسيط لهذه املشــكلة، ولكن يجب 
التصدي للعنف على مستويات متعددة 
وفي قطاعات كثيرة من املجتمع في 

آن واحد.
ففي عــام ٢٠٠٢ أصدرت منظمة 
الصحة العاملية ألول مرة التقرير العاملي 
حول العنــف والصحة وكان يهدف 
إلى إذكاء الوعي مبشكلة العنف على 
الصعيد العاملي وإظهار أن العنف ميكن 
مكافحته وتسليط الضوء على الدور 
املهم الذي ينبغي أن تقوم به الصحة 
في التصدي ألسباب العنف وعواقبه.

تعويضها، بدأوا فــي العمل عندنا 
باتوا  وتعلموا على ظهورنــا حتى 
خبراء في صنعتهم، فضال عن أن 
من بلغ هذا العمر يتمتع منهم باتزان 
نفسي وعاطفي قلما يتمتع به الشباب 
خاصة املتهور منهم، بهذه املناسبة 
ودي أن أذكر عباقرتنا صناع مثل 
هذه القرارات وأسألهم: هل تعتقدون 
أن مبلغ ٨٠٠ دينار هو املبلغ الوحيد 
الذي سيدفعه الستيني عند جتديد 
إقامته وتناســيتم قيام هذا الوافد 
بدفع مثل هذا املبلغ أو يزيد (حسب 
اجلنسية) لكفيله اجلشع الذي يتربص 
له وألمثاله كي يستمر في امتصاص 

دمه ودم أبنائه؟ 
أرجو أن يفيدنا صناع هذا القرار 
عن الكيفية التي سيلجأ لها هذا الوافد 
وأســرته في العيش ببلد اإلنسانية 
(إذا قرر دفع املبلغ)، بحفظ لســانه 
من السؤال والبحث الهثا وراء لقمة 
السلبية  التبعات واآلثار  ما  عيشه؟ 
التي سندفع ثمنها نحن املواطنني من 
املاهرة والظفر  العاملة  األيدي  شح 
بإنتاجية وصناعة وبناء ما نحتاجه 

من أساسيات احلياة؟ 
املباركية، واآلن  باألمس أسواق 
خسارتنا خلبراء حرفيني ومهنيني، 

وغدا علمه عند عالم الغيوب.

عاما، اآلن فكــروا بإعادة افتتاحها 
بوظيفة باحــث مبتدئ، ولكن حتى 
اليوم لم نشــاهد أي إعــالن لهذه 
الوظيفة رمبا أيضا متت عرقلة هذا 
التوجه، األمر الذي يتطلب من وزير 
البلديــة التحرك وتنفيذه على وجه 
الســرعة، كذلك مطلوب من الوزير 
كذلك إنصاف أصحاب الشــهادات 
الهندسية من تخصصات إلكترونيات 
بتعيينهم وفق مؤهالتهم واالستفادة 
منهم في هيئة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات بدال من تعيينات الترضيات 
والباراشــوت ألن أهل االختصاص 

أولى بهذه الوظائف.
الذين  للمهندسني  وكذلك احلال 
بحاجة لهم سوق العمل، في محطات 

اخلاصة بالعنف متاحة بكل شفافية 
أمام الباحثني ومتخذي القرارات مع 

إجراء املقارنات الالزمة.
إن وجود العنف بسبب عدم الردع 
أو بســبب التهاون في العقاب يجب 
أال يغيب عن رجــال القانون ضمن 
احملور التشريعي والقانوني للتصدي 
للعنف والذي تصل إلينا حاليا األخبار 

قضى على أفضل مميزات هذا السوق 
الذي يعد موقعا سياحيا فريدا بامتياز، 
والقادم على ما يبدو أسوأ والدليل 
حريق مارس الذي التهم أثمن وأعظم 
ما فيه وهو أحد أهم جوانب تاريخ 

الكويت!.
حلقة أخرى لهذا املسلسل املريع، 
القرارات العبقرية غير املدروســة 
الوافدين  إلــزام كل  األخرى وهي 
الراغبــني بتجديــد إقاماتهم ممن 
بلغوا من العمر ٦٠ عاما دفع رسوم 
تبلغ ٨٠٠ دينار، أي ما يعادل ٢٦٠٠ 
دوالر، نتــج عن هذا القرار مغادرة 
أكثر من ٤ آالف وافد خالل األشهر 
املاضية، أي مغادرة خبرات  الثالثة 
فنية ومهارات مهنية من املستحيل 

احلكومية بحاجة إلى القانونيني ولدينا 
تبارك الرحمن العــدد الكبير منهم 
لسد حاجة تلك الوزارات بتوظيفهم 
فــي اإلدارات القانونية على الكادر 
القانوني، وفتح املجال ألصحاب هذه 
التخصصات في الفتوى والتشريع، 
واإلدارة العامة للتحقيقات دون انتظار 
إعــالن للوظيفة وبذلك ســتنتهي 

املشكلة.
من غير املعقول أن تغلق اجلهات 
أبوابها في وجه أصحاب  احلكومية 
شهادات احلقوق منذ سنوات، وتكتفي 
بفتحها لغير الكويتيني، في مخالفة 
صارخة لسياسة «التكويت»، فمثال 
على ذلك بلدية الكويت باب التعيني 
مغلق بهذه الوظيفة منذ أكثر من ١٥ 

ضمن خطط وبرامج التنمية ومبا يتفق 
مع املستجدات والدراسات العاملية.

وبدايــة ذلك هو وجــود قاعدة 
معلومات عن العنف وأنواعه وأسبابه 
الصلة بحدوثه سواء  والعوامل ذات 
في املنــزل أو في املدرســة أو في 
املجتمع أو فــي أماكن العمل أو في 
التجمعات العامة وأن تكون املعلومات 

«نار» تباع بأغلى األثمان ولم جتد 
من يشتريها، ولم يعد عنصر جذب 
الزوار واملستهلك لها كما كان، حتى 
أصبح ســوق املباركيــة ومحالته 
يشكالن عنصر طرد ملن كان يرغب 
في التسوق والبحث عن جودة السلع 
االستهالكية وأرخصها، حتى اقتصر 
سوق املباركية على «التمشي» فقط 
و«املخازز» بني مرتاديه وبدأ إغالق 
احملالت ومغادرة مؤجريها تشــكل 
ظاهــرة غريبة ملن يجهل الســبب 
وتغيرت األنشطة التي كان يشتهر 
السوق وكذلك مستثمروه  بها هذا 
الذين بــدأوا يجربون حظهم العاثر 
في تغيير السلع، لعل في هذا احلال 
معاجلة لنتائج اجلشع والطمع الذي 

مشكلة البطالة وعدم توفير الفرص 
الوظيفية مازالت مسيطرة على املشهد 
في البالد رغــم الوعود واملزايدات 
من قبل اجلانب احلكومي وأعضاء 

البرملان بشأنها.
طوال السنوات املاضية لم نشهد 
أي تقدم أو انفراجة لهذه املشــكلة 
والتي تعاني منها معظم األسر الكويتية 
بســبب تعليق مصير أبنائهم رغم 
حصولهم على أعلى الشهادات العلمية.
طالبنا مرارا وتكرارا من ديوان 
اخلدمة بأن يضع آلية واضحة حلل 
تلك األزمة يضمن من خاللها توظيف 
عدد كبير ملن هم على قوائم االنتظار 
الذين ميلكون مؤهالت علمية عالية 
في مختلف التخصصات، وحتديدا 
الهندسة واحلقوق، لكن لألسف ال 
حياة ملن تنادي، القوائم كل يوم بتزايد 
واحللول مفقودة من قبل املسؤولني.
الديــوان أن يقوم  املطلوب من 
بدوره الفعلي بتوفير الفرص الوظيفية 
للمواطنني كل حسب تخصصه بدال 
من توزيعهم بشــكل عشوائي حال 
تعيينهم، وبعيدا عن مجال تخصصهم 
بهدف حل القضية التي ال حتتاج إلى 
فضل أحد وإمنا هي حق من حقوق 

املواطن.
هناك العديد من الوزارات والهيئات 

العنف هو من ضمن املشــكالت 
الصحية التي حتدث نتيجة الستخدام 
القوة والعنف البدني عن قصد سواء 
للتهديد أو لإليذاء ضد شخص آخر أو 
ضد مجموعة أو مجتمع. وقد يؤدي 
العنف إلى اإلصابات أو الوفاة أو الضرر 
النفســي أو سوء النمو أو احلرمان، 
وأصبح العنف من املشاكل الصحية 
الرئيسية في وقتنا احلالي وال يوجد 

بلد أو مجتمع لم يتأثر به.
العنف حتدث  وأصبحت حوادث 
في جميع دول العالم لعدة أســباب، 
لكن تداعياتها ال تختلف من مجتمع 
آلخر ومن شريحة عمرية إلى أخرى 
ســواء ضد األطفال أو املرأة أو كبار 
السن، ومن ثم فإن تلك احلوادث لم تعد 
شيئا محليا يرتبط بظروف سياسية 
أو اجتماعيــة أو اقتصادية وأصبح 
التصدي للعنف من خالل استراتيجية 
وطنية متعــددة احملاور مطلبا ملحا 

عندما كنا (نشتهي) نتناول وجبة 
غداء أو عشاء تقليدي يزين مائدتك 
صحن كباب مع حمص وخبز تنور 
وتشرب بعدها استكانة شاي على 
الفحم ترتشــف معه رائحة ماضي 
الكويت وتستنشق عبق تراثها وتفخر 
بهويتك الوطنية، تذهب إلى مقاهي 
ومطاعم سوق املباركية «تترس بطنك 
وبطن ضيوفك» وتغادر مثقل كرشك 
مبا لذ وطاب من خيرات اهللا حتمده 
على نعمة الرخص وخفض ســعر 
مثل هذه الوجبات اللذيذة وغيرها.

اشتهرت مطاعم ومقاهي أسواق 
املباركية برخص كل ما في محالتها 
من سلع حتى جاءت القرارات غير 
املدروسة ملدعي املعرفة، عباقرة هذا 
الزمان، التــي لم تكن لصالح البالد 
والعباد، مع بداية عام ٢٠١٧ بدأ التغيير 
في إدارة واستثمار أسواق املباركية، 
وتبعها رفع إيجارات محالتها، وصار 
إلزاما على جميع أصحاب تلك احملالت 
قبول اإليجار اجلديد الذي تراوحت 

نسبة زيادته بني ٣٠٠٪ و٤٠٠٪.
وافق قسرا من وافق وترك مجبرا 
مــن ترك محالته وآخــرون جلأوا 
للقضاء ولم يوفقوا، انســجاما مع 
املخربة ملزايا هذا  القفزة اجلنونية 
السوق أصبحت سلع سوق املباركية 
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