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رسالة إلى الكويتيني 
العائدين إلى الوطن

هنا الكويت

جاسم احلمر

يواجه البلد مشكلة حقيقية تتمثل في وجود مئات 
اآلالف من العمالة بدون وظيفة أو مدخول بسبب أزمة 
ڤيروس كورونا التي قلصت سوق العمل وحرمت هذه 
األلوف املؤلفة من املال حتى لشراء قوتها اليومي. الوضع 
ليس مبالغة وال تهويال لكنــه واقع تنقله لنا اخلدمات 

اإلخبارية والصحف اليومية.
في البداية، بادرت بعض اجلمعيات اخليرية حلملة 
تبرعات وطنية جمعت منها مبلغا ال بأس به يقدر بعدة 
ماليني، لكنــه كان مثل النقطة في البحر مت التهامه في 
أيام غير الذي شــاب عملية التوزيع من شــكوك نربأ 
باجلمعيات اخليرية منها، لكنه وضع معقد وأزمة غير 
مسبوقة، فذهب جهد تلك اجلمعيات اخليرية وتبرعات 
أهل الكويت وكأنها لم تكن، ثم بدأت املبادرات الفردية 
واجلماعية لثلة من املواطنني اخليرين لكنهم أيضا صدموا 
بالكم الهائل من البشر احملتاجة مما أنهكهم وأدخلهم في 
دائرة التعب الشديد، غير بعض التصرفات الفردية التي 
كادت تتســبب في مشاكل وتسيء لسمعة الكويت من 
فئة عشــقت التصوير وهو أمر غير عادل وال منصف 
للمحتاج وكأنك تشهر به، وهناك جانب خطير جدا في 
موضوع التطوع لتقدمي الغذاء في الكويت وهو تعرض 
هؤالء الشباب والشابات خلطر العدوى من تلك التجمعات، 
فكما الحظنا العديد منهم لم يكن يرتدي وسائل الوقاية 
من العدوى، وفي نهاية اليوم يذهبون لعائالتهم جالبني 

معهم العدوى.
برأيــي، أمتنى أن يصدر قرار حاســم وصارم من 
وزيرة الشــؤون د. مرمي العقيــل بوقف كل احلمالت 
التطوعية واخليرية من تقدمي أي شيء لتلك التجمعات 

البشرية فورا.
طيب ما البديل؟ البديل عند وزارتي التربية والصحة، 
فهاتان الوزارتان تتعاقدان كل ٣ ســنوات مع شركات 
لتقدمي األغذية، ففي وزارة «التربية» تقوم شركة توزيع 
األغذيــة بتوزيع أكثر من ٥٠ ألف وجبة يوميا على كل 
رياض األطفال في الكويت خمس مرات في األسبوع. 
تصوروا هذا العمل اجلبار مضبوط كالساعة ال يتأخر 
دقيقة واحدة، فهذه الشركة وغيرها من شركات األغذية 
الكبيرة في الكويت لها أساطيل ضخمة ومطابخ عمالقة 
ومخازن مثلجة أكبر من عدة مالعب لكرة القدم مجتمعة 
مع بعض، هذا ما قصدته في عنوان املقالة فليذهب الهواة 
وليأت احملترفون، التعاقد فورا مع تلك الشركات وحتديد 
أماكن وطرق التوزيع لها وأشترط عليها أن عمالتها هي 

التي توزع وال تستعني مبتطوعني وهواة.
هذه األزمة على صعوبتها وقساوتها ستعدي ولكن 
لنجتازها بأقل اخلسائر فليجلس الهواة وليأت احملترفون 

في كل املجاالت.
نقطة أخيرة: منظر مؤلم وقاس أن ترى شــبابا وشابات 
صغارا على الرغم من حسن نيتهم وسط تلك اجلموع 
الغفيرة، هذا األمر أكبر منهم وأكثر شيء نحتاجه حاليا 
للخروج من هذا الوباء بإذن اهللا بأقل اخلسائر هو ناس 

أقل في الشارع.

