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مما ال شــك فيه أن األزمة التي متر بها البالد هي 
حالة اســتثنائية وطارئة على جميع دول العالم، حيث 
إنها شــلت اقتصادات دول عظمــى وأوقفت احلياة 
االعتيادية فيها، وشهادة توجب علينا الثناء فيها على 
أداء ســمو رئيس مجلس الوزراء وقراراته اجلريئة 
واالســتثنائية أيضا خالل هذه األزمة، حيث لم يكن 
أمر اتخاذها صعبا فقط، بل إن آثارها كانت صعبة جدا 
علينــا جميعا، ابتداء بإغالق املدارس وانتهاء باحلظر 
الكلي. وما سهل قبول هذه اإلجراءات وتعاون من قبل 
اجلميع هو شفافية اإلجراءات احلكومية وتواجد كل 
مسؤول معني في موقعة بالوقت املطلوب فيه والتواصل 
الدائم مع اجلمهور ووسائل اإلعالم لتوضيح الوضع 
الصحي أوال بأول، ولكي يتوج هذا اجلهد الذي تشكر 
عليه احلكومة مجمعة وتتأكد معه ثقتنا في إجراءاتها 
االحترازية البد من استغالل هذه املرحلة واإلسراع في 

إجراء خطوات حاسمة وحازمة لعل أهمها: 
- إضافة املرونــة واحليوية في عمل أجهزة احلكومة 
والعمل على إسراع الدورة املستندية وتسهيل عملية 
اإلجناز من خالل دمج وزارات وإلغاء هيئات ومؤسسات 

لم تعد فاعلة ومفيدة.
- العمــل على تنمية الفرد واحلرص على توظيف كل 
مواطن في املكان املناسب له مع محاربة البطالة املقنعة 
التي تهز ميزان العدالة الوظيفية، بحيث يكون كل فرد 

فخورا بعمله ومنجزا لوطنه.
- االســتثمار في التعليم والتركيز على التخصصات 

التي يحتاجها سوق العمل.
- تعديل التركيبة السكانية بوضع حد لألعداد املسموحة 
لها من مختلف اجلناسي مبا ال يزيد على عدد املواطنني 
وال يهدد األمن الوطني مع ترحيل العمالة الزائدة وغير 
املفيــدة للدولة بال رجعة، مع احملافظــة على العمالة 

الوافدة املفيدة للدولة.
- العمل على تكويت الوظائف العامة بالدولة.

- دعم القطاع اخلاص بإعطائه الثقة واألمان بتشريعات 
تأمن لها الدميومة وتخلق له فرصا للنمو.

- دعم القطاع الصحي واألمن الغذائي من خالل البدء 
في دعم مصانع األدويــة والتراخيص الزراعية التي 

تدعم األمن الغذائي للدولة.
- تثمني مناطق تكدس العمال مبا ال يليق بهم إنسانيا 
(كجليب الشــيوخ واملهبولة) وتثمينها، وعمل منطقة 
مخصصة للعمال، ويجب توفيــر غرفة خاصة لكل 

عامل منعزلة عن اآلخر.
- محاســبة عاجلة لتجار اإلقامات وكل فاســد يثبت 

فساده مبختلف مؤسسات الدولة.

سؤال: هل احلكومة هي التي تدير هذه األزمة؟ أم إن 
األزمة هي التي أدارت احلكومة؟

هذه األزمة هي التــي تقود احلكومة بوزرائها وكل 
قياديي الوزارات الذين يتعلق عملهم بشكل مباشر او 
غير مباشــر بالتعامل مع ازمة كورونا، فبات واضحا 
اجلهــد من كل وزارة وحتى لو جــاءت بعض األخطاء 
التي يتم تصحيحها ومحاولة إرضاء الرأي العام خوفا 
من الغضب والسخط الشعبي الذي سيصل الى السلطة 

السياسية العليا.
وبقدر اســتياء معظمنا من األداء احلكومي اال انه 
حتــول إلعجاب وتأييد ملعظم الوزراء على تعاملهم في 
البداية، ولكن هذه الهالة بدأت تقل تدريجيا مع كثير من 
األمور مثل ارتفاع معدل اإلصابات واستمرار عدم توفير 
التدابير الصحية والوقائية وزيادة اإلصابات بكورونا في 
الصفوف األمامية من األطباء ورجال الداخلية وإصابات 
متكررة في العاملني في اجلمعيــات التعاونية وتكرار 
إغالقها وخوف الناس من نقل املرض لهم، وأعمال الشغب 
في بعض مراكز اإليواء وتأخر ترحيل مخالفي اإلقامة 
وسيل من اإلساءات في وســائل التواصل االجتماعي 

املفتعل على الكويت.
احلكومة تسرعت او تأخرت في بعض القرارات في 
احلظر اجلزئي او الكلي وفي آليــات تطبيق القرارات 
والتعامل مع القصور بعد التطبيق، فتصدر قرارا بلبس 
الكمامــات وفرض غرامات ولم توفرها للمواطنني رغم 
وجودها عند احلكومة منذ بداية أزمة كورونا! وتطبيق 
قرار احلظر الكلي في يومني وتسبب في إرباك وازدحام 
األسواق واجلمعيات لشراء املواد الغذائية وزاد من فرص 

انتشار ونقل العدوى بالڤيروس.
وأيضا مــن املتوقع كذلك ارتباك في العودة للحظر 
اجلزئي او االستعداد للحياة الطبيعية وعودة املوظفني 
ألعمالهم، بعد ظهور مالمح أزمــة اقتصادية في حال 
استمرار توقف احلياة وما يترتب عليها من ثقل احلمل 
على احلكومة واخلوف من االنهيار املالي وإفالس التجار 
وحتمل الدولة مصاريف العاطلني عن العمل ورمبا تخفيض 
الرواتب والكوادر وبعض العالوات كغالء املعيشة، في 
حني تأخذ دول العالم إجراءات العودة للحياة الطبيعية 
لتقليل اخلسائر املادية واتخاذ إجراءات وقائية للحد من 
األزمة الصحية ويكون البقاء لألقوى ففي أزمة كورونا 

االجتاه إجباري لألمام.
فهل هذا يكفي ام ان احلكومة مطالبة بأكثر من ذلك؟

بعــد ان تعود احلياة إلى طبيعتها ســيكثر األبطال 
وسيزداد الهجوم خاصة من النواب على احلكومة، كما 
أن االنتقاد من جهة الشعب سيكون اكثر حدة إذا ما مت 
تفادي وتصحيح بعــض األزمات التي ولدت قبل أزمة 
كورونا وزادت من تفاقمها أثناء حدوثها كتقصير محاسبة 
املتاجرين باإلقامات وعدم تعديل التركيبة الســكانية 

وتطوير املنظومة الصحية وتأمني األمن الغذائي.
هذه الفرصة الذهبية للحكومة لن تأتي مرة أخرى، 
فإما تنجح بتصحيح كل الســلبيات بعد استنفار أمنها 
وطاقتها وصحتها وأموالها، او تتراخى وتعمل على ردود 

الفعل ويبقى احلال على ما هو عليه.
واألكيد أن هناك إعادة ترتيب لبعض األوراق السياسية 
واملصالح التجارية للمحافظة على الســيطرة والنفوذ 

داخليا وخارجيا.
٭ باملختصر: كورونا.. العبرة في النهاية.

٭ رسالة: يجب أال يطول غياب مجلس األمة عن االنعقاد 
واالستمرار باختصاصاته في اجلانب التشريعي والرقابي 
ومتابعة وتوجيه ودعم العمل احلكومي في ظروف قد 
ينتهز فيها «خفافيش الظالم» أزمة كورونا لصاحلهم.

كل عــام وكل الشــعوب 
اإلسالمية واخلليجية وأهلي 
بألف خير،  الكويت  وديرتي 
ونقول لكم قبل زحمة تبادل 
رســائل التهاني بعيد الفطر: 
«عيدكم مبــارك وتقبل اهللا 
طاعتكم وصيامكم وقيامكم».
اليــوم خصصت  مقالتي 
عنوانها وسطورها ألهلنا في 
ســلطنة ُعمان ملا رأيته على 
املبارك  مدار شــهر رمضان 
انتعاشــة ثقافية  بأكمله من 
وفنية وأدبية رغم وجود وباء 
١٩ـCOVID، فمع فرض الضوابط 
واإلجراءات الصحية االحترازية 
التباعد اجلسدي  ومن أهمها 
وااللتزام بتغطية األنف والفم، 
إال أن أهل السلطنة لم يتوقفوا 
ودأبوا على إثراء وإحياء احلركة 
الفنية والثقافية واألدبية طوال 

شهر رمضان.
أبدعتم يا أهل الســلطنة 
مبــا قمتم به مــن ابتكارات 
واستخدام العديد من البرامج 
احلديثة للتواصل االجتماعي 
والفكري الســتمرار احلركة 
الثقافية والفنيــة واألدبية، 
وأيضا حرصتم على سالمة 
ضيوفكم ومشاركيكم في تلك 
الندوات واملعارض واملسابقات 
واألمسيات وغيرها من فنون 
وثقافات أدبية قمتم بتنظيمها 
املبارك،  طوال شهر رمضان 
فتارة جندكم تقيمون معرضا 
خيريا لبيــع األعمال الفنية، 
وقام جميع املشــاركون فيه 
بلوحاتهم بالتبرع بعائدها لدعم 
صندوق الصحة ملقاومة جائحة 

كورونا.
التشــكيلية  الفنون  ومن 
نذهب إلى املوسيقى من خالل 
ندوة «ألنواع الصيغ البنائية 
املوسيقية» التي قدمها األستاذ 
الهاشمي رئيس قسم  راشد 
املوسيقية في وزارة  الفنون 
بنا  تُبحر  ثم  الفنون،  شؤون 
أمواج الثقافة العمانية لنصل 
إلى فــن التصوير من خالل 
نــدوة حتت عنــوان «قهوة 
التي استضافت  املصورين» 
الطوقي وأدار  املصور أحمد 

احلوار حسني البحراني.
ومن املد واجلزر في بحور 
الثقافــة واألدب والفنون في 
ســلطنة عمان يهل علينا أبو 
الفنون (املســرح) من خالل 
نــدوة نقاشــية أقيمت عن 
أعمال وليم شكسبير»  «أهم 
قدمتهــا األســتاذة جليلــة 
الفنون  الفهدية رئيسة قسم 
املســرحية بوزارة شــؤون 
الفنون، ثم ترجع بنا األمواج 
الثقافــة العمانية إلى الفنون 
التشكيلية مرة أخرى، ولكن 
بندوة حوارية عن «التكوين في 
الفن التشكيلي»، شارك فيها 
العديــد من املتخصصني في 
الفن التشكيلي بجانب مشاركة 
التشــكيليني  الفنانني  بعض 

العمانيني. 
ولم تنس أمــواج ثقافتنا 
العمانية الهواة من عشاق العود، 
فأقامت لهم أمسية حتت عنوان 
آلة  «معزوفات ومتارين على 
العود» أبدع خاللها الفنان خالد 
التويجري.. وغيرها من أنشطة 
أقيمت طوال شــهر رمضان 
املبارك إلنعاش احلركة الثقافية 
والفنية واألدبية، ولم تقتصر 
على الفنون العمانية فقط بل 
ناقشــت العديد من الثقافات 
العامليــة  والفنــون واآلداب 
والعربية حتت شعار «خليك 
- في- البيــت»، وجميع تلك 
األنشطة واألمسيات والندوات 
 zoom قدمت من خالل برنامج
أو Instagram Live وغيرها من 
للتواصل االجتماعي،  برامج 
التزاما بالضوابط واإلجراءات 
الصحية االحترازية، حفاظا 
على سالمة املشاركني والقائمني 
على ذلك «القرقيعان» الثقافي 

والفني واألدبي العماني. 
تقبل اهللا صيامكم يا أهل 
سلطنة عمان وجعلكم ذخرا 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
اخلليجية والعربيــة بقيادة 
الســلطان هيثم بن طارق آل 

سعيد، حفظه اهللا ورعاه.
«قيادة تثق  ٭ مســك اخلتام: 
بشعبها، ال حظر للتجول، ألن 
حكومتنا تراهن على وعينا، 
دون فرض مزيد من القيود، 
هنا ندرك ثقة احلكومة بشعبها، 
فكونوا على قدر الثقة وأكثر.. 
فهكذا يتم بناء اإلنســان في 
دولة اإلنسانية عمان» كلمات 
كتبت من الشعب العماني لدولة 

اإلنسانية سلطنة عمان.

وخدمهم يهجمون مرة وحدة على 
املستوصفات؟

البلد في فترة حظر شامل ووزارة 
بنقاط  الشــوارع  الداخلية تراقب 
تفتيش للتأكد من الناس التي جتوب 
الشوارع هل لديها تصاريح باخلروج 
من احلظــر أم هي مخالفة للحظر. 
هل يعقل يا معالي الوزير إرســال 
٢٨ ألف مواطن إلى الشوارع أثناء 
احلظر ليشغلوا رجال وزارة الداخلية 

بالكثير من التدقيق والتفتيش؟
نقطة أخيرة: نرجو من وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح التكرم 
الكرمية إلعادة  لتوجيه تعليماتــه 
النظر في هذا القرار واالكتفاء بترك 
األسوارة مع املواطن والتواصل معه 
إلكترونيا إلعطائه شهادة اخللو من 
املــرض وخروجه من احلجر دون 
احلاجــة لذهاب ٢٨ ألــف مواطن 
للمراكز الصحية مع ما يشمل ذلك 
مــن خروجهم للشــارع واحتمال 
مخالطتهم لغيرهم. نحن في فترة 
حرجة، فلنتحــد جميعا لتجاوزها 

بأقل اخلسائر.

التي  واإلرشادات وأعداد اإلصابات 
تتزايد كل يوم دون أدنى مباالة، فهذا 
يسمى جهال واستهتارا بحياتك وحياة 
اآلخرين وإضاعة للمجهود الذي تقوم 
به الدولة من خالل مختلف اجلهات 
التي يواصل منتسبوها  احلكومية 
الليل بالنهــار من أجل مكافحة هذا 
الوباء وانتشال بلدنا من الوقوع في 
مستنقع ال نعرف له نهاية ال سمح اهللا.
إذا كان هنــاك أنــاس ليســوا 
منــا وال ينتمون لوطننــا هدفهم 
التخريب وتشتيت اجلهود يفترض 
أال نســاعدهم، بــل نأخــذ حذرنا 
منهم، بالنهاية الواجب علينا جميعا 
مالزمة بيوتنا وعدم اخلروج منها إال 
للضرورة حتى نسلم من شر هذا 
الوباء والعدو الذي ليس له عنوان أو 

مكان أو زمان.

إلمكانيته مــن رفع تلك الهرمونات 
الطبيعية  واستقرارها في معدالتها 
فيهدأ الفرد، وفضل تلك الهرمونات 
على اإلنســان إما أن تقوي مناعته 
ومتده بالصحة النفسية واجلسدية أثر 
استقرارها على معدل متزن، وإما أن 
تنعكس عليه بتدهور صحته النفسية 
واجلسدية أثر األحزان والهموم وكثرة 
التفكير، وذلك يرجع لعدم استقرار 
إفراز الهرمونــات التي تلعب دورا 
في تقلبات اإلنسان املزاجية، كما أن 
اإلنســان بكلمة طيبة يهدأ، وبكلمة 
خبيثة يثار ويتأثر ويؤثر، فلنحيا حياة 
طيبــة بالكلمة الطيبة التي تعمر بها 
البيوت والعالقات االجتماعية وحتيي 
سعادة األسرة واملجتمع وتنشئة جيل 
خال من العقد واالضطرابات والعنف 
والعدوان، راق ذات صحة نفســية 
تنعكس باخليــر الكثير على األمن 

االجتماعي ألفراد املجتمع.

إذن اهللا خلوه من الڤيروس،  جتبره 
على الذهاب إلى مستوصفات، اهللا 
أعلم بها، إذا كانت موبوءة ال فيها ناس 
مصابون وتعرضه للعدوى.. ليش؟

 ٢٨ يوما املواطن املسكني حاجر 
نفســه وهللا احلمد ما طلعت عليه 
أعــراض وثبت خلــوه من املرض 
تكافئونه بالذهاب إلى مستوصفات 
بعضهــا هناك احتمــال أن يكون 

موبوءا!
 اللي رجعوا مع اإلجالء األخير ٢٨ 
ألفا تبونهم كلهم كبارهم وصغارهم 

النجاة.
أما انك تقول أنا ال أستغني عن 
الديوانيــة وجميعنا يعرف بعضنا 
البعض أو تذهب ألقاربك أو تختلط مع 
جيرانك وال تعرف أين ذهب كل منهم 
التعليمات  وماذا فعل ونتجاهل كل 

املثمرة طويلــة األمد تثمر  الطيبة 
اخلير الكثير واملديد للفرد وأسرته 
ومجتمعه، وأثر الكلمة اخلبيثة كشجرة 
خبيثة ليس لها ثمر وليس لها قرار 

ضعيفة البنيان.
فالكلمــة الطيبة تبعــث الراحة 
والطمأنينة في القلب، واإلنسان عبارة 
عن كتلة مشاعر متقلبة تعمل على 
بتفاعالت كيميائية  أثرها هرمونات 
داخل جسمه فهي هرمونات مسؤولة 
عن سعادة الفرد، ولذلك من األعراف أن 
الغاضب ينصح بشرب عصير الليمون 

تطبيق شلونك وأسوارة بالستيكية 
يضعها املواطن في معصمه.

تصــوروا هذا القرار يطلب من 
٢٨ ألف مواطن كبارهم وصغارهم 
وخدمهم مراجعــة مراكز صحية 
مختارة لتســليم تلك األسوارات 
البالستيكية ووضعها في صناديق 
وكراتني مخصصة لذلك. هل يرضيك 

هذا الكالم يا معالي الوزير؟
إنســان قاعد في بيته ٢٨ يوما 
مبتعدا عن االختالط والناس وهللا 
احلمد لم تأته األعراض مما يثبت بعد 

االبتعاد عن الناس بشكل كبير قدر 
املستطاع ألنهم هم بالفعل من ينقلون 
املرض لبعضهم البعض، وهذا يعني 
أن كل شخص عدو لآلخر طاملا أن 
الڤيروس خفي وينتقل عن طريق 
اإلنسان فهذا هو الواقع إذا كنا نريد 

– الصبر – التأني – البر...) والكثير 
من تلك القيم التي جتعل من الفرد 
ذا إحسان عال وأحساس راق، وهذا 
ما ينعكس بدوره على جميع عالقاته 

اإلنسانية في تفاعالته االجتماعية.
ولعل الفرد منا قد سمع في حياته 
كلمة طيبة ألقت به األثر الكبير واخلير 
الكثير، ولعل الفرد منا أيضا قد سمع 
كلمة خبيثة أثرت على نفسه بغضب 
شديد وبغض وكراهية وإحباط الهمم، 
وهكذا قد ضــرب اهللا عز وجل في 
محكم كتابه أثر الكلمة الطيبة كالشجرة 

كلمات مؤثرة ستظل في ذاكرة 
ووجدان الشعب الكويتي لزمن طويل. 
وقد دخلت تاريخه الذي ســيكتب 
وســيروى لألجيــال القادمة. تلك 
الكلمات هي لوزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح (أستحلفكم باهللا 

البقاء في منازلكم).
كلمات صــدرت من قلب رجل 
مســؤول وضعته األقدار ليرسم 
السياسة الصحية لبلد مير بأعتى 
وبــاء عرفه في تاريخــه منذ وباء 

الطاعون.
لكن مع األسف (احللو ما يكمل) 
فقد صدرت تعليمــات وقرار من 
وزارة الصحة ينسف كل كالم معالي 
الوزير مبناشدة الكويتيني البقاء في 
منازلهم وعدم اخلروج إال للضرورة 

القصوى.
القرار الذي أقصده هو قرار وزارة 
الصحة وتعميمها الذي يخص أكثر 
من ٢٨ ألف كويتي شملتهم رحالت 
اإلجالء األخيرة وخضعوا للحجر 
املنزلي في بيوتهم ملــدة ٢٨ يوما 
وتراقبهم وزارة الصحة عن طريق 

ڤيروس كورونا الذي اجتاح العالم 
منذ أشهر عدة مازالت آثاره مستمرة، 
والغريب انه ال ميكن مشاهدته بالعني 

املجردة وال يعرف أين مصدره.
وال شك أنه جعلنا نعيش في حرب 
حقيقية وعدونا ذلك الڤيروس الذي 
خلّف مئات اآلالف من املوتى وماليني 
املصابني، منذ بداية اكتشــاف هذا 
املرض والعلماء يحاولون جاهدين 
إيجاد لقاح أو عالج لهذا الڤيروس، 
باملقابــل تصريحات منظمة  ولكن 
الصحــة العاملية تارة تدعو للتفاؤل 
وأخــرى جتعل الناس يشــعرون 
باإلحباط، لكنهم أكدوا واتفقوا على 
أن ما يحمي البشر من تفشي املرض 
بينهم هو وسائل الوقاية مثل الكمام 
والقفاز والتعقيم والغسيل والتباعد 
االجتماعي، وهــو األهم من خالل 

يضــرب اهللا تبارك وتعالى املثل 
بقوله: (ألم تر كيف ضرب اهللا مثال 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في الســماء تؤتي أكلها كل 
حني بإذن ربها ويضرب اهللا األمثال 
للناس لعلهــم يتذكرون ومثل كلمة 
خبيثة كشــجرة خبيثة اجتثت من 
فوق األرض مــا لها من قرار يُثبِّت 
اهللا الذين آمنــوا بالقول الثابت في 
احلياة الدنيا وفي اآلخرة ويضل اهللا 
الظاملني ويفعل اهللا ما يشاء) سورة 
العالقات  إن  آيــة ٢٤-٢٧،  إبراهيم: 
أنواعها تثمر  اإلنســانية بجميــع 
وتدوم بالكلمة الطيبة التي لها األثر 
الكبير على أمان اإلنسان واستقراره 
النفسي أثر شعوره بالقبول واحلب 
واالحترام واالهتمام من األفراد من 
حوله، حيث ان تنشــئة الفرد على 
قيم منها (التعاون – التسامح – لغة 
احلــوار – لغة االعتذار – لغة احملبة 
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احلكومة بقرارها الذي أحتدث 
عنه هنا تكسر مبدأ األمان الوظيفي 
الذي يظلل حتته أكثر من ٧٠ ألف 
أسرة كويتية اليوم جتد مصروفها 
وإيجار مسكنها، ومبراجعة صاحب 
شركة ومبباركة احلكومة بقرارها 
الذي سيكون سنّة سنتها احلكومة 
في القطاع اخلاص ستجد نفسها 
بني ليلة وضحاها حتت خط الفقر.

< < <
الوزراء ســمو  رئيس مجلس 
الشــيخ صباح اخلالد شخصيا ال 
اعتقد أن هذا األمر يرضيك وواثق 
انه ســيتم التراجع عنه، بل اعتقد 
انه مع نشر املقالة سيكون قد مت 

سحبه وتغييره.
< < <

واحلكومــة بتراجعها عن هذا 
العمالة  القرار وإعادة صرف دعم 
املضاعف للجميع من موظفي القطاع 
اخلاص املسجلني على الباب الثالث 

ستكون حققت العدالة الواجبة.

انها ستتراجع عن قرارها، واالهم 
أن يكون الصرف في حساب موظف 
القطاع اخلاص مباشرة دون وساطة 
الشــركة التي يعمل بها، ألن هذا 
اإلجراء فيه اجتراء على املوظف في 
حر ماله وتعّد عليه، وجعل الشركة 
التي يعمل بها وسيطا لتسليمه الدعم 
املضاعف فإنها حترمه من حقه في 

حر ماله وحقه في الدعم.
< < <

العمالة وتعديالتــه، كما أنها قبله 
خالفت الدستور في مبدأ املساواة، 
وأنها بقرارها هنا تتيح ألي شركة 
تخفيض رواتب موظفيها ناســفة 
بذلــك، حكومتنا املوقرة، أبســط 
مفاهيم األمان الوظيفي وتضع رقاب 
أكثر من ٧٠ ألف موظف حتت رحمة 

أصحاب العمل ومزاجيتهم.
< < <

تتراجع، بل  أن  احلكومة يجب 

دعم العمالة الوطنية املســجلة 
على الباب الثالث يجب أن تشملهم 
جميعا مضاعفة راتب دعم العمالة بال 
استثناء، سواء خصمت الشركات 
التي توظفهم مــن رواتبهم أم لم 
تخصم عمال مببدأ املساواة، واألهم 
الدعم مباشرة حلساب  أن يذهب 
موظف القطاع اخلاص، وذلك عمال 
الدستوري، واملهم  املساواة  مببدأ 
ليس هــذا فقط، بل ان هذا القرار 
صرف لفئات مستحقة دون أخرى 
من موظفي القطاع اخلاص، وبهذا 
خالــف توصيات جلنــة التحفيز 
االقتصادي التي يرأســها محافظ 
البنك املركزي د.محمد الهاشل والتي 
توصي بصرفه للجميع شريطة عدم 
املساس براتب املوظف لدى الشركة.

< < <
ومــع حتديــد قــرار مجلس 
الوزراء لصــرف الدعم املضاعف 
ملن خفضــت رواتبهم، فاحلكومة 
هنا تخالف صراحــة قانون دعم 

احلرف ٢٩

٧٠ ألف أسرة 
كويتية حتت 

خط الفقر!
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي


