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الحظــت مؤخرا في ظل احلجــر املنزلي اندماج 
املراهقني واألطفال مع تطبيقــات الهواتف احملمولة 
ومحاولتهــم التأثــر بها بطريقة تلقائيــة حيث تتم 
برمجة عقولهم ونفســياتهم، وقد تكون السلوكيات 
املمارسة أشد وقعا وتأثيرا بالسلب على سلوك الفرد، 
فاملمارسات الفردية من أي أشخاص تصبح بعد ذلك 
«هوية شخصية» تضيع فطرتهم الطيبة، ويتم ابتزازهم 
من قبل البعض أو يتعرضون للتنمر. وهنا أشــير 
إلى ضرورة مراقبة محتوى ما يتابعه ابنك بأسلوب 

الصديق وليس أمرا وضربا.
نصيحة: حني نشــبع أوقات أبنائنا مبمارســات 
ونشــاطات تخرج مواهبهم وتنمــي إبداعهم كتعلم 
هواية جديدة وسؤاله :ماذا حتب؟ فذلك يوثق العالقة 
بينك وبني ابنك ويشــغل وقت الفراغ لديه، وميكنك 
من زيادة وعيه، فال تقل له هذا ممنوع بل اجعله أمام 
عينيك ميارس ما يحب ليكون ذلك حصنا ودرعا له 

من أي شر.
محتوى املشاهدات املنتشر بني املراهقني هذه األيام 

يسرق منهم كينونتهم اخلاصة،
يغيب عقلهم عن الفائدة ويجعلهم مضطربني أكثر 
ومنفعلني، فالتأثر باحملتوى أيا كان يجعل اإلنســان 
يجد نفسه أقل، وتدني التقدير الذاتي هو من أخطر 

أسباب انحراف األبناء.
من أول السطر: نصيحتي لك بطي صفحات اليوم، 
فقد يجد اإلنســان نفســه بني أخبار تضج باليأس 
ويتبادر الى ذهنه سؤال:  هل سيستمر هذا الوضع؟ 
وكأننا نسينا أن الصعاب أوقات يوما بعد يوم تختفي 

لتصبح كأن شيئا لم يكن.
معك حق! فاحلجر حني يكون اختيارا يحقق املنال 
لكنه حني يكون إجبارا للحفــاظ عليك وعلى غيرك 
يتبادر للنفس شيء من الضيق واالكتئاب، وقد تتطور 
بعض املشاكل النفسية إذا لم ينتبه اإلنسان لنفسه، 
مبا يفكر ومباذا يشــعر. وقد تكون صورته الذهنية 
عالمة فارقة البد أن نقف عندها، فإذا تخيلت أن الوضع 
سيئا فسيزداد، وإذا رأيته ابتالء وامتحانا وبعدها ننال 
الفرج والدرجات فسيصبح األمر مرهونا بإشارة منك 

إما جناة أو شقاء.
ال يوجد شــيء يسيطر على اإلنسان مثل نفسه 
وتخيالته وأفكاره، فما يقوله دائما ويقنع نفسه به: 
معك حق! إذا شعرت بالضيق والتوتر لكن ال تطول 
معك حق، لو حسيت بشيء من اخلوف والضجر معك 

حق لو شلت هم الغد واملجهول.
حني يكون لديك أمل وتوكل على احلي القيوم، وال 
أقصد هنا التكرار فقط ملجرد نسق العبارات، بل هذا 
الوقت هو وقت اللجــوء احلقيقي إلى اهللا، فاإلميان 
احلقيقي يبزغ فجره في األزمات وليس وقت النعم.

ستخرج من ذلك، لكن البد أن تستخرج من ذلك 
عدة جديدة وأدوات تتحكم من خاللها  في الذات وفي 
املشاكل النفســية واالضطراب.. وكيفية التعامل مع 
نفسك وأهل بيتك! إذا حولت املسار الكتشاف امليزات 
في الشريك واألوالد وانشغلت بذلك فستجد طريقا 
للمحبة متأل به النفوس، وإذا ركزت على الســلبيات 

فستدمر البيوت.

نعم األخ هو احلب الــذي ال يغيب أبدا حتى بعد 
الوفاة.. حبيبي وأخي غــامن أحمد حمادة، ال أعرف 
كيــف أخط حروفي فيدي ترتعــش أملا لفقدان األخ 
احلنون الطيب املبتسم حتى في أمله كان ال يظهر إال 

الفرح ملن حوله. 
فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شــيء عنده بأجل 
مسمى، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهال خيرا من 
أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله اجلنة وأعذه من 

عذاب القبر، برحمتك يا أرحم الراحمني.
 اللهم اغفر لــه وارحمه واعف عنه وأكرم منزله 
وأوسع مدخله واغسله باملاء والثلج والبرد ونقه من 

اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس.
 فاللهم يا رب بكل قطرة عرق نزلت من أخي غامن 
سعيا في أداء الواجب الوطني كضابط يخدم وطنا أحبه 
وتفاني في خدمتــه وكأخ وفي محترم وكزوج وأب 
لعائلة متيزها احلب والوفاء والعطاء وصلة الرحم التي 
لم تنقطع وهللا احلمــد واملنة، ارفع درجته في اجلنة 
وحرم عليه حر اآلخرة يا كرمي واســقه شربة هنيئة 

من يد نبيك وحبيبك.
أخي غامن عاش عمره يفدي ويعطي ويعمل ألجل 
الوطن الذي ولد وعاش ومات فيه، الكل يذكره باخلير 
والعطاء.. رجل يذكره جيرانه حيث سموه حمامة املسجد 
لتعلق قلبه به في اخلمسة فروض في مسجد املنطقة. 
هي احلياة، كلمة أخي كلمة صغيرة ولكن صاحبها 
كبير في قلوب أبنائه كلمــة معناها احلب، واألمان، 
احلنــان، االحترام والعطاء. إن أخــي غامن رجل لن 
يتكرر مثله في احلياة أبدا وال يسد غيابه أي احد. انه 
معطف األمان في ليالي البرد القارس ألهله وإخوته، 

للصغير والكبير.
إن أبا أحمد لم يفارقكم فهو معكم في الســجود 
والدعاء والصدقة والترحم عليه، فاللهم ابسط له فراشا 
في اجلنة وأطعمه واسقه من حوض نبيك. بقدر حبي 
لعائلة حمادة الكرام وبقدر حزني معهم عليه، فاللهم 
عوضه عن هذه الدنيا بالفردوس واملسلمني أجمعني. 
اللهم اجعل أبا احمد من املستبشــرين الغارسني من 
ثمار جنتك الشاربني من الكوثر واحملظوظني بشفاعة 
النبي عليه أشرف الصالة والسالم. هذه هي احلياة 
ال بد أن نصحو يوما على حقيقة الوداع التي هي من 
حقيقة الدنيا التي نعيشها ومن لم يولد فسوف يولد 
وميوت. عظم اهللا أجركم أحبتي الكرام، الصغير منكم 
والكبير وأجري معكم، فلقد شاركته حليب األم التي 
أرضعته وأرضعتني فلكم الصبر والســلوان وطول 

العمر ولغامن أحمد حمادة املغفرة واجلنة.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)، هللا ما أعطى وهللا ما أخذ. 
في شهر رمضان الكرمي وبليلة االثنني اختارك اهللا، 
الكل سيدعو لك والدعوة بإذن اهللا مستجابة في هذه 
األيام الفضيلة، ارقد بسالم فأنت بيد الرحمن الرحيم 
القادر على دخولك جنة النعيم. اهللا يرحمك ويغفر لك 
والصبر والسلوان لنا ولعائلتك جميعا. أختكم احملبة.

بعد تطبيق احلظر الكلي حملاصرة 
وباء كورونــا والعمل على تقليل 
املواطنني واملقيمني  االجتماع بني 
على حد سواء للحد من االختالط 
الذي تسبب في زيادة أعداد املصابني 
بهذا الوباء، باتت اجلمعيات التعاونية 
واألسواق املركزية هي املنطقة األكثر 
خطورة اآلن والتي يجب محاصرتها 
بشكل سليم والتشديد عليها كونها 
اآلن نقطة االلتقاء التي يجتمع فيه 
أهالي املنطقة ويتخالطون فيها بعد 

تطبيق احلظر.
وإذا ما نظرنا للقضية من جهة 
أخرى فإن العاملني في تلك اجلمعيات 
واألسواق من عمالة داخل األرفف أو 
من يقوم مبحاسبة أغراض الزبائن 
او من يقوم بنقلها لهم، معظمهم من 
العمالة البسيطة الذين قد يجهلون 
جيدا اتخاذ كل االحتياطات الالزمة 
للوقاية من هذا الوباء في حني انهم 
األكثر عرضة لذلك كونهم يخالطون 
املئات من الزبائن يوميا، والسؤال 
ماذا لو كان بعض من هذه العمالة 
مصابا او حامال للمرض دون علمه 

ودون أن تظهر عليه األعراض.
في هذه احلالة لن نحقق الهدف 
املنشــود من عملية احلظر الكلي 
ألن الوباء سيستمر باالنتقال من 
شخص آلخر، ولكن ماذا لو قامت 
إدارة كل جمعية مســتغلة فرص 
احلظر الكلي وقلة عدد املستهلكني 
خالل تلك الفترة وعملت «مسحا» 
جلميع موظفيها للتأكد من سالمتهم. 
وفي حال وجود عينات إيجابية ـ 
ال سمح اهللاـ  يتم عزل املصاب عن 
زمالئه وعن أهالي املنطقة ومرتادي 
اجلمعية حلني شفائه بإذن اهللا وبذلك 
نكون حققنا الهدف من احلظر الكلي 
الوبــاء وحافظنا  مبحاصرة هذا 
على سالمة العاملني في اجلمعيات 
واألسواق املركزية ومرتاديها وأيضا 
على جميع من يقيم على هذه األرض 

الطيبة بإذن اهللا.
لذ نأمل من كل من وزير الصحة 
الشيخ د.باســل الصباح ووزيرة 
الشــؤون مرمي العقيل اإليعاز ملن 
يلزم للتنسيق مع احتاد اجلمعيات 
التعاونيــة في هــذا اخلصوص 

لإلسراع فيه.

الطلبة وتقليصهم  بأعداد  التحكم 
للتباعد  الواحــد حتقيقا  بالفصل 
االجتماعــي وأيضا املرحلة الثالثة 
تعتمد على دمج التعليم عن بعد مع 
التعليم التقليدي املباشر واعتباره 
أســلوبا تعليميا كأساس للخطط 
التعليمية ملرحلــة ما بعد اجلائحة 
والتعافي النهائي من ڤيروس كورونا 

بإذن اهللا.
إن وجود استراتيجية واضحة 
للتعليم من اآلن يبعدنا عن التردد 
في اتخاذ القرار كما هو حاصل اآلن 
فيما يتعلق بالعام الدراسي الذي ال 
نعرف مصيره نتيجة لغياب النظرة 
املستقبلية على الرغم من وضوح 
الواقــع املتمثل في اإلغالق الكامل 
للمجتمع نتيجــة وجود اجلائحة، 
حفظنا اهللا جميعا منها، ولكي تعود 

احلياة أفضل بإذن اهللا.

أصابني اخلوف من هذا املنظر؟ ولكن 
في ثوان تذكرت أحداثا وقعت ومازالت 
تتكرر أثناء ١٩-COVID جعلتني أنظر 
للمنظر مبنظور آخر، وهو أن هؤالء 
ال ميلكون ثقافة أو وعيا حول معنى 

وباء وبالء!
الذي يطرح على بعض  السؤال 
اجلالسني في منازلهم بسبب احلظر 
الكلي وليســت لديهــم أي أعمال 
خارجية ســيقومون بها: ملاذا هذا 
االزدحام على محطات الوقود؟ ملاذا 
متألون مركباتكم بالوقود؟ ملاذا هذا 
الذعر بداخلكم؟ نحن في وباء وبالء 
وليس بغزو اهللا ال يقوله! ولكن بالفعل 
ما نشاهده ونســمع عنه أثبت ان 
البعض ال ميتلك ثقافة في أي شيء... 
وال أملك إال أن أقول لهؤالء البعض: 

شهتظهول!
مســك اخلتام: اللهم ارفع عنا الوباء 
والبالء، أكثروا من الدعاء واالستغفار.

أي جتاوب من اجلهات املختصة.
إن فكرة التوثيق تعريف للمجتمع 
بدور العمــل التطوعي لكي ال يظن 
البعض انه كما يتــداول في الفترة 
األخير في وسائل التواصل االجتماعي 
انه للترفيه او االستعراض اإلعالمي، 
باإلضافة إلى إيجاد متنفس للمتطوعني 
وتشــجيعهم من خالل تخصيص 
مســاحة إعالمية لتكــون «املنصة 
الرســمية» واملعتمدة من احلكومة 
لظهورهم اإلعالمي املســتمر دون 
تشتيتهم مع اجلهات اإلعالمية األخرى.

٭ باملختصر: شباب الكويت فيهم اخلير 
والبركة، ال تكسروا مجاديفهم.

٭ رسالة: الكويت عطاؤها كثير، ونحن 
ال نبخل بأن نقدم ما في استطاعتنا 
مبا نعرفه من خبراتنا وتخصصاتنا، 
والواجب تشجيعنا ككوادر كويتية 
لنا تطلعات شخصية  تطوعية ليس 
بل تطلعاتنــا توثيق العمل التطوعي 

الكويتي للتاريخ.

آخر غيرك، ليختار بالنيابة عنك، كي 
ال تضيع بأســيافه التائهة فيما بعد، 
فتعيش حياة شاردة قاحلة، حياة بال 

نكهة او قيمة.
يقال: «قراءة كتاب ال يتناسب مع 
قدرتك، معرفتك، ميولك، سرعان ما 
سيشعرك بالضجر وامللل»، فما بالك 
إذا لو كانت حياة بأكملها تعيشــها 
أنت وفقا الختيارات غيرك، والتي قد 
تناسبه هو لكنها ال تناسبك، فتحاول 
التعايش معها رغم ذلك، معتقدا أنها 
األفضل لك، وقــد ال تضع في عني 
االعتبار، أن نوايا الناس أحيانا قد ال 

تشبه أشكالهم؟!.
فحينها ستصبح كأداة تبحر في 
عالــم ال يخالج قلبك، عالم خاليا من 

الراحة واالنسجام وجمال اليقني.
عالم ستقضيه أنت ما بني احليرة 
والتفكير وشــرود الذهن، قد يكون 
مليئا بأمناط كثيرة نعم، لكنه يفتقر إلى 
املرونة والوضوح وبالعوائق سيهلكك!.

خالل الفترة األولى من العام الدراسي 
كمرحلة أولى للفصل األول، ومن ثم 
تقييم الوضع الصحي للبالد ومرحلة 
اخلروج والتعافي من دائرة خطر 
الفيروس والتي تعتمد علي التدرج 
بفتح فصول املراحل الدراسية بنسبة 
ال تزيد علــى النصف بحيث يتم 

يطلق عليه غير... شهتظهول؟!
عندما شاهدت املنظر وكنت ذاهبة 
لشراء أدوية من الصيدلية املتواجدة 
في جمعية منطقتنا الحظت االزدحام 
الشديد على محطة الوقود في حلظات 
أخذتني الذاكرة للخميس األسود... 
الغزو الغاشــم... اهللا ال يعيدها من 
أيام.. اللهم آمني... ولكن ال أعلم ملاذا 

امليل وكل من: محمد أمني منصور، 
إبراهيم العويد، هاني محمد حسن، 
وكنت كذلك من ضمــن املجموعة، 
بطلبها للمسؤولني في مبنى اإلدارة 
العامة للدفــاع املدني ومت االجتماع 
بالشباب املتطوع أكثر من مرة وتقدموا 
بالطلب الرســمي باالنضمام للعمل 

التطوعي وتعبئة منوذج التطوع.
ولكن إلى اليوم لم تتلق املجموعة 

وال تلتفت لرأي اآلخرين خلفك، كي ال 
يتمادوا فينسوا أنفسهم، ويتحكموا 
بك، وميلوا عليك، وإن ألزمتك الظروف 
في يوم من األيام، بأن تتخذ موقفا 
ما، أو تختار قرارا يترتب عليه تغيير 
جذري في مجرى حياتك، ضع نصب 
عينيك أوال، أن تكون أنت وحدك فقط 
من يتخذه او يختاره، وبقناعة تامة 
منك، وإياك أن تعطي مجاال لشخص 

صار أمرا ملحا وال بد أن يكون جاهزا 
من اآلن للعام الدراسي القادم حيث 
ال ميكن ان يستمر الطلبة دون ان 

يتلقوا العلم.
من هنا فإن االستعداد لتطبيق 
التعليم الذكي أو ما يسمى التعليم 
عن بعد بات أمرا ملحا وضروريا 

املتطوعني وغيرها من مانشــيتات 
كتبت وسيطرت حروفها على الشارع 
الكويتي... ولكن! مقالنا اليوم يركز 
على ما حدث يومي السبت واألحد 
قبل بداية احلظر الكلى أو الشامل أيا 
كانت مسمياته في محطات الوقود 
وتكدس املركبات في االنتظار مللء 
مركباتهم بالوقود فما شــاهدته ال 

ونظرا ألهمية توثيق هذه األعمال 
التطوعيــة، تقدمــت مجموعة من 
لتوثيق  باقتراح  الكويتي  الشــباب 
العمل التطوعــي ألبناء الكويت في 
كل احملافظــات واجلهات احلكومية 
حتت مظلة وزارة الداخلية واإلدارة 

العامة للدفاع املدني.
وتقدمت املجموعة وفي مقدمتهم 
صاحب الفكرة األستاذ يوسف محمد 

من شــخصيتك وتنقص من قدرك، 
ومن ثم تأتــي لتتأفف وتتذمر لعدم 
تقدير واحترام الناس لك، وانت أول 
من لم يحترمها ويقدرها! فاللوم ليس 
عليهم بل عليك، ألنك ركنتها جانبا 
ونسيتها، في حال يفترض منك بأال 

تستخف بكيانك وبها.
كما يجب عليك أيضا في املقابل 
أن تعزز بقدر املستطاع ثقتك بنفسك، 

مع تسارع اإلصابات بڤيروس 
كورونا حول أنحاء العالم، وما تبع 
ذلك من إغالق املجتمعات بصورة 
كاملة، اتخذت الكثير من الدول - في 
إطار أي احتمال الســتمرار الوباء 
لفترة أطول - مجموعة من اخلطط 
الطارئة لكيفية عودة أنشطة احلياة 
وفق ضوابط محددة وصارمة، ولعل 

أهمها ما يتعلق بالتعليم.
وال يخفى ان التعليم التقليدي 
يتطلب وجــود الطالب في الفصل 
املدرسي. ونتيجة للشروط الصحية 
ملواجهة الوباء التي تتطلب التباعد 
الطلبة  الناس، فان  االجتماعي بني 
أولى بهــذا التباعد نتيجة اكتظاظ 
بالطلبة لكونها  الدراسية  الفصول 
بيئة خصبة النتقال الڤيروس، وعليه 
فإن وجود خطة تعليمية واضحة 
تشتمل على سيناريوهات متعددة 

املبالغة ليست من الكل! لكنها أيضا 
لم تكن من القليلني! بل من أغلبية ال 
متتلك الثقافة حول مواجهة األزمة!

عذرا، لكن هذا ما شهدنا البعض 
منه وســمعنا عن اآلخر عنه أثناء 
احلظر اجلزئــي أو الكلى أو غيره 
من مســميات أطلقت أثناء محاربة 

١٩-COVID... بدعتوا.
سطورنا اليوم لن تقوم بتحليل 
العديد من السلبيات التي شاهدناها 
وعايشنا منها الكثير ومازلنا! كلماتنا 
أيضا ليست لتحليل أزمة الكمامات أو 
نقص بعض املواد الغذائية، على سبيل 
املثال ال للحصر «أزمة البصل»! ولم 
تكتب حروفنا اليوم لتسليط الضوء 
على األراضي الزراعية أو ما حدث 
في أعمال رمضان التلفزيونية! ولن 
تبحر مقالتنا في جتار اإلقامات وما 
حدث في اإليــواءات! ولن نخوض 
في ازدحام اجلمعيات أو مشــكلة 

جبــل أهــل الكويت مــن اآلباء 
واألجداد على التالحم والتكاتف في 
كل الظروف واألزمات التي مرت على 
تاريخ الكويت منذ نشــأتها، واليوم 
يســطر أبناء الكويت أروع مشاهد 
العطاء واملســاندة من اجل مساعدة 
الوطن الغالــي على جتاوز تداعيات 
انتشار ڤيروس كورونا (كوفيد -١٩).

نعم هنا الكويت، فقد سمع أبناؤها 
نداء الوطن فلبوا ذلك فورا من خالل 
التطوع في كل أنحاء الكويت، فلقد 
ورثنا ذلك من بطوالت األجداد واآلباء 
ونحن نكمل املسيرة في «لوحة جتسد 
الوحدة الوطنية» بأســمى صورها، 
يحمل واحدنا اآلخر، نتساند ونتكاتف 
وبإذن اهللا ســتزول جائحة كورونا 
ويتبقى لنا صور وبطوالت ومشاهد 
وثقناها ليتناولهــا األبناء من بعدنا 
ولتكون دروسا لهم في التغلب على 
األزمات ومنوذجا مشجعا وقدوة في 

كيفية «التالحم املجتمعي».

يقول شوبنهاور: «نضحي بثالثة 
أرباع ذواتنا لنصبح كاآلخرين»، ما 
يجعلنا ننسى أن هناك أمورا أعمق من 
ذلك بكثير، أمورا تثير اهتمامك، ترسم 
أحالمك، جتســد من خاللها بهجتك 
وبهجة واقعك، وكل معيار ميثل ذاتك 
وشــخصيتك، والتي عادة ما تصاغ 
وفقا ملعاييرك اخلاصة واستنتاجاتك.

فإن كنت تؤمن حقا بقيمتك وأهمية 
وجودك، كن صادقا أوال مع نفسك، قبل 
أن تكون صادقا مع غيرك، أظهرها كما 
هي على حقيقتها، كي تنحاز بشكل واع 
إليها، لتتمتع وتستمتع بكل تفاصيلها، 
فحقيقتنا كما يقول روبرت براوننغ: 
«هي ضمن أنفسنا، ال تأتي من األشياء 
اخلارجية حولنا»، حينها لن تفشل أبدا 

في عدم التمحور حولها.
فإن لم تتمكن من تقبلها ومجابهتها، 
فهذا يعني أنك شخص صادق نعم، 
لكنك صادق فقط في كذبك، لذلك ال 
تدفن روحك من تلقاء نفسك، ال تقلل 
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حالة جائحــة «كورونا» التي 
نعيشــها حاليا تشــبه حالة أيام 
الغزو الصدامي على بالدنا ١٩٩٠، 
فالنــاس في حالة قلــق وترقب 
لألخبار والقرارات وعناء متالحق 
لتأمني مستلزمات املعيشة اليومية، 
واملؤسسات العامة واخلاصة شبه 
معطلة، مع تزايد املصروفات مقابل 
القومي...الخ، لكن  الدخل  تراجع 
أيام  هناك فرقا جوهريــا، ففي 
الغزو كل احملافــل العاملية كانت 
تلهج مبطلب حترير الكويت، بينما 
العالــم اليوم كل منهم يصيح: آه 
يا نفسي! بعد ان صفق املواطنون 
ومعهــم مجلس األمــة للجهود 
احلكومية في بداية أزمة كورونا، 
اآلن بدأ يتصاعد الضرب القاسي 
عليها بوسائل التواصل اإللكتروني 
وبأقذع النقد وأقسى العبارات. ال 
أحد ينكر األخطاء والتخبطات، لكن 
لإلنصاف هؤالء الوزراء يعملون 
ليال ونهارا بــال وزارات قائمة، 
والتحدي العظيم يواجههم كل ساعة 
مع ارتفاع معــدالت اإلصابة في 
البالد وواجب تأمني األمن واملعيشة 

واخلدمات على مدار الساعة.
طبعا ال جدال هذه مسؤولية 
احلكومــة وال فضــل، ومرارة 
املسؤولية العامة يعرفها من ذاقها، 
وال جــدال في حرية إبداء الرأي، 

ومنه هذا املقال.
الطارئ  الوضــع  لكن هــذا 
الكارثي يحتاج إلى معاونة األجهزة 
الرقابية ومالحقة الفساد بجدية، 
ومع تكســير مجاديف احلكومة 
من الصعب إيجاد البدائل املرضية 
في هذه الظروف الصعبة واملرهقة، 
والالعب غير املستريح في املدرج.
يا جماعة تلطفوا مع إخواننا 
الــوزراء وخاطبوهــم بالتقدير 
واالحترام، ليدعمهم ذلك بحماس 
لتــدارك األخطاء والســقطات 
وليعبــروا بالكويت هذه الكارثة، 
واملوعد فيما بعــد عبر األدوات 

الدستورية.


