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العام مليون ميالدي

الصين والوجه اآلخر لها

يف خ�ضم التطور التكنولوجي وطفرة الذكاء
الرقمي للهواتف واحلوا�سيب وما يتجدد يوميا
يف عامل الأرقام والرميوتات الدقيقة التي �آن لها
�أن تنطق وتفكر وتفرح وتت�أمل �أجد نف�سي �أعي�ش
�ساعة احللم واالنطالق يف عامل اخليال لدرجة
الو�صول �إلى املحال والتخيل بعمق �صامت عما
�سيوفره العلم احلديث من الغرائب والعجائب
ما ال يتقبله عقولنا حاليا قيا�سا ب�سعة معرفتنا
وحدود قدراتنا الذهنية لذا لن اتكلم عن العام
مليون ميالدي لأنه بعيد جدا فدعوين �آخذكم
معي للعام ع�رشة �آالف للميالد �أي بعد �أقل من
ثمانية �آالف �سنة ميالدية ونتخيل العامل يف
ذاك الزمان ون�س�أل �أنف�سنا جمموعة من الأ�سئلة
قد ن�صل مبا لدينا من حجم عقلي ي�ستطيع
�أن يت�صور نوع البناء العمراين يف حميطنا
احلايل ونعيد ال�س�ؤال بعد ال�س�ؤال حماولني
متهيد عقولنا الفقرية ملا هو �آت يف امل�ستقبل
بعد ثمانية �آالف �سنة ومن امل�ؤكد �أننا لو ع�شنا
لذاك الزمان واملكان ف�إن �أول ما �سيواجهنا من
تغري هو النمط االجتماعي يف احلياة فقد يعي�ش
النا�س يف كب�سوالت متنقلة لها خط �سري ف�ضائي
مميز ال يتقاطع مع خط �آخر وال ي�ستقر يف مكان

ال�صني هذا املارد الآ�سيوي الذي �صحا من بياته
العميق ليغزو العامل ب�صناعاته و�أ�سواقه،
وهي من الدول ال�شيوعية التي �صمدت ومل تغري
�أيديلوجيتها ال�سيا�سية الى الآن ،بل �أعادت الى
الأذهان زمن احلرب الباردة بني االحتاد ال�سوفييتي
ال�شيوعي والواليات املتحدة الر�أ�سمالية ،فنه�ضت
خالل �سنوات معدودة بف�ضل التخطيط ال�سليم
والعمل اجلاد من قبل احلزب احلاكم «ال�شيوعي»
الأوحد ،واالن �أ�صبحت من �أقوى اقت�صادات العامل
ورائدة بالعلم والتكنولوجيا وال�صناعة.
وبد�أت تبحث عن نف�سها بغزوها للأ�سواق العاملية
�سواء مب�شارق الأر�ض �أو مغاربها ،و�أ�ضف لذلك
اقرتان ال�صناعة لديها مبعاهدات �سيا�سية �شتى
�سواء مع رو�سيا �أو دول �آ�سيا �أو الدول االفريقية.
وق��د �أع��ج��ب اجلميع بنه�ضة التنني ال�صيني
و�أ�صبحت العب ًا رئي�سي ًا بال�سيا�سة العاملية،
وهذا اجلانب امل�رشق منهم ..ولكن دعونا ننظر
الى اجلانب الآخر جلمهورية ال�صني ال�شعبية.
انتقل اال�سالم الى غرب ال�صني وو�سط �آ�سيا عن
طريق البعثات الدينية ثم الفتوحات اال�سالمية
وظلت هذه املنطقة ج��زء ًا من العامل اال�سالمي
حتى غزو ال�صني لها عام  1759ثم عام .1876
ثم قاد م�سلمو ترك�ستان ال�رشقية عدة ثورات
م�سلحة لنيل ا�ستقاللهم �أخفقت بع�ضها وجنحت
�أخرى ،لكن مع قيام جمهورية ال�صني ال�شعبية
عام � 1949أ�صبحت ترك�ستان ال�رشقية جزء ًا من
�أرا�ضي ال�صني و�أطلق عليها ب�شكل نهائي ا�سم
«�شينجيانغ».
فعدد امل�سلمني بال�صني نحو  23مليون ًا وفق
االح�صاءات الر�سمية وينتمون الى � 10أعراق
ومنهم «االيغور» الذين ميثلون م�شكلة ال�صني وهم
يتحدثون باللغة الرتكية ويطالبون باال�ستقالل.
فمع �أح��داث احل��ادي ع�رش من �سبتمرب ،2001
بد�أت ال�صني برقابة �صارمة للإقليم ،ومنعتهم
من �أب�سط حقوقهم و�أخذت حمالت القمع تت�صاعد
�ضدهم ب�سبب الهجمة العاملية على اال�سالم حتت
م�سمى حماربة االرهاب.
فيحظر على �شعب االي��غ��ور ال�����ص��وم ولب�س
ن�سائه النقاب وال��رج��ال اط�لاق اللحى ويجب
ت�سليم امل�صاحف و�سجادات ال�صالة لل�سلطات
املحلية خوف ًا من اكت�شافها خالل عمليات الدهم
والتفتي�ش ،وك�أن التاريخ �أعاد نف�سه مبحاكم
التفتي�ش بالأندل�س للإ�سبان الن�صارى.
وكذلك على حم�لات بيع ال�سلع الغذائية بيع
اخلمور وال�سجائر لكي ال تغلقها ال�سلطات
ال�صينية ،وكذلك مينع �أي �شخ�ص حتت �سن � 18أن
يدخل امل�سجد لل�صالة ،و�أي�ض ًا ال تعليم لهم وال
توظيف لهم بحجة انهم غري م�ؤهلني وال يعرفون
ال�صينية جيد ًا ،ويرجع ال�سبب احلقيقي لتم�سك
ال�صني بهذا االقليم حيث ي�شكل �سد�س م�ساحتها،
وفيه حوايل  %80من انتاجها النفطي و %90من
انتاج اليورانيوم ،لذلك ال ت�ستغرب مت�سك ال�صني
بهذا االقليم املحتل وحماربة �سكانه اال�صليني
وتوطني اعراق �صينية �أخرى مثل «الهان» حتى ال
ي�صبحوا �أكرثية بهذا االقليم.
وللأ�سف هم مظلومون ومغيبون اعالمي ًا ،وجتد
املنظمات الدولية �صعوبة بالتوا�صل معهم ب�سبب
احلكومة ال�صينية.
و�أخ�ي�ر ًا يبقى �شعب االي��غ��ور امل�سلم �شاهد ًا
على م�سل�سل انتكا�سات االمة اال�سالمية ودولها
احلالية.

الخطوط الجوية الكويتية
تألق وارتقاء

حمدد وقد جتد الأ�سماء تغريك نوعيتها فلن ت�سمع
الأ�سماء التي كانت موجودة يف م�رص وال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا كما �أن املفردات اللفظية
تغريت وحلت حملها م�صطلحات رقمية �سهلة
وب�سيطة تعني قيا�سا بهذا الزمان جملة مفيدة
�أو فقرة طويلة من املفردات اللغوية وحل حملها
على �سبيل املثال رقم وحرف يجعل امل�ستمع
يقول «الله» طربا على تناغم ما �سمع من حروف
هجائية م�ضافة لرقم مميز يقال عنه �شعر ذاك
الزمان �أو غنا�ؤه املو�سيقي.
بعد ثمانية �آالف �سنة لن يكون هناك �شيء يحكم
النا�س غري لغة الأرق���ام ول��ن يحتاج النا�س
�إلى الورق واالقالم فاحلروف والأرق��ام تهم يف
الف�ضاء من حولك وما عليك �إن �أردت التعبري
غري ال�ضغط على حرف حاء على �سبيل املثال
وحرف باء لتعرب عن كلمة حب الذي لن جند له
وجودا يف امل�ستقبل القريب ولي�س بعد ثمانية
�آالف �سنة �أعتقد �أن خيايل ذهب بعيدا عن الواقع
لكن يجب �أن نفكر ون�ستعد لكل االحتماالت لعلنا
ن�ستطيع �أن نحمي م�ستقبل االبناء ونحافظ على
�سالمة الوطن ليعي�ش احفادنا يف رغد من العي�ش
ال يت�ضورون جوعا وللحديث بقية.

«ثمة طائر �أزرق يف قلبي يهم باخلروج»
 ...ال�شاعر والروائي العاملي ال�شهري
«ت�شارلز بوكوف�سكي»
نقتب�س هذه العبارة من ق�صيدة «الطائر
الأزرق» لتكون مدخ ً
ال لـطائرنا الأزرق
يهم ويحلق يف �سماء الكويت م�سطر ًا
الذي ُ
ملحمة تاريخية م��ن ال��دق��ة واالل��ت��زام
وامل�صداقية م��وف��ر ًا م��زي��د ًا م��ن الراحة
والرفاهية واخلدمات حا�صدا العديد من
اجلوائز والنجاحات  ،فاخلطوط اجلوية
الكويتية تعد من �أف�ضل �رشكات الطريان يف
لقب ح�صدته من �أعوام �سابقة
العامل  ،وهو ٌ
ومبا�رشة ومبراكز متقدمة من قلوب العمالء
الذين يف�ضلون ال�سفر والرحالت ملا ت�ضفيه
من اطمئنان وارتياح على متنها ،حيث كل
م�سافر يتمتع باخل�صو�صية الكاملة  ،و�سبل
الراحة والرفاهية يف الطائر الأزرق.
فقد ع���ادت اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
�إلى والواجهة والوجهة املطلوبة  ،مبا
يليق بامل�ستوى وب�أف�ضل حلة ولونً ا ٍ
راق
وان�ضبط غايتها راحة امل�سافرين جميعا ،
حيث الأ�سعار املنا�سبة واخلدمات املميزة
بكل التفا�صيل والتعامل الراقي من مكاتب
احلجز الر�سمية والطاقم العامل ،وانتهاءا
بالرحلة وم��غ��ادرة املطار  ،واال�شادات
كثرية على مواقع التوا�صل االجتماعي
ملعظم امل�سافرين وخائ�ضي التجربة
الرائعة على اخلطوط اجلوية الكويتية
 ،ونفخر بالطائر الأزرق ال���ذي عاد
ب�أ�سطوله ومبناه اجلديد الراقي والفخم
 ،وم��ع الأ���س��ف �أن لدينا هو�س ًا �شديد ًا
لالنتقاد بحيث �أ�صبحنا نفت�ش عن من
ي�شيد وين�صف العمل ال�ضخم واملميز الرائد
والإيجابي  ،فهناك نقلة نوعية وتطورات
ك��ب�يرة وملحوظة يف اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية ت�ستحق ت�سليط ال�ضوء  ،فلقد ن�رش
م�ؤخرا تقرير عاملي جديد يو�ضح ارتفاع
معدل ان�ضباط اخلطوط اجلوية الكويتية
يف مواعيد الإق�لاع والهبوط وبلوغها 95
 %تقريبا ،ليبد�أ الطائر الأزرق يف الظهور
�ضمن الت�صنيفات العاملية.
فاخلطوط اجلوية الكويتية بعد الهيكلة
التنظيمية والطاقم املهني والطائرات
اجل��دي��دة وامل��ق��اع��د الرحبة واخلدمات
املميزة هي الأف�ضل بر�أينا  ،لذلك ال
ي�سعنا �سوى بعث كلمة �شكر وتقدير ميل�ؤها
االمتنان �إل��ى جميع القائمني والعاملني
على تقدمي اف�ضل اخلدمات وتطويرها مبا
ينا�سب الوقت والظرف.
وننقل جتربتنا على منت اخلطوط اجلوية
الكويتية الى لندن منذ �أيام حيث من باب
املطار الى �إج��راءات الدخول «الكاونرت»
مل ي�أخذ �أكرث من خم�س دقائق ،مع تواجد
فريق للم�ساعدة يف التوجيه والتعاون على
املرور بنقطة التفتي�ش ،وانتهاء بال�صعود
على م�تن ال��ط��ائ��رة وال��ت��ح��رك باملوعد
املحدد  ،مع اال�ستمتاع مبا قدم من خدمات
و�سبل الرفاهية والراحة ،وجتربة جميلة
ت�ستحق الدعم بطاقمها املدعم بالكويتيني
 ،ونن�صح كل م�سافر بال�سفر واحلجز على
اخلطوط اجلوية الكويتية التي لها م�سار
وا�ضح وارتقاء �صاعد.

ولنا رأي

د.نايف العدواني
Al_adwani_nayef@hotmail.com

عندما تكون الشرطة ضد مصلحة الشعب؟
مع كامل تقديرنا واعتزازنا للدور الكبري الذي
تقوم به وزارة الداخلية ,و�أجهزتها املختلفة
يف حفظ الأم��ن ،واملحافظة على ال�سلم والأمن
االجتماعي ،ومكافحة اجلرمية ,والقب�ض على
املجرمني ،ولكن لي�س هذا هو ال��دور الوحيد
لوزارة الداخلية ،فالأمن الوقائي ,ودرء امل�شاكل
قبل وقوعها ،والتدخل يف الوقت املنا�سب لف�ض
النزاعات ,واملحافظة على القانون ,والآداب
العامة ،هو من �أه��م �أدوار وزارة الداخلية،
وقد ورد يف الأث��ر «�أن الله يزع بال�سلطان ماال
يزع بالقر�آن»� ،أي يثبت ويحمي وال�سلطان هنا
امل��راد به احلاكم� ,أو تطبيق القانون ،ولقد
خ�ص�صت الوزارة م�شكورة رقم ًا للطوارئ «،»112
لي�ستعني به �أهل احلاجات ,وامل�ضطرون ،ومن
يقع عليهم خطر يف �أنف�سهم� ,أو ممتلكاتهم� ،أو
على �أرواح وممتلكات الآخرين �أن يلج�أوا لالت�صال
بهذا الرقم طلب ًا للم�ساعدة الأمنية ،وعندما يتم
االت�صال ,وت�سجيل املكاملة يقوم مركز خدمة
الطوارئ باالت�صال بالدوريات� ,أو املخفر الذي
يقع يف دائرة املت�صل ،للم�ساعدة  ،ولكن عندما
يخفق �أمر الدورية� ,أو يتجاهل اال�ستجابة لطلب
امل�ساعدة �أو عندما يرف�ض �ضابط املخفر� ,أو
رئي�س املخفر ،ف�ض النزاع� ,أو عمل �أثبات حالة
للواقعة ،من دون �أي مربر �إال �أنه م�شغول ,او ال
يرغب يف القيام بواجبه الأمني على �أكمل وجه،
رغم �أهمية الواقعة ,وخطرها ،ويرف�ض مت�سرت ًا
بلبا�سه الع�سكري ,و�سلطته ،التي ا�ستمدها من

* نك�شة:
«ال فقر يف ظل احلكومة الفا�ضلة ،وال غنى يف ظل
احلكومة ال�سيئة».
الفيل�سوف ال�صيني كونف�شيو�س.

كونه من رجال الأمن ،ويجعل امل�شكلة بال حل,
ومن دون �أثبات ،فهنا تكون ال�رشطة �ضد م�صالح
ال�شعب ،وال ت�ؤدي دورها يف ردع امل�شاكل� ,أو
درئها ،وجتعل املتخا�صمني يحلون امل�شكلة
بطريقتهم وباملخالفة للقانون ،فهنا ت�صبح
ال�رشطة �سبب ًا يف تفاقم امل�شكلة ,وتطورها،
بد ً
ال من احلد منها� ,أو و�أدها يف مهدها ،من خالل
تطبيق القانون� ,أو على الأقل �أثبات حالة ،كي
يتمكن من له احلق اال�ستعانة به للدفاع عن نف�سه
�ضد من تطاول على حقوقه� ,أو ممتلكاته ،وبنف�س
الوقت ردع ملن ت�سول له نف�سه التمادي يف
االعتداء على ممتلكات و�أرواح النا�س ،والتطاول
على ال�سلم والأمن االجتماعي ,والنظام العام،
هذه احلالة حتدث با�ستمرار ،ويتمادى بع�ض
ال�ضباط يف الدوريات ,واملخافر ب�شكل خا�ص
االمتناع عن التدخل ,و�أثبات احلالة ،حتت اعذار
واهية ,و�صالحية ال �أ�سا�س لها من القانون ،مما
يجعلهم م�ساهمني يف �ضياع احلقوق ,وتفاقم
امل�شاكل ،ومنا للم�س�ؤولني يف وزارة الداخلية،
علم ًا ب�أنني ح�صل يل ه��ذا املوقف مع �أحدى
ال��دوري��ات ,ومن رئي�س خمفر .اخل بواجبه،
وك��ادت �أن حت��دث م�صيبة ,واع��ت��داء ج��راء هذا
الت�رصف ال�سلبي لرجال الأمن ،و�أنا احتفظ بكل
اال�سماء والتفا�صيل �إذا لزم الأمر .فاللجوء لإدارة
التفتي�ش ,والرقابة لي�س احلل الناجح دائماً� ،إذا
مل يعرف �أفراد الأمن ,و�ضباطه دورهم الأمني,
والقانوين املفرت�ض.

حسبة مغلوطة
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عط الخباز خبزه

مقاالت

ريا ،كان ي�صطحبني جدي-رحمه
عندما كنت �صغ ً
الله -لأجل�س يف جمال�س الرجال الذين ميتلكون
من اخلربة واحلكمة الكبرية بعد �أن عا�شوا جتارب
كثرية خالل ال�سنوات املديدة التي ق�ضوها يف
مدر�سة احلياة ،فينقلون من خالل تلك اجلل�سات
جتاربهم وخرباتهم التي حتمل يف ط ّياتها درو�س ًا
وعرب ًا لطيفة ملن ي�صغرهم �س ًنّا بحيث يتعلّمون
الدر�س من دون مكابدة م�شقّات التّجربة.
من ّ
لق�صة علقت يف ذهني
ويف �أحد املجال�س ا�ستمعت ّ
منذ ذلك الوقت ،كان يرويها �أحد احل�ضور من
كبار ال�سن ،وال��ذي تبدو عليه معامل الوقار
والهيبة َ
ح�صة من وجهه املمتلئ
وقد �أخذ الزّ مان ّ
بالتّجاعيد.
قال« :يف مرحلة �شبابي  -وهذه املرحلة تتميز
باالندفاع وف�ضول التجربة  -كان يل �صديق �أعز
عندي من نف�سي ،كنّا ال نفرتق ليال ونهار ًا,
نقت�سم لقمة العي�ش ونت�شارك الهموم وكل
ما يتعلق بحياتنا اليومية ونر�سم تطلعاتنا
و�أهدافنا و�أحالمنا يف خميلتينا ع�سى �أن نحقق
يوم ما ،وكان من �أحالمنا �أن
ما كنّا نحلم به يف ٍ
ن�صبح «جتار ًا» فكل �شاب يف ذلك الزمن اجلميل
تاجرا
 والذي يتميز بب�ساطته  -يحلم �أن ي�صبحً
احلرة
أعمال
احلرف وال
ال�صيت ،حيث كانت
ذائع ّ
َ
ّ
هي الطاغية يف ذاك الزّ مان ،فعملت �أنا و�صديقي
يف �إحدى احلرف لفرتة لي�ست بالق�صرية وكنا
نعمل بكل اجتهاد و�إخال�ص ال نعرف فيهما الكلل
وامللل ،فجمعنا بع�ض ًا من املال بقدرٍ يكفي كل

واحد منا للدخول يف عامل التجارة.
يف بداية الأم��ر اختلفت مع �صديقي على نوعية
امل�رشوع فكل واحد منا ابتد�أ مب�رشوعه اخلا�ص،
ولكن اخلط�أ الفادح والعظيم الذي ارتكبته هو
�أنني تعرفت على �شخ�ص �أوهمني ب�أنّ ه خبري يف
كل املجاالت املتعلقة مب�رشوعي وهو لي�س من
�شدين جتاهه هو
�أه��ل االخت�صا�ص ،ولكن ! ما ّ
�أ�سلوبه اللبق ووعوده يل ب�أن ُيكمل امل�رشوع ب�أقل
جهد وتكلفة مالية و�أق�رص وقت� ،أما �صديقي الذي
عمل يف م�رشوعه اخلا�ص ،كان فطن ًا و�أكرث حكمة
فا�ستعان بذوي اخلربة و�أهل االخت�صا�ص ٌّ
كل ح�سب
اخت�صا�صه حتى لو كلفه هذا الأمر جه ًدا �أكرب ووقتًا
ً
وتكلفة ماديه �أكرب ،ولكن ! هل تعلمون ماذا
�أطول
حدث يف النهاية! احلمد لله على كل حال خ�رست
وتبددت �أحالمي ,و�أما �صديقي وفقه الله
م�رشوعي
ّ
وبارك له يف الرزق الوافر ,بل عملت موظف ًا يف �أحد
م�شاريعه! فتعلمت من بعد هذا الدر�س �أن �أ�س�أل �أهل
االخت�صا�ص وذوي اخلربة قبل �أي خطوة �أخطوها
ُمتّك ًئا على املثل ال�شعبي الذي يقول «عط اخلباز
خبزه».
ن�ستخل�ص من هذه الق�صة الب�سيطة عربة �رضورية
الرجل امل�سن وهي تقدير ر�أي
�أهداها لنا هذا ّ
املخت�ص يف �أي جمال من جماالت حياتنا ،وهذا
الأم��ر ينطبق على �آرائنا التي نطلقها يف غري
جمالنا فينبغي علينا او ًال �أن نطّ لع على ر�أي �أهل
االخت�صا�ص ثم بعد ذلك نعرب عن �آرائنا ب�إحاطة
ّ
واطالع على �آراء �أهل االخت�صا�ص.

االستجواب ..سهود ومهود

يف �سابقة جديدة ت�ضاف الى �سوابق جمل�س الأمة التي يبدو
يل �أن الإجناز يف �سلق القوانني هو ال�سمة الغالبة له والتي
باتت وا�ضحة وتت�ضح للمتابعني ب�شكل جيد قبل �أي عطلة
للمجل�س ،حيث قرر املجل�س �سيد قراراته و�سادته �أن ينجز
حدثا تاريخيا وي�صنع لنا فرق ًا ن�ست�شهد بة قرون ًا قادمة يف
ي�سجل احلدث
جمال�سنا حني قرر املجل�س بعدته وعتاده �أن
ّ
التاريخي با�ستجواب الأجيال ال�سيا�سية حني قرر ا�ستجواب
وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات خالد
الرو�ضان ب�سابقة برملانية تعد فريدة وغري م�سبوقة على
امل�ستوى الدويل والعاملي ،حيث يعد هذا اال�ستجواب الأول
من نوعه برملانيا �أو ا�ستجواب الأجيال الثالثة من عائلة
الرو�ضان الكرام امل�شهود لها بالعمل خلدمة الكويت ،حيث
كانت ال�سابقة الأولى لال�ستجواب يف عهد جد الوزير احلايل
الرو�ضان املغفور له عبدالله الرو�ضان عندما كان وزير ًا
لل�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،حني تقدم النائب حممد �أحمد
الر�شيد ا�ستجواب ًا يف  29من �شهر مايو  1963يدور حول
تقدمي  30ق�سيمة يف منطقة العديلية �آنذاك ،وبعد �أن تولى
الأب للوزير احلايل للتجارة وابن الوزير ال�سابق نا�رص
الرو�ضان الذي كان يف عام  1997حني كان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية حني كان اال�ستجواب حول
تخفي�ض القيمة الإيجارية للق�سائم ال�صناعية وال�شاليهات
املقامة على �أر�ض متلكها الدولة واليوم يعد ا�ستجواب
وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات
خالد الرو�ضان �سابقة برملانية �أولى يف العمل الربملاين
على م�ستوى العامل ،حني ي�ستجواب � 3أجيال من العائلة
ذاتها والذي �أعلن الرئي�س الغامن �أن اال�ستجواب �سيدرج
على جدول �أعمال جل�سة  19مار�س احلايل والذي لن يخلف

�أثرا �سيئا بقدر ما �سيت�أتى من �آثار جيدة ،وكلي ثقة ب�أن
هذا اال�ستجواب �سيكون مثل �سابقيه من اال�ستجوابات التي
قدمت لأبناء عائلة الرو�ضان �سهود ومهود ..والعدو مقرود
والذي ال ي�شك �أحد يف �أخال�صها لوطنها والعمل على رفعة
بالدها اذا ما يواجهه الوزير الرو�ضان يف التا�سع ع�رش من
مار�س احلايل هو ا�ستجواب الأجيال ال�سيا�سية من عائلة
الرو�ضان ،وهذا يعد من ال�سوابق النيابية التي يجب �أن
يراها القارئ ك�إجناز لأع�ضاء جمل�س الأمة بعد �أن تعطلت
عجلة التنمية وبعد �أن �أ�صبح الت�رشيع �آخر هموم امل�رشعني
و�أ�صبح اال�ستجواب هو ما �سيربز عمل املجل�س ،فهنيئا
لل�شعب م�سعاه حني �أو�صل بع�ض النواب احلاليني الى
كر�سيهم الأخ�رض الذي �أ�صبح اليوم كر�سي املنافع للبع�ض
ممن يجيدون �إبرام ال�صفقات ب�شكل ممتاز ولل�شعب يف يوم
التا�سع ع�رش احلكم حني يتغلب امل�ستجوب على م�ستجوبيه
ب��ل ويفحم م��ن ك��ان م�ستعد ًا الف��ح��ام ال��وزي��ر مبحاوره
املهلهلة ..ف�إلى ذلك التاريخ �أعدكم �أن نعود لنذكركم مبا
�سيكون وما قلنا يا قراءنا الكرام.
عالج الزائرين بفلو�س وال ت�أ�شريات للدخول من دون ت�أمني
�أو �ضمان �صحي هذا ما جاءت به ال�صحف من خرب �أرى انه
فريد من نوعه ومل �أ�شهد مثل هذا املقرتح يف حياتي فمثل
هذا املقرتح �أرى �أنه طارد لل�سياح بل يزيد من عدم رغبة
الزائرين زيارة الكويت وجعلهم وجهتهم ال�سياحية الأولى
كما تخطط احلكومة الأف�ضل ومن وجهة نظري اختيار بدائل
�أخرى عن الت�أمني ال�صحي وخالفه من الأمور التي مل �أ�شاهد
�أحد يفعلها اال نحن ولي�صحح يل الأخوة يف وزارة ال�صحة ان
كنت على خط�أ يف ما �أعتقد وليجلبوا يل بلدا متقدم ًا يفر�ض
ما يريد الوزارة �أن تفر�ضه؟

