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تناولت املواقع باخلبر والتعليقات صدور قرار بندب 
رؤساء أقســام طبية في مستشفيات وزارة الصحة 
والندب ملدة سنتني واإلعالن عن نسبة التغيير ومعايير 
االختيار وحظ الزميالت الطبيبات من التغيير، وكل تلك 
التعليقات لم تتناول أكثر من الشكل وليس مضمون 

القرار.
ويبدو أن اإلعداد لبث اخلبر كان يجب أن يتناول 
ما يهم املواطن أكثر من تغيير األسماء، ولعل كلمة أو 
كتاب شــكر وتقدير ملن انتهت مهمتهم كان يجب أن 
يتصدر اخلبر، ألن الدماء الشابة ليست مبررا بإهدار 

جهود من انتهت مهمتهم بالقرار اجلديد.
أما ما هي مهام ومسؤوليات رؤساء األقسام اجلدد، 
فإن اخلبر لم يوضحها ولم يتضمن اخلبر أي معلومات 
عن موقع ومهام رؤســاء األقسام من برامج وخطط 
تطوير النظام الصحــي، وعن برامج وخطط تنموية 
وطبية وليست فقط أدوية ومعدات طبية ومستشفيات 
جديدة أو مراكز صحية جديدة. وكنت أتوقع قبل اإلعالن 
عن رؤساء أقسام طبية من الدماء الشابة أن تعلن عن 
التحديات التي يجب على أصحاب الدماء الشابة أن تكون 
لديهم اخلطط والرؤى للتعامل معها بأفكار شابة وفقا 

خلطط محددة األهداف وبرامج زمنية.
والســؤال الذي أمتنى أن أجد اإلجابة عنه هو ملاذا 
رئيس القسم ملدة ســنتني وكأنها مهمة مؤقتة؟ وهل 
تكفي هذه الفترة إلجناز أي برنامج؟ ومن املســؤول 
عن متابعة أداء رؤســاء األقســام خالل السنتني من 
النواحي الفنية واإلدارية في منظومة شديدة التعقيد 
لإلدارة الصحية مبســتوياتها املتعددة وعدم وجود 
برامج واضحة لتطوير أسلوب وأدوات اإلدارة الصحية 
وليس فقط تغيير األشخاص وتسويق شعارات الدماء 

الشابة ونسب التغيير؟
ويتطلــع املواطن لرؤية خطــط وبرامج التطوير 
ومسؤوليات الدماء الشــابة نحو إعادة الثقة بالنظام 
الصحي من خالل تطوير اإلدارة وإعداد القيادات قبل 
إســناد املهام القيادية املؤقتة لها وسط نظام صحي 
أمامه العديد من التحديات وبصفة خاصة بعد الدروس 
املستفادة من التعامل مع أزمة كورونا ألكثر من عامني 

حتى اآلن على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي.
وأعتقد أن الشــفافية الكاملة في اإلدارة الصحية 
يجب أال تغيب عن كل من يتحمل املسؤولية في املرحلة 
القادمة دون مجامالت أو تســويق إعالمي مبكر، أما 
الدماء الشابة فهي ال تكفي وحدها لتسويق القرارات، 
حيث إن هناك معايير أخرى قــد تكون أكثر أهمية، 
حيث إن مصطلح الدماء الشابة  يجب أال يكون املعيار 
الوحيد الختيار رؤساء أقسام طبية من املفترض أن 
يكون لديهم العلم واخلبرة بغض النظر عن أن تكون 
دماؤهم شابة أو غير شابة مع االحترام والتقدير جلميع 
األجيال على اختالف أعمار دمائهم، ألن استخدام الدماء 
الشابة لقرار رؤســاء األقسام الطبية قد يرسي مبدأ 
إهدار اخلبرة في الطب، وفتح األبواب على مصراعيها 
لألجيال اجلديدة استنادا فقط إلى معيار الدماء الشابة، 

وهو ال يكفي لتطوير النظام الصحي.

نعيش في هذه احلياة في حتديات كبيرة واختبارات 
من اهللا سبحانه وتعالى كثيرة، فديننا علمنا كيف نتعامل 
مع كل ما يعترينا في احلياة، وأتى اإلسالم وقص علينا 
قصص األنبياء وكيف ابتلوا بأشد االبتالءات واحملن 

وكيف نصرهم اهللا النصر العزيز.
فهناك من يعتقد أن فالنا مبا أنه يواجه متاعب معينة 
في هذه احلياة وتعثرا في بعض املراحل فاشــل، وأن 
من حقق جناحا في فترة معينة ناجح، فليس للنجاح 
والفشل عالقة بني هاتني احلالتني، وباألخص أن هناك 
أناســا يتعثرون في مرحلة ما في حياتهم ألسباب لو 
عرضت على أي كان لرمبا ليس فقط لم يحقق جناحا، 
بل لكان فقد عقله كليا ملا يصيب اآلخرين من ابتالءات.

فليس من باب اإلميان ما نشهده من سخرية واستهتار 
باآلخرين بأن فالنا تأخر في حتقيق إجناز معني أو أن 
فالنا مبتلى في أمر معني، فليس في السخرية أخالق 
أبدا، وليس هناك دين ملن يسخر من نوائب اآلخرين.

إال أن قوة اإلميان هي فــي حكمة قالها ذات مرة 
الشاعر القدير عبدالعزيز البابطني في إحدى مقابالته 
وهو الذي حفرت في ذاكرتي كلماته ألكثر من عشرين 
عاما حني قال «أنا صنعت من الفشل قاعدة للنجاح»، 
وهذه احلكمة التي أدلى بها الشــاعر ورجل األعمال 
املهم عبدالعزيز البابطني رســالة لكل شاب أال ييأس 
متى ما وجد نفسه فاشال، بل البد أن يصنع من فشله 

قاعدة للنجاح.
وهذه حقيقة، فليس في االلتفات لسخرية اآلخرين 
من الفشل أهمية، بل التحدي هو األهم، وهذا ما أمرنا 
به اهللا ســبحانه بأال نيأس من هذه احلياة، ووصف 

سبحانه أن من ييأس من روح اهللا هم الكفرة فقط.
فاملهــم هو اإلصرار والعزميــة والتوكل على اهللا 
واحللم، فمن اجلميل إذا ما تعثرت في حتقيق أمر ما 
أن تفكر بشيء آخر حتقق به جناحك، فقد يكون فشلك 
في هذا األمر سببا يقودك به اهللا للخير الذي سيطرق 

بابك لو غيرت مسارك.
إن أكثر ما يؤسف حقيقة وما أدى إلى تأخر الكثير 
من املجتمعات هو اليأس الذي يجتاح الشباب في مرحلة 
معينة، فيضيعون وقتهم جريا خلف خزعبالت أو بال 
جري نهائيا ميضون حياتهم في إضاعة الوقت بني املقاهي 
وزيارات األصدقاء والسفر والسخط على هذه احلياة.

وهــو األمر الذي من املفترض أن يتغير إذا ما كنا 
نريد أن تزدهر مجتمعاتنا، فليس مهم أن تتعثر، فإذا 
ما ابتالك اهللا بفشــل في أي جانب من حياتك ســواء 
دراسة أو عمل أو مشروع جتاري أو زواج كله يعوض 
باألفضل فقط إذا ما توكلنا على اهللا وقوينا إمياننا به 

وبذلنا األسباب وبدأنا بالعمل الدؤوب واجلاد.
فقد أمرنا اهللا سبحانه بالعمل والبد أن يكون لكل 
امــرئ منا حرفة في هذه احليــاة، فنحن في زماننا 
هذا نحتاج حلرفيني ممن يتقنون حرفة معينة وليس 
حملة شهادات والنتيجة أعمال إدارية أي كان يقوم بها 
بل مهارات أن ينبغ البعــض منا فيما يحب، وهذا ما 
سيســتمر ويبقى مع اإلنسان حرفتك وليس مهنتك، 
ألن املهنة يقوم بها أي كان، ولكن احلرفة التي تتقنها 

وحدك لن يقوم بها غيرك.
لذا ليس من املهم أن نفشل فأينشتاين رسب خمس 
مرات متتالية ثم بعدها اصبح أينشتاين، وبيل غيتس 
لم يحصل على شهادة وهو اآلن يوظف ويدفع رواتب 
حلملة أعلى الشهادات، املهم أن نستعني باهللا، ونبذل 

األسباب، واألهم هو عدم هدر الوقت.