في الوقت الذي ينشــغل فيــه العالم مبواجهة وباء 
كورونا، ويتخذ املسؤولون كل اإلجراءات االحترازية منه، 
خرج وزير الصحة الصهيوني ليتسمان متحديا احلظر 
املفروض ليؤدي الصالة عدة مرات مع جمع من أصدقائه 
رغم تأكد إصابته وزوجته بڤيروس كورونا، حيث جاءت 
فحوصاتهما إيجابية، مما دفع الصهيوني نتنياهو الذي 
خالطه إلى التزام احلظر الصحي الوقائي. ليتسمان هذا 
أرثوذكسي متعصب ذو حلية كثة يرتدي بدلة سوداء ويضع 
على رأسه قبعة سوداء كحال باقي الصهاينة املتعصبني 
من طائفة غور حسيديك التي تستهني باحلظر ومتارس 
نشاطها الديني بشكل جماعي عادي مع باقي الطوائف 
األرثوذكسية املتطرفة التي أصبحت بؤرا لتفشي وباء 
كورونا يصعب السيطرة عليها رغم تشديد القيود التي 
لم تعد جتدي مع حاخاماتهم املتشددين الذين ال يرون 

داعيا إلغالق مؤسساتهم التعليمية وأماكن عبادتهم.
ويدعي ليتسمان أن الڤيروس عقاب من الرب بسبب 
املثلية اجلنســية التي انتشرت في العالم. ال تستغرب 
تصرف وزير الصحة الصهيوني ليتسمان الذي يعيش 
في عامله الدينــي اخلاص معتقدا بأنه ذو حصانة إلهية 
خاصة من هــذا الوباء الذي لم تتردد ڤيروســاته من 
مهاجمته وتفنيد تخرصاته. اآلخر هو حاخام مدينة (بني 
بــراك) التي يقطنها متدينون صهاينة وقد وعدهم بأن 
الڤيروس لن يصيب مدينتهم لكنه هاجمهم بال هوادة 
بعد أن خيب احلاخام ظنهم فيه، وها هي مدينتهم اآلن 
تخضع للحظر املشدد ومينع التنقل منها وإليها. يعترف 
نتنياهو «لألسف لقد انتشــر املرض في أماكن معينة 
عدة أضعاف أماكن أخرى»، املقصود بذلك مناطق ومدن 
اليهود األرثوذكس املتعصبني الذين ال يستغني نتنياهو 
عن تشكيل ائتالف حكومي معهم وهم الداعمون األكثر 
لسياســاته اإلجرامية في فلسطني احملتلة. وخطورتهم 
تكمن في اعتقادهم بأنهم شعب الرب املختار وأنهم بذلك 
حتت وصايته وحمايته من كافة املخاطر رغم ما ارتكبوه 
ويرتكبونه من جرائم ضد اإلنسانية التي تفوق املثلية 
اجلنسية التي أشار إليها ليتسمان مثل إقامتهم للنظام 
الشيوعي امللحد في روسيا ونشرهم للقيم اإلباحية في 
أملانيا ما قبل النازية وتسلطهم املالي من خالل تعاملهم 
الربوي الفاحش مبباركــة حاخاماتهم واملنهي عنه في 
التــوراة. ومع ذلك فإن هــؤالء الصهاينة ال يرتدعون 
من ســنن اهللا في خلقه ويتحدون اإلرادة اإللهية ألنهم 
اعتادوا على ذلك كما أخبر القرآن (لعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مرمي ذلك 
مبــا عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر 

فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) املائدة.٧٨-٧٩.
< < <

في الثامن مــن أبريل احلالي وجهت جلنة التحقيق 
 (OPCW) الدولية التابعة ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية
أصبع االتهام إلى نظام األقلية الطائفي البعثي وحملته 
مســؤولية استخدام غاز الســارين احملرم دوليا ضد 
املدنيني السوريني عام ٢٠١٧ وبذلك تثبت إدانة هذا النظام 
الدموي في ارتكابه جرائم حرب ضد اإلنسانية ولم يعد 
اآلن يتمتع بأي غطاء روسي أو إيراني ينقذه من ثبوت 
التهمة عليــه. بانتظار إحالته إلى محكمة العدل الدولية 

حملاكمته كمجرم حرب.

على احلكومة أن تعي أن الطريقة 
البدائية لــم تعد مجدية في مواكبة 
متطلبات احليــاة وردع األزمات، 
ويجب أن تفكر جديا في أن تتحول 
الى احلكومة الذكية، فاحلكومة الذكية 
تكون باستخدام التكنولوجيا لتسهيل 
ودعــم التخطيط واتخــاذ القرار، 
وحتســني ادارة العمليات وتغيير 
طرق تقدمي وايصال اخلدمات العامة، 
وتشمل احلكومة االلكترونية املتكاملة 
والعمل املتنقل، كما علينا االستثمار 
في الذكاء االصطناعي فهو املستقبل 
للدول التي تطمــح ألن تكون في 

صفوف الدول املتقدمة.
أبعاد فكرة احلكومة الذكية ليست 
فقــط نقلة نوعية للدولة من ناحية 
تطويرية وحل ألزمة وبائية، بل هي 
حمايــة للدولة ضد أي من األزمات 
السياسية واالقتصادية والصحية 
التي من املمكن أن تقع في املستقبل، 

ال سمح اهللا.
حــفظ اللـــه الكويت وأميرها 
وولي عهدها األمني وشعبها من كل 

مكروه.

ذهب الكثير وما بقي إال القليل، 
أيام تفصلنا عــن عودة الكويتيني 
العالقني في اخلارج، ونقول لكم احلمد 

هللا على عودتكم بالسالمة.
بعد ترقب وانتظار، انتهى مجلس 
الوزراء من وضــع اآللية وجدول 
الرحالت إلجالء الكويتيني من كل دول 
العالم، البعض ينتقد تأخر احلكومة 
بسبب خطورة تواجدهم في دول 
موبوءة بڤيروس كورونا ويشكل 
خطرا حقيقيا على حياتهم، واآلخر 
يشــكر كل اجلهود واملساعي من 
أجل ضمان اإلجالء بالشكل املطلوب 

بتقدير السلطات الصحية.
واحلقيقــة انه ليــس باإلمكان 
أفضل مما كان، لــم يهدأ للكويت 
وشعبها بال وعلى رأسها أب اجلميع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ومجلس 
الوزراء، وقام الوزراء بتسخير كل 
اجلهود واالجتماعات لعودة أفواج من 
املواطنني ألرض الوطن في حتد يعد 
أكبرعملية إجالء في تاريخ الكويت.
وحتولت ســفارات الكويت في 
اخلارج كل منها الى «كويت مصغرة»، 
حتتوي وتبحث عن أبنائها وجتمعهم 
في فنادق تأويهم وتوفر لهم اإلعاشة 
اليومية وتوفيــر األطباء واألدوية 
للمرضى وكل سبل الرعاية والوقاية 
من تداعيات ڤيروس كورونا، ضاربني 
أروع األمثلة في التكاتف والتالحم 

الكويتي في اخلارج.
فإلى أســراب الوطن العائدين، 
بالصبر والرضا وتشجيع  اتسموا 
الكوادر الكويتية واملتطوعني الذين 
ينتظــرون اســتقبالكم وتعاونوا 
معهم لتســهيل إجراءات وصولكم 
وإمتام الفحوصات الصحية الوقائية 
لسالمتكم وسالمة عائالتكم، فحسب 
التعليمات من السلطات الصحية ان 
هناك حجرا مؤسسيا او حجرا منزليا، 
انها مرحلة حرجة جدا تتوقف على 
التزامك التام بكل اخلطوات فال تهاون 
وال تــراخ وال مجاملة في املخالطة 
باآلخرين وكسر احلجر، وقد وضعت 
الدولة إجراءات مشددة للمخالفني الى 
أبعد حد، فكونوا أنتم الرقابة الذاتية 

على أنفسكم قبل كل شيء.
أعزاءنا وأحباءنا، ما كنتم تخشونه 
ونخشــاه عليكم بوجودكم خارج 
الكويــت مازال يحــدق بنا داخل 

الكويت.
أهلكم وأقاربكم واكتفوا  احموا 
بالتواصــل عن بعــد، نعلم مدى 
اشــتياقكم ألســركم وبقدر ذلك 
االشتياق امنعوا أنفسكم مؤقتا عن 
املخالطة معهم او اخلروج من املنزل 
حتى نتعــدى هذه املرحلة احلرجة 

للغاية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه. 
باملختصر: احلمدهللا على سالمتكم.. 

شدة وتزول.
رسالة: أتقدم بأحر التعازي وصادق 
املواســاة، لكل أسرة فقدت عزيزا 
املوت بسبب  عليها وغيب أحبتهم 
ڤيروس كورونا، اللهم ألهمهم الصبر 

والسلوان.

وعودة للعنوان وما يحدث اآلن 
من شحن ومزايدات بسبب كوارث 
بيئية ڤيروسية كورونية! تداخلت 
وضبــط وربط قوانــني ونظام 
وســيادة دولتني يربطهما أخوة 
وروابط وعمق بكل شؤون حياتها 
فرضت الظروف تسويتها بالضبط 
الالزم تطبيقها بأساليب  والربط 
إنسانية حتترم كرامتها وأخوتها 
إمكانياتها  تتفاوت أحيانا حسب 
كل ونظامــه تربع خارجها بالبل 
االعالم الهدام وقراصنتها لتحطيم 
أصول التالحم والترابط األخوي 
وبرز وطاويط وخفافيشها للهذرة 
املستباحة تفرق وال توحد تنفر 
وال جتدد كرامة الوحدة ومتاسك 
االحتاد ما بني أخوة املصير الواحد 
مما يتطلب ضبطها وربطها لكي ال 
يطغى االنفعال على الفعل ما بني 
الشعبني العزيزين ليكون جلهالها 
الفوز بســاحة العقــل والكرامة 
واالحترام ما بني جدعانها ونشاميها 

وعقالها يا أهل الفزعة. 
انتبهــوا يرحمكم اهللا للذيب 

باجلليب! تفلحوا

الوطــن، فنعمة الوطــن واألمن 
واألمان والطمأنينة من أثمن النعم.

وفي أزمة كورونا عرف الناس 
من هم األبطال احلقيقيون ومن 
الوهميون، فاألبطال احلقيقيون 
من هم في الصفوف األولى في 
مواجهة هذا الوبــاء حلماية هذا 
الوطن. أما الوهميون فهم الذين 
اختفوا متاما منذ بداية األزمة بعد 
ان كانوا ميألون األرجاء واآلفاق.
علينا أن نتوقف ونتفكر في 
حياتنا قبل كورونا وحياتنا أثناء 
كورونا، فهناك العديد من الدروس 
والعبر التي ميكن أن نستفيد منها، 
ومن لم يتعلم من هذه الدروس.. 

فعليه العوض ومنه العوض!

الكويت تواجــه فصال ونهارا جديدا 
وحياة بآمالها الكبار ومستقبال زاهرا 
ونعول كثيرا على شباب الكويت هم 
رجال املستقبل البواسل وعدتها فعلى 
سواعدكم تشتد األوطان وأنتم السد 
املنيع ألركان أوطانكم وليكن منهجكم 
ورائدكم في احلياة التسلح بسالح العلم 
واملعرفة والتحلي بفضائل الصفات 
واالخالق احلميــدة واالنفتاح نحو 
التجديد العلمي اإللكتروني واالبتكارات 
واالختراعات العلمية وسبر أغواره من 
أجل اكتشافه واحترام األنظمة القانونية 
والقضائية. ياشباب الكويت الواعد أنتم 
جنود الوطن بهمتكم العالية وألبابكم 
وأذهانكم فائقة، عليكم ركوب وصعود 
سلم املجد والعال والتمايز فيما بينكم 

في امليدان بقدر كفاءتكم وعطائكم.
كويتنا الغاليــة طوقتنا قالئد من 
النعم والفضائل حتى تكون لنا درعا 
واقية مــن األمن واالمان من عاديات 
الزمن وعــوادي الدهر واحملن. لنرد 
اجلميل لهذا الوطن الغالي املعطاء بكل 
ما منلك وما نحمل لهذا الوطن من ود 

واحترام وبذل اجلهد واملال.
اهللا حافظك يا كويتنا الغالية

لذلك، نتمنى من كل سكان الكويت 
من مواطنني ومقيمني االلتزام بالتعليمات 
الصحية حتى ال نصل ملرحلة احلظر 
الشامل ملا له من آثار كارثية على بعض 

األسر والعائالت.
فهناك ابناء يرعون آباءهم وليس من 
املمكن نقل اقامتهم والتجمع في مكان 
واحد، وهناك أمهات وآباء ال يسكنون 
مع أبناء ألنهم منفصلون وقد يكون 
احد األبناء لدى اجلد أو لدى األم واألب 
والطرف اآلخر يريد متابعة أمورهم.

هذا فضال عن أنه ليس املجتمع كله 
يعيش في قصور أو ميلك شاليها أو 
مزرعة حتى يحتجب فيها عن العالم 
ويرفه عن نفسه، فهناك أسر كثيرة 
تعيش في شــقق صغيرة، والكارثة 
ان نقول لهؤالء اجلســوا في بيوتكم 
الصغيرة أليام وشهور فهنا ستزداد 
املشاكل النفسية واألسرية بشكل كبير، 
لذا نرجو قبل أن يتم فرض مثل هذه 
القرارات التفكير اوال بأن هناك أناسا 
تريد ان تتنفس وتشعر بالضيق، فليس 
من املنطقي أن يسجن األشخاص في 
شقق مساحتها صغيرة ألجل ڤيروس 
لن يقتل اال من قرر اهللا قبض روحه.

جواهرالل نهرو) رفع العالم كافة لهم 
قبعات اإلعجاب واالحترام لبروزها 
بهيبتها استقرارا، وقرارا، وثروات 
بشرية وطبيعية ومنافذ بحرية وبرية 
وغيرها دفع منابت الشر للعمل على 
حتطيمها ثم تقسيمها وبعثرة ريحها 
وقالع تاريخها وبعثرة شعوبها كما 
هو حالنا اآلن بشــهادة مخيمات 
الجئيها بلسان عربي مواقعها متددت 
بكل بقاع األرض اســتباح بعضها 
األرض والعرض واليزال يتربص 
للتشــريد والتبديد  باقي األجيال 

بكوارث تردد(هل من مزيد؟!). 

مستقبله خارج الكويت.
لكن أزمة كورونا غيرت هذه 
املعادلة، فمن كان يفكر في املغادرة، 
أصبح همه االول العودة الى ارض 

التعاونية واملؤسسات واللجان اخليرية 
وبتظافر اجلهود جميعا في محاصرة 
الوباء بإدارة ذات كفاءة عالية ومتميزة 
بأخذ القرارات احلاســمة في سبيل 
القضاء على الوباء ومن أجل ضمان حياة 
مواطنيها. واملجتمع الكويتي معروف 
منذ القدم بتعاونه وتكاتفه بالعســر 
واليسر وبالشدة واللني. واختالالت 
التركيبة السكانية حتتاج إلى معاجلتها 
للحد من انتشار العمالة السائبة وتأثيرها 
السلبي على اخلدمات وعلى النواحي 
االجتماعية وهذا قد يحتاج إلى احلزم 
واالنضباط لتحقيق التوازن السكانى. 

املتشائمة، ونترك العلم هللا وحده، فهو 
سبحانه وحده من يعلم متى سينجلي 
هذا الوباء عن العالم وتعود عجلة احلياة 

من جديد.
فاليوم نعيش منذ اســابيع فترة 
حظر جزئي وهناك أقاويل وتصريحات 
متعددة عن احتمالية احلظر الشامل اال 
أنني في احلظرين اجلزئي والشامل ال 
أؤيده على االطالق، نظرا ألن الدولة 
بكل مؤسساتها ومجمعاتها ومقاهيها 
مغلقة ولم يتبق لألفراد مكان للذهاب 
اليه اال أماكنهم اخلاصة املغلقة عليهم 
وعلى عائالتهم، لذا فال مجال لالزدحام 
وباألخص ان هناك شــريحة كبيرة 
من املواطنني واملقيمني على وعي تام 
ولم يخرجوا مــن بيوتهم حتى قبل 

فرض احلظر.

النخوة وعلوم  طبيعتها بفلسطني 
وتراث دياناتها وعبق نسماتها كأمة 
للديانات مســك ختامها االسالم 
العظيم بنبي عربي أمني لكل أطرافها 
مبسمى الوسطية لنسيج شعوبها. 
هكذا كانت مصر والكويت عنوانا 
ثابتا لكل مســيرة التاريخ العميق 
للنهوض ودعم وتعزيز تلك الكتلة 
التي أزعجت حســادها بقيادة ابن 
بار لها أطلــق عليه لربط ٣ قارات 
العالم مبسمى (عدم االنحياز تقوده 
٣ حروف ج ذهبية ترأســها جمال 
عبدالناصر/جوزيــف بروزتيتو/

في فترة ما بعد الغزو العراقي 
الغاشم، كان يظن الناس أن الكويت 
دولة مؤقتــة، وكان الكثير منهم 
همه األول جتميع الثروة وتأمني 

سبيل التصدي لهذا الوباء واحلكومة 
الرشيدة أدارت األزمة بكل حزم وعزمية 
وكفاءة والتعبئة املتيقظة من قبل رجال 
احلرس الوطني ورجال األمن وتنظيم 
اجلهود مبنهج متكامــل جعل العالم 
ينظر إلى دولتنا الصغيرة في مساحتها 
والعظيمة بأفعالها وهمتها التي صمدت 
وحاصرت ڤيروس كورونا نظرة كلها 
تقدير واحتــرام واعجاب كدولة في 

مصاف الدول الكبرى. 
 وقد أثبت شباب الكويت البواسل 
فزعته وجدارته ومبادراته بالعمل في 
مجال املساعدات الطيبة وفي اجلمعيات 

وأخرى قد يصاب اي منا بهذا الڤيروس 
القاتل، واقتصاد العالم كله تضرر واحلل 
ال يوجد بالتأكيد اال مبشيئة اهللا سبحانه 
بأن يتوقف هذا الڤيروس عن االنتشار.

هناك تصريحات متعددة ملسؤولني 
حول العالم بني احتمالية استمرار هذا 
الڤيروس في االنتشار طوال هذه السنة 
وكيف توصلوا الى هذه النتيجة وهذا 
القرار؟ ال اعلم، فــإذا كان األمر بيد 
اهللا ســبحانه وليس بيد الدول فقد 
ينتهي الغد وقد ينتهي بعد شهر وقد 
يستمر اعواما وليس بعام، أما اذا كان 
املتحكم في هذا الڤيروس ومن ميلك 
قرار وقفه شخصا او منظمة فبالتأكيد 
التنبؤات والتكهنات،  حينها سنتقبل 
وعلى غرار ذلــك نتمنى ان تتوقف 
التصريحات سواء بالتفاؤل أو حتى 

االنفعال على  حتى ال يطغــى 
الفعل ما بني األحبــة مصر كنانة 
الدنيا والكويت قيثارة العرب تاريخا 
وجغرافيا ال تنتهــي حلقاتها، وال 
تتوقف ساعاتها، وال تتبدد تطلعاتها 
بتأثيرات طبيعة وجغرافية تقلباتها 
منذ عمــق التاريخ العريق بدخول 
االســالم وديانات كتابيــة قبلها 
وعصور بناة االهرامات، ومقابرها 
الفرعونية الشــاهدة عليها كقلعة 
لكل ذلــك بتالئل نيلها الهادر على 
أريافها وجمال  ضفافها ونخيــل 
صحاريها لترتبط صفحاتها بوالدة 
شقيقاتها من مغرب خريطتها العربية 
العربية، رئتها  ملشــارق جزيرتها 
خليج العروبة وإماراتها كدول رغم 
صغر مساحاتها سطع صيتها وملع 
جنمها كتكملــة خلارطتها العربية 
بهبة خالقها كمخازن بيئية لذهبها 
االســود ومعادن جزيرتها باليمن 
السعيد وعمان عمق التاريخ والشام 
قلعة تكسير غزوات اللئام وعراق 
احلضارة وخزائن الثروات ووسطها 
مهبط الوحي وعاصمة اإلسالم كل 
له ذوق وطعم ورائحة طيب ورود 

العالم بعد  بــأن  لدي يقــني 
«كورونا» سيختلف عن العالم قبل 
انتشار هذا الوباء، ولدي يقني بأن 
هنــاك الكثير من األولويات أعاد 
هذا الفيروس ترتيبها، والكثير من 
النعم لم نكن نقدرها بدأت تتجلى 

قيمتها أمامنا.
من كان يلهث خلف املال دون 
أن يفرق بني احلالل واحلرام عرف 
أن املال لن يجدي نفعا امام ڤيروس 

ال يرى بالعني املجردة.
الوظيفة  ومــن كان ينتقــد 
ويحــاول التملــص منها أصبح 
العمل وعودة احلياة  يقّدر نعمة 
إلى ما كانت عليه، وبدأ يستشعر 

تلك النعم.

ال تستقيم األمور إال بوجود قيادة 
متميزة وحكيمة والقائد كالســراج 
الرعية  املضيء بأضوائه لتســتنير 
على خطاه، وطاعــة ولي األمر زينة 
امللة وفي طاعة الرعية التآلف وااللتئام 
فهي تؤلف شــمل األمة وتنظم أمور 
املجتمع ففي الطاعة معاقد الســالمة 

وأرفع منازل السعادة. 
وباء الكورونا (كوفيدـ  ١٩) منتشر 
في جميع إنحاء العالم وبفضل قيادتنا 
احلكيمة ربان السفينة صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد أمد اهللا 
بالقيادة  الرشــيدة  عمره واحلكومة 
بقيــادة رئيــس مجلس  املتميــزة 
الوزراء سمو الشــيخ صباح اخلالد 
وأعضاء وزارته مــن وزير الداخلية 
ووزير الصحة ووزير التجارة ووزير 
البلدية وكذلك احلرس الوطني وجميع 
الــوزراء كافة بتكاتفهــم وتعاونهم 
الوباء  القضــاء ومحاصرة  من أجل 
باالحتــرازات واإلجراءات والقرارات 
بالعزل واحلجر الصحي  احلاســمة 
والتتبع الوقائــي والعمل ليل ونهار 
ملواجهة الوباء ومحاربته وبهمة وفزعة 
أهل الكويت األوفياء والشــجاع في 

تذكرنا األحداث التي نشهدها اليوم 
بالتاريخ الذي كنــا نقرأه عن اندالع 
احلربــني العامليتني األولــى والثانية 
التي جرتها  الســلبية  واالنعكاسات 
هاتان احلربان على العالم أجمع، وكيف 
ساهمت في انقراض شعوب واآلثار 
التي حملتها هاتان احلربان  الكارثية 
على البشرية وعلى االقتصاد وعلى 

العالم بأسره.
الفرق الوحيد هو أنه اليوم ال توجد 
دبابات وال توجد صواريخ وال توجد 
دولة تشــن حربا على األخرى، وال 
توجد غاية يسعى البعض من خاللها 
الى اســقاط أنظمة وقيام أخرى وال 
الرغبة في ان تكون هناك دولة قوية 

جديدة حتكم العالم.
الغريب ان كل ما كنا نشهده عن 
تداعيات وآثار احلربني العامليتني األولى 
والثانية ال نشهدها اليوم ولكن نعيش 
اجواءها، فعدونا هو ڤيروس ال يشاهد 
بالعني املجردة مع ان املتضرر هو ذاته 
كما هو حال املتضرورن من احلروب 
التي قامت في العقود املاضية أال وهو 

االنسان واالقتصاد بالدرجة األولى.
فحياتنا جميعا مهددة، فبني حلظة 

في الصميم

كافي.. ليذهب 
الهواة ويأت 

احملترفون
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

فكرة

الصهاينة 
األرثوذكس 

يتحدون «كورونا»
سلطان إبراهيم اخللف

بوضوح

أشرقت شمسك
يا كويتنا الغالية 

توقدًا وتوهجًا
 wasmiya _ m@yahoo.comوسميه املسلم

نتمنى أال نصل
إلى احلظر الشامل

عزة الغامدي

نقش القلم

ما بني مصر الكنانة 
وكويت اخلير

كل خير
محمد عبداحلميد الصقر

هندس

«كورونا».. 
الوجه اآلخر!

Tariq@Taqatyouth.comم. طارق جمال الدرباس
@Al _ Derbass


