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الشــخص املرن غالبا ما يكون مرضيا عليه من 
اجلميع، إن لم يكن الكل، فاملرونة خلق راق يتعامل بها 
الناس في كل مكان للوصول ألفضل احللول املرضية 
وهي ديدن من يسعى إلى اخلير وصالح ذات البني، 
وعلى العكس من ذلك فالشخص غير املرن يبتعد عنه 

الناس ويتحاشونه وال يتعاملون معه.
ومن هنا أقول ال بد من املرونة في األمور املهمة، 
وال بد من وحدة الكلمــة والصف، وائتالف القلوب 
وصدق النوايا، والســعي نحو ما يعود باخلير على 
اجلميــع فيما يخص مصلحة الوطن، والعاقل من ال 
يستبق األحداث ألنه يعلم أن في التأني السالمة، وأن 
لكل حادث حديثا، وعموما فكثرة االختالف نذر شر، 
وال نريــده لنا، واالتفاق مفاتيح خير، ثم إن اجتماع 
الصف ووحدة الكلمة حماية للوطن، وهللا در املهلب 

حيث يقول:
كونوا جميعا يا بني إذا اعترى

خطــب وال تتفرقــوا آحــادا
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا

وإذا افترقــن تكســرت آحادا
فما دمنا مجتمعني فنحن متآلفون متحابون حتى 
وإن اختلفنا، أما كثرة االختالف واستمراره ففيهما 
ضعف ألمرنا ألنه باعث للفرقة بيننا، ورمبا استغل 
ذلك بعض ضعاف النفوس ممن ال يريد اخلير للكويت 
وأهلها، نحن نعلم أن االختالف ظاهرة صحية وأمر 
طبيعي مادام لم يتجاوز هدفه املنشود، ولم ينحرف 
عن مساره، فنحن نتفق ونختلف على أمور كثيرة، 
وجنتمع كلنا على مصلحة الوطن، وليس ثمة مجموعة 
في هذا األفق الواســع إال وبينها اختالف، ومع ذلك 
يجب أال يغيب عن ذهننا أن لالختالف ثقافة يجب أن 
نفهمها ونسير على ضوئها وننتهجها، وعلينا أيضا 
أال نتجاوزهــا بأي حال من األحوال فلنختلف ولكن 

اختالفا يصب في مصلحة الكويت.
كما أنه ال بــد مما ليس منه بــد، فليتنازل هذا 
الطرف ويتنازل الطرف اآلخر ثم تســير األمور في 
االجتاه الصحيح، فنحن ال نريد وال نتمنى أن تكون 
هنــاك أزمة بني احلكومة ومجلــس األمة، فقد مللنا 
املشاكل واألزمات ورأينا كيف كانت نتائجها سلبية 
على الوطن واملواطن، لذلك نريد للحكومة ومجلس 
األمة أن يتفقــا، ونود لو طوينا صفحة املاضي بكل 
ما فيها من مشــاكل وفتحنا صفحة جديدة عنوانها 

التعاون والتفاهم والنهوض في الكويت.
لذا ال بد من املرونة في التعامل بني مجلس األمة 
واحلكومة كي تسير األمور في االجتاه الصحيح، وال 
بد أيضا من األخذ والرد وأن حتمل احلكومة شــيئا 
ويحمل مجلس األمة شيئا، لنتخطى الصعوبات ونحقق 
أهدافنا التي ننادي بها، فالكويت تستحق منا الكثير، 
وال بد من اإلصالح واملرونة في حل مشاكلنا وصوال 
إلى اتفاق يسير بسفينة الكويت نحو اخلير واألمن 
واألمان، ويكفينا ما قاله صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، من أن املواطن هو 
الشغل الشــاغل للقيادة العليا فعلينا أن نرد التحية 

بأحسن منها. ودمتم ساملني.