أخت الرجال، ونصف املجتمع بكل 
العاقلة، والرزينة، والواعية  أدوارها 
واحلليمة تؤكد دورها بترجيح املشاركة 
في العملية السياسية ترشيحا واعيا، 
وحضورا راعيا ملا فيه مصلحة األجيال 

بكل األحوال صفا واحدا.
وفرسان جتربتنا املثمرة بأجيالها، 
كما وصفها دستورنا العظيم القرآن 
الكرمي وخصها بسورها املتكاملة، عبر 
قرون املاضــي، وواقعنا احلالي، فال 
االنتخابي، وال  الصندوق  أمام  تردد 
تأثر بــكالم بعض من يحجمون عن 

املشاركة أو جتاهلها.
وبالطبع فإن فوزكن في كل الدوائر 
سيربك حسابات السلبي احلائر للسير 
قدما نحو تأكيد مصلحة الوطن وأهله، 
إلى  التجربة  ودفع عناصر تشويش 
تأخيــر دورهم عن العبث كما مت في 
جتارب سابقة، القتصار املشاركة على 
طرف دون اآلخر، وكان نهاية ذلك ما 
حصل وأقلق الساحة البرملانية، وتكاثر 

سوء النية! 
لذلك نأمل كأخوة وأبناء وآباء بروز 
عدد من العناصر النسائية مبا لديهن 
من وعي القتحام توقعات اللئام وتأكيد 
للقوارير كما وصفهن  الكبير  الدور 
معلمنا األول ونبي اإلنســانية عبر 
كنوز كتابه العظيم حنكة وحكمة تشهد 
لها ســاحات احلياة العامة، وجناحها 
أنها فارســة بجانب إخوانها  املؤكد 
الرجال، واحلل بفزعتك النساء األكيدة 
لتلبية نداء الوطن في التاريخ املعلن 
لالنتخابات، كما يحدث في دول العالم 
الواعــي املتقدم، ونتمنى لهن جناحا 

مؤكدا، على بركة اهللا.

ما زالت املــرأة البريطانية تثبت 
جدارتها في احلقل السياسي واحلكم، 
الســيما أن بريطانيا على مر عقود 
من التطور والتقــدم واالزدهار في 
ظل حكم امللكة إليزابيث الثانية، وتلك 
املعادلة السياسية املتزنة في العالقات 
البريطانية والبريطانية-  اخلليجية- 
العربية.. صاحبة السياسات املتوازنة 

والواضحة في العالم.
وإذا ما تصفحنا تاريخ رئاســة 
الوزراء، جند أن املرحلة التي تواجدت 
بها أول رئيسة وزراء بريطانية الراحلة 
تاتشر (١٩٧٩-١٩٩٠) فترة  مارغريت 
احلروب الكبرى فــي اخلليج حرب 
اخلليج األولى وحرب اخلليج الثانية، 
حيث توازن العالقات والرؤى العسكرية 
الكويت  البلدين  اخلليجية وعالقات 
وبريطانيا، ولذلك أطلق على الرئيسة 
الراحلة لقب «املرأة احلديدة» جلهودها 

ودورها في بريطانيا والعالم.
املقاربــة واملراهنة بني  وتأتــي 
رئيســة الوزراء اجلديدة ليز تراس 
ومارغريت تاتشر من عدة أوجه، حيث 
الرئيسة «ليز» سياسية ورئيسة  إن 
حلزب الدميوقراطيني األحرار (يسار 
الوسط) في جامعة أكسفورد ولها دورها 
السياسي البارز منذ أكثر من عقدين، 
كما كان للراحلة مارغريت تاتشر دورها 
في زعامة حزب احملافظني على مدى 
٢٥ عاما، ويتوسم البريطانيون خيرا 
برئيســة الوزراء اجلديدة، إذ هتف 
الشعب «ليز - املرأة احلديدية»، وهي 
على دبابة كما ذكرت وســائل إعالم 
غربية. ووفــق ما ينص عليه النظام 
البرملاني املعتمد في بريطانيا، يتولى 
زعيم أكبر حــزب ممثل في البرملان 
رئاســة احلكومة البريطانية، وهناك 
إمكان استبداله قبل انتهاء الوالية من 

