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كل شيء هني وسهل يطرح اهللا فيه البركة، وهذه وصية 
أوصانا بها آباؤنا وأجدادنا، فقد علمونا أن «الهون أبرك 
ما يكون»، وال شــك في ذلك، لكننا أبناء هذا الزمان، وال 
أعمــم، قد حدنا عن هذه الوصية النافعة ورميناها خلف 
ظهورنا ولم تعد تعنينا شــيئا، وعشقنا البذخ والسرف 
واملظاهر الزائفة الكاذبة بكل أنواعها، حتى بلغنا الذروة في 
هذا األمر، ولألسف أصبحت هذه الظاهرة سمة لشريحة 
كبيرة في املجتمع حتى جعلناها من أساســيات احلياة 
وضروراتهــا، بعد أن كانت من الكماليات، فأين نحن من 
قول املولى عز وجل (إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني 

وكان الشيطان لربه كفورا) «اإلسراء: ٢٧».
إن صور التبذير واإلســراف في مجتمعنا أصبحت 
كثيرة، وليس هذا باألمر املســتحب، بل هو نذير شؤم 
وفأل شــر وسوء عاقبة، ولقد أسرفنا في كل شيء، فلم 
نترك شيئا لم نسرف به حتى في اقتناء الهواتف الذكية، 
واملالبس والسيارات وفي سفرنا، وحلنا وترحالنا، وانظروا 
إلى البذخ والسرف في الوالئم واألعراس املهور، وال مانع 
بأن يكون كل هذا السرف دينا على ظهورنا، املهم أن يرانا 
الناس بهذه الصورة، واملشــكلة أن هذا البذخ والسرف 
مبحض إرادتنا ورغبتنا، فيما نرى على اجلانب اآلخر أن 
السيدة جوزيت شيران املديرة التنفيذية لبرنامج األغذية 
العاملي تقول: «إن أعداد اجلوعي في العالم جتاوزت مليار 
شــخص»، وهو ما لم يحدث من قبل، بل إنه حدث ألول 
مرة في العالم، ورغم ذلك فنحن نســرف ونبذر وننفق 

غير آبهني لعواقب هذه األمور:
دبر العيش بالقليل ليبقى

فبقــاء القليل بالتدبير
ال تبذر وإن ملكت كثيرا

بالتبذير الكثير  فزوال 
لقد جتاوز اإلسراف عندنا احلد، وصرنا نبدد أموالنا 
لغير وجــه اهللا، بل نتباهى ونتفاخر بتبديدها، وواهللا ما 
هذا بالكرم الذي نعرفه، وال هو بالســخاء الذي يراد به 
وجه اهللا تعالى، ولم يعد لهذه الظاهرة املقيتة لون وال طعم 
وال رائحة، لقد نسينا متعمدين ما آل إليه حال املسرفني 
من عاقبة وخيمة وسوء منقلب في كل األزمنة واألمكنة.

وهذا التبذير الذي نراه إمنا هو نتيجة اخلواء الروحي 
وكثرة األموال واجلهل بحرمتها، وهي ظاهرة غريبة ودخيلة، 
وآفة على مجتمعنا، تصوروا يا ســادة أن السرف طال 
العزاء واملآمت، وهذا أمر غريب يثير الدهشة لم نعهده، فأين 
نحن من قول اهللا تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب املسرفني) 
«األعراف - ٣١»، لقد آن لنا أن نرعوي ونستكني، فما هان 
تبارك والهون أبرك ما يكون، واهللا املوفق، ودمتم ساملني.

٭ نصيحــة: كن مع اهللا في الرخاء وفي الشــدة، فهو 
الســند احلقيقي لك في هذه احلياة وفي ما بعد احلياة، 

وعليك ربط قلبك في اهللا، وباهللا، ومع اهللا..
وال تعتقد بأن البشر هم سندك، هم عونك، هم من 
يسعفك! فالبشر ضعفاء وال قوة لهم إال باهللا. فتوجه هللا 

مباشرة فإن هللا احلول املطلق والقوة املطلقة.
٭ نصيحة: اقترب من الفضالء، وابتعد عن شرار الناس، 
فالناس الفضالء سوف يغمرونك بفضلهم، ويجعلون 
منك مفضاال، ويعززون الفضل في قلبك إن كان قد قل 

منسوبه بني وجدانك، 
وأما األشرار فسوف يغمرونك بشرهم، ويقربونك 
لروح الشــر.. حتى يجعلوا منك شريرا، ويزيحوا من 

قلبك كل فضل يحمله، فكن مع الفضالء.
٭ نصيحة: ال تغتر باحليــاة، وال تغتر مبا فيها، وخذ 
من خيرها، ودع شرها، واعلم بأن احلياة (ممر).. فهي 
لــم تدم لغيرك.. وقد عاش بها العظماء ورحلوا، وعاش 

بها البسطاء ورحلوا، 
فال دوام ألحد بها مهمــا عظم ومهما صغر، فافعل 
اخلير وكن من أهل اخلير.. واجعل احلياة بيدك ال بقلبك.
٭ نصيحة: ال تتكبر، ال تتعال، ال تغتر مبا متلك، فكل 
شيء سيفنى، وسترحل وتدع كل شيء ملن هو خلفك، 

وليس لك إال ما قدمت وأنت على قيد احلياة..
فما دمت (مقيداً) اآلن في سجل احلياة فقدم ما يرفع 
من شأنك عند ملك امللوك، فاحلساب عسير غدا إال على 

من رحل واهللا راض عنه.
٭ نصيحة: ال تنظر للنــاس بعني االزدراء واالحتقار، 
فهــم إخوة لك بالتراب، وأصلهم وأصلك واحد، فتعامل 
معهم بلطف، واعطف علــى فقيرهم الضعيف، وعامل 

باحلسنى غنيهم القوي، 
فالكل من أصل واحد. وخير أصحاب هذا األصل من 
تأصل قلبه بحب اهللا وبحب رضا اهللا، وعمل ما يرضي 

اهللا وابتعد عما يغضبه.
٭ نصيحة: انظر للحياة مبنظور واسع، حتى تكون عينك 
أكثر حكمة وفطنة.. فالنظرة القاصرة القصيرة جتعل 
من صاحبها محــدود الفكر ومحدود التركيز ومحدود 
الفهامة، لذلك كن واســع األفق وواســع اإلدراك حتى 
تستوعب اجلميع، وتعاملهم بعدل وإنصاف ومبنهجية 

ال قصور بها وال إجحاف.
٭ نصيحة: أنت مسلم، لذلك كن مسلما في فعلك وفي 
قولك.. واحفظ لسانك ويدك، فإن نبيك الكرمي ژ يقول: 

«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده».
٭ نصائــح قدمتها من قلب محب، فخذها بقلب محب، 
وهناك الكثير من النصائح سوف نتبادلها معا بني فينة 
وأخرى، حتى نتشارك بتقومي مسارنا جميعا، ونسأل 

اهللا أن ينير بصائرنا، ويرزقنا سالمة القلب واللسان.
٭ (النصيحة األخيرة): آخر نصيحة هي جزء من قصيدة 

كتبتها قدميا، أقول فيها:
مد اليمني وصافح وسامح الكل

خلك سموح ولك فعول(ن) نبيله
نق الفؤاد وصف روحك من الغل

اللي مضى من داخل الروح زيله
انسى اجلروح وكل ما جاك من خل

ترى املســامح له منازل جليله
خلك يصيب ويخطي، وكلنا انزل

وطبع العفو طبع الرجال األصيله
حلل جميع الناس، ال حتقر احلل

الظليلة  للجنــان  باحلل ترقى 
راعي السالم اللي يسامح بال ذل

اهللا معــاه ودامي (ن) هو دليله

لو كان هناك عنوان يلخص املرحلة 
السابقة في عدد من مؤسساتنا احلكومية 
لكان: «التردد في أخــذ القرار».. أما 
املرحلة احلالية في بعض هذه املؤسسات 

فهو:«اخلوف من اتخاذ القرار»!
إن كثرة وجود أجهزة رقابية مسبقة 
للمعامالت احلكومية أّخر بل عطل الدورة 
املستندية للمعامالت، وأصبح املسؤول 
شكال ال أكثر وال ميلك أي قرار بسبب 
اخلوف والفزع من تلك األجهزة! حيث 
إن القرار ولو كان واضحا وقانونيا ترى 
املسؤول يقوم بتحويل املعاملة إلى تلك 
اجلهات من أجل أخذ تأشيرة رسمية 
منها لكي ال يتحمل املسؤولية!، رغم 
مرورها على جيوش من املستشارين 

احلكومية قبل ذلك!
خوف املســؤولني في املؤسسات 
احلكومية مــن اتخاذ القــرار كّدس 
املعامالت لدى األجهزة الرقابية وأبطأ 
الدورة املســتندية أكثر من السابق، 
الســيما أن أغلب تلك املعامالت محل 
استغراب من قبل تلك األجهزة الرقابية، 
كون القرار فيها بديهياً بحسب اللوائح 
أو بحســب تقدير املسؤول  والنظم 
دون احلاجة إلى الرجوع إليهم!، يجب 
إعــادة النظر في آلية ما يلزم حتويله 
إلى األجهزة الرقابية من عدمه! وإعادة 
النظر في الرقابة املســبقة واالكتفاء 
بالرقابة الالحقة لتسهيل اتخاذ القرار 
واحترامــا للوقت وتعجيــل الدورة 

املستندية واإلجناز.

وبناء مدن جديدة ونقل بعض املصالح 
احلكومية والسفارات من العاصمة إلى 
املناطق اجلديدة، وإنشاء عاصمة جديدة 
للكويت على أحدث طراز تتمتع بشبكة 
أنفاق وطرق علوية مع إيقاف منح رخص 
القيادة للعمالة الهامشية التي ليس لها أي 
حق في امتالك رخصة قيادة، وكذلك نقل 
معسكرات اجليش واحلرس إلى الصحراء 
فاملنشآت العسكرية آن األوان لنقلها بعيدا 
عن املدن، حيث مكانها الطبيعي، تعالوا 
نفرغ العاصمة مما ميكن أن ينقل منها 
ويعد سببا في االزدحام، لسنا أقل من 
الدول التي استشعرت املشكلة وبحثت 
واستخدمت املترو حال ملشكلة االزدحام.
أسأل اهللا أن يعي املسؤولون هذه 
املشكلة ويقوموا بحلها في أقرب فرصة 
ممكنة ألننا تعبنا من كثرة االزدحام الذي 

يسبب لنا العصبية والتوتر.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه، اللهم آمني.

وعلى مســتوى العالقات الدولية 
اخلارجيــة، كان حافــال مبواقــف 
لـ«اخلارجية» الكويتية، ومنها املواقف 
الكويتية بالنســبة للحرب الروسية- 
األوكرانية، والعالقات الكويتية- العراقية، 
والعالقات مــع دول أخرى وقضايا 

مصيرية منها امللف الفلسطيني.
الكويتية  الرياضة  وأبرز إجنازات 
توجت عدة فرق رياضية كويتية بلقب 
«بطل الــدوري» وحصلت على كأس 
الكويت لكرة  البطولة وتأهل منتخب 
اليد ملونديال كأس العالم للشباب ٢٠٢٣، 
بينما يتجه منتخب الكويت الوطني لكرة 
القدم هذه األيام إلى البصرة للمشاركة 

في مباريات «خليجي ٢٥».
ولكــن، هل ســيكون ٢٠٢٣ عام 
التمنيات فقط؟ إنني أراها بإذن محققة 
لــكل التطلعات من خــالل النهوض 
بالكويت على جميع املستويات، وخدمة 
املواطن وطموحاته، وأن حتقق الكويت 
أعلى املكانة في كل جانب وصوب أمام 
املجتمع الدولي، لنختم هذا العام بالدعاء 
أن يكون عام خير على اجلميع، وألختم 
املقال بأن عــام ٢٠٢٢ كان بني غياب 

الرواد وكويت جديدة.

قراءة صادقة لغياب التخطيط العمراني 
النظرة  القاصية اآلنيــة تلك  والنظرة 
التي لم تــراع حجم ســكان الكويت 
وحجم السيارات فيها والتوسع األفقي 
والعمودي واتســاع رقعة العمران في 
الكويت، فكان البد أن حتدث املشكلة 
تفاقم مشكلة االزدحام  وتوابعها ومع 
املروري يظهر لنا سؤال: ما هو احلل؟ 
احلل يكمن في التوسع في الصحراء 

قالوا السمع والطاعة للقيادة الرشيدة، 
وما زلنا نأمل بأقصى درجات التعاون 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
إلى جانب ما بذل خالل األشهر املاضية.
التنمية والنهوض  وعلى مستوى 
بالقطــاع الترفيهي فــي البالد، فقد 
افتتحــت مدينــة «ونترالند» والقت 
إقبــاال من قبــل اجلمهــور الوطني 
واملقيمني، وتزدهر شــواطئ الكويت 
بأفخم الفنادق والكافيهات اجلديدة هذا 
العام، ولعل اخلطوة تأتي على مسار 
تنفيذ استراتيجيات معدة لكويت جديدة 

«كويت ٢٠٣٥».

من سيارات تاكسي اجلوال وسيارات 
النقل العام التي ال يتناسب حجمها مع 
حجم ركابها وال سعة شوارعنا، فباتت 
الشوارع غاصة باملركبات، كما أننا لم 
نفكر بالتوسع في النقل اجلماعي بصورة 
مميزة، ولم ننشئ مترو األنفاق وال بناء 
شبكة طرق علوية قد تخفف االزدحام 

املروري في شوارعنا.
ويعد االزدحام املروري في الكويت 

في اإلذاعة والتلفزيون الوزير األسبق 
الراحل محمد السنعوسي، رحمهم اهللا 

جميعا.
وعلى مستوى التنمية السياسية في 
الكويت، انطلق مجلس األمة الكويتي 
٢٠٢٢ الذي خاض من خالله الشــعب 
الكويتي العملية االنتخابية وفقا لنهج 
النطق السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ذلك النطق الســامي الذي جرى على 
لسان ســمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، بأننا في العهد 
اجلديــد، فما كان ألهل الكويت إال أن 

أحتدى أي إنسان أن يخرج من بيته 
ويصل إلى عمله في موعده احملدد أو 
إلى أي مكان يريده، فهذا األمر أصبح 
من املستحيل، ألن االزدحام املروري في 
شوارعنا لم يترك شارعا وال جادة وال 
طريقا دائريا وال غير دائري، وأصبحت 
شوارعنا مكانا خانقا، واملرور عملية 
مستعصية ال حل لها في نظر املسؤولني 
إال بشبكة طرق عاملية ومترو األنفاق، 
فلسنا أقل من الدول التي سارعت إلى 

حل مشكلة املرور على هذا النحو.
البنية التحتية في الكويت لم يلحقها 
أي تطوير، ولم ننشئ شوارع جديدة رغم 
الزيادة العددية في السكان من مواطنني 
ومقيمني، زحمة ال مثيل لها تسبب لك 
الغثيان وترفع ضغطك وتعطل مصالح 
الناس «زحمة في زحمة» هذا هو عنوان 
شوارعنا، زحمة صنعتها أيادينا ومن 
بنات أفكارنا، حجم السيارات وعددها 
تضاعــف وأصبح اجلميــع ميتلكون 
سيارة أو أكثر، فضال عن الكم الهائل 

بينما تتساقط علينا أمطار اخلير 
مع نهاية عام ٢٠٢٢، الذي نودعه بكل 
تفاصيل أيامــه، وأحالم وتطلعات لم 
أحققها على املستوى الشخصي ولم 
يحققها آخرون، ألن احلياة ال تعطي 
اإلنســان متنياته إال باجلد والسعي 

والبذل واإلخالص.
وعلى املستوى الشخصي أيضا، 
كان ٢٠٢٢ عام اإلشــراقات اإلعالمية 
في حياتي، والنجاحات املتتالية ألفراد 
أسرتي، وهللا احلمد، وجاءت مشاركتي 
في معرض الكويت الدولي للكتاب الشهر 
املاضي فرحة عامرة إلى قلبي، حينما 
األدبية  النبض لألعمال  املعرض  أعاد 
وغيرها في الكويت بعد غيابه بسبب 
«اجلائحة»، وأنتم على موعد معي في 

٢٠٢٣ بإصدار أدبي جديد بإذن اهللا.
لقد غيّب املوت املفكر الكويتي الشيخ 
أحمد القطان، رحمه اهللا، في ٢٣ من مايو 
٢٠٢٢، وفي احلقيقة أحمل في قلبي حبا 
كبيرا لهذا الرجل الفاضل احملب للجميع، 
وفقدت الكويت في ١٠ من فبراير ٢٠٢٢
رائد علــم الفلك الراحل العالم الفلكي 
صالح العجيري، وفي ١٥ من نوفمبر 
٢٠٢٢ رائد اإلعالم الكويتي واملؤسس 

نستعد الستقبال عام جديد، ندعو اهللا أن يكون عام السالم واحملبة 
واألمن والتسامح، والعالم يحتفل في األسبوع األخير من ديسمبر 
من كل عام بعيد ميالد ســيدنا عيسى گ رسول السالم واحملبة، 
«عيسى ابن مرمي» وأشجار امليالد متأل جوانب العالم لتعدنا باألمل.

في الوقت الذي تســتعد البيوت واألماكن العامة الستقبال رأس 
الســنة بوضع وتزيني شجرة الكريســماس، تبدأ أسطوانة كل عام 
بالدوران وأن احتفاالت عيد امليالد ورأس الســنة واملشــاركة فيها 
حرام ومنكر عظيم، وحرام على املسلم وضع شجرة امليالد، ويجب 
إزالتها من األماكن العامة، بدعة جديدة يبثها حراس الدين واألخالق، 

وفكر ينخر في العقول.
ظاهرة دخيلة على مجتمعنــا الذي يؤمن بأن اهللا محبة وجميع 
األديان ال تدعو إلى غير احملبة، أما باقي التفاصيل فال يحاسبنا عليها 

غير اهللا سبحانه وتعالى.
يقول اهللا تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شــعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم)، والنظر للعالم 
من مبدأ اإلنسانية، وليس من املنظور الشخصي الضيق أو الفكري 
احملــدود املتعصب لفكرة أو رأي، واالعتقاد الشــخصي والفكري 

بامتالك احلقيقة املطلقة.
وما يقال عــن التهنئة بعيد امليالد يقال أيضا عن رأس الســنة 
امليالدية رغم أن رأس الســنة امليالدية ال صلــة لها بالعقيدة، وإمنا 

هي مجرد بداية تقومي ميالدي جميعنا نتعامل به في حياتنا اليومية 
واملهنية ونعيش به بشــكل يومي، فمــن الطبيعي أن نحتفل بنهاية 

سنة وبداية سنة جديدة.
أفكار حتيط بنا بكل مكان متشددة حترم الفرح، وأصبح طقس 
شراء شجرة الكريسماس وتزيينها ووضع األضواء كأحد الطقوس 
املبهجــة والتي يحرص كثيرون عليها باختــالف دياناتهم محرمة، 

وحترم التعبير الراقي عن مشاعرنا جتاه اآلخر.
اآلخر ليس عدوا أو شيطانا، وأن من يختلف معنا ليس بالضرورة 

أن يكون على خطأ، اهللا محبة وسالم في كل األديان، أغلقوا األبواب 
أمــام أصحاب هذا الفكــر التمييزي جتاه اآلخــر املختلف، وأفكار 
اإلقصاء والتطرف فيغلف كل احتفال وفرصة للفرح بتطرف صناع 

النكد وأعداء الفرح.
خلق اهللا اإلنسان حرا تعشق روحه احلرية، وهو من ميلك القرار 

فقط كيف يعيش ويفكر.
اإلسالم دين الوسطية واالعتدال وليس التشدد والتطرف، لنتعاون 
جميعا على نشر ثقافة التسامح والسالم واحملبة بعيدا عن أي فوارق 

دنيوية، ولتتوحد املعاني اإلنسانية في قلوبنا.
الكويت كانت والتزال وستبقى دولة قائمة على اإلخاء اإلنساني 
والتعايش، والتسامح اإلنساني والتقارب احلضاري محبة للسالم، 
ومركزا للتسامح وقبول اآلخر، والتالقي الفكري والثقافي والديني، 
وأن هذا اآلخر قيمة مضافة يثرينا بتجاربه وثقافته املختلفة، وعدم 

السماح بالتعايش مع أي أفكار متطرفة.
٭ عز الكالم: مع نهاية عام وبدء عام جديد، ترفع الدعوات إلى اهللا بأن 
يكون املقبل أكثر طمأنينة وخاليا من احلزن واآلالم واألوجاع، وأن 
يعم اخلير واحلب، جعله اهللا بنوره وفضل منه بداية طريق للسالم 
لكل إنسان لكل أسرة وللعالم أجمع، وأن يحفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشــعبها واملخلصني عليها من كل شر ومكروه، وأن تعود الكويت 

كما كانت لؤلؤة اخلليج بجهود املخلصني من أبنائها.

تأهيلهم وحمايتهم من براثــن املخدرات، وضمان عدم عودتهم إليها، 
وكذا تهيئة أسرهم وإكسابهم مهارات التعامل معهم.

- تبني العديد من املشــاريع التي متت دراســتها من قبل اللجنة 
سابقا، مثل مشروع إعادة تأهيل األلبسة البالية «املستعملة» وتوزيعها 
على احملتاجــني أو بيعها أو تصديرها، ليعــود ريعها لصالح الفقراء 
واحملتاجني، كما يعطي هذا املشــروع فــرص عمل لفئة غير محددي 
اجلنسية لتشــغيلهم في هذا املشــروع احليوي، خاصة أن مالبسنا 
املستعملة حتظى باهتمام جتار هذا النوع من البضائع التي يتهافتون 

تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء املوقر، واستجابة لقراره رقم (٨٦٧) 
الصادر في (٧/ ١٠/ ٢٠٠١) أنشــئت جلنة توطني العمل اخليري بغرض 
العمل على توجيه جزء من إيراد مؤسســات العمل اخليري الكويتية 

لينصب لصالح الوطن واملواطن «مثال»:
- دعم األسر املتعففة واحلاالت التي ال ينطبق عليها قانون املساعدات 
االجتماعية، ويعانون من ضنك العيش ويحصلون على فتات من أهل 

اخلير ال يسد حاجاتهم وال يغنيهم عن طلب العون.
- مساعدة ذوي الهمم سواء من احلاالت املوجودة في دور الرعاية 
االجتماعيــة أو غيرها من خالل برامج وأنشــطة تســاعد على إعادة 
تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ومهنيا وثقافيا لتكون هذه املساعدات مكملة 
للدور احلكومي وتفعيال لدور مؤسســات املجتمع املدني، وهناك من 
البرامج احلديثة التي لم يتم توفيرها حتى كتابة هذه الســطور، تلبي 
احتياجاتهم ومتطلباتهم املتغيرة بتغير وتطور اســتعداداتهم احلركية 

واحلسية واإلدراكية. 
- دعم املشاريع احمللية التنموية خاصة تلك التي حتتاج إلى مساهمة 
من محســني الكويت، وهم على استعداد لدعمها ومساندة مؤسسات 
الدولة في إنشائها على قرار املراكز الصحية وبيوت العبادة واملنشآت 

احليوية الشبابية.
- التائبون من براثن املخدرات من خالل تبني مشــاريع مهمة مثل 
املصحات ومنتجعات للتائبني، وكذا مراكز عالج اإلدمان، بهدف إعادة 

عليها للظفر بأكبر كمية ممكنة.
- مشــروع تأهيل األطعمة الفائضة من خالل إقامة حاضنة أطعمة 
وفق أفضل املستويات التقنية، واالستفادة من التجارب الناجحة لبعض 
الدول التي سبقتنا في هذا املجال، خاصة أن الوزارة املعنية في الرقابة 
واإلشراف على العمل اخليري لديها إمكانيات جبارة في توفير املكان 
واإلمكانيات إلجناح مثل هذا املشروع بالتعاون مع اجلمعيات اخليرية 
النوعية التي جنحت في تطبيق مثل هذه املشــاريع، ولكاتب السطور 
شرف العمل على إشهارها، واملعرفة التامة بقدرات القائمني عليها إلجناح 
هذه املشاريع التي تتطلب دعما ماديا من تبرعات احملسنني الكويتيني، 

ومعنويا من ذوي الشأن.
- مما ســبق ميكن القول إن هناك فرص عمل ستخلق حتما لفئات 
مستهلكة، فقيرة، مهمشة، محتاجة بتحويلها إلى عناصر منتجة تفيد 
نفسها وأسرها ومجتمعها «هناك الكثير من األفكار واملشاريع التنموية 
التي قدمها كاتب السطور عندما ترأس أعمال هذه اللجنة في بداية إشهارها 
لها فوائد جمة على مستوى الوطن واملواطن األقل حظا»، بيد أني أعيد 
طرح التساؤل ملاذا اوقفت أعمال هذه اللجنة؟ قرأت خبرا يوم اخلميس 
املاضي نشر في إحدى الصحف الكويتية مفاده أن وزارة الشؤون تؤكد 

على توطني العمل اخليري ملصلحة األسر املتعففة.
أمتنى أن يكون هذا ردا على تساؤلنا املشار، وأن إعادة أعمال ومهام 

جلنة توطني العمل اخليري الكويتي قد بدأت.
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