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كلمة «زملة» يطلقها بعض أهل الشــام على الرجل 
املســتكمل صفات الرجولة. استخدمتها مجازا لعنوان 
هــذا املقال، لكن مضمونه على كثيرين من الزلم منهم 
مصريون وعراقيون وكذا جنسيات غير عربية. تتحفنا 
املسلسالت واملســرحيات الكويتية منذ عقود بعرض 
ممثلني كنا نعتقد أنهم كويتيون بسبب إتقانهم للهجتنا 
احمللية الكويتية، بل ان بعضهم يجيدها ويطلقها (لهجة 

كويتية قح) خاصة العنصر النسائي منهم وهم كثر.
تطورت هــذه الظاهرة حتى يومنا هــذا، فلم يعد 
إتقان اللهجة الكويتية مقصورا على املمثلني الوافدين 
القدماء بل امتدت الظاهرة ملمثالت وممثلني صغار سن، 
فأجادوا اللهجة الكويتية أفضل ممن سبقهم من املمثلني 
املخضرمني، وســاحة املجتمع الكويتي تكتظ بالكثير 
من الوافدين من غير املمثلني من جنســيات عدة من 
اجلنســني ممن أتقنوا التحدث بلهجتنا وسط مشاعر 
الفخر واالعتزاز من قبل الكويتيني لهذه الظاهرة التي 
تعكس حقيقة دامغة (رأي كاتب السطور) وهي أن إتقان 
اللهجة مؤشــر إيجابي دون شــك ودليل على اندماج 
وتفاعل وانصهار اجتماعي قد حدث ألولئك الوافدين 
أيا كانوا ممثلني أو غيرهم ممن عاش على هذه األرض 

الطيبة التي أحبوها وانتموا إليها. 
تقول بعض الدراسات إن هناك من األدلة ما يشير 
إلــى أن األجنة تألف لغة محيطها القريب، وهي التزال 
بعد في األرحام، حتى يؤثر في الرضع الحقا اللغة التي 
كانوا أكثر استماعا لها قبل مولدهم، وهذا يعني أن من 
أتقن لهجتنا الكويتية كان يعيش ذات احمليط األسري 
واالجتماعــي، أي أن أســرهم أرضعتهم حب الكويت 
وأهلها والتمسك بترابها فكان على ما يبدو أن كل ركن 
من معيشتهم كويتي الهوا، متاما كما كان واليزال لدى 
البعض يتنفس حب وعشق الكويت وإال من يجبرهم على 
أن يتكلموا لهجتنا فأتقنوها وجاهروا بها أمام امليديا؟! 
أســتثني طبعا الفئة األخرى ممن انحرف بلهجتنا 
وشوهها في جتربة أجرتها جامعة هارفارد عام ٢٠٠٧، بأن 
أطفاال رضع شاهدوا شخصني على شاشة يتحدث أحدهما 
بلسان مألوف واآلخر بلسان أجنبي، ثم عرض املتحدث 
على األطفال دمية ظهرت فجأة من وراء الشاشة، فكان 
أن فضل األطفال الدمية التي قدمها الشخص املتحدث 
بلسانهم ولهجتهم األصلية.. تقول الباحثة كينزلر أن 
اللهجة تتفوق عند بعض األطفال على العرق كمؤشــر 

للهوية اجلمعية. ويضيف كاتب السطور: 
- اقترنت اللهجة الكويتية بصوت الكويت والكويتيني 
واخلليج العربي باعتبارها لهجة محلية موثوقة وذات 
مصداقية. حسنا أن أتاحت متثيلياتنا ومسرحياتنا احمللية 
على مدار نصف قرن الفرصة، وشجعت تنوع مشارب 
مستمعيها ومشاهديها، وجتتذب مزيدا منهم من كل أفق.

- وجدت على ما يبدو (بســبب انتشار لهجتنا عبر 
امليديا) أن هناك انحيازا بعد اللهجة املصرية لتلك اللهجة 
قائم في املجتمع العربــي، فلهجتنا متثل إطاللة على 
خلفياتنا االجتماعية، وعلى انحيازاتنا الثقافية والفكرية 
واألخالقية والسلوكية، قد تعكس صورة جمالية ومعرفة 
في أصل الكويت والكويتيني ومن يعيش على أرضها.