دون الدعوة النتخابات عامة.
وليز تراس لديها رؤية واضحة، 
إذ دعت رئيســة الــوزراء اجلديدة 
إلى «بريطانيــا» بال قيود، من خالل 
مشــاركتها في تأليف كتاب بعنوان 
«بريطانيا متحررة من القيود»، دعت 
إلى إلغاء الدور التنظيمي للدولة لتعزيز 
مكانة اململكة املتحدة في العالم. جاءت 
ليز تراس لتكون رئيسة وزراء بريطانيا 
في مرحلة حرجــة من حياة أوروبا، 
الروسي،  حيث الصراع األوكراني- 
ومشكلة األمن الغذائي وشبح املجاعة، 
ناهيك عن التركة التي خلفها رئيس 
الوزراء السابق بوريس جونسون من 
ملفات حتتاج إلى إصالح.. بالفعل لو 
استطاعت أن حتقق نقلة نوعية خالل 
سنة قادمة ســيكون من األجدر أن 
نقول من اآلن إنهــا املرأة احلديدية 
ليز تراس على خطى رئيسة الوزراء 

الراحلة مارغريت تاتشر.

الصحي، وباتت املناطق التي يتجمعون فيها 
بؤرة النتشار اجلرائم واملخدرات والدعارة 
التي خرجت ٢٠ ألفا من مجهولي الهوية، 
وتصنيع اخلمور، مع انتشــار األمراض 

واحلشرات والفئران. 
باختصار شــديد، املســتفيد األكبر 
من بناء مدن للعزاب هو احلكومة، فهذه 
املباني سيتم تأجيرها للشركات، وتوزيع 
العمالة بحسب املســاحات، حتت متابعة 
أمنية شديدة وسيطرة تامة لضمان األمن 

الوطني واألسري. 
أخيرا، نحن متفائلون بعهد جديد من 
اإلجناز، وما كنا نسمعه عن املدن العمالية 
أصبح لزاما حتويله إلى حقيقة، املشكلة 
تتفاقم، والدول األخرى سبقتنا، اإلمارات 
استثمرت ١٥ مليار درهم، في بناء ٤٠ مدينة 

عمالية تستقطب نحو ٤٦٠ ألف عامل.
الكويتية على  وإلى حني ظهور املدن 
أرض الواقع البد من إلزام الشركات بإيواء 
عمالتها كحل ســريع، فقد سمحت بلدية 
الكويت للمصانــع - خالل أزمة كورونا 
- بتخصيص ١٠٪ من مساحتها اإلجمالية 
لبناء مساكن لعمالتها، ما يعني أن احللول 
موجودة، ولكن هناك من ال يرغب بتحقيقها، 
وبدل أن تقوم احلكومة بتوفير جواخير 
لالصطياف والسياحة واالستجمام فلنوجد 

مساكن للعزاب.

إذا حتب الكويت ال تسرق املال العام.
إذا حتب الكويت ال تتعامل بالرشوة.
إذا حتب الكويت ال تُتاجر باإلقامات.

إذا حتب الكويــت أخلص في عملك 
وال تُقصر فيه.

إذا حتب الكويت ال تنشر اإلشاعات.
إذا حتب الكويت كن سائقاً مثاليا واحترم 

قانون املرور.
إذا حتب الكويت حافظ على نظافتها، وال 
ترمي أعقاب السجائر واألوراق والكلينكس 

في الشارع.
إذا حتب الكويت كن قدوة صاحلة في 

بيتك، وعملك، وفي األماكن العامة.
إذا حتب الكويت ليكن شعارك: «اهللا، 

الوطن، األمير».
٭ اقرأ واتعظ: من اخلطاب السامي ألمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، حفظه 
اهللا ورعاه، والذي ألقاه نيابة عنه الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا 

ورعاه:
«احلرص كل احلرص على اختيار القوي 
األمني املؤمن بربه ثم وطنه، والذي يضع 
مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار».

وكذلك توســيع املناطق املجاورة للمدن 
وأيضا تسريع توزيع القسائم في جنوب 
تيماء واملطالع  العبداهللا وشــرق  سعد 
ومدينة صباح األحمد السكنية وغيرها.

ونتساءل: ملاذا ال يتم وقف مبلغ الـ 
١٥٠ دينارا ملدة ٥ ســنوات واستثمارها 
في بناء مدن ومناطق جديدة وتوســيع 
بعض املناطق التي فيها مجال لذلك؟ وملاذا 
املماطلة وتأخير توزيع القسائم وأوامر 
البناء على املستفيدين ليبدأوا أعمال البناء 
من دون تأخير خصوصا أن أسعار املواد 
تشهد ارتفاعا كبيرا ومتزايدا وكذلك أجور 
املقاولني والعمالة حتى أصيب بعض الشباب 
باليأس نتيجــة التكاليف العالية واملبالغ 
التي يسمعون عنها حتى قبل حصولهم 
على التخصيص، هذا إذا حصلوا عليه.

وحقيقة إن عدم وجود السكن املناسب 
أحد أهم أســباب تفكك األسرة وارتفاع 
حاالت الطالق ورفض الشــباب اإلقبال 
على الــزواج، وكل ذلك من عوامل دمار 
املجتمعات، وتخيلوا أن هناك من ينتظر 

منذ أكثر من ٢٠ عاما ومازال ينتظر!

مخالفاتهم، أو تنظيم حمالت قطع التيار 
الكهربائي عن العزاب أو الشاليهات التي 

تؤويهم، كله ذر للرماد في العيون.
املشكلة ليســت في تطبيق القانون، 
بل في حل املشكلة من جذورها، بإنشاء 
مدن عمالية خاصة بالعزاب، حتوي أبنية 
عمودية توفر فيها احلكومة مقومات احلياة 
من مالعب ومستوصفات ومستشفيات 
تعاونية ومخفر  وحدائق ونواد وجمعية 
ومكتب خدمات وسوق جتاري وموالت 

ومحطة مواصالت. 
ال نلوم العزاب إن أقاموا بني األهالي 
فأين يذهبون؟! يكفي أنهم مجبرون على 
السكن في علب سردين، ولكنهم يستنزفون 
املرافق اخلدمية الكهرباء واملاء والصرف 

كتابة مقال أو إلقاء خطب رنانة، حب الوطن 
قول وفعل.

لذا يجب على كل من يحب وطنه الكويت 
أن يترجم كالمه الى واقع حي ملموس.

فمثالً الذي يحب الكويت بصدق عليه 
أن يُحســن اختيار مرشحه ملجلس األمة 
على أساس كفاءته وأمانته وتقواه وورعه، 
ال على أساس قبليته أو طائفته أو عائلته 

أو حزبه!
إذا حتب الكويت طبق شعار من حبنا 

لها بنوفر لها في املاء والكهرباء.

الذين يدفعون نصــف رواتبهم تقريبا 
لإليجارات.

ولعل حل القضية اإلسكانية من األمور 
األساسية التي يتمناها املواطن الكويتي، 
وهناك الكثير مــن املقترحات واحللول 
املقدمة والتي ال جند لها أثرا على أرض 
الواقع كاإلفراج عــن األراضي ومنحها 
للرعاية السكنية والتسريع بأعمال البنية 
التحتية للمشــاريع اإلسكانية املخططة 
إقامتها ومبا يتناسب مع زيادة السكان، 

األسري خط أحمر، جميعنا يريد العيش 
بأمان واطمئنان، اخلوف من العزاب يقض 
املضاجــع، واحلكومات الســابقة «عمك 
اصمخ»، صاحب الشــقة ال يفكر إال في 
األجرة، والشركات تبحث عن مأوى لعمالتها، 
والعمالة ترغب في مسكن مالئم، واجلميع 
يدور في فلك واحد من دون أي حل واقعي 
سوى القرارات الفارغة التي ال تسمن وال 

تغني من جوع. 
ال ألوم العائالت وال أصحاب الشركات 
وال حتى العزاب، فالكويت حتتضن مليونني 
ومائتي ألف عازب من جنسيات مختلفة، 
ومن واجب احلكومة أن توفر مساكن لهؤالء. 
إصدار قوانني ملنع إسكان العزاب في 
الســكن اخلاص، أو مالحقتهم أو ضبط 

ولدك إذن؟ قال الرجل بهدوء: خشيُت أن 
تقتلني قبل ولدي، فيضعف ويُخبرك، أما 
اآلن وقد قتلته فلسُت أخشى شيئاً، اقتلني 
إن شئت، فذاك أهون عليَّ من خيانة بلدي.
وضحــى الرجل بنفســه وولده في 
ســبيل بلده. ومبناسبة مقال حب الوطن 
نستذكر شهداء الكويت األبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم فداء للوطن الغالي الكويت، نسأل 
اهللا سبحانه وتعالى لهم املغفرة والرحمة 

والفردوس األعلى، اللهم آمني.
حب الوطن ليس مجرد نظم شعر أو 

تستغرق سنوات أيضا في حال سارت 
األمور على ما يرام، ومتكن صاحب احلظ 
القوي من إجناز بيته وضمان االستقرار 
األسري مع زوجته وأبنائه، لكننا هذه األيام 
قد ال جند بيتا وحتى في املناطق البعيدة 
بإيجار يقل عن ٢٥٠ دينارا، وفي املناطق 
الداخلية ليس بأقل من ٥٠٠ دينار، وهذا 
األمر أمام مرأى اجلميع وال يخفى على 
أحد، وبدل اإليجار فقط ١٥٠ دينارا، والبد 
من مضاعفته تخفيفا عن املســتأجرين 

كأن املثل اجلاهلي القائل «أسمع جعجعة 
وال أرى طحنا»، ينطبق على ما تعيشــه 
دولتنا منذ عشرات السنني، ففي كل قضية 
معلقة، وفي كل قانون أميت نقاشا وجداال 
وجعجعة حتت قبــة البرملان ثم دفن في 
األدراج، يلوح هذا املثل في أذهان املواطنني 
راسما في مخيالتهم سرابا من نوع آخر، 
وتفاؤال مزيفا ال شــاطئ له، ولو فتحت 
أدراج مجلس األمــة لرأيت العجب، ولو 
القرارات احلكومية  الكثير من  تصفحت 

ألصبت بالذهول.
ما أشطرنا في «اجلعجعة» والصخب، 
واجللبة عند كل معضلة تعاني منها الكويت 
منذ عقود، وقضية العزاب التي أعرج عليها 
هي واحدة من أهــم القضايا املعلقة في 
دولتنا ألســباب مجهولة، رغم ما متسه 
من أمن أسري ومجتمعي، وما تنتجه من 

نتائج كارثية متنوعة.
قضية ســكن العزاب وحتول مناطق 
بأكملها إلى بؤر للرذيلة والفساد األخالقي، 
ونشر املخدرات، نتيجة متوقعة لتقاعس أو 
تعنت احلكومات السابقة في عدم بناء مدن 
عمالية، واليوم، باتت صرخات العائالت، 
وأزمة التركيبة السكانية، في عهدة احلكومة 
اجلديدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ 

أحمد النواف. 
ســمو رئيس مجلس الوزراء.. األمن 

جتهز جيش من جيوش العدوان لغزو 
إحدى املدن، فلما صار على مقربة منها، لِقَي 
اجلنُد رُجالً من أهلها ومعه أبنه، فساقوه 
إلى القائد، ليعرف منه بعض أخبار املدينة، 
فسأله القائد: أي الطرق أقرب إلى املدينة؟

قال الرجل: ليس لك أن تسألني، وليس 
لي أن أُجيب، قال القائد: أخبرني وإال قتلتك.
الرجل يفكر، ويسأل نفسه:  فسكت 
كيف أُساعد العدو على دخول بلدي؟ يالها 
من خيانة: املوت أحُب إلي.. وطال سكوُت 
الرجل، فعــاد القائد يقول له في غضب: 

أخبرني وإال قتلتك:
قال الرجل: سأُخبرك..

ثم نظر إلى ولدِه نظرة، ودنا من القائد، 
وهمس في أذنِه: أخشى لو أخبرتك اآلن، 
أن يشهد عليَّ ولدي، فيقتلني أهُل املدينةَ 
خليانتي. عجب القائد وقال: وماذا تريدني 
أن أفعل؟ أجاب الرجل: اقتُلهُ حتى ال يشهد 
عليَّ فأمر القائد بقتل الولد، ثم عاد يقول 

للرجل: أخبرني فال شاهد عليك اآلن.
فأجاب الرجــل: هيهات: لن أُخبرك.. 

يشهد عليَّ ربي، ولن أخون بلدي.
قال القائد مندهشاً: فلم تركتني أقتل 

معاناة تتفاقم يوما بعد يوم، ومشكالت 
تكبر وتؤثر على جميع األسر وعلى البنية 

املجتمعية في الكويت.
منذ سنوات بل وعقود وحلم تأمني 
بيت السكن املناسب يراود آالف املواطنني 
من أبناء الكويت الذين ميضي بهم قطار 
العمر بدءا مبحطته األولى بالتسجيل على 
السكن بعد الزواج مباشرة، ويسير بهم 
وهم ينظرون إلى سراب ويتخيلون احملطة 
القادمة، وما مــن وصول إال بعد انتهاء 
رحلة العمر أو االقتراب منها ونحن على 
طوابير االنتظار، مع شيء من بصيص 
األمــل واإليجارات تأكل جزءا كبيرا من 
معاشاتنا، ونحن ننتظر وسننتظر أيضا 
إلى أن يشاء اهللا وتفرج أزمة السكن في 