مع احتفاالت النصر فــي ٦ أكتوبر ومع التغطية 
اإلعالمية للبطوالت، ماذا عن مشاركة الكويت في هذه 
احلرب ســواء على املستوى العسكري أو السياسي؟ 
وملــاذا لم يقدم اإلعالم تغطية عن مشــاركة الكويت 
لتعرف األجيال حجم املشاركة والتضحيات في هذه 

املعركة التاريخية للعرب؟. 
إن القوات الكويتية التي شــاركت في حرب ١٩٧٣

كانت ذات أداء مشــرف إلــى جانب اجليش املصري 
وسجلوا بطوالت تستحق أن تروى بكل فخر، حيث 
اختلطت الدماء العربية على أرض سيناء كما اختلطت 
بعــد ذلك في حرب حترير الكويــت من براثن الغزو 

العراقي الغاشم. 
ومن حــق كل مواطن كويتــي أن يطالب اإلعالم 
بالتنسيق مع اجليش الكويتي لعمل برنامج خاص عن 
مشاركة جيش الكويت في حرب ١٩٧٣ وإلقاء الضوء 
على التضحيات التي قدموها لتعرف األجيال القادمة أن 
العالقات العربية أكبر من مجرد شعارات وأن الدم العربي 
عندما ميتزج مع بعضه البعض فإنه يصنع املعجزات 
والنصر والكرامة للجميع، وأن بطوالت حرب أكتوبر 
حتققت بتوحد القيم واملعاني األصيلة وروابط الدم بني 
الشعوب الشــقيقة، وهو ما سجله وأثبته التاريخ في 
مواقف متعددة سواء في حرب ١٩٧٣ أو حرب حترير 

الكويت أو غيرها من صور التضامن العربي. 
وإن املتابع ملا حدث من انتصارات في حرب أكتوبر 
وفقا ملا يقدمه اإلعالم بــكل أنواعه فإنها تختلف كل 
عام وسيصعب التعرف على دور اجليوش العربية، إذ 
إن التضحيات لم تكن محدودة في حينها ولدينا جهاز 
إعالمي ســواء بوزارة اإلعالم أو باإلعالم العسكري، 
ويستطيع أن يؤرخ ويقدم لنا رسالة إعالمية واضحة 
عن دور اجليش الكويتي إلى جانب اجليش املصري في 

هذه احلرب والتي مسحت آثار نكسة ١٩٦٧.
وقد شارك اجليش الكويتي بلواء اليرموك املتواجد 
في مصر واستشهد بعض العسكريني الكويتيني في 
هذه اجلبهة، أما على اجلبهة الســورية فقد شــارك 
اجليش بلواء اجلهراء واشتهرت املدفعية الكويتية بدقتها 
ومهارة الرماة الكويتيني ولم تفقد أيا من جنودها في 
هذه اجلبهة، ومن ثــم احتفلت الكويت بعودة القوات 
الكويتية من اجلبهتني إلى أرض الوطن في عام ١٩٧٤. 
وأعتقد أن اجليــش الكويتي مازال محتفظا بهذه 
الذكريــات التاريخية والتي يجب تدريســها لألجيال 
القادمة، ألن حرب أكتوبر تعتبر مثاال للتضامن والتكاتف 
والدفاع العربي املشترك في ظل التحديات السياسية 
واالقتصادية والظروف اإلقليمية والدولية، مما أدى إلى 
حتقيق النصر التاريخي الذي يحفر في ذاكرة كل عربي.

يحتج البعض بإرادة الشعوب 
لدرجة انه يحيل كل مفهوم إلى هذه 
الرغبة ويحتج بها، لكن احلقيقة أن 
اإلرادة الشعبية عبارة تعني موافقة 
أغلبية الشعب على أمر واحد، ومن 
السهولة مبكان ان تتمكن الشعوب 
من التوافــق إذا أدركوا املصلحة 

العامة لوطنهم.
تقاس اإلرادة الشعبية مبقاييس 
واقعية تتناسب مع حقيقتها وليس 
بآراء شخصية وقناعات داخلية، 
فمن السهولة أن يطرح أحدهم رأيا 
ويدعي انه إرادة الشعب وأمنياته 
ولو سألنا أفراد املجتمع عن هذه 
اإلرادة لرأيــت العجب العجاب.. 
أن الكم األكبر من الشــعب يقدر 
تنازالت احلكومة وتعاملها معه، 
لذا يجب التعامل باملثل فال بد أن 
يفتح أعضاء وممثلو األمة صفحة 
جديدة وااللتزام بالعفو عند املقدرة، 
فنسيان املاضي جزء من التسامح 
املطلوب واملغفرة الصحيحة، ولو 
مت ذلك لوجدت رجاال يقوم عليهم 

بناء الوطن.

