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ومضات

طرق ذاتية
 لصفع الفساد!

إليك طرق ذاتيــة تتعودها حملاربة 
الفساد والفاسدين ولتقّوي مناعة نفسك 

عند املواجهة.
املوافق ٢٠٢٠م  في ســنة ١٤٤١هـ 
اجتاحتنــا «كورونــا» مخلفة ماليني 
املتشــافني  من اإلصابات ومثلها من 
وكثير من األمــوات، وظهرت كوارث 
خفية منها بؤر الفســاد واملفسدين، 
وكانوا في اجلائحة أثناء ظهورها في 
أوج ظهورهم وسطوتهم على املجتمع 

واإلعالم والقرار.
وسبحان اهللا.. هناك أمور ال تلتقي 
أبدا خاصة احلــق والباطل والصالح 
والطالح، فالكل يذهب ومييل مع صاحبه، 
وهذا امليل خلق في اإلنسان لضرورة 
بقائه فإنه لــوال ميله مثال إلى املطعم 
واملأكل واملنكح ما أكل وال شرب وال نكح 
(أي تزوج) فهو- أي اإلنسان- مستحث له 
ملا يريده خاصة (املال) لكن تبقى عملية 
التقوى والضمير احلي واألخالقيات.

اليوم، الكويت بعد انكشاف امللف 
املاليزي و«ضيافة الداخلية» وامللف 
البنغالي وعمليات غســيل األموال 
وملف ســواد الوجه للفاشينستات 
وغيرهم من سراق املال العام يجعلني 
أكتب اليوم عن طرق صفع الفساد 
خاصة أن هذا (الهوى املستجد) اتضح 
كبر حجمه، ومعلوم ان هذا (الهوى 
الفاسد) يهوي بصاحبه ألن صاحبه 
منقاد بلذة جمع املال احلرام، وهذا 
يعني أن هواه الفاسد أضله وحثّه على 
نيل املزيد من الشهوات عاجال وآجال، 
فالفاسد يعميه فساده وال يحسب أبدا 
حلظة سقوطه التي ستقصم ظهره 
وتســبب له ومن حوله (أملاً وندماً)، 

وتبقى النظافة لصاحبها.
يقول اإلمام الشــافعي رحمه اهللا 
تعالى: «لو علمــت أن املاء البارد يَثِْلُم 

من مروءتي ملا شربته»!
وهكذا على اإلنسان أال يستهني بأمر 
الفساد، فإنه مدّمر للناس واملجتمعات 
واألوطان وال منجــى من هذا كله إال 
بالدين والصبر وإحياء وحتريك القوة 
الصاحلة في النفس املؤمنة التي تظهر 

وقت احلاجة.
 اإلنسان- أي إنسان- حتكمه الفطرة 
بني سائر البهائم واألنعام، ولهذا فإن 
اإلنسان مسؤول عن فعله صغر أم كبر، 
وينضبط إما بالدين أو يكون عقله حاكمه 
يعمل بأخالقيات وضمير حي مما يعينه 
على دفع بريق حّث الشيطان له لنيل 
احملرمــات، وهذا من قلّة ميلكون عّزاً 
وهمة، ويغار على نفسه وعليها ويصبر 
علــى كل مرارة احلاجة ويتجّرع ثمن 
العوز لكنه صاحب همة عالية يتجاوز 
وسوسة الشيطان وقهر ارتكاب املعصية 
والفســاد ويتفكر في أحواله، ويصل 
إلى انه لم يخلق لالستفادة من الفساد 
وإمنا حملاربته، ولهــذا أعطى اهللا عّز 
وجّل اإلنسان العقل ليميز بني ما ينفعه 

وما يضره.
هكــذا عزيزي القــارئ (الفضيلة 
والرذيلة)، وأي إنســان تضلله عيناه 
وينســاق للرذيلة والفســاد ويسعد 
حلظات بشــهوة اســتحواذ املال او 
األشياء العينية مثل السيارات الفارهة 
واليخوت والعقارات قد يفرح (وقتيا) 
لكنه بعدها الى انفضاح امره وتنكيس 
رأسه وتقبيح ذكره فيذم ويذل ويلبس 

عارا ال يغسله املاء ابدا.
يقول عبداهللا بن مسعود ے: «إذا 

أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها».
 

ومضة: عزيزي القــارئ الكرمي في 
زمن الفساد واملفسدين واِزن األمور، 
خاصة أولئك الشباب الذين هم في بداية 
طريقهم لتكوين انفســهم بني سالمة 
دينك وهذا الكم من (مغريات الفساد).
وتذّكر ان الشيطان اللعني اذا رأى 
العبد ضعفت عزميته، ازدادت سطوته 
الشيطانية على هذا االنسان الذي يحكمه 
هواه. بينما آخر له القوة والعزم واإلرادة 
وشــرف النفس وطهارتها ما يجعله 

يقهر الشيطان.
إذن، الصالح موجود والفساد موجود 
وهما في صراع أبدي حتمي وكل هذا 
يحكمه الدين او هوى الشيطان. يقول 
َّْم يَْستَِجيبُواْ لََك َف�ْعلَْم  اهللا تعالى: (َفِإن ل
َا يَتَِّبُعوَن أَْهَواءَُهْم) [القصص- ٥٠]. أَمنَّ

 
آخر الكالم: ان الفاسد ليس اهال ألن 
يطاع وال يؤم النــاس وال يكون في 
موضع القرار وال متبوعا يُســمع له 
كما فعل االعــالم واظهر لنا مجاميع 
من الفاســدين الذين تصدروا املشهد 
في مجتمعنا، قال تعالى: (َوَال تُِطْع َمْن 
أَْغَفلْنَا َقلْبَهُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواُه َوَكاَن 

أَْمُرُه ُفُرًطا) [الكهف: ٢٨].
قارئي الكرمي: عليك ان تتذكر وأنت 
في هذه احلياة قول الرسول ژ: «ُحّفت 
اجلنة باملكاره وُحّفت النار بالشهوات».. 
وما أكثر الشهوات ووسائل املفسدين.

 
الفاسدين  ان مخالفة  زبدة احلچي: 
ومواجهتهم ومحاربتهم تورث للعبد 
الصالح قوة في يده وقلبه ولســانه، 
وكلما مترد اإلنسان ورفض سلوك 

درب الفساد اكتسب قوة الى قوته.
الكــرمي: تذّكر أن  القارئ  عزيزي 
املشــكلة احلقيقية هي في اإلنسان، 
وإال كيف وجد كل هؤالء الفاســدين 

من يعينهم ويسّهل لهم كل األمور؟
البالء كله في «النفس اإلنســانية 
الفاسدة» التي ال حتلل وال حتّرم، وهكذا 
جند من نصر هواه وســار في درب 
الفساد ضاع دينه وعقله وصار (عبداً 
ذليالً) حلب املال احلرام ويدخل ركب 
الفاسدين بعيدا عن الناجحني الناجني 

في هذا االختبار واالبتالء.
ويبقى الســؤال: من أوهن الناس 

عزما؟
إنه واهللا وتاهللا من غلب هواه عقله 
وجره الى دروب الفســاد واملفسدين 

ومصيره االفتضاح!
إن الدين والتوحيد واإلميان مضادان 
لهوى النفس وإن وجدت نفسك منجذباً 
الى املــال احلرام وزمرة الفاســدين 
فتحّصن باهللا وافزع الى صالتك (واكسر 
الصنم) حتى تهدأ نفسك انك كسرت 
احد االصنام الفاسدين، ألم تسمع القول: 
صنم كل انسان هواه.. فتخير هواك 

نقيا صاحلا أم فاسدا طاحلا.
ان  فاهللا سبحانه وتعالى املسؤول 
يعيذنا وبلدنا وشعبنا من أهواء نفوسنا 
األّمارة بالسوء، ويبعد عنا جميعا زمرة 
الفاســدين الذين ظهــروا في جائحة 
كورونا ويجعل هوانــا تبعا ملا يحبه 
ويرضاه، وأن ينصر سمو نائب األمير 
وولي عهدنا األمــني، ورجاله حملاربة 
الفساد وأهله، انه على كل شيء قدير 

وباإلجابة جدير.
.. في أمان اهللا 

«القوى العاملة»: ال صحة لوجود تعديالت 
على قرار منع التجديد ملن بلغ ٦٠ عامًا

بشرى شعبان

نفت الهيئة العامة للقوى العاملة نفيا 
قاطعا ما مت تداوله عبر وســائل التواصل 
االجتماعي عبر تســجيل صوتي يتضمن 
تعديال علــى القرار اخلاص بحظر جتديد 

االقامات ملن جتاوز سن الـ ٦٠ عاما. 
واكدت مصادر لـ«األنباء» ان هذا اخلبر 
عار عن الصحة جملة وتفصيال ولم يعقد 
اي اجتماع بهذا الشأن والقرار الذي صدر 
عن الهيئة العامة بحظر التجديد ملن حتاوز 
الـ٦٠ يصبح ساريا ونافذا من تاريخ ٢٠٢١/١/١

«األشغال»: جتهيز كشوفات ٣٥٠ موظفًا 
غير كويتي إلنهاء خدماتهم في أكتوبر

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان 
الوزارة ستعتمد كشوفات االستغناء عن ٣٥٠ 
موظفا من غير الكويتيني والذين يعملون 
محاســبني ومهندســني وقانونيــني خالل 
أكتوبر املقبل وذلك بعد حصر كشوفاتهم 
واعتماد االســتغناء عنهم من قبل وزيرة 
االشغال بشكل نهائي خالل ايام، كاشفا عن 
ان الوزارة تســعى الي تنظيم آلية جديدة 

للتعيينات في الوزارة بالتنسيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية.

يذكر أن وزارة األشغال قد استغنت عما 
يقارب ١٥٠ موظفا في الكشف األول والذي 
يأتي ضمن سياســة الوزارة باالســتغناء 
عــن هذه احلاالت، كما أن الوزارة بانتظار 
اعتماد امليزانية اجلديدة للوازرة والبالغة 
اكثر من ٤٥٠ مليون دينار لتنفيذ وإجناز 
مشاريع تقارب الـ ٢٢ مشروعا في مختلف 

القطاعات.

«ورتل»: نخّرج سنويًا ٧٠ مسندًا ونسعى إلى املزيد
قال املشرف العام حللقات 
حتفيظ القرآن الكرمي بإدارة 
«ورتل» لشؤون القرآن الكرمي 
والســنة املطهــرة التابعــة 
النجــاة اخليرية  جلمعيــة 
جزاع صويلــح إن «ورتل» 
بتوفيــق مــن اهللا جل وعال 
تخــرج ســنويا ٧٠ مســندا 
بالسند املتصل للنبي صلى 
اهللا عليه وسلم ونسعى إلى 

زيادة أعداد املسندين.
وبني صويلح أن حلقات 
بأعلــى  تعنــى  اإلســناد 
مستويات اإلتقان في قراءة 
وتالوة القرآن الكرمي، حيث 
انهــا تتــوج قــراءة اخلامت 
للقــرآن الكــرمي حفظا على 
حفظه وضبطا على ضبطه، 
ثم يســند من الشــيخ الذي 
يقرأ عليه بأسانيد متواترة 
إلى النبي ژ، وموضحا أن 
«ورتل» لديها مشروع مميز 
وهو «اإلفــادة قبل اإلجازة» 
وهذا املشروع يسبق مشروع 
«اإلســناد»، فهو مبني على 

وهــذا يتم إحلاقــه بحلقات 
احلفظ، ومنهم من يتقدم إلى 
اإلســناد فال يقبل لضعفه، 
فكان هذا املشــروع لتأهيل 
هذا املســتوى لكــي يلتحق 
باإلسناد فيما بعد، ويتعلم 

وحــول أهــم أنشــطة 
ورتــل  إدارة  وفعاليــات 
الكــرمي  القــرآن  لشــؤون 
والســنة النبويــة املطهرة 
خــالل هــذه الفتــرة، قــال 
إدارة  الصويلــح: تعكــف 
«ورتل» حاليا على إقامة عدة 
دورات تتعلق بالقرآن الكرمي 
وعلومه منها دورة «مهارات 
اإلشــراف» والتــي تعنــى 
الفنيني  بتدريب املشــرفني 
القرآنيــة  علــى احللقــات 
وكيفية االرتقاء بها خلدمة 
الطالب امللتحقني باحللقات، 
ودورة «اإلمتــاع مبجالس 
الســماع» والتــي يقدمهــا 
نخبــة من مشــايخ اإلدارة 
ويقدمــون فيها قراءة كتب 
متنوعة من علوم الشريعة 
وكذلــك يعلقــون عليهــا 
تعليقــات نافعــة يقومون 
فيها بشــرح ما أشــكل من 
املعاني والعبارات، ويحصل 
احلاضرون لتلك الدورة على 
شهادات وإجازات بالسماع.

خالل هــذه الــدورة اإلتقان 
في األحكام نظريــا وعمليا 
مع ضبط الوقــف واالبتداء 
وحفــظ بعض املتــون التي 
تعينــه على ذلــك، وكل هذا 

مع تثبيت احلفظ.

جزاع صويلح يتوسط املسندين خالل حفل العام املاضي

فهم واقع مســتويات حفاظ 
القران الكرمي، فاحلفاظ منهم 
املتقن الذي يدخل مباشــرة 
على حلقات اإلسناد ومنهم 
صاحــب احلفــظ الضعيف 
واألحــكام غيــر املنضبطة 

أبوخشبة لـ «األنباء»: ٨ ماليني دينار مبيعات «تعاونية الفحيحيل»
خالل ٧ أشهر.. وتسديد ١٤ مليونًا ديون متراكمة

محمد راتب

أكــد رئيس مجلس إدارة 
جمعية الفحيحيل التعاونية 
محمد أبوخشبة أن اجلمعية 
حققت مبيعات وصلت إلى ٨ 
ماليني دينار حتى ٣١ يوليو 
بزيادة ١٫٥ مليون عن الفترة 
نفسها من العام املاضي، كما 
مت تسديد كل الديون املتراكمة 
واخلســائر املرّحلة البالغة 
١٤ مليــون دينــار وذلك في 

عام ٢٠١١.
وذكر ابوخشبة، في لقاء 
خــاص مــع «األنبــاء»، أنه 
لدى اجلمعية سيولة مالية 
نقدية تقدر بـ ٢ مليون دينار 
وجرى تخصيص ٥٠٠ ألف 
وديعة لتقوية وتعزيز املركز 
املالي، موضحا أنه مت حتويل 
رخصة مبنى اإلدارة القدمي 
الذي مت هدمه من إداري إلى 
جتاري مبساحة ٥٠٠م٢ من 
قبل املجلس البلدي على أن 
يشتمل على أنشطة متنوعة 
خلدمــة املســاهمني وأهالي 

املنطقة.
ولفــت الــى أن جمعيــة 
الفحيحيل هي أول تعاونية 
تقوم بتقدمي خدمة التوصيل 
للمنازل خالل أزمة كورونا مع 
بداية احلظر اجلزئي، مبينا 
أنه ال مكان للخصخصة في 
اجلمعيــات التعاونيــة بعد 
النجــاح الكبيــر فــي إدارة 
أزمة كورونا وضمان األمن 
الغذائي، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، كيف تعامل 
مجلس اإلدارة في جمعية 

الفحيحيل مع أزمة كورونا 
خصوصا أنها غير مسبوقة؟

٭ منذ بدايــة أزمة كورونا 
اتخذنا جميــع االحتياطات 
الضروريــة مــع االلتــزام 

حيث اســتخرجنا تصاريح 
التعــرض للموظفني،  بعدم 
فقد كانوا يقومون بعمليات 
التوصيل، وبالتالي لم يشعر 
أحد باحلظر لكون اخلدمات 
متوافرة للجميع مع تطبيق 
االشــتراطات الصحية عند 
مداخــل ومخــارج الســوق 
املركزي واملعقمات والكمامات 
وقياس احلرارة باملجان، وقد 
امتصصنا الصدمة وتعاملنا 
معها باحترافية عالية، وقد 
كان أعضــاء مجلس اإلدارة 
متواجدين في العمل منذ ٥ 

مارس.
ومــا مييزنا عــن غيرنا من 
اجلمعيات أيضا اننا وزعنا 
الســلة ٣ مارس، وتواجدنا 
أعضــاء وموظفــني بشــكل 
دائــم دون كلل أو ملل وذلك 
بســبب النقص فــي األعداد 
ســواء من العالقــني خارج 
البالد أو القاطنني في األماكن 

احملجورة.

االحتياجات ملساهمينا ورواد 
جمعيتنا.

ماذا بشأن املمشى؟
٭ رخصنــا املمشــى عنــد 
الفحيحيــل  مســتوصف 
وخاطبنا «الكهرباء» لتوفير 
اإلنــارة، وأحضرنــا عرضا 
لتنفيذ املمشى بشكل متكامل 
وبطول ٣ كلم يشــتمل على 
ســاحة ألعــاب ومســاحات 
خضــراء، كمــا ســنخاطب 
«الشــؤون» للموافقة ماليا 
علــى قيام إحدى الشــركات 
بعمليات التنفيذ والتطوير.

لننتقل إلى اجلانب 
التسويقي، هل أطلقتم 

املهرجانات التسويقية بعد 
قرار السماح بها؟

٭ نقوم بإطالق ٣ مهرجانات 
شهرية أحدها نهاية الشهر 
مــن ٢٣ وملــدة ٥ أيــام أو 
أسبوع واآلخر في منتصفه 
وهــو خــاص باملتقاعدين 
وحتديــدا فــي أيــام ١٠ و١١ 
و١٢ مــن الشــهر، والثالث 
مهرجان اخلضار والفواكه 
يومي االثنني والثالثاء من 
كل أســبوع، وأقمنــا حتى 
اآلن ٥ مهرجانــات منذ بدء 
فترة السماح وهناك إقبال 
كبيــر على الســلع املقدمة 
املميزة، وحتى  والعروض 
خــالل األزمة لم ينقص أي 
صنف حتى من الكماليات.

كيف تتعاملون مع البالغات 
الواردة إليكم واملالحظات من 
قبل املساهمني أو املستهلكني؟

٭ نستقبل جميع املالحظات 
برحابة صدر، ونضعها في 
احلسبان ونقوم بالرد على 
االستفسارات وتقدمي كل ما 
ميكن حلل أي إشكالية ضمن 

اإلمكانات املتاحة.

هل ساعدمت في العمل 
التطوعي؟

٭ فتحنــا بــاب التطوع من 
أهالي املنطقة بعمر ١٨ عاما 
فمــا فــوق، وجاءتنــا فرق 
تطوعية دعمت جهودنا ألن 
شركة التنظيف واملناولة مت 
إيقافها خالل األزمة، فساعدنا 
املتطوعون في أمور تعبئة 

األكياس واملناولة.

هل تعرضتم إلصابات؟
٭ كان هناك بعض اإلصابات 
فأوقفنا املتطوعني حفاظا على 
سالمتهم وسالمة املساهمني 

واملستهلكني.

ماذا بشأن املركز املالي 
للجمعية خصوصا أنكم كنتم 

تعانون ماليا خالل الفترات 
السابقة؟

٭ صحيح، ففي نهاية ٢٠١١ 
كانت هناك ديون وخســائر 
مقــدرة بـ ١٤ مليــون دينار 
مت سدادها بالكامل، واليوم 
اجلمعيــة لديهــا ســيولة 
نقدية تقدر مبليوني دينار، 
وسنقوم بتوزيع ٨٪ أرباحا 
على املساهمني بعد أن كانت 
في العام املاضي ٦٫٥٪، وأما 
األرباح فقد بلغت ٨٦٠ ألفا.

هل لديكم مشروعات إنشائية 
قيد التنفيذ أم أن األزمة 

املالية أثرت عليكم؟
٭ نعمل وفق اجندة واضحة 
وشفافة ولدينا حاليا مبنى 
اإلدارة مبســاحة ٥٠٠م٢ مت 
هدمــه قبل ســنتني كان من 
دورين ومت حتويل الرخصة 
جتــاري  الــى  إداري  مــن 
وسنطرحه موال جتاريا خالل 
الفترة القادمة بالتنسيق مع 
مجلس اإلدارة وسنستقبل 
املاركات العاملية لتلبية جميع 

رئيس مجلس إدارة اجلمعية أكد توافر مليوني دينار سيولة نقدية.. وتخصيص ٥٠٠ ألف وديعة لتعزيز مركزها املالي

محمد أبوخشبة

والقــرارات  بالتعميمــات 
الصادرة عن احتاد اجلمعيات 
التعاونية ووزارات الشؤون 
والتجارة والصحة، من توفير 
املعقمات والتباعد االجتماعي 
وتوزيع الكمامات والقفازات 
وتعقيــم اجلمعيــة وجميع 
الدخول  مرافقهــا وتنظيــم 
واخلروج وقيــاس درجات 
احلــرارة وتوفيــر املخزون 

االستراتيجي.

هل وزعتم سالال وقائية؟
٭ بالطبــع، وزعنــا ســالال 
وقائية على ٦ آالف مســاهم 
االحتياجــات  كل  تشــمل 
األساسية للوقاية من كمامات 
وقفازات ومعقمات وغيرها.

ما أبرز ما متيزت به اجلمعية 
خالل فترة احلظر؟

٭ كنــا فــي احلظــر الكلــي 
اول جمعيــة فــي الكويــت 
التوصيــل،  تطلــق خدمــة 

ال خلصخصة التعاونيات 
خالل اللقاء سألنا أبوخشبة عن رأيه في 
الدعوات املستمرة خلصخصة القطاع التعاوني، 
فقال إنه ال مكان للخصخصة في اجلمعيات 
التعاونية، فالشــعب الكويتي شعر بأهمية 
املجالس املنتخبة فهم من أداروا العملية بنجاح 
خالل األزمة، وقادوا ســفينة األمن الغذائي 

إلى البر اآلمن، ولــو كان األمر بيد اجلهات 
اخلاصة لكنا امام موجات من االحتكار وعدم 
توفير اخلدمات وانعدام االستقرار الغذائي، 
فنحن نخدم أهلنا، وال أظن أن أحدا سيوافق 
على اخلصخصة بعد األزمة ودور اجلمعيات 

املشهود في تخفيف آثار الكارثة.

دعم املساجد واحملاجر
أكد أبوخشــبة أنه مت إيقاف األنشطة االجتماعية 
خالل أزمة كورونا بسبب الظروف الصحية والتعامل 
مع اجلمهور، ولكننا أوصلنا الســالل واالحتياجات 
للمحاجر خالل األزمة أكثر من مرة ســواء للجون أو 
السيشل كما دعمنا جميع املساجد باملعقمات والكمامات 

وسجادات الصالة.

قياس درجة احلرارة للمتسوقنيجميع السلع متوافرة في اجلمعية  (زين عالم)

حتويل رخصة مبنى اإلدارة القدمي إلى جتاري مبساحة ٥٠٠م٢  ووزعنا ٦ آالف سلة وقائية في ٣ مارس
رّخصنا املمشى بطول ٣ كلم وخاطبنا «الكهرباء» إلنارته وأطلقنا ٥ مهرجانات تسويقية منذ قرار السماح


