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اليوم العاملي 
للعصا البيضاء

ألم وأمل

د.هند الشومر

نكره املوت ومنقته وال نحب لقاءه، وهذه طبيعة البشر ألننا 
ال نعرف ما وراء املوت، ومع ذلك فاملوت حقيقة واقعة ال بد منها، 
نراها كل يوم بأم أعيننا لعلنا نستكني ونرعوي، ونستعد لهذا 
اليوم، فرحم يدفع وأرض تبلع، واحلمد هللا أن رحمته ســبقت 
غضبه، واحلق ان فراق األحبة ليس باألمر الســهل، بل هو أمر 
شديد وشعور مؤلم يدمي قلوبنا ويبكي عيوننا، وكم من عزيز 
غال ودعناه وذهبنا عنه بعيدا ثــم تركناه وعمله، ونحن على 
األثــر بهم الحقون، واملوت هو األمر الذي ال حيلة فيه، وال راد 

له شئنا ذلك أم أبينا.
وواهللا إن لفراق األحبة لذعة في حنايا النفس ولوعة وحسرة، 
حتى ان لســان املرء يعجز عن وصــف ما يعانيه أو يعبر عما 
بداخلــه، التعبير من حزن دفني، فكل الكلمات والعبارات تعجز 
عن وصف ما ينتابنا، ولكنها سنة اهللا تعالى وقضاؤه في خلقه، 
وباألمس فارقنا العم العزيز جاســم محمد احمليسن احلبشي، 
وهذا الرجل له مكانة كبيرة في نفوســنا، وهو أيضا من كبار 
رجال اجلهراء ووجهائهم، أهل احلكمة والدراية والبصيرة والرأي 
الثاقب، وليس هذا األمر بغريب عليه، فقد شب وترعرع في بيت 
والده احملسن الكرمي محمد احمليسن رحمه اهللا تعالى، شجرة 
اخلير الوارفة الظالل الطيبة األغصان فكان كقول املتوكل الليثي:

لســنا وإن أحســابنا كرمــت
يومــا علــى األحســاب نتكل 

أوائلنــا نبنــي كمــا كانــت 
تبنــي ونفعــل مثلمــا فعلوا

هكذا كان أبوحمــد، رحمه اهللا وغفر له، عرفناه منذ فتحنا 
عيوننا على الدنيا، مفتاحا للخير مغالقا للشر، حدبا على أهله 
وأصحابه، محبا للجميع ومتواصال معهم، شديد احلب لقريته 
ووطنه، سريع اخلطى إلى فعل اخلير، برا أريحيا متسامحا ألوفا 
عطوفا، جمعتنا به األلفة واحملبة وحسن اجليرة، فكان كبيرنا 
الذي عليه املعول بعد اهللا تعالى في أمورنا املهمة، نستشــيره 

ويبدي لنا رأيه فنأخذ به.
نعم لقد فقدنا شخصا عزيزا غاليا كان ديدنه يجمع وال يفرق، 
صاحب قلب كبير لم نكن نستغني عنه في جل أمورنا، يعطي 
وال يأخذ بطيب نفس، له في كل طرق اخلير سبيل، إن أردته أخا 
فهو األخ الصادق، وإن أردته عما فهو العم الذي ال تستغني عنه 
عاش حرا كرميا نبيال، ومات مأسوفا عليه، واحلمد هللا أن أبناءه 
سائرون على هديه بإذن اهللا متمسكون بنهجه، وهللا در القائل:

فهــل مــن خالــد أمــا هلكنا 
وهل في املــوت بني الناس عار

ودمتم ساملني.

نعيش في زمن تطغى عليه كثرة التقلبات والتغييرات، في 
مختلف النواحي واملجاالت، وانعدمت العديد من القيم، وتقهقرت 
الكثير من املبادئ، كما أن نسبة من املفاهيم تبدلت واضطربت 
حتى تكرست حالة أصبحت سمة ظاهرة في العديد من املجتمعات، 
وتفاقمت يوما بعد يوم، وأخذت العديد من الصور واألشكال، 

لتصبح سمة من سمات احلياة.
تــكاد تكون «الوصولية» من أخطــر وأفتك األمراض، التي 
من شــأنها االعتالء على حساب الفتك باملصلحة العامة للدول 
واملجتمعات والشعوب وحتى األسرة من قبل مجموعة أشخاص 

