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حتتفل اململكة العربية الســعودية بعيدها الـ ٩٢ في 
كنف خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز، أطال اهللا 
في عمره، وقيادة ولي العهد الســعودي صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان راعي النهضة السعودية 
األشمل في األلفية الثالثة، في عصر تأرجحت فيه سياسات 
بعض الدول العربية، وبقيت اململكة شامخة تلك البوابة 

اخلليجية احلصينة.
بدوري أتقدم بأسمى آيات التهاني إلى خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان رائد التنمية 
والتطوير و«رؤية ٢٠٣٠»، والشــعب السعودي الشقيق 
وإلى سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت سمو 
األمير سلطان بن سعد آل سعود بهذه املناسبة العزيزة 

على قلوب اجلميع.
ومازلت متابعا للشأن السعودي العزيز كون األشقاء 
ذوي التاريخ املشترك والنسب الكرمي والعادات األصيلة 
والقيم النبيلة التي تتسم بها بيئتنا اخلليجية ككل، وكما 
قلت في مقال سابق نشر في جريدة «األنباء» العام املاضي 
بعنوان «٩١ عاما مــن الزعامة والريادة املمتدة»، مازالت 
اململكة مركز االعتدال والوسطية والسيف املصلت على 
اإلرهاب، وال تزال اململكة العربية السعودية تقوم بدورها 
على أكمل وجه، لقد فعلت اململكة رؤيتها التنموية، فجاءت 

النتائج في التصنيفات االقتصادية العاملية.
وعلــى الرغم مما مير به العالــم من أزمة اقتصادية 
بسبب احلرب الروسية - األوكرانية، وشبح املجاعة الذي 
يهــدد بعض دول العالم، فإنه وبفضل من اهللا على هذه 
البقعة الطاهرة ومن يقود لواء استقاللها واستقرارها، فقد 
أعلن البنك الدولي أن اململكة األعلى منوا في اقتصادها 
لعام ٢٠٢٢، إذ تعمل اململكة على التنمية املســتدامة من 

عدة جوانب.
وقد استطاعت اململكة عبر دعم السيولة والدعم املقدم 
من املالية العامة وثورة اإلصالحات وارتفاع أسعار النفط 
وزيادة إنتاجه، كلها ســاعدت اململكة على تصدر الدول 
العشرين وإطالق مشروعها التنموي بقوة وإستراتيجية 

محكمة لتتفوق بني االقتصادات العاملية.
أما على مستوى املشاريع الكبرى في هذا السياق فقد 
قام سمو ولي العهد السعودي بإطالق العديد من املشاريع 
The» االستثمارية والسياحية املتنوعة من بينها: مشروع

Line»، فقد أعلن عن إطالقه في العاشــر من شهر يناير 
لعام ٢٠٢٢م، ويعتبر املشــروع جزءا من منطقة «نيوم» 
املطلة على البحر األحمر، وتبذل القيادة اجلهود لتحقيق 

رفاهية املواطن السعودي.
وفي السباق العلمي والفضائي.. عام ٢٠٢٢ مت إطالق 
القمر الســعودي األول لالتصاالت (SGS-١) بنجاح من 
مركز «غويانا» الفرنسي نحو الفضاء على منت الصاروخ 
«أريان ٥»، وعلى مســتوى االتفاقيات الدولية، قام ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بتوقيع ٣٧ اتفاقية 
كبرى في منتدى تطويــر الصناعة الوطنية واخلدمات 

اللوجستية في السعودية.
سياسيا، نشــطت اململكة خليجيا، ففي أواخر عام 
٢٠٢١ املاضي استضافت العاصمة السعودية الرياض القمة 
اخلليجية الـ ٤٢ وذلك في الرابع عشر من شهر ديسمبر، 
وحمل اإلعالن اخلتامي اسم «إعالن الرياض» الذي وحد 
رؤية دول مجلس التعاون نحــو التكامل، وأبرز نتائج 
القمة السعودية - اخلليجية افتتاح مقر القيادة العسكرية 
املوحدة لدول مجلس التعاون مبدينة الرياض، وذلك بتاريخ 
الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١م. ومازالت 
اململكة تسير بإستراتيجية شراكة دولية لتخضير البيئة 
وحمايتها.. السعودية في عيدها الـ ٩٢ .. صدارة عاملية.

ال يخلو أي اجتماع دولي حالياً من التطرق إلى قضايا 
تلوث البيئة وتغير املناخ وحتدياتها املتعددة والتي متتد 
في جميع أنحاء العالم وتنشط دوائر البحوث واجلامعات 
على مســتوى العالم إلجراء البحوث عن األبعاد املختلفة 
لتلك التداعيات، بل إن املناهج الدراسية في جميع مراحل 

التعليم ال تخلو من احلديث للطلبة عن هذه القضايا.
وعينت بعض الدول قيادات متثل رأس الدولة وتكون 
مسؤولة عن متابعة هذا امللف مع املنظمات الدولية، إذ سيعقد 
بعد أيام مؤمتر عاملي في مدينة شرم الشيخ مبصر حتى 
تعرف كل دولة في املنطقة ماذا ستقدم لشعوبها ملجابهة 

هذا التحدي ضمن االلتزام باملعاهدات الدولية. 
وهنا أتساءل عن اجلهة املسؤولة لدينا عن هذا امللف؟ 
للمشاركة  وما اختصاصاتها ومسؤولياتها واستعداداتها 
الفعالة في الفعاليات الدولية ومن بينها هذا املؤمتر؟ وهل 
لدينا تشريعات أو خطط في هذا املجال؟ وما موقع تغير 
املناخ وتلــوث البيئة من التزامات وتعهدات املرشــحني 
النتخابات مجلس األمة ومــن بينهم من يدركون األبعاد 
الدوليــة وااللتزامات أمام املنظمات الدولية ودور الكويت 
في تبنــي العديد من القضايا التنموية العاملية سياســيا 
وعلميا وديبلوماسيا؟، حيث إن الكويت قامت بالعديد من 

املبادرات في جميع املجاالت.
ومــن حقنا معرفة ما يدور خلــف الكواليس في هذا 
امللف املهم حلماية صحة وحياة األجيال القادمة والكوكب 
الذي نعيش عليه جميعا، وما الرؤية املستقبلية إلدارة هذا 
امللف باملستوى العلمي والسياسي املطلوب أسوة مبا يتم 

في الدول املتقدمة؟
وهل آن األوان ألن نســمع قريبا عن وزير أو قيادي 
مؤهل مبســتوى علمي مناسب عن شــؤون تغير املناخ 
وتلوث البيئة ونبدأ خطوات عملية مستحقة في هذا املجال 
ألننا لسنا بعيدين عن هذا التحدي وال يجب االكتفاء فقط 
بدور املتفرج وسط هذا الزخم من حولنا بينما نستطيع 
أن نقوم مببادرات تليق مبكانة وإمكانات الكويت وتتفق 

مع حجم التحدي؟
وهناك دراسة علمية منشورة في إحدى الدوريات العاملية 
تدق ناقــوس اخلطر بخصوص تأثيرات تغير املناخ على 
الصحة ومعدالت الوفيات في الكويت، وهو ما يؤكد أننا لسنا 
بعيدين عن تأثيرات هذا التحدي، بل يجب أن نتعامل معه 
باملستوى املناسب وال نكتفي بإطالق التحذيرات باملكوث 
في املنزل وعدم اخلروج للمصابني باحلساسية أو بأمراض 
اجلهاز التنفسي ألن التحدي أكبر من ذلك التعامل السطحي 
مع تلك امللفات املهمة التي تتطلب إدارتها مبستوى رفيع 
علميا وتنمويا وسياسيا وديبلوماسيا، وحلسن احلظ أن 

لدينا الكفاءات املؤهلة للقيام بذلك.

رغم اقتراب موعد االنتخابات 
واملقــررة في ٢٩ من ســبتمبر 
الناخبني ألن  اجلــاري، ندعــو 
يكون اقتراعهم وفق ثوابت وطنية 
وإصالحيــة منبثقة عن حســن 
تصرف ووعــي اللذين ينصبان 
في املصلحة املجتمعية من حيث 

البناء والتنمية. 
الكاتــب»: إن ميزان  «نظرة 
التفضيل والترجيح يكون وفق 
أربعة  قواعد وأســس ومعايير 
«احلفظ والعلم والقوة واألمانة» 
مقرونة باخلبرات العملية والعلمية 
والسيرة الذاتية للمرشح، والتي 
تسهم في حتسني مستوى األداء 
في كل املجاالت، وأن يكون عاملا مبا 
يجب عليه فعله، ممكن التصرف، 
ولديه من احلكمة واألناة والتأمل 
ما يتقي بها الضرر قبل وقوعه 
وهو «االستشراف»، حيث يحسن 
القراءة ما بني الســطور ويضع 

نقاطه على احلروف.
والسؤال هنا: كيف أقيمك أيها 
املرشح ونحن لم نشاهد فن إلقائك 
وجمال أدائك وجودة التحضير، 
ولم تقدم لنــا من فيك أبجديات 
للقضايا  برنامجــك وتصوراتك 
املعاصرة وكيفية جمع شــتاتها، 
فاحرص أيها الناخب الكرمي على 
أن تكون لبنــة واعية من لبنات 
املجتمع، وأن حتسن اختيار من 
الذي  بالكياسة والفطنة،  اتصف 
يشد األذهان بحسن عرضه، ويهز 
القلوب بجميل لفظه.. ودمتم ودام 

الوطن.

مهما فعلت تغييره، فمشيئة اهللا هي 
الغالبة، ودليلك على ذلك مراحل عمرك 

ضعف ثم قوة ثم ضعف:
لكل شيء إذا ما مت نقصان

فال يغر بطيب العيش إنسان
فال يغتر اإلنسان مبا ناله من كمال 
ورفعة، وإمنا يشكر اهللا ويحمده حتى 
ال تزول عنه هذه النعم، أحصي جند 
بني أمية فكانوا يزيدون على خمسمائة 
ألف ووصلت جيوشهم إلى أقصى بقاع 
األرض ثم زال ملكهم كأن شــيئا لم 
يكن، فسئل أحد شيوخهم عن سبب 
ذلك فقال: شــغلنا بلذاتنا عن تفقد 
رعيتنا فظلمناهم ويئسوا من إنصافنا، 
فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم أعادينا 
فتظافروا معهم على حربنا فعجزنا 

عن الدفاع عن ملكنا.
من هنا أقــول توقع ما ال يتوقع، 
وكن على ثقة أنك بني عيني اهللا تعالى 
واهللا بالغ أمره، فارض مبا قسمه اهللا لك 
تعش سعيدا مرتاح البال. ودمتم ساملني.

مذكرة بهذا؟ أليس من املفترض على 
من كان يقوم باســتخدامها أيا كانت 
اجلهة يقــوم بتصليح ما قام بإتالفه 
قبل تسلمكم لها؟ وبعيدا عن هذا كله 
جائحة كورونــا انتهت منذ أكثر من 
عام، وبدأنا بالفعل بالدوام الكامل مع 
الفصل الدراســي الثاني أين دوركم 
من هذا؟ وأين جتهيزاتكم أثناء فترة 
الصيف من خــالل جلانكم املعتمدة 

للعمل أثناء الصيف؟ 
هذا بالنسبة للمباني، نأتي للجداول 
واملواد والتسجيل، كل عام جند تلك 
األزمة وال نعرف إلى متى هذا التخبط 
وعدم تنظيم اآللية؟ فكيف ينتهي العام 
الدراسي والطالب ال يعلم عن جداوله 
للعام املقبل! بل املضحك هذا العام أن 
بعض اجلامعات واملعاهد التابعة لوزارة 
التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس 
ســيبدأون عامهم الدراســي وهم ال 
يعلمون ما هي موادهم وال جداولهم، 

شر البلية ما يضحك.
Welcome Back ٭ مســك اخلتــام:

يا مسؤولي التربية والتعليم.

غاية الســوء، وانظر إلى مصير من 
كافح من أجل اخلير وسد باب الشر، 
وكيف ذكره الناس والزمان، فقد نال 
جل الفضائل، لذا كن ذلك الرجل املغالق 

للشر، واملفتاح للخير.
قبل اخلتام: أمتنى أن يقرأ هذه املقالة 
بشكل موسع كل من ينتوي املشاركة 
بالتصويت في يوم االنتخابات البرملانية 
التي توافق تاريخ (٢٠٢٢/٩/٢٩م)، حتى 
يختار القوي األمني الذي يقاوم سطوة 
الشــر، وينافح من أجل إفشاء رقعة 
اخلير، فعلى اجلميع أن يكونوا مفاتيح 
للخير ومغاليق للشــر، فكل إنسان 
سوف يحاسب أمام اهللا على ما تغترفه 

ميينه، وتذكروا قوله سبحانه:
(وقفوهم إنهم مسئولون).

ختاما: أحببت أن أشارككم هذه األبيات - 
النبطية - حول الوجوه الكرمية الداعية 
للخير، والوجوه اللئيمة الفاقدة ملعنى 

السماحة والداعية للشر.. فأقول:
بيننا وجه كــرمي وبيننا وجه فلس

قسمة معروفة عبر العصور مثبته
واحد شوفه مريح ويسعدك ال من جلس

يشرح القلب احلزين وله حروف ملفته
وواحد قربه سموم نابعة مع كل نفس

ينبش اجلرح األليم ويقهرك في كلمته

حيث أشــار الى أن تكلفة إزاحة املتر 
املكعب مــن الرمال بازدياد وتعد هذه 

الكلفة األعلى إقليميا وعامليا.
كما ذكر الدكتور فقط طريق الوفرة 
كانت تكلفة إزاحة الســافي أكثر من 
ربع مليون دينــار في ٢٠١٣، أي قبل 
١٠ سنوات واهللا أعلم كم الكلفة وصلت 
القيمة اإلجمالية  أكاد أجزم أن  حاليا. 
التقريبية إلقامة حــزام أخضر على 
األماكن املتضــررة من طريق الوفرة 
أقل كلفة بكثير، وفــي نفس الوقت 
توفر حماية مســتدامة وتوفر املبالغ 
السنوية املدفوعة، واألهم من كل ذلك 

متنع احلوادث بسبب هذه الظاهرة.
لقد حــان الوقت للعمل بإخالص، 
أنا أعلم أن في كثير من امللفات، هناك 
مستفيدون، وهم لكثير من اإلصالحات 
معرقلون، فهؤالء يقتاتون على الفوضى، 
الوقت إلبعادهم عن املشــهد،  فحان 
ومحاسبة املقصرين. نتمنى في قادم 
األيام أن نتكلم عن اإلجنازات أكثر من 
أن نتكلم عن ملفات الفساد والعثرات.

بــدا نقصــه أمــر  إذا مت 
إذا قيــل مت توقــع زواال 

فكن موسرا أو تكن معسرا
فمــا تقطع الدهــر إال بهم

حــالوة دنياك مســمومة
فما تأكل الشــهد إال بسم
فال تبتئس على ما فاتك فما قدر 
اهللا كائــن، واعلــم أن كل ما مير بك 
مكتوب باللوح احملفوظ ولن تستطيع 

كورونا، وأن بعض املؤسسات احلكومية 
أثناء تلك الفترة قامت باستخدام بعض 
املدارس كمخازن لهم أو إيواءات أثناء 
تلك الفترة، وعند االنتهاء من اجلائحة 
اكتشف مسؤولو التربية والتعليم في 
بعضها العديد من تالفيات! السؤال الذي 
يطرح نفسه ملن اكتشفوا وصرحوا عن 
هذا: كيف قمتم بتســلم املدارس من 
اجلهات األخرى وتوجد بها تالفيات؟ 
أليس من املفترض عند التسلم تقوم 
جلنة بالتسليم والتسلم وتقوم بعمل 

للغاية، وبسببها قد يتعرض املجتمع 
لهزة تفقده توازنه، وتضيع ماضيه 

وحاضره.
فأنــت أيهــا الرجل السياســي 
أيا كانت  واإلعالمي واالقتصــادي، 
مكانتك ومكانك، كن في ضفة اخلير 
عند تعاطيك مع كل قضية منظورة 
أمامك، وإياك ثم إياك أن تركن لهوى 
النفس، وحتيد عــن طريق اخلير، 
وانظــر إلى املاضي، وتفكر به جيدا، 
وقف عند مصير من ناصر الشــر 
وحارب اخلير، وانظر ملصيره كيف 
كان، وكيف ذكره الناس والزمان، إنه 
مصير في غاية السوء، وإنه ذكر في 

ورفع مستوى الطرق عن سطح األرض 
وعدم وضع مصدات خرسانية أو أسوار 
حديدية على جانبي الطريق وغيرها من 
حلول مذكورة بأماكن متعددة وبشكل 
متكرر وال حتتــاج إلى عباقرة، فقط 

حتتاج إلى أصحاب قرار.
ملاذا ال يتم االســتعانة على سبيل 
املثال بالباحث العلمي في مركز أبحاث 
البيئة والعلوم احلياتية د.علي الدوسري 
أو غيره من املختصــني بهذا املجال، 

أحسنت ظنك باأليام إذ حسنت
ولم تخف غب ما يأتي به القدر

وساملتك الليالي فاغتررت بها
وعند صفو الليالي يحدث الكدر
فالدنيا ال يــدوم فيها فرح وال 
تــرح، فما هو حال من يفنى ببقائه 
ويسقم بسالمته ويؤتى من مأمنه، 
وقد نسب إلى أبي بكر اخلوارزمي 

أبيات منها:

«تسجيل» املواد بل واملضحك هذا العام 
الدراســي  العام  وقبل حلول وبداية 
اجلديد نفاجأ بتصريح أحد املسؤولني 
في التربية والتعليم يقول: يوجد الكثير 
من النواقص وأهمها املقاعد واألدراج 
للطلبة وإن الوزارة إذا قامت بالتوفير 
ال تقدر إال للمدارس احلديثة! واملدارس 
القدمية حضرة املسؤول شنو أخبارها 

عندكم؟!.
املضحــك في هــذا التصريح أن 
املسؤول قام بإلقاء اخلطأ على جائحة 

اخلير لها اخلسران والبوار.
أيها األعزاء، أهدف من ذكر هذا 
املوضوع إفاقــة القلوب، خصوصا 
ونحن نعيش حلظات انتخاب مجلس 
جديد ميثل األمة، أريد إفاقة قلب ذلك 
الرجل - أو املرأة - الذي ال يسلك طريق 
األخيار ويساهم بتفتح أبواب الشر، 
فلعل قلبه يستفيق، فكل واحد منا عليه 
أن يكون كالسد املنيع أمام صوت الشر 
في كل قضية من القضايا، عليه أال 
يشارك بإشاعة الشر، فهناك قلوب مع 
كل أسف تأنس وتفرح بإيقاد نار الشر، 
وحتزن عندما ترى بوادر ونســائم 
اخلير تهل وتنتشر، وهذه قلوب سيئة 

هناك عدة حلول للحد من هذه الظاهرة 
اخلطرة، فاملوضوع أبسط من أن نتكلم 
عنه، ولكن لألسف بسبب أن املشكلة 
تتكرر سنويا فنحن مجبورون على أن 
نسلط عليه الضوء. يجب استصالح 
التربة في هذه األماكن، وزراعتها بنباتات 
حولية تســهم في متاسك التربة، مع 
ضرورة تكثيف الزراعة بإنشاء حزام 
من النباتات واألشــجار على جانبي 
الطرق بطريقة هندســية صحيحة، 