إلى  في مقال ســابق تطرقنا 
التشكيل احلكومي اجلديد املرتقب 
بعد تكليف سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح برئاســة مجلس 
الوزراء، وأشرنا إلى أن ما نتمناه 
من سموه هو رد التحية للشعب 
الوفي في اختيار أعضاء احلكومة 
اجلديدة والتي جاء تشكيلها بصفة 
االستعجال بعد ساعات من التكليف، 
وفي ســابقة تاريخية وقبل أداء 
القســم بدأت االعتذارات تتوالى، 
أولها كان للوزيــر احمللل، وهي 
الشــرارة األولى التي أعلنت عن 
بداية األزمة، زامنها كذلك رفض 
شعبي ونيابي لبعض عناصر هذه 
التشكيلة، إذ رأى البعض أنها ال 
تلبي تطلعــات وطموح املواطنني 
الذين يأملــون أن تكون حكومة 

متوافقة مع مخرجاتهم النيابية.
بنظرة القائد، وبخطوة شجاعة 
تسجل في التاريخ السياسي لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، أرجأ مراسم 
أداء احلكومة لليمني الدستورية إلى 
وقت الحق حتى يتسنى له معاجلة 
الوضع واخلروج بتشكيلة تتوافق 
مع مخرجات الشــعب الذين لبوا 
نداء القيادة السياســية في إعادة 

تصحيح املسار السياسي. 
املأمــول من ســمو الرئيس 
خالل الساعات القادمة التريث في 
االختيار، ونتمنى أن يكون التشكيل 
اجلديــد بعيدا عــن احملاصصة 
والترضيات ليعني سموه في حتقيق 

اإلصالح الذي ينتظره الشعب.
اللجــان املختصة  يجب على 
بفحص كشوف املرشحني للمنصب 
الوزاري متحيــص ملفاتهم قبل 
اعتمــاد اختيارهــم والتأكد من 
كفاءتهــم ومواقفهم بخصوص 
القضايا الشــعبية، حتى نتجنب 
مستقبال الدخول مرة أخرى في 

تأزمي العالقة بني السلطتني.
مازال هناك متسع من الوقت 
ميكنكم خالله حســم أمر إعادة 
التشــكيل، والكويت وهللا احلمد 
تزخر بالكفاءات الوطنية الشــابة 
املتميزة، وإجنازاتهم كفيلة مبنحهم 
الوزارية  املناصب  لتولي  الفرصة 
ليضعوا بصمة في صنع مستقبل 

أفضل للكويت.
اجلميــع يترقــب احلكومة 
اإلصالحية بقيادة سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، خاصة أن 
سموه يحظى بغطاء شعبي داعم 

خلطواته اإلصالحية.
النهج  الرئيس،  أخيرا ســمو 
اإلصالحي في االنطالق بحكومة 
قادرة علــى حل األزمات، وهناك 
إلى تعاون  ملفات عالقة بحاجــة 
التنفيذية والتشريعية  السلطتني 
إن االختيار  لذلك نقــول  حللها، 
الصحيــح هــو مفتــاح النجاح 

واإلجناز.

املستقبل اإلصالحيني.
اإلدارة اجلامعية  وقد احتضنــت 
الدفعة  الذين يشكلون  الشباب  هؤالء 
األولى للعهد اإلصالحي اجلديد القادم 
وما هي سوى بضع سنني وسيخرج 
هؤالء الشــباب لسوق العمل يشقون 
طريق اإلبداع واإلنتاج وقد مهدت اإلدارة 
اجلامعية الطريق لهم وصقلت مواهبهم 
وأعطتهم مزيدا من الثقة في أنفسهم 
وغرســت فيهم أن غدا أجمل بكويت 
جديدة هم صناعها وهم أبطالها وهم 

مستثمروها.
وتضافــرت اجلهود مــع اإلدارة 
اجلامعية في سبيل تذليل الصعاب أمام 
الطلبة وحل جميع مشاكلهم والتركيز 
على دورهم الفعال غدا في إعادة الكويت 
عروسا لألجيال عندما يعمل كل واحد 
منهم في حب وإخالص وعدالة وإعطاء 
كل ذي حق حقه بعيدا عن الواســطة 
وبعيدا عن العاطفة وبعيدا عن املجاملة.

حتصيل الكهربــاء وإدخال القراءات، 
مبنى احلكومة مول بالكامل، خدمات 
وزارة العدل، اإلفراج اجلمركي للموانئ، 
خدمات البريد بأنواعها، القوى العاملة 

(دعم العمالة) وغيرها كثير.
كل تلك املؤسســات باإلمكان أن 
تعمل إلى الســاعة العاشرة ليال على 
ســبيل املثال وتخفض الضغط على 
فترات الصباح، أعلم أن هناك بعض 
األمور حتولت إلــى خدمات أونالين 
خصوصا الدفع، ولكن ليس كل شيء 
فهناك الكثير مــن األمور التي ال بد 
لها من دورة مستندية وورق، عندكم 
عاطلون وعندكــم ميزانية وعندكم 
مواطنون كثــر يفضلون العمل ليال 
على االســتيقاظ صباحا واملعاناة مع 
هذا االزدحام، املسألة حتتاج منكم إلى 
شجاعة القرار وتوقيع مسؤول كبير، 
وربي يصلح احلال من قبل ومن بعد، 

وفي اخلتام سالم.

اإلصالح بعبارة هزت أركان الفســاد 
بإحالة كل وزير يستقبل النواب لتمرير 
معامالت مخالفة إلى «نزاهة» آمرا إياهم 

بفتح مكاتبهم واستقبال املواطنني. 
استقبال قادة املستقبل اإلصالحيني: ومع أحداث 
االنتفاضة اإلصالحية استقبلت جامعة 
الكويت الطلبة املستجدين للعام الدراسي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣م الذيــن يشــكلون قادة 

واملقيم، إذ ال داعي لالزدحام الصباحي 
إلنهاء املعامالت أو املراجعات.

إدارة اجلوازات  املرور،  خذ مثال: 
واجلنســية، خدمات البطاقة املدنية، 
مكاتــب خدمة املواطن، مراكز فحص 
العمالة الوافدة (اخلدم)، إدارة تصاريح 
العمــل للشــؤون، إدارة التوثيق في 
اخلارجية، التأمينات وإصدار الشهادات، 

وإدراك خطورة الفساد اإلداري الذي 
يبــدأ بالتعصب للطائفــة أو للقبيلة 
وينتهي بالقضاء على الطموحات واآلمال 
واألمنيات ليصبح الفساد اإلداري البوابة 

األولى لقتل األوطان.
ثم شهدت الكويت تولي سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح منصب 
رئاسة مجلس الوزراء، وقد بدأ مشوار 

وتغيير ساعات الدوامات حلول ال بأس 
بها، الشوارع التي تتوسع ستمتلئ هي 
األخرى بالسيارات في النهاية، سرحت 
في خيالي ماذا لو كنت أنا (مسؤوال) 
كبيرا وبيدي سلطات نافذة، ماذا كنت 
فاعال، كنت على األقل اعتمد نظام ثالث 
مناوبات عمل (شفتات) على كل هيئة 
أو وزارة أو مؤسســة تخدم املواطن 

استقبلت جامعة الكويت في اخلامس 
والعشرين من سبتمبر من هذا العام 
الفصــل األول  الطلبة املســتجدين 
الدفعة  ٢٠٢٣/٢٠٢٢م والذين يشكلون 
األولى من اإلصالحيني الذين ينتظرهم 
الوطن بفارغ الصبر ليكون امللتقى بعد 

أربع سنني فوق هامات الوطن.
الكويت تنتفض إصالحيًا: فقد تزامنت ظروف 
اإلصالح مع العام الدراســي اجلديد، 
وشــهدت الكويت انتفاضة إصالحية 
بدأت بخطاب صاحب الســمو األمير 
الصباح،  الشيخ نواف األحمد اجلابر 
حفظه اهللا ورعاه، والذي ألقاه نيابة عن 
سموه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا، في 
الثاني العشــرين من يونيو لهذا العام 
٢٠٢٢، أعلن فيه سموه حل مجلس األمة 

واللجوء إلى الشعب.
وهو خطاب يتعلم منه الطالب بداية 
اإلصالح وكيفية شــق طريق التقدم 

وأنا على باب املدرسة أنتظر أطفالي 
الصغار في نهاية يوم دراسي طويل 
ومتعب، وبسبب انزعاجي من الزحام 
املروري ثقيل الدم هذا وما يصاحبه 
من ضوضاء وتلوث بصري، قررت أن 
أعد حسبة بسيطة لعدد الساعات التي 
قضيتها في هذا الزحام. في مشوار 
املدرسة الصباحي وبعد الظهر، طريق 
املدرسة فقط، وقد انبهرت ملا عرفت 
أنني قضيت شهرا ونصف الشهر من 
السنة املاضية، من عمري أنا، في زحام 
مشوار املدرسة اليومي فقط، تصوروا.

كم أكره هذا االزدحام، الذي يأخذ 
من عمري وعمر أطفالي كل يوم، أنا 
وغيري من املواطنني، ألننا نتحمل هذا 
اجلهد واملشقة كل يوم، وخطر على 
بالي سؤال: هل فكر أحد من املسؤولني 
في حلول لهذه املشكلة، أم أن تساهيل 
الطرق واملرور لها حسبة أخرى عندهم؟.
الشوارع  املرنة وتوسعة  البصمة 

كالم من القلب

زحمة مرور
د.عبدالرحمن عادل العيسى

تطوير التعليم

جامعة الكويت 
تستقبل الدفعة األولى 

من اإلصالحيني
د.نورة املليفي

مشكلة االزدحام املروري من خالل مقال 
حررته حتت عنوان «االزدحام املروري.. 
األضرار اجلســيمة في ظل اجلائحة» 
نشر في جريدة «األنباء».. يوم الثالثاء 
٢٠٢١/٤/٦.. ومن التوصيات أشرت إلى 
ضرورة االســتعانة باخلبرات لهندسة 
الطرق احلديثة مبعايير عاملية، إلى جانب 
السكانية في  التركيبة  ضرورة تعديل 
البالد أحــد امللفــات املصيرية حلياة 
املواطن الكويتي، مما يسمح له باستخدام 
خدمات مرافق الدولة بســهولة ويسر 
دون الشعور بالتضييق علينا، وبالتالي 
الترحيب الكويتي بكل وافد حتتاج إليه 
الدولة، وال يقع وجوده حتت بند العمالة 

الهامشية.
واليوم.. أدعو إلى تطبيق احللول مبا 
أشرت إليه سابقا بتطبيق النصف ساعة 
التي ستكون الفارقة في حياة العاملني 
في املدارس ومؤسسات الدولة وطلبتنا 
إلى مدارســهم وجامعاتهم  املتوجهني 
ومراكز أعمالهم، وفي مشهد االزدحام 
املروري في الدولة.. لتطبق نظرية النصف 
ســاعة حتت عنوان «الدوام املرن» أو 

«البصمة املرنة».

الذين يتأخرون  املوظفني  تنسف عذر 
عن مقار أعمالهم، بأنهم كانوا يقومون 

بتوصيل أبنائهم إلى املدارس.
وفــي مقال ســابق حتــت عنوان 
«مستشفى اجلهراء اجلديد.. ومشكلة 
االزدحام املروري» نشــر في جريدة 
«األنباء» الكويتية يوم األربعاء ٢٠١٨/٤/٧.. 
أبديت وجهة نظري في احلل ملشــكلة 
االزدحام املروري حتى توجهت برسالة 
ملعاجلة رخص القيادة التي يحصل عليها 
الوافدون من خالل التحايل واحملسوبية 
والواسطة، وأرفقت بعض التوصيات حلل 

مليارات دوالر سنويا.
وفي مقال آخر كتبته حتت عنوان 
«نصف ساعة فارقة» نشر في جريدة 
«األنباء» الغراء يوم اخلميس ٢٠١٤/٩/٤.. 
ذكرت فيه أهمية النصف ساعة الفارقة 
في حياة الطلبة خالل اليوم الدراسي، 
على أن يتم تقدمي دوام املدارس نصف 
ساعة فقط، وشرحت بطريقة عملية أن 
هذه النصف ســاعة ميكن أن تغير من 
أشياء كثيرة، بدءا من زيادة التحصيل 
العلمي والقضاء ولو جزئيا على ظاهرة 
االزدحام املروري الصباحي واألهم أنها 

للحد من  املطروحة  الرؤى  تتقارب 
مشــكلة االزدحام املروري على طاولة 
رئاســة مجلس الــوزراء في احلكومة 
الســابقة منذ عدة أشهر، وتوالى طرح 
اآلراء املوجبــة للحلــول حتت عنوان 
«الدوام املرن» وتطبيقه مع دخول العودة 
الشاملة للمدارس، ولذلك وجب التذكير 
بأن املشكلة املرورية ليست وليدة األعوام 
السابقة، بل تلك املشكلة ستقارب العقد أو 
أكثر في ظل الظروف واألسباب الواقعية 

والدراسات واإلستراتيجيات املعطلة.
وال بد لي أن أعود بالزمن وكنت قد 
كتبت مقالة حتت عنوان «ساعة بثالثة 
ماليني دينار» نشرت في جريدة «األنباء» 
الكويتية في العدد الصادر يوم السبت 
٢٠١٤/١١/٨.. وعرضت فيها اإلحصائيات 
التي تشير إلى اخلسائر التي تتكبدها 
الدولة سنويا ووفق الدراسة التخمينية 
لــوزارة الداخلية آنــذاك.. بلغت كلفة 
االزدحام املروري في الكويت ما يفوق 
أربعــة مليارات دوالر ســنويا، بينما 
وصلت كلفة املشكالت املرورية املتمثلة 
باحلوادث والتلوث البيئي والضوضاء 
حسب املواصفات العاملية إلى نحو ثالثة 

سلطنة حرف

النصف ساعة.. 
و«الدوام املرن»

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ال نريد التخبــط في القرارات، 
لتشجيع املبادرين باملشاريع الصغيرة 
واملتوســطة كالبقاالت املنتشــرة 
بالطرقــات أو عربــات املأكوالت، 
وبالنهاية يقوم هنــدي على مدار 
اليوم بالبيع بعشرة دنانير ويكون 

مصير املبادرين السجن بعد ذلك.
يجب مشاركة اجلميع في إنقاذ 
الشــعب  الكويــت، وعلى ممثلي 
التعاون معا وكل جهات  واحلكومة 
الدولة، السيما غرفة التجارة وجامعة 

الكويت وجمعيات النفع العام.
اجلميــع متفائــل باخلطوات 
اإليجابية لسمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، وعلى أعضاء مجلس 
أمة ٢٠٢٢ التريث قليال حتى ال ندخل 

في مأزق دستوري.
أخيرا، الكويت بحاجة إلى خطة 

إنقاذ وطنية.

الكويت ال تخلو من كوادر وطنية 
متميزة، ويجب أن تكون االستفادة 
منها بعيدا عن املصالح الشخصية 
سواء من احلكومة أو البرملان، والنهج 
اجلديد يجب أن يالئم التعاون بني 
التشــريعية والتنفيذية  السلطتني 

إلنقاذ الكويت.

والعالــم من خالل البنــك الدولي 
لشــخصية احترمها وقدرها دول 
العالم الغربي واألوروبي واآلسيوي 
مثل د.ميرزا حســن وشخصيات 
وطنية أخرى تألألت أسماؤهم دوليا 
وحصلوا على دروع وشهادات تقدير 

عاملية؟

أيــن دور القطاع احلكومي في 
املشاركة مع القطاع اخلاص بالنهضة 
العمرانية في بناء املدن اإلســكانية 
والترفيهيــة واملجمعات ذات النفع 
الكبيرة  العام مثل مراكز التسويق 
والفنادق، وإنشاء شركات مساهمة 
كويتية وعاملية عمالقة تعود باملنفعة 
علــى الكويت وتوظيــف الكوادر 

الوطنية.
متى نصبح دولة سياحية كباقي 
الدول؟ ومتى نستفيد من الوافدين 
ونفهــم أن وجودهم إضافة للدخل 
اقتصاديا واالستثمار بهم  القومي 
منفعة لالستهالك احمللي كدبي وسائر 
الدول؟ إلى متى تظل نظرتنا محدودة؟

أين دور وزارة التخطيط وجامعة 
الكويت في رسم خطة شاملة لنهضة 
الكويت؟ ملاذا ال تســتعني احلكومة 
بكوادرها الوطنية التي مثلت الكويت 

للود قضية

خطة إنقاذ

engmahrasheed@gmail.com م.محمود علي رشيد

ال بد مما ليس منه بد

احتفال نصر أكتوبر

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

ألم وأمل

د.هند الشومر