- ان مشاركة (الزلم والزملات وغيرهم ممن يتحدثون 
لهجة كويتية) من عيالنا الوافدين شاركوا في انتشار 

لهجتنا لذلك لهم شأن خاص يؤكد مكانتهم في بلدنا.

في كل مكان وزمان، حاول أن تعيش في عاملك اخلاص 
بك، والذي ال احد باســتطاعته أن يشاركك فيه، عش به 

مع األخذ في االعتبار كل جوانبه.
لتسأل ســؤالك احلقيقي بينك وبني نفسك، والذي 
تطرق له الكاتب جيمس كلير «هل أنت في ســبيلك ألن 

تصير ذلك الشخص الذي تريد أن تكونه؟».
ففعال هل انت في ســبيلك؟! ســؤال سيجعلك حقا 
تفكر مرارا وتكرارا، كيف! ومتى! ستجعل من تركيزك 
واهتمامك بأن ينصــب انصبابا كامال، على «مبن تريد 
أن تكون؟»، ولذلك اجعل من عاملك هذا، قاعدة أساســية 
مهمة في حياتك، لتكتشف كيف بإمكانك ان تتفاعل مع 
االفكار وامناط التفكير، وتنقش عليها كل ما حتب وتنير، 

وكيف لك ان تصبح ما تريد وتصير.
واياك ان تفرض نفســك على ذائقة احد، باحثا عن 
االعجاب من هــذا وذاك، فيكفيك ان تكون انت راضيا 
عن نفسك، معجبا بذاتك، ومتقبال لها، وان شعرت لوهلة 
بصعوبة بالغة في بادئ األمر عليك، ولكن كما ذكرنا في 
البداية حاول، فبمحاولة واحدة فقط، قد ال تكفيك لتصل 
إلى هدفك املنشود وتفي، اما بكثرة احملاوالت دون يأس، 
دون كلل وملل، ستفهم بل وستستوعب شعورك بكل 
جوارحك بشكل اكبر، لتعيش فيما بعد، بصورة اجمل 

مع ما تبقى من حياتك.
وكما يقال: «ان اعجاب اآلخرين بك، ال يساوي شيئا 

ان لم تعجب انت بنفسك».
وال تنسى في هذه االثناء ان تكون لديك نظرة عامة 
شبه شاملة، في حل معظم مشاكلك، كي ال يزيد ضعفك 
وافتقارك خلطواتك ومهاراتك، ولكي تستطيع ايضا ان 

حتدد موقفك، وتلملم جميع امورك واشيائك.
عش عاملك اخلاص، وفكر كيــف بإمكانك ان تكون 
شــخصا فذا، فطنا في الفعل والقــول واألثر، في هذا 

الزمن املرهق الوعر.
وبإصرارك وثباتك، ثق متاما بأنك ستســيطر على 
نوازلك وصعابك، بعيدا عن اللغو الزائد والثرثرة، وقريبا 
في املقابل من املســلك القومي األصيل، في كل ما يدور 

هنا وهناك، لتصل لكل ماهو طيب سليم.
عش عاملك اخلاص نعــم، بعيدا عن عوالم اآلخرين، 
بعيدا عن تدخالتهم، آرائهم او حتى اهتماماتهم، لتعرف 
قيمة نفسك اكثر، وكي تكون وحدك من يختار ويقرر 

الرأي الصائب املستبني.
كما ال تنسى أيضا أن تأخذ بعض الوقت، لتستعرض 
فيه كل ما أزعجك وأثقل كاهلك، لتتعامل بالشكل الصحيح 
معه، لتتخلص من كل الهواجس والسلوكيات واألخذات 

املؤملة.
فياما ويامــا تلك األحداث، كانت ســببا للكثير من 

األشخاص، بتمكنهم بالتصالح مع انفسهم.
وعلى الرغم من شــدتها إال أنها تقوينا، وتزيد من 
موجــات الصفاء والنقاء في دواخلنا، وبالهدوء واألمان 

تطوقنا، لنواصل بكل استرخاء ومرونة حياتنا.