مصابني بالتلون والوصولية.
الثبات على القيم واملبادئ والثوابت، وعدم التقلب والتأرجح 
والتلون، مهما كانت الظروف قاهرة واألمواج كبيرة، هذا األمر 
ينبع من أعماق شــخص متيقن حق اليقني بأن النفع والضرر 
والرزق واحلياة بيد اهللا تعالى وحده ال شــريك له، لذلك جتده 
ثابت املوقف واضح املبدأ، وهم لألســف قلــة قليلة في زمان 

الفنت واملغريات.
كم نحن بحاجة في زمن الفنت للثبات على املبدأ، واالستقامة 
على القيم، ورسوخ العقيدة، ودوام النهج السديد، فهي احلصانة 
من التلون واالنتــكاس واملراوغة، ومصدر القبول واالنتصار 
في محيط الشخص وتأييده ودعم مواقفه والدفاع عنه، أما عن 
الشخص الوصولي الذي يسعى لتحقيق أهدافه، والوصول لغاياته 
ومصاحله، وإن كانت على حساب اآلخرين ومصاحلهم، وذلك 
باستخدامه جلميع الوسائل املشروعة وغير املشروعة، حتى لو 
وضع يده بيد الشيطان، وشعاره قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة» 
جتده بعد فترة وجيزة من الزمن يصبح منبوذا وحيدا ال يلقى 

قبوال بني محيطه، ليس حوله غير التبع املستفيدين.
وللوصولي العديد من املظاهر واألشكال والهيئات، تختلف 
من بيئة لبيئة، ومن زمن آلخر، وبحســب األحوال واملعطيات، 
واقتنــاص الفرص واملتغيرات، وقد يشــترك بأكثر من مظهر 
ويفتــرق مع غيره بهيئات أخرى، واملعيار هنا الذي يحدد ذلك 
هو الوسائل واملصالح واملطامع التي يستغلها للوصول لطموحاته 

ولتسلق املناصب والوجاهات.
قد يتصف بالوصولية كثيرون، أشخاص أو مجموعات أو 
تكتالت، وميكن التقاء مصالح عدد من الوصوليني واالنتهازيني 
من مختلف التوجهات، فبعضهم إسالمي أو علماني أو طائفي، 
وقــد يكون أيضا بينهم مثقف أو كاتب أو شــاعر أو فنان أو 
رياضي أو إعالمي أو قانوني، فجميع مفاصل املجتمع معرضة 

للسقوط في شباك هذا املرض الفتاك.
الشخصية الوصولية مستعدة للتخلي عن القيم واملبادئ، 
والتقولــب بقوالب جديدة حتى لو تنافت مع مفاهيمه، والتأطر 
بإطار جديد، وبارعة فــي االنتقال من مركب إلى آخر حتى لو 
لم يكن بينهم إال فاصل زمني بسيط أو حدث أو موجة جديدة، 
وبالتالي يتيح لنفسه استخدام أساليب النفاق والتملق والتزلف، 
لكسب الود، وهو بداخله يعلم أنه منبوذ، ال وجه له أمام محيطه، 
ويقوم مضطرا بذلك سعيا لتحقيق أهدافه وغاياته ومصاحله، 
بأية صورة ووسيلة مشروعة أم ال، ويستثمر عالقته باآلخرين 
ونفوذه حتى لو كانت على حساب مبادئه، وعمقه املجتمعي حتى 
لو تعارض مع ثوابته وسلوكه، بل حتى لو كانت على حساب الدين 
والقيم، أضف إلى ذلك سياســة التدليس واالنتهازية للوصول 

إلى القمة على حساب جراحات وآالم اآلخرين!
الوصولي ليــس له مبدأ ثابت وال طريق واضح، يتلون كما 
تتلون احلرباء، مع متيــزه باللعب في العبارات والتناقض في 
التصريحات، واالضطراب في املواقف، فهو مع الريح والسائد 
والغالب، موقفه متذبذب ال يستقر إال وفق هواه ونظرته القاصرة 

املصلحية.
والطامة الكبرى هنا التي تبقى وتطيل في وجود الوصولي 
هم املصفقون املطبلون املوافقون بكل شيء علموا أو ال يعلمون! 
الذين لوالهم لسقط في ثوان وفي أول مواجهة وموقف متناقض.
وقد يكون الوصولي في منصب أو مركز مرموق، وهذا أمر 
مؤسف منتشر في هذا الزمان، وقد يكون الثابت صاحب املبدأ 
معزوال مهجورا، إال أن األهم في األمر أن كال منهم يعرف قيمته 

في ذاته وهي الباقية واألهم.
دمتم بخير وسالم.

للعصا  العاملي  اليــوم  يقام 
البيضــاء في ١٥ أكتوبر من كل 
عام ويهدف إلى تشــجيع ذوي 
اإلعاقة البصرية على استخدام 
العصا البيضاء وســيلة للتنقل 
واحلركــة والتوجــه ويهدف 
االحتفال بهذا اليوم إلى نشــر 
الوعي بحقوق املكفوفني ومناقشة 
العزل االجتماعي الذي يتعرضون 
له وبث التوعية وإرشــاد أفراد 
املجتمع بكيفية مساعدة الكفيف 
في عبور الشــوارع. إن اليوم 
العاملي للعصا البيضاء ال يعنى 
باملكفوفني فقط ولكنه يشــمل 
ضعــاف النظر أو من ميتلكون 
أعينهم تعوقهم من  عاهات في 
الرؤية ممــا يجعلهم يحملون 

العصا البيضاء.
إن العصا التــي يفضل أن 
تكون بيضاء يستخدمها الكفيف 
ملعرفة إن كان الطريق خاليا أم به 
عقبات من خالل حتريكها أمامه 
أثناء احلركة  وميينا ويســارا 
انتبــاه اآلخرين  للفت  وتكون 
إلى أن حاملها عاجز عن الرؤية 
وكذلك فهي ترمز إلى االستقاللية.

وتصنــع العصــا البيضاء 
عادة من معــدن خفيف الوزن 
البالستيك من مجموعة  أو من 
من الوصالت ليسهل طيها عند 
عدم احلاجة لها، وفي السنوات 
األخيرة ظهــرت بعض األنواع 
املزودة بحساســات إلكترونية 
لتنبيه املســتخدم عند وجود 

عوائق مادية في طريقه.
ومت االحتفال بهذا اليوم أول 
مرة في أميركا عام ١٩٦٤، حيث 
قام الكونغرس األميركي بتوقيع 
قرار قبل موعد اليوم العاملي بـ ١٠

أيام تقريبا ينص على اعتبار هذا 
التاريخ هو اليوم العاملي للعصا 
البيضاء وقام الرئيس األميركي 
ليندون جونسون باملوافقة عليه 
خالل ســاعات من اإلعالن عنه 
ولكن في عام ٢٠١١ قام الرئيس 
األميركي باراك أوباما بتغيير اسم 
هذا اليوم إلى «يوم املساواة بني 

األميركيني املكفوفني».
أن  اليوم  ومن فعاليات هذا 
املبصرين يشــاركون إخوانهم 
املكفوفني في الســير ملسافات 
محددة بالعصــا البيضاء وهم 
يغمضون عيونهم ملعرفة معاناة 
املكفوفني التي يواجهونها أثناء 
حتركهم وكذلك تتم مشــاركة 
األلعــاب اخلاصــة باملكفوفني 
لتتســاوى األمور فــي اللعب. 
الى تقليل  اليــوم  ويهدف هذا 
نظرة العطف من املبصرين ناحية 
املكفوفني وجعل األصحاء أكثر 
تعاونا مع املكفوفني في احلياة 
اليومية بدون تلك النظرة باإلضافة 
إلى حمد اهللا على نعمة البصر.

إن هذا اليوم يعتبر رســالة 
واضحة للمجتمعات التباع قواعد 
املكفوفني وتقدمي  التعامل مــع 
املساعدة لهم في الطريق أو في 
العامة لتشجيعهم على  املرافق 
االنخراط في املجتمعات بشكل 

واسع.

وغيرها للتطوير الثقافي وجلان من 
هنا وهناك وأسماء مكررة مستحوذة 
ومهيمنة على ثقافتنا والنتيجة فقدنا 
ثقافتنا وهويتنا! الشباب ماذا أعددمت 
لهم؟ مراكز مهجورة وبرامج عفى 
عليها «مو زمن األزمنة طال عمرك»! 
اســتراتيجيات واجتماعــات وما 
النتيجة: محلك سر للمواطن والوطن.
٭ الصحة: نعــم توجد مبان ومراكز 
على أعلى املســتوى ولكن أين الـ 
Staf الطبي؟ بل أين األجهزة املتطورة 
لتلك املباني املتطورة في العمران؟ 
بل أين التمريض؟ الصحة ليســت 
مببــان! الصحة بالكــوادر الطبية 
الكوادر  واألجهزة احلديثة وأيضا 
التمريضية، الصحة تاج على رأس 

املواطن يا وطن.
٭ مسك اخلتام: ماذا يريد املواطن من 
املواطن؟ نريد وطنا يرتقي باملواطن 
لكي يقدر املواطن بتطوير وطنه... 

واهللا من وراء القصد.

الغرض املطلوب منها وهو تلمس 
حاجة املواطنني وحل املعوقات التي 
تواجههم في الدوائر احلكومية. هذا 
التلمس يحتاج من اجلهات احلكومية 
التعاون لتنفيذ الرغبة السامية بتلبية 
احتياجات املواطنني التي يجب أن 
تكون ليس فقط بتسلم الشكوى 
بالبحث والســعي حللها  وإمنــا 
املشاكل  إلى  واالستماع عن قرب 
التي يعاني منها املواطنون في هذه 
اجلهات ومعرفة املتسبب في تعطيل 

مصالح العباد.
أخيرا نتمنى من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح أن يواصل جهوده 
لتحفيز اجلهات احلكومية املختلفة 
لتنفيذ نهجــه اإلصالحي واتباع 
سياســة الباب املفتوح من جميع 
الــوزراء مثلما كان معموال به في 
احلكومة املستقيلة وتذليل جميع 
العقبات التي تواجه املواطن بتواصله 
املباشر مع القياديني بدون وسيط أو 
واسطة مع استمرار منع استقبال 
النواب فــي مكاتب الوزراء، حتى 
يحصل اجلميع على حقوقهم دون 
محسوبية أو تكسب على مصلحة 

الوطن واملواطن.

من البناء احلديث! فما ذنب املواطن 
يا وطن؟ 

٭ االرتقاء الداخلــي: اإلعالم والثقافة 
والشباب أين تركيزها على االرتقاء 
بجيل املستقبل؟! فكثير مما يقدم 
برامج باهتــة «Copycat» وبعضها 
مأخوذ عــن برامج وقنوات أخرى 
وعند البحث عــن هويتنا في تلك 
البرامج ال جتدها! دورات للطفولة 

والــوكالء فــي بعــض اجلهات 
احلكومية لــم يفتحوا مكاتبهم أو 
نافذة الشكاوى حتى يوم استقالة 
احلكومة، رغم ذلك لم نسمع عن 
محاسبة لهؤالء رغم شكاوى الناس 
املتكررة خصوصا في بعض وزارات 

اخلدمات.
يجــب على املســؤولني إعادة 
النظر في آلية عمل اجلهاز املعني 
بتلقي شكاوى املواطنني وذلك من 
خالل التواصل املباشر مع أصحابها 
بدال من تراكمها بهذا الشكل، ودون 
حلــول تذكر علما بــأن الطريقة 
الوحيدة إليصال تلك الشــكاوى 
هي قنوات التواصل التي ال تؤدي 

يسمع لنداء املواطن؟.
٭ التطوير: حدث وال حرج! إلى متى 
شوارعنا متعرجة ومتهالكة! جسور 
شــيدت ولكن أرضيتهــا وبنيتها 
التحتية ال حتمل أي صورة جمالية 
في التطويــر ال جمالي وال بنائي! 
زحمة مركبات في شــوارع ضيقة 
ال متتلك مخارج وال منافذ لتسهيل 
السير! تخطيط ال ميتلك أي صورة 

ووجب علينا إيصالها إلى املعنني في 
مكتب سموه خصوصا املسؤولني 
عن تلقي شــكاوى املواطنني عبر 
رقم التواصل الواتســاب ألنه من 
غير املعقول أن يتم تســجيل كل 
بيانات املواطن وموضوع الشكوى 
ورقم الهاتف إضافة إلى الرقم املدني 
عبر صفحة الواتساب، وبعدها تأتي 
رســالة موحدة عبر الرد اآللي مت 
تسلم الرسالة وســيتم التواصل 
ولكن دون جــدوى أو أي اهتمام 
أو استفسار  باتصال الحق  يذكر 

عن الشكوى من باب التواصل.
هل يعلم املســؤولون عن هذه 
القنوات أن هنــاك بعض الوزراء 

بعيدا عن كل من السلطة التنفيذية 
السؤال  التشريعية يبقى  والسلطة 
الذي يجب أن ينتبهوا إليه هو: ماذا 

يريد املواطن؟
٭ التعليم والتربية والبحث العلمي: املواطن 
يريد العديد من تلك الركائز الثالثية 
التي هي باألساس بناء املجتمع ونواة 
املواطن واملواطنة، مدارس جديدة 
للطلبة وجامعات متطورة للدارسني 
بها وصفوف وقاعات لالســتخدام 
اآلدمي ودعم من املسؤولني عن البحث 
العلمي لباحث العلم.. ذلك ما يريده 

املواطن من الوطن.
٭ أمــن وأمان: ســئمنا مــن جملة 
«املخدرات» هي الســبب! مللنا من 
مقولــة «مريض نفســياً»! أصبح 
اخلوف يكمن في قلوبنا من كثرة 
احلوادث واملشاجرات! مللنا من حلم 
التكويــت الذي إلى اآلن لم نره في 
واقعنا! أصابنا الضجر من قضية 
«غير محددي اجلنسية»! فهل الوطن 

فتح قنوات تواصل الستقبال 
املواطنني خطوة  شكاوى ومظالم 
في االجتاه الصحيح تسجل لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح.
وقد نالت هذه البادرة استحسان 
املواطنني، وحصلت على إشــادة 
وثناء كبيرين في مواقع التواصل 
االجتماعي وقت تنفيذها على أرض 

الواقع.
سياسة األبواب املغلقة وتفشي 
الواسطة في معظم اجلهات احلكومية 
كانت املشكلة األساسية التي يعاني 
منها املواطنون والتي حرم بسببها 
الكثير من احلصول على حقوقهم 
أو إيصال كلمتهم، وكل ذلك بسبب 
نفوذ الواسطة، واملزاجية التي كانت 
مفروضة من قبل بعض املسؤولني 
في ذلك الوقت ممن يبحثون عن 
التكسب من أجل البقاء في املنصب، 
الوزراء مشــكورا شعر  مجلس 
مبعانــاة املواطن، وخصص على 
الفور قنوات للتواصل مع املواطنني 
لبحث قضاياهم التي يعانون منها 
متهيدا إليجاد احللول املناسبة لها، 
ولكن مع هذه التسهيالت أن هناك 
مشكلة مازال يعاني منها املواطنون 

في حديث مع طبيبة كويتية تعمل في أحد املستشفيات 
احلكومية صباحا، وفي عيادة مبستشفى خاص مساء، تطرقنا 
إلى جتربتها في املستشفيات اخلاصة، حتى وصلنا باحلديث 
إلى املطالبــات اخلاصة باملرضى ممن يحملون وثائق تأمني 
صحي لتغطية بعض احلاالت املرضية مع شركات التأمني، 
وعن رفض الشركات لبعض الفحوصات، وإصرار شركات 
التأمني على التــدرج بالفحوصات الصحية وانتظار ظهور 

النتائج األولية، ومن ثم النظر في أي إجراءات إضافية.
وقد عقبت الدكتورة قائلة: «من يومها تعلمت أال أطلب جميع 
الفحوص املخبرية أو األشعات من مراجعّي في املستشفيات 
احلكومية، ففي كثيــر من األحيان تدل النتائج األولية على 
انعدام احلاجة للتوســع بطلب تلك الفحوص، فبذلك وفرت 
على الدولة تكاليف لتلك الفحوص، وحتى ال أعرض املريض 
لنوبة من القلق والهلع من وراء الكم الهائل من الفحوصات، 
واستبدالها بالفحص السريري املتأني وتوجيه أسئلة دقيقة».

إن اخلدمات الصحية ســواء حكومية أو أهلية تعتبر من 
اخلدمــات األكثر كلفة بالعالم، أعلى من التعليم أحيانا، ومع 
تداخل املزايا املقدمة من احلكومة والشراكة مع القطاع اخلاص، 

بصورة تغطية املتقاعديــن بوثيقة تأمني صحي أو ضمان 
صحي للوافدين، تواجه املراكز الصحية سواء احلكومية أو 

اخلاصة حتديات كثيرة.
فمع هذه النماذج املختلفة، لم يعد زيادة قســط التأمني 
من قبل شركات التأمني أو التوجه لزيادة رسوم العالج على 
الوافدين من قبل احلكومة هو احلل األمثل، بالتأكيد ال يجب 

أن تصبــح الرعاية الصحية عبئا على الدولة، بل إن الرعاية 
الصحيــة يجب أن تكون في متنــاول جميع من يحتاجها، 
فهي حق ينص عليه الدســتور وتكفلــه جميع االتفاقيات 

واملواثيق الدولية.
بتنا نحتاج إلى منوذج إداري متطور أو أســلوب إدارة 
آخر، إلصالح اخللل في نظام التعاقدات بني أطراف مقدمي 
اخلدمة، فال يقتصــر التعاقد على كفاءة اخلدمات العالجية 
بل يجب أن يشمل النظام املالي واإلداري، لرمبا ربط امللف 
الصحي بني املراكز الصحية اخلاصة واحلكومية للمستفيدين 
من عقد تأمني عافية عامل لتفادي إعادة الفحوص وازدواجية 
العالج، مع عدم املبالغة في اســتخدام التقنية التشخيصية 
باهظة التكاليف في غير حاجتها كعامل تنافسي بني مقدمي 
اخلدمة، واالســتفادة من وجود بدائل لألدوية باهظة الثمن 
بأخرى أقل كلفة، مع إيجاد فرص لتدريب جميع العاملني في 
املجال الصحي على التدرج بالفحوص، وكذلك فحص جودة 
اخلدمات الصحيــة والرقابة الذاتية، إلى جانب تفعيل جهاز 
رقابي على جميع أطراف اخلدمة، فالعناية الصحية اجليدة 

تشمل عنصرين أساسيني هما اإلدارة والتمويل.

يوميته ٨ دنانير اصبحت يوميته بـ ١٨ دينارا مع االستعطاف 
والرجاء، وسيزيد الطني بلة تصريح الوزارة بخصوص اللياسن 

و«اللي يبي عامل مستقبال يحط بحسابه فلوس التاكسي».
يا جماعة: ليس كل ما يطلبه مغردو تويتر احملترمون يتم 

تنفيذه!
أنا معكم في مسألة االســتماع للشارع وتلبية احتياجات 

نؤكد التزامنا التام بالقانون والتشديد على حفظ أمن البلد 
وشعبه، وعدم االخالل بالنظام وتطبيق القانون على املتجاوزين 

سواء كانوا مواطنني أو وافدين.
وفيما يخص قضية الوافدين، فنحن أكثر من يطالب بضرورة 
احترامهم للقانون وااللتزام به، وال نقبل اي تصرف يحيد عن 
ذلك، ولكن من ناحية اخرى هناك بعض التصرفات املرفوضة 
والتــي تصدر من بعض الوافديــن ال يجب تعميمها على كل 

وافد في الدولة.
اما بالنسبة للتعديل واالصالح فكل شيء حتى هذا الوقت 
ممتــاز جدا، ولكن نتمنى ان يخف الضغط عن الوافدين ألننا 
نحن كصحافيني نقرأ الشارع ونعرف ما يدور، مع احترامي لكم 
«كثر  الضغط يفج اللحام»، ومعنى كالمي ومن رأيي الشخصي 
ان يكون هناك اصالح حقيقي ملشــكلة مخالفي اإلقامة الذين 
فاقــت أعدادهم الـ ١٥٠ ألفا وأكثر إن لم تخنّي الذاكرة، فلماذا 
ال تكون هناك مهلة حقيقية إلصالح اوضاعهم ونســتفيد من 

بعضهم واعادة االستقرار لسوق العمل؟
فمع كثرة احلمالت والتســفير وتوقف تصاريح العمل او 
الزيارات واقفال البلد، ارتفعت اجور العمال الى ١٣٠٪، فالذي كانت 

املواطنني بشرط ان يكون مدروسا من خالل خبرة القياديني، 
وأمتنى ان يؤخذ كالمي كرأي شخصي وليس عيبا في العمل.
ولكن من خــالل التخطيط الدقيق املهني وليس من خالل 

كالم دواوين تويتر.
وكل احلب واالحترام لكل رجال الداخلية العاملني ســابقا 

والذين يعملون حاليا.
٭ مالحظة: ان كانت هناك مهلة ملخالفي االقامة فالبد أن تكون 
ليست كمثل ما حصل مع املخالفني الذين استغلوا املهلة املتاحة 
وسافروا على أمل الرجوع كما هو منصوص بالقرار في ذلك 
والذين فوجئوا بأنه قد مت وضع قيد أمني مينعهم من دخول 

البالد.
والسؤال: كيف سيطمئن املخالفون ان كانت هناك مهلة قادمة؟
٭ رسالة: الى وزير الداخلية احملترم، هناك الكثير من املخالفني 
حصلوا على موافقات عديدة من وزراء سابقني لتعديل اوضاعهم، 
ولكن مشكلة طول االجراءات وتغيير الوزراء ورفض توقيعاتهم 
أوموافقات سابقة من قبل املوظفني في ادارات شؤون االقامة 
بناء على اوامر عليا.. جعلتهم في خانة املظلومني، فأمتنى من 

الوزير احملترم النظر لهؤالء املساكني.
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