من سنن اهللا تعالى في هذه احلياة 
أنه إذا بلغ الشيء كماله بدأ بالنقص، 
وإذا بلغ األمر منتهاه آذن بزواله، فما 
من سراء إال وتلتها ضراء، فلكل ارتفاع 
ضعة، واإلنسان مخلوق من ضعف، 
نعم خلق اإلنســان ناقصا في هذه 
الدنيا، فالكمال هللا وحده احلي الذي 
ال ميوت، فال تبحث عن إنسان كامل 
ألنك لن جتده، فالعمر ينقص والصحة 
تنقص وهذا حال الدنيــا، فأنا أريد 
وأنت تريد واهللا يفعل ما يريد، ولنعش 
باحملبة واملودة، ألن النقصان بعد التمام 
والضعف بعد القوة أمر البد منه، ومن 
الكمال أن تدرك نقصك ومن النقص أن 
تظن أنك كامل، ومن بلغ غاية ما يحب 
فليتوقــع غاية ما يكره، يقول املولى 
عز وجل: «فلما نســوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى 
إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة 

فإذا هم مبلسون» (األنعام ٤٤).
يقول أحد األعراب:

الكثير  الدراسية في  بدأت احلياة 
من املراحل الدراسية سواء في القطاع 
القطاع اخلاص، ويبقى  أو  احلكومي 
السؤال الذي نكرره ونسأله ملسؤولينا 
كل عام «ونخص به القطاع احلكومي 
أو مبعنــى أصح املدارس واجلامعات 
واملعاهد احلكومية»: ماذا أعددمت من 

جتهيزات الستقبال أبنائنا الطلبة؟
عجبا لبعض مسؤولينا في كل عام 
ال يقومون بدورهم كامال وال يتابعون 
جتهيزاتهم إال مع بداية العام الدراسي! 
كما لو أن تاريخه لديهم شيء مجهول! 
مع العلم أن القرار الذي يصدر في نهاية 
كل عام دراسي يكون متضمنا تاريخ 
بداية العام الدراسي التالي! كما جند 
بعض املدارس واجلامعات واملعاهد تقوم 
أثناء فترة اإلجازة الصيفية بتشكيل 
فريق يصدر به قــرار للمتابعة أثناء 
فترة الصيف، ومع هذا ال يحل علينا 
العام الدراسي اجلديد كل عام إال وجند 

العديد من النواقص! ملاذا؟ ال نعلم!
تارة صيانــة املباني وتارة أخرى 
استقبال الطلبة، ونخص بهذا اجلامعات 

بني أروقة احلياة تعيش الكفوف 
الصاحلة التي تأمر باخلير وتدعو له 
في كل محفل وأينما حلت وارحتلت، 
وتعيش بني تلك األروقة كفوف أخرى 
ال تأمر إال بشر! وال تفرح إال بتفشي 
الشر بني كل األرجاء واألجواء، وكم هي 
خاسرة تلك الكفوف الغارسة لبذور 
الشر والداعية له، وكم هي رابحة تلك 
الكفوف الغارسة للخير والداعية له.

والناظر في ديننا احلنيف واملتمعن 
في تفاصيله املباركة ســوف يلمس 
ويرى مكانة الداعني إلى اخلير الرفعية، 
ومدى سمو موقفهم، وسيرى ويلمس 
كذلك مكانة الداعني إلى الشر الوضعية، 
ومدى دنــو موقفهم، فالنبي الكرمي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول في حديث عظيم رواه أنس 
بن مالك ے، يقول به ملسو هيلع هللا ىلص: «إن من 
الناس مفاتيح للخير مغاليق للشــر، 
وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير، فطوبى ملن جعل اهللا مفاتيح 
اخلير على يديه، وويل ملن جعل اهللا 
مفاتيح الشر على يديه»، وهذا احلديث 
املبارك يبني لنا أن الكفوف التي تغلق 
أبواب الشر، وتفتح أبواب اخلير، لها 
النجاح والفوز والربح، وأن الكفوف 
التي تفتح أبواب الشر وتغلق أبواب 

كثيرا ما حاصرت الرمال الزاحفة 
(السافي) الطرق الرئيسية في الكويت، 
والتي تتسبب بني احلني واآلخر بدفن 
أجزاء كبيرة من الطرق وتسببت في 
إغالق الكثير منها، وتعطيل حركة السير، 
وتؤدي إلى احلوادث وانقالب عدد من 
السيارات بسبب ذلك. في حني بات الفتا 
أن هناك جتاهال حلل مشكلة السافي 
املتكررة من قبل اجلهات املعنية بشكل 
جذري. فقبل شهر قرأت خبرا في إحدى 
الصحف احمللية تضمن أن الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري قامت بإزالة ما بني 
٨٠ و٩٠٪ من «السافي» الذي جتمع على 

طريق الوفرة.
واهللا إنه أمر مخجل عندما يعلن عن 
إزالة ما بني ٨٠ و٩٠٪ وكأنه مت حتقيق 
إجناز، وصل بنا احلال إلى أننا مع إزالة 
السافي نستخدم النسب بدال من أن 
يكون ذلك في إجناز املشاريع احليوية 

واملستدامة.
نعم يجب وضع حل جذري لهذه 
املشكلة وتبني حلول مستدامة. بال شك 
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جنحت احلكومــة في إحكام 
قبضتهــا على تطبيــق القانون 
لضمان نزاهة وعدالة سير العملية 
االنتخابية املقبلة، ومن ذلك محاربة 
الفرعيات وتطبيق القانون بوجه 
كل من دعا إلقامتها بعد حتذيرات 

متكررة بتجرمي عملها.
اإلجراءات األخيرة التي قامت 
بها احلكومة ممثلة برئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، وجدت استحسانا 
وقبــوال كبيرين لدى الشــعب 
الكويتي الذي رأى في منعها عدالة 

للجميع.
احلكومة خالل الفترة البسيطة 
من تشــكيلها أصدرت مرسوم 
التصويت بالبطاقة املدنية، كما أن 
احلكومة سعت إلى حتقيق العدالة 
بني املواطنني من خالل ضم املناطق 
اجلديدة إلى جداول االنتخابية، وهو 
ما كنا نتمنى أن نشــاهد إجنازه 
من مجلس األمة، لكن لألسف لم 
يكن ضمن أولويات املجلس خالل 

الفترة السابقة.
ولنزاهــة االنتخابــات أيضا 
قامت احلكومة كذلك بوقف حنفية 
الكثير  انتفع منها  التي  اخلدمات 
من املرشحني في السابق، وحتديدا 
ما كان يحدث قبــل االنتخابات 
من مترير معامالت، خاصة فيما 
يتعلق بالعالج في اخلارج، وكذلك 
التعيينــات والترضيات ببعض 
املناصب القيادية، وبعد اخلطوات 
اإلصالحية مت وقف هذه التجاوزات.
إضافة إلــى ذلك، هناك إجراء 
آخر تشكر عليه احلكومة اجلديدة، 
بفتح أبواب املسؤولني للمواطن من 
دون احلاجة إلى نائب أو مرشح 
أو متنفذ، مما سيقلل من حظوظ 
بعض النواب السابقني الذين وصلوا 

للبرملان بتقدمي اخلدمات.
أخيرا لم يتبق على االنتخابات 
ســوى أيام، ونتمنى من رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، إنهاء أمرين 
العفو وتعيني  مهمني وهما ملف 
القيادات في املناصب الشــاغرة 
مبختلف وزارات الدولة، حتى ال 
يتم استخدام هذه الورقة لتكسبات 
ومساومات سياسية في القادم من 
األيام، وإجبار احلكومة على مطالب 

البعض من أجل كسب تأييدهم.
مــازال هناك وقــت، اقطعوا 
املتمصلحني وال  الطريق علــى 
جتعلوهم يتســيدون املشــهد 
السياسي بهذه امللفات، ومنا إلى 

من يهمه األمر.