بالدنا احلبيبة.
نعم هناك بدل إيجار وقدره ١٥٠ دينارا، 
رمبا كانت حني إقراراها مناسبة الستئجار 
بيت مقبول ومناســب للعائلة الصغيرة 
(الزوج والزوجــة ورمبا طفل أو اثنني)، 
باعتبار ذلــك أمرا مؤقتا حتى احلصول 
على القسيمة وبدء مسيرة البناء التي قد 

ألم وأمل

الدماء 
الشابة 

اجلديدة
د.هند الشومر

عثرات احلياة
عزه الغامدي

جرة قلم

حكومتي الرشيدة.. 
رأفة بالعزاب.. 

وبأمننا املجتمعي
riyadhalmulla@gmail.com رياض عبداهللا املال

حديث اجلمعة

حب الوطن
محمد العويصي

من احلياة

بدل اإليجار 
ومشاريع اإلسكان 

املتأخرة!
عبداهللا جاسم الشمري

التشــريعية والتنفيذية واالبتعاد عن 
السجاالت الشخصانية.

والبد من كشف الذمة املالية وتفعيل 
حقيقي لقانون «من أين لك هذا؟» حماية 
للمال العام، والبد من الوعي االنتخابي، 
ألن هذا الوعي سينعكس على مخرجات 
مجلس األمة، والبــد من وجود جلنة 
القيم داخل مجلس األمة لضبط اإليقاع 
واالبتعاد عن التصريحات أو التصرفات 
التي ال تتفق مع الدســتور والقانون 
والعادات، ولتتضافر اجلهود حتى تعود 
أمنا الغالية الكويت إلى مكانتها كلؤلؤة 
ودرة للخليج، ولتنصهر جميع الفئات 
في بوتقة واحدة وهي الوحدة الوطنية، 
قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو 

كان بهم خصاصة..).
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه.. اللهم آمني آمني.

وليفهــم كل ناخب أن صوته أمانة 
ال يباع وال تفريط فيه، وعلى احلكومة 
مراقبــة العمليــة االنتخابية، فال حل 
لنا ودميقراطيتنــا إال بتحرير النائب 
مــن كل الضغوط التــي متارس عليه 
باختالف مســمياتها، واملرحلة املقبلة 
تتطلب تضافر اجلهود من الســلطتني 

األحــزاب واألهواء ألنهم جعلوا الوالء 
للدولة ولم  للحزب وليــس  واالنتماء 
يدركوا خطورة هذا االنتماء وهذا الوالء 
لغيــر بلدانهم، فالبد من نواب مجلس 
األمة أن تكون قراراتهم ومشــاريعهم 
خالصة لوجه اهللا، وأال ميارسوا التنفيع 

في أي صورة.

ها هــي العجلة تــدور وأصبحت 
الكويت ومستقبلها في أعناقنا ورهينا 
بأصوات الناخبني على اختالف ثقافاتهم 
وانتماءاتهم، تصوروا جميعا أن كرسي 
البرملــان مننحه أنا وأنتم ملن يرســم 
مســتقبلنا، فمن نأمتنه على مستقبل 

بلدنا وأوالدنا ونسلمه رقابنا؟
إن صوتــك أخي املواطن أمانة، فال 
تعطه إال ملن يستحق وستحاسب عليه 
يوم القيامة حتلل من كل الضغوط أياً 
كانت قبلية أو مذهبية أو فئوية فلنراجع 
انتماءاتنا وأولوياتنا فال جنعلها للقبيلة 
أو املذهب أو إلى شيء آخر يغلق عينيك 
عن واجبك األكبــر وانتمائك األعظم، 
فالكويت هي األهم، ولنتخلص من كل 
القيود التي تعرقل حسن اختيارنا ملن 
ميثلنا ويحقق طموحاتنا ولنجعل االنتماء 

األكبر ألمنا الكويت.
لقــد ضاعت دول بعــد أن مزقتها 

صراحة

الكويت
في أعناقنا 

جميعًا
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل


