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تكريم سمو األمير مفخرة للكويتيين

ليبيا واخلعوا البشير

يف عاملنا العربي �أو �إن �صح القول العامل الثالث والذي
�أ�صبح يف الواقع رمز ًا للتخلف والرجعية تعي�ش ال�شعوب
حالة من التّ�سفيه ،فهنا �شعب مغ ّيب �إعالمي ًا عن جمريات
الأمور وهناك �شعب م�شغولٌ بالبحث عن لقمة العي�ش,
وكال التهمي�ش والتجويع متعمد ولي�سا حم�ض �صدفة
والهدف احلقيقي وراء ذلك �سلب تلك ال�شعوب قيمتها
ووزنها ال�سيا�سي والع�سكري ومع الأ�سف هذا الأمر يتم
بتنفيذ بع�ض احلكومات العربية والذي �أ�صبح م�صريها
اليوم متعلق ًا بالبيت الأبي�ض بد ًال من �أن يكون مرتبط ًا
ب�شعوبها.
لقد �سقط بالأم�س الرئي�س ال�سوداين «املخلوع اجلديد» عمر
الب�شري لين�ضم لقائمة املخلوعني العرب املعا�رصين،
�صدام ،القذايف ،بن علي ،مبارك و�صالح ،ففرح ال�شعب
ال�سوداين بذلك والذي عانى وحتمل الكثري خالل فرتة
حكم هذا الب�شري املخلوع والذي �أو�صل جمهورية ال�سودان
و�شعبها حلالة ُيرثى لها على جميع الأ�صعدة ،ففي عهده
امل�ش�ؤوم مت تق�سيم ال�سودان ف�ض ً
ال عن ف�شله الذريع يف
�إدارة اقت�صاد البلد ,مما ينعك�س على ال�شعب ال�سوداين
بالإيجابية ،فال�شعب ال�سوداين عا�ش الفقر والفاقة يف
الوقت الذي تتمتع بالده مبوارد اقت�صادية هائلة حيث
ان جمهورية ال�سودان تُ عترب من �أهم بلدان العامل التي
تتوافر بها املياه والأرا�ضي الزراعية اخل�صبة ,بالإ�ضافة
�إلى الرثوة احليوانية ال�ضخمة وكذلك الرثوة ال�سمكية
حيث انها بلد تطل على �أنهار وبحريات ,بالإ�ضافة للبحر
الأحمر� ,أ�ضف �إلى ذلك الإنتاج النفطي والذي و�صل لثالث
ماليني برميل يومي ًا وفق بع�ض االح�صائيات الر�سمية،
فلماذا مل يتمتع ال�شعب ال�سوداين بخرياته؟
�إننا ال نريد �أن ن�أخذ الر�ؤ�ساء املخلوعني والذين تطرقنا
لهم يف الفقرة ال�سابقة ك�أمثلة حية لن�ست�شهد بها على
ٍ
ما�ض تعي�س،
ما يجري على �أر�ض الواقع بل �إنهم جمرد
�إنهم جمرد �أمثلة �أردنا �أن نقي�س عليها احلدث الأخري وهو
خلع الب�شري لنقوم بعدها بربط هذا احلدث بالتطورات
احلالية� ،أي �إن هدفنا لي�س البحث يف التاريخ بل البحث
يف م�ستقبل الدول الإ�سالمية وخا�صة العربية منها والذي
�أ�صبح اليوم م�ستقبلها جمهو ًال� .إننا لو الحظنا ما يجري
يف ال�ساحة ال�سيا�سية الدولية ف�سنجد �أن خلع الب�شري
قد جاء بالتزامن مع تطور النزاعات الع�سكرية الليبية
والتي حلقت التوجه الدويل لإعمار �سورية والذي جاء
تنفيذ ًا لتو�صيات البيت الأبي�ض ,علم ًا �أن تدمري �سورية
كان ب�أوامر منه �أي�ض ًا وهذا ما يجعلني مت�أكد ًا من �أن كل
الأح��داث الدائرة يف املنطقة العربية هي ب�أوامر «العم
�سام» وال��ذي يعتقد بع�ض ق��ادة العرب �أن��ه يبحث عن
م�صاحلهم وم�صلحته على حد �سواء يف حني �أنه يبحث عن
م�صلحته اخلا�صة فقط والتي تتمثل يف تدمريهم وتفكيكهم
حتقيق ًا لطموح طفلته اللقيطة «ا�رسائيل» وال �أري��د �أن
�أت�شعب يف املوا�ضيع� .إن الواقع املرير يقول �إن ال�شعوب
العربية تتعامل مع الأح��داث القائمة ب�سطحية ناجتة
عن جهل �أو جتهيل متعمد ولو نظروا للأمور بنظرة �أكرث
�شمولية الكت�شفوا الكثري من الأمور اخلافية عليهم ،فها
هم عندما و�صلوا للق�ضية الليبية �أخذ بع�ضهم ي�ؤيد قوات
حفرت والبع�ض الآخر بد�أ ي�صفق حلكومة الوفاق الوطني,
ولو رجعوا بالذاكرة للوراء قلي ً
ال وتذكروا امللف ال�سوري
ما كانت مواقفهم اليوم التخوين بع�ضهم لبع�ض ًا � ..إن
الإدارة ال�صهيو� -أمريكية تقف متفرجة �ضاحكة على التفكك
وال�ضعف وعدم القيمة التي يعي�شها العرب ودولهم ..
فماذا �أنتم فاعلون؟
لقد جاء النزاع الليبي مع خلع الب�شري يف �أعقاب انتهاء
امللف ال�سوري وانت�صار الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
وعودة اال�ستقرار لبلده املنا�ضل على الإرهاب العاملي،
ومل يكد ترامب �أن ينتهي من �إط�لاق تو�صياته ب�إعادة
�إعمار �سورية حتى بد�أت اال�شتباكات الليبية وثارت معها
الق�ضية ال�سودانية� ،إن ترامب يا �سادة يتنقل من هنا لهناك
مثري ًا النزاعات العربية  -العربية باحث ًا عن التطورات
اال�سرتاتيجية لإ�رسائيل ,منفذ ًا يف ذل��ك ر�ؤى جمل�س
الأمن القومي الأمريكي يف الوقت الذي يقف به مكتوف
الأيدي �أمام �إيران و فنزويال و كوريا ال�شمالية ال ميتلك
�أمام تلك الدول التي ت�رضبه بعر�ض احلائط �سوى فر�ض
بع�ض العقوبات ال�سخيفة ،وحتى هذه النقطة �س�أكتفي،
ولن �أعطي ن�صائح وال توجيهات رمبا ي�صفها البع�ض
بال�سخيفة ،ها �أنتم عرفتم كيف تقيمون دو ًال وحتافظون
عليها من الدمار والأمثلة موجودة �أمامكم ،فهل ما زلتم
تعتربون العالقة مع �أمريكا انت�صار ًا.

يقوم �صاحب ال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد� ،أطال الله يف عمره ،يف خدمة
الإن�سانية ون�رصة الإن�سان ،كما وكيف ًا بدور
ريادي يف دعم التنمية ،ون�رش ال�سالم ،ومد
يد اخل�ير للم�ساعدات الإن�سانية عاملي ًا،
وم�ساعدة املنكوبني ،و�إغاثة املت�رضرين.
ولذلك �أطلقت عليه الأمم املتحده لقب «قائد
العمل الإن�ساين» ،ملا يقوم به من م�ساعدات
مل��ا ي��ق��ارب ملئة دول���ة ،ت�ستفيد م��ن تلك
امل�ساعدات م��ن ال��دع��م امل��ق��دم م��ن �صاحب
ال�سمو ،حفظه الله ورعاه.
ولقد �أقام البنك الدويل حفل تكرمي ل�صاحب
ال�سمو يف � 12أبريل احلايل تقدير ًا لدوره
الريادي ،يف دعم التنمية وال�سالم يف املنطقة
والعامل �أجمع ،وح�رضه ممثل �صاحب ال�سمو
وزير املالية د.نايف احلجرف ،وقام بدوره
بال�شكر واالمتنان ملجموعة البنك الدويل،
ملنحها هذا التقدير اال�ستثنائي ل�صاحب
ال�سمو ،وهو مفخرة لنا ككويتيني.
وتقدم وزير �ش�ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ
علي اجلراح با�سم �سمو الأمري ،بجزيل ال�شكر
واالمتنان ملجموعة البنك الدويل ،ملنح �سموه
التقدير اال�ستثنائي ،اعرتافا بالدور الريادي
واملثايل ل�سموه ،يف دعم التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف املنطقة العربية ،وال�رشق

الأو�سط وعلى م�ستوى العامل.
و�إن هذا التكرمي من جمموعة البنك الدويل
ل�سموه ،ي�ؤكد على املكانة التي يحظى بها
�سموه والكويت لدى املجتمع الدويل ،وعلى
اجلهود املميزة وال��دءوب��ة يف تبني ودعم
الق�ضايا الإن�سانية على م�ستوى املنطقة
والعامل ،وذل��ك تقدير ًا ل�سل�سلة املبادرات
الإن�سانية التي تبناها �سموه لتخفيف معاناة
املت�رضرين يف املنطقة ،وحت�سني معي�شتهم.
�إن مكانة الكويت اليوم يف م�صاف الدول
املتقدمة يف جم��ال العمل التنموي تقوم
بواجباتها وم�س�ؤوليتها جتاه املجتمع،
وتقوم بدعم التنمية عن طريق �صندوق
الكويت للتنمية االقت�صادية العربية� ،أو
عن طريق امل�ؤ�س�سات الدولية واملنظمات
العاملية.
ولقد �أ�س�س هذا النهج �صاحب ال�سمو ،لإميانه
الرا�سخ ب���أن تعزيز ال�سالم ودع��م العمل
التنموي ،وحماربة الفقر م�س�ؤولية م�شرتكة
على اجلميع ،وتتطلب ت�ضافر اجلهود ،مما
ي�ؤكد �أن �سموه يحمل هموم العامل �أجمع ،وذلك
حر�صا منه على ن�رش ال�سالم والأمن والأمان.
وختام ًا �أ�س�أل الله العلي القدير �أن ميد �سموه
مبوفور ال�صحة والعافية ،ويحفظه قائد ًا
للعمل الإن�ساين ،ورائد ًا للعمل التنموي.

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

وجه ًا لوجه مع الشيطان
يف تقلب ا�ستمر ل�ساعات �شابته الكثري
من الهواج�س والأفكار اعت�رصين بحر
من الأمل وال�ضغط النف�سي ال��ذي كان
ي�شدين ال��ى ظ�لام دام�س حم��زن كئيب
كادت ان تكتم �أنفا�سي وتقلع عيني من
مكامنهما ويف حلظة من الرتاجع نحو
الأمل وال�رشوق مل تدم اال ثواين معدودة
عادت تلك اخلبيثة الى الذهن من جديد
ت�سهد العني وتذهب العقل بني ب�ؤ�س
و�شقاء و�أفكار ا�سا�سها الباطل وال�شيطان
فقد �أك��ون خمطئا ظاملا اع�ين ابلي�س
على الظلم والقهر والف�ساد �أو انني على
اقل احتمال ا�ضلل الأبرياء لو اتخذت
ال�سكوت وال�صمت مبد�أ وركنت الى عدم
التدخل واختيار اال�ست�سالم وجتاهل ما
يحدث حويل من �سلبيات خطرة نهايتها
دمار امتي ونهاية تاريخ م�رشف ا�ستمر
مبعث فخر واعتزاز ما يقارب �سبعة �آالف
�سنة ،نعم ي��زورين ذاك ال�شيطان بني
احلني والآخر يع�ش�ش يف ر�أ�سي يحاول
تغيري م�ساري من مواطن �صالح يع�شق
بعمق هذا الوطن العربي الكبري الذي
�أرى �شم�سه امل�رشقة تقارب على الغروب
ب�سبب ما يبث يف �أرج��ائ��ه من �سموم
الفتنة والتع�صب والتكتالت احلزبية
والعرقية والعن�رصية البغي�ضة التي
�أو�صلتنا الى طريق �آخره م�سدود ،القتل

قراءة

مقاالت

وال�شقاق واخل�لاف منت�رش من تطوان
ومراك�ش الى اخلليج العربي املهدد من
كل مرتدية ونطيحة يريدون ر�ؤو�سنا
قربانا مل�شاعرهم الوثنية ،ال يوجد
من وطني الكبري �شرب واحد ال يئن وال
ي�شتكي :ال�سودان ،اجلزائر ،تون�س،
م�رص ،ليبيا ،لبنان ،العراق ،كلنا
ن�شتكي وممن ال�شكوى؟ من �أنف�سنا من
بني دمنا واخوتنا واهلنا وع�شريتنا
فرقنا ال�شيطان لعنه الله قلب ليلنا
اكرث ظلمة وجعل نهارنا يزخر بالدم
وال��روائ��ح العفنة ،فل�سطني �سلبت
وانتهينا ال��ى قبول اخل��ن��وع وال��ذل
وح��ل الدولتني بعيد مناله علينا،
اليمن انتهكت �سواحله و�سدت موانيه،
�سورية بالد الفل واالقحوان غابت عن
حا�رضها ،ما�ضيها امل�رشف وم�رص
تنتظر كل يوم يف �رصاع مرير �صعب
م��ع ال�شيطان ال���ذي اره���ق تفكريي
وك��اد ان ينت�رص على قلمي ويحيلني
الى التقاعد املبكر وقبل ان �أت�رشف
بال�صالة يف القد�س ال�رشيف ،هكذا
م��رت �ساعات ال�سهر واملواجهة مع
ال�شيطان م�ستمرة ،والتحدي قائم،
�أ�س�أل الله العلي القدير ان ين�رصنا عليه
ونك�رس �شوكته التي غر�ست بخبث يف
وطننا العربي.

عبدالعزيز خريبط
تويترAkhuraibet :
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بصمة «التربية» خطوة

في المسار الصحيح

م��رت الرتبية ب�سنوات م��ن الت�سيب وعدم
االن�ضباط �أو�صلت الأجيال �إلى ما نراه من �سوء
الرتبية و�سوء املخرجات التي ال ت�ستطيع
مواجهة التطور والتناف�س العلمي احلديث،
فما زلنا مبناهج قدمية وطرق تدري�س بعيدة
عن االب���داع قد ت�صل يف بع�ض الأح��ي��ان �إلى
الت�رسب والهروب من الدرا�سة وكذلك العمل،
لذلك كان ال بد من وقفة جادة تطور وت�صلح
ما ميكن �إ�صالحه من ذلك الف�ساد امل�ست�رشي،
ولعل ما �سمعناه من �أخبار عن تطبيق نظام
ب�صمة احل�ضور واالن����صراف على املعلمني
واالداري��ي�ن يف امل��دار���س اع��ت��ب��ار ًا م��ن العام
الدرا�سي املقبل خطوة �إيجابية وج��ادة يف
وزارة الرتبية على طريق االن�ضباط الذي يحمل
املوظف امل�س�ؤوليات والواجبات الكاملة بدءا
من احل�ضور واالن�رصاف.
فلقد تواترت الأخبار من عدة م�صادر تربوية
مطلعة عن عزم وزارة الرتبية توفري �أجهزة
ب�صمة لتغطية مدار�س الكويت ،متهيدا لتطبيق
نظام الب�صمة وقد كلفت �إدارة نظم املعلومات
ر�ؤ�ساء �أق�سام دعم امل�ستفيدين يف املناطق
التعليمية ال�ست بتحديد موقعني جلهازي ب�صمة
يف كل رو�ضة ،وثالثة مواقع للأجهزة يف كل
مدر�سة ،والعدد االجمايل للمدار�س يبلغ نحو
 822مدر�سة لكافة املراحل ،ومثل هذا اخلرب ال
يعد نظاما جدي ًدا ينتظر احل�سم فيه وخ�صو�صا
�أن بع�ض القيادات وامل�س�ؤولني يف الرتبية هم
�سبب تردي م�ستوى التعليم من خالل ت�سويف
وت�أجيل وتعطيل وتنفيذ الكثري من القرارات
والقوانني ،فالعائق الأ�سا�سي يف وزارة الرتبية
لي�س فكرة وقرار الب�صمة الذي تلتزم الوزارة
بتطبيقه تنفيذا لقرار ديوان اخلدمة املدنية،
و�إمنا يف غياب الر�ؤية واخلطة الإدارية والفنية
ال�صحيحة.
وغ�ير �صحيح م��ا ين�رش م��ن ت��خ��وف بع�ض
املعلمني واملعلمات واالداري�ين العاملني يف
املدار�س من قرب تطبيق قرار الب�صمة لأن من
َقبِ ل بعمل مقابل راتب وكادر وعالوات ينبغي
�أن يقوم به على الوجه الأكمل حتى ي�شعر بقيمة
الأجر واخلدمة من �أجل املجتمع والوطن ،فهي
لي�ست جمرد �شعارات وكلمات براقة تردد،
فهذا واجب يلزم تطبيقه على اجلميع ،وندرك
جيدا ب�أن هناك طرق ًا كثرية ميكن اللجوء �إليها
والهروب من الب�صمة ،فقرار الب�صمة مطبق يف
الكثري من اجلهات احلكومية ومع ذلك يوجد
بع�ض ح��االت الت�سيب واخل��روج دون اذن من
الدوام ،لكن ال ت�ؤثر ت�أثريا �سلبيا يف تعطيل
امل�صالح والعمل ،فقرار الب�صمة يحقق العدالة
وامل�ساواة وال يعرف الوا�سطة واملح�سوبية
والقبلية وامل�صالح ،ف�إذا �أردنا لوزارة الرتبية
ال�سري بنظام �سعيا خلدمة البالد ف�أن الب�صمة
هي �أولى هذه اخلطوات.
نرجو �أن يطبق نظام الب�صمة على جميع موظفي
الدولة وكذلك وزارة الرتبية ،وخا�صة �أن
جميع من يعمل يف وزارة الرتبية وعلى ح�سب
م�سمياتهم الوظيفة �سوا�سية �أمام قانون اخلدمة
املدنية واحلديث عن خ�صو�صية طبيعة الوظيفة
يف وزارة الرتبية غ�ير �صحيح ،فاملوظف
الإداري والفني يف امل�ؤ�س�سة التعليمية ومنهم
املعلم �أوال وينبغي �أن يكون هو القدوة احل�سنة
واملثال اجليد يف االلتزام بالقوانني والأنظمة،
فما ي�صدر من ت�رصيحات و�أخ��ب��ار عن قرار
تطبيق نظام الب�صمة امل�ؤجل منذ �سنوات يف
وزارة الرتبية يجعل الرتبية من اجلهات التي
حقيقة بعيدة عن جماراة انطالقة م�شاريع ور�ؤية
«كويت جديدة» ،فالقرار ي�ؤكد �صالحية وزارة
الرتبية على انها جهة حكومية تلتزم بالقوانني
و�أنظمة الدولة.
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المساعدات تبخرت

قامت قافلة �إن�سانية من دول �شقيقة و�صديقة
ومن منظمات دولية بتو�صيل امل�ساعدات �إلى
نحو اثني ع�رش مليون ن�سمة ومل تو�صل الى اي
�شخ�ص من املنكوبني يف االحواز  ،امل�ساعدات
من الدول العربية والأجنبية  ،ويف االطار ار�سلت
دولة الكويت ج� ً
رسا جوي ًا اكرث من خم�سني طنا
من امل�ساعدات وت�ضمنت اخليام ومولدات ومواد
طبية وغذائية وار�سلت �سلطنة عمان �شحنة
م�ساعدات تت�ضمن ع�رشات االطنان من املواد
الغذائية التي ت�شمل ال��رز والتمر واحلبوب
وال�سكر وال�شاي واحلليب املجفف ,ا�ضافة الى
اخليام واالغطية  ،و�أر�سلت دولة �أملانيا الزوارق
املطاطية واملعدات الطبية.
وتوا�صلت �شحنة امل�ساعدات االن�سانية يوميا
طيلة ايام ال�سيول ،ويف الأحواز املحتلة مطارات
منها مطار االحواز الدويل ومطار عبادان ومطارات
ع�سكرية اخرى مل تنزل بها طائرة واحدة كالتي
نزلت يف طهران ،
و وفقا لت�رصيحات م�س�ؤولني �سي�ستمر ار�سال
امل�ساعدات االن�سانية ملنكوبي ال�سيول وال�سدود
املفتعلة يف االحواز الى ما �شاء الله.
يذكر ان االمطار الغزيرة التي هطلت يف الفرتة
االخرية ادت الى �إحداث في�ضانات و�سيول جارفة

يف االح���واز وخا�صة يف اك�ثر م��ن  200قرية
و�إح�صائيات اال�شخا�ص املتوفني مل حت�ص بعد،
و�إ�صابة مئات االالف من املت�رشدين وع�رشات
الآالف باالمرا�ض ،م��ن �سكان القرى واملدن
االحوازية املنكوبة ,ا�ضافة الى تدمري طرقات
وج�سور ومرافق حيوية ،و�رضر مئات الآالف
من املا�شية  ،و�إحل��اق �أ��ضرار بالغة بالقطاع
الزراعي مثل القمح وال�شعري والعنب والنخيل
وبقية املحا�صيل الزراعية.
وهناك �شهود عيان ب�أن الهالل االحمر يبيع
اخليام والقوارب على املنكوبني من امل�ساعدات
 ،وال�صور والفيديوهات ت�شهد على ذلك.
ويف اجراء �إن�ساين قامت احلكومة االمريكية مبنح
م�ساعدات ان�سانية ونقدية ملت�رضري ال�سيول يف
«ايران» عن طريق ال�صليب االحمر ومل ي�صل �شيء
للمنكوبني.
و االح��وازي��ون على االر���ض هم من ي�ساعدون
بع�ضهم بع�ض ًا  ،ومن املتوقع و�صول قافلة �أخرى
خالل الأيام املقبلة .
و قال من�سق فريق العمل املعني بالو�ضع
الإن�ساين يف االح��واز  :مل يحرز تقدم على
م�سار تو�صيل امل�ساعدات �إلى مناطق ال�شعب
االحوازي .

سطل +شهادات مزورة  +شوارع مكسرة = رؤية 2035
�أعلنت الكويت �أن لها ر�ؤي��ة اقت�صادية و�سميت ر�ؤية
عام  ، 2035فلن�أخذ بع�ض الأمثلة على عجالة من �أر�ض
الواقع.
يف البداية لن �أزيد على ما قيل من الزمالء ال�صحافيني وما
كتب ون�رش يف ال�سو�شيال ميديا بخ�صو�ص ق�ضية ال�سطل،
ولكن الذي �شدين �أنه مازال هناك عقلية ت�ؤمن بالأفكار
القدمية وتت�شبث بها وك�أنها فكرة حديثة مبتكرة .
وللأ�سف ف�إن ما قيل ب�ش�أن الرت�شيد وعدم اال�رساف يف
املياه ب�أن يكون احلل هو با�ستخدام «ال�سطل» فهي فكرة
قدمية وغري منا�سبة ملن دخل الألفية «الثالثة».
وال�سطل بنظري لي�س امل�شكلة ولكن تكمن امل�شكلة يف
�أن �أغلب م�شاكلنا حتل هكذا بحلول �أكل و�رشب و«انبطح»
عليها الدهر.
واملو�ضوع الآخ��ر ال��ذي من ف�ترة ال��ى �أخ��رى ينفجر
دون �سبب مقنع ثم يختفي ثم يظهر �أال وهو ال�شهادات
امل��زورة ،فتظهر وزارة التعليم العايل تهدد ب�أنه ال
م�ساومة بهذا املو�ضوع وانها �ست�رضب بيد من حديد
وانهم �أي�ضا �أحالوا الكثري منهم الى النيابة ومل ي�ستثنوا
�أحد ًا  ،ولكن مل ن�سمع ماذا حدث بال�ضبط ومل جند حال
كافي ًا للم�شكلة من التعليم العايل وهي م�شكلة كبرية
يجب �أن ي�صمت عنها التعليم العايل �أو احلكومة �أو
املجل�س فهي �ست�ؤدي الى خراب البالد والعباد وتدمري
الأ�سا�س والقواعد الأولى لنه�ضة الكويت  ،وتخيل �أن

�أنا�سا �أ�شباحا بتخ�ص�صاتهم ور�ؤاه��م يديرون الدولة
بامل�ستقبل وينفذون ر�ؤية .2035
و�أخ� ً
يرا �أكتفي بهذا املثال وه��و ال�شوارع املدمرة
فهذا �سبب رئي�سي لكي ت�ستقيل حكومة كاملة ولي�س
وزي���ر ًا �أو مدير هيئة  ،فهذا دليل ف�شل احلكومة
بتعاقدها مع �رشكات تنفيع وحم�سوبية ومل ن�سمع
عن ادانة �أو حما�سبة �شديدة ل�ضياع املاليني من �أموال
الدولة ب�سبب �سوء ال�رشكات التي عملت ال�شوارع
�أو ا�سرتدادها �أموالها من ال�رشكات التي مل تلتزم
بعقودها و�ضعف عملها ما �أدى الى كارثة ال�شوارع
املدمرة وك ��أن املو�ضوع اعجازي و�أول مرة نعمل
�شوارع ذات موا�صفات عالية .
ر�سالتنا الى �سمو ال�شيخ جابر املبارك حفظه الله� :أن
تكون م�ستاء فهذا حقك  ،ولكن �أن جتعلنا م�ستا�ؤون
ويائ�سني ونتح�رس كل يوم على �أو�ضاع الكويت فهذا لي�س
من حقك  ،ف�إما �أن ت�صلح حكومتك وتعني من ي�ستحق ان
يجل�س على كر�سي الوزارة وحتا�سب املق�رص � ،أو ترحل
لأننا ن�ستحق الأف�ضل ك�شعب ودولة .
نك�شة:
انت�رش خرب ب�أن �أحد الأ�شخا�ص ر�شح ملن�صب وكيل م�ساعد
بوزارة مهمة وكل م�ؤهالته �أنه �أخ لنائب حكومي .
التعليق :ال طبنا وال غدا ال�رش.