الطلبة  عاد احلديث بــني 
املنصة  وأولياء األمــور عن 
القرارات  التعليمية، وســيل 
الواضحة واملتغيرة وما تتناقله 
التواصل االجتماعي  وسائل 
والصحف الكويتية عن خطط 
قابلة للتعديل بني الدراسة عن 
بُعد عبر املنصة التعليمية أو 
التقليدي  املدرسي  احلضور 
الذي اعتدنا عليه قبل جائحة 
كورونا، وقد أثار املشهد استياء 
الكثيرين كمــا جعل البعض 
يرونه تخبطــا ذيل بقرارات 
غير مدروسة من قبل وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 

في الكويت.
وحول سير استراتيجية 
التعليــم عن بُعد عبر املنصة 
التعليمية، لم تخل العملية من 
اإليجابيات والســلبيات التي 
كشفت عنها اإلدارات املدرسية 
وطواقمهــا التعليمية، ولعلي 
أذكر اإليجابيات من باب عدم 
اإلنــكار والتقليل من اجلهد 
الذي وضــع وبدأ  املبــذول 
تطبيقه، لتدارك تداعيات وباء 
كورونا (كوفيد- ١٩) حرصا على 
العملية التعليمية للعام القادم.
تقســيم  ونســتطيع 
اإليجابيات التي متتع بها كل 
املدير واملعلــم والطالب  من 
عبر انطالق املنصة، أصبحت 
املدرسة جلميع  متابعة مدير 
احلصص وانتظــام املعلمني 
والتفاعل الصفي واألنشطة 
املستخدمة والفروض املدرسية 
بالوقت واحلضور بشكل سريع 
مرصــود يوميا، وبالنســبة 
للمعلم استطاع أن يربط بني 
باملنهج من  املرفقات اخلاصة 
صور وڤيديوهات عن طريق 
برامج األوفيس احلديثة على 
اإللكترونية، معنويا..  النسخ 
ساعد التعليم عبر املنصة املعلم 
بالشعور باألريحية فقلل من 
أو  هاجس زيــارة املوجهني 
اإلداريني فجأة للدرس، وضف 
التنظيم باحلضور  على ذلك 
واالنصــراف بعــد احلصة، 
اإلداري  التكليــف  وغيــاب 
إلــى جانب أن  باإلشــراف 
احملتوى الدراسي على املنصة 
كامال بشروحاته ومعد للدرس 

مسبقا.
ومن اإليجابيات التي متتع 
بها الطالب متابعة احلصة من أي 
مكان كان فيه، وتعويض الغياب 
مبتابعة الفروض املسجلة على 
املنصة في حال غيابه لطارئ 

ما، أو مشكلة ما.
وحتى ال تكون احليدة ملن 
يرى اإليجابيات فقط، فهناك 
الســلبيات وجاءت  بعــض 
انقطاع  الشــكوى.. ومنهــا 
شبكة اإلنترنت، غياب اجلانب 
للطالب في  املتوقع  املهاراتي 
احلصة، لذلك ال ميكن قياس 
جميع املهارات جلميع الطلبة 
واملقارنــة بينها، فالنشــيط 
والكسول في ســلة واحدة، 
وأشــير هنا إلى من هم في 
االبتدائية، حيث على  املرحلة 
املعلم متابعة املهارات الكتابية 
لكل طالب ســواء عن طريق 
امللحوظة  املهارة  أو  املجاميع 
للطالب، مما ينقلها في سياق 
مسؤولية متابعة األبوين وغياب 
املعلم، أيضــا.. هناك من ال 
الظروف بتوفير  له  تســمح 
الالبتوب املدرسي الالزم تقنيا 
للتعليم عبر املنصة، وبني هذا 
وذاك قام املعنيون في جمعية 
املعلمني بالنقــاش مع معالي 
وزيــر التربية، حول اجلهود 
التي قدمتها الكفاءات التربوية 
في اجلمعية، ومع التكلفة العالية 
التي رصدتها احلكومة مشكورة 
إال  التعليمية،  املنصة  لتفعيل 
أن املنصة فشــلت في إدارة 
التي اشــتكي منها  األزمات 
املعلم والطالب وأولياء األمور، 
وتبقى إجابة األســئلة املهمة 
بني قوســني «ما خطة العودة 
للمرحلة االبتدائية؟»، و«ما خطة 
العام القادم جلميع الفصول؟»، 
و«أيــن أدوات البنية التحتية 
الالبتوب  للمنصة من توفير 
وشــبكات االتصال والقناة 
الرسمية؟» و«ملاذا  التعليمية 
مت تغييــر قناة البث؟»، وملاذا 
ستترك يا معالي الوزير إدارات 
املدارس في حقل االجتهاد الذي 
يحتمل اخلطأ والصواب ويكون 

املستقبل بني قوسني؟
كلمة: الـــلهم يا رافع السماوات 
بغير عمد ارفــع املرض عن 
السمو األمير  والدنا صاحب 
الشيخ صباح األحــمد، وأمتم 
شفاءه واكتب لسموه عودة 
قريبة لشعــــبه، إنك سميع 

الدعاء.

يقول أحد املسؤولني لي: قوانيننا منذ 
١٩٦٥ صاحلة وال لبس فيها والتعديالت 
عليها الالحقة جعلتها أكثر فاعلية، ولكن 
املشكلة ليست في القوانني بل في تطبيقها، 
وهــي قوانني لو طبقت ملــا كانت لدينا 
مشاكل بهذا العدد وهذا احلجم املبالغ فيه.

< < <
ولنتخيل أن وزيرا تشاجر مع وزير في 
مكتب وألقى األول على الثاني كأسا زجاجيا 
محاوال ضربه، هــل تعلمون ما هي رد 
فعل احلكومة؟ ببساطة ستصدر بيانا في 
اليوم التالي كالتالي: «هذا إذ يعرب مجلس 
الوزراء عن أسفه عن احلادثة ويقرر منع 
استخدام الكؤوس الزجاجية ووضعها في 
مكاتب عموم الوزراء واستبدالها بأكواب 
ورقية صاحلة لالستخدام مرة واحدة»، 

بس ال أكثر وال أقل.
< < <

توضيح الواضح: التخطيط السليم إجراء وقائي 
كي ال تسقط في فخ األخطاء التي تؤدي 

إلى اتخاذ قرارات متسرعة.
< < <

توضيح األوضح: نصيحة للحكومة وببالش، 
أجلوا استقطاع األقســاط ثالثة أشهر 
أخرى، وسترون أي فائدة ستعود عليكم، 
ال يقصون عليكم بعض خبراء االقتصاد 
الذين  السياسيني  املصرقعني واحملللني 

يحيطون بكم.

فأنتم ملح البلد، وانعزالكم هو مشروع 
البلد. إن  وجود شخص فاسد يضيع 
بناء الوطن يحتاج إلى منظومة كاملة من 
املسؤولني الذين يقولون ال ألي مظهر 
من مظاهر الفســاد وأال يجلسوا في 
الديوانيات (ويتحلطمون) على األوضاع 
في البلد واملثــل الكويتي يقول (اليد 
الوحدة ما تصفــق) وكلنا نعرف من 
الفاسدون ولكن ال منلك الدليل القاطع 
إال بالتعاون اجلاد والبناء ملصلحة الوطن 
واملواطن والـ «Stop» األخيرة للمواطن، 
فال تكن شــريكا في إيصال كل فاسد 
ومفســد ملجلس األمة أو املشاركة في 
ذلك، فأنت شريك لهذا الفاسد وإن لم 
تقبض معه فقد نهانا رسول اهللا ژ عن 
أن جنلس مع الفاسد فكيف من يعطي له 
الصوت، فقد قال ژ «إذا ضيعت األمانة 
فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها يا 
رسول اهللا؟ قال: إذا أسند األمر إلى غير 

أهله، فانتظر الساعة».
نكشة: مسؤول فاسد + عضو فاسد = 

ضياع البلد.

الى ادنى شيء من كروت البنزين وتعبئة 
الرصيد لهاتفك امللوث). ولعل أبشع أنواع 
الفساد من يشتري وملن يبيع صوته في 
االنتخابات النه غالبا سينتج لنا بال شك 
أناسا فاسدين.  وطبعا يكرم القارئ العزيز 
الشريف، لكن أقصد هنا «اللي على راسه 

بطحة يحسس عليها».
نشد من أزر احلكومة على املزيد من 
تفعيل ســلطتها التنفيذية، وكلنا رجاء 
من السلطة التشــريعية بتفعيل دورها 
الالأخالقي  الفساد  للكشف عن  الرقابي 
بشتى أنواعه، وايضا الكف في زج أسماء 
أعضاء شــرفاء في هذه القضية وذلك 

لدواع انتخابية بغيضة. 
الشــاهد هنا ال نريــد التقاعس أو 
الطمطمة من احلكومة بتنفيذ االجراءات 
على املتنفذين احلقيقيني حتى ال نضرب 
املثل الشــهير ونقول «عادت حليمة الى 

عادتها القدمية».

والتصدي لألمراض املزمنة غير املعدية 
وأمراض القلب والتوعية والســلوكيات 
املعــززة لصحة القلــب وجتنب عوامل 
اخلطورة. ويجب علينا تطبيق أســاليب 
حديثة وجاذبة للتوعية واالحتفال باملناسبة 
من أجل قلوبنا التي نســعى ألن تكون 

بصحة وعافية وسعادة. 
إن التوعية واإلعالم الصحي عن بعد 
Tele Health Education يجب أن يكون 
أولويــة كأحد الدروس املســتفادة من 
التباعد االجتماعي ويجب أال  ضرورات 
تكــون كورونا مبررا حلذف الوقاية من 
األمراض املزمنة غيــر املعدية وأمراض 
الرئيسية  القلب من األولويات الصحية 
ويجب على جمعيات النفع العام ومؤسسات 
املجتمع املدني أن تطلق مبادرات مبتكرة 
في هذا املجال ألنه ســيكون مخجال أن 
يحل يوم القلب العاملــي وال نحتفل به 
لتنمية الوعي والتصدي للقاتل الصامت 
الذي كان وراء نسبة ال يستهان بها من 

وفيات كورونا املستجد.

بــل ملعاجلة أثر حدث أو جرمية أو خطأ 
حدث مؤخرا، فمثال.. عندما ثارت ثائرة 
السكانية أصدرت  التركيبة  تويتر على 
قرارات «ردة فعل» غالبها ساذجة منها 
كمثال قرار حظر منح اإلقامة ملن جتاوز 
الـ ٦٠ من الوافدين، واعتقد ان القرارات 
األخرى ستكون بدأت التسرع والسذاجة 
في هذا القرار وغيره، احلكومة وظيفتها 
التخطيط ودراسة كافة جوانب أي قضية 
ثم تصدر قرارها أو قرارتها ملعاجلتها، ال 
أن تصحو على ثورة شعبية ضد حدث ما 
ثم تتخبط وتلوح بيديها وتصدر قرارات 
متسرعة فقط لتسكت الناس، بينما لو 
كانت تخطط فــي األصل ملا كانت لدينا 

قضية.
< < <

إن توجيهات صاحب السمو األمير، 
شافاه اهللا، ونائب األمير سمو ولي العهد، 
واضحة، بتمتع املواطن بخيرات بالده، 
ويجــب أن تنفذ هــذه التوصيات من 

احلكومة ومن مجلس األمة. 
إن الشعب الكويتي ال يريد إال تطبيق 
الدستور والقانون على الفاسدين كائنا 

من كان. 
وهنا أقول كذلك لكل املصلحني في 
البلد: «stop» عن السلبية وعن االنعزال، 

قدميا ولكن باجــراءات تنفيذية جديدة 
مبسمى «كويت جديدة».

نعم، انت الذي تقرأ هذا املقال كفاك لعبا 
بسرقة املال العام، والسرقة ليست فقط 
باالجتار بالبشر والرشوة، بل في كثير من 
االنتفاعات (شاليهات - جواخير - أراضي 
- سيارات - مبالغ مالية - هدايا - وصوال 

والتغذية غير الصحية، واملتابعة املستمرة 
لصحة القلب وإجراء الدراسات والبحوث. 
وال يخفى علينا تداعيات كورونا على 
أمناط احلياة والتوتر وعدم االنتظام في 
برامج الوقاية والتصدي لألمراض املزمنة 
وتراجع االهتمام بها خالل فترة كورونا 
وهو ما ال يجب أن يستمر ملدة أكثر من ذلك 
بعد أن عادت احلياة إلى مساراتها الطبيعية 
ومن ثم يجب أن يعود االهتمام بالوقاية 

تصل حالته إلى إغماء املصاب به إذا ما 
انسكبت مادة الكاتشب على مالبسه، طبعا 
أن يصل األمر مع يوسف إلى هذا احلد، 
وإن كنت أعتقــد أن جيناته اجلهراوية 
ستقضي على الرهاب، فال يعقل أن نقبل 
كجهراوية أن جهراويا واحدا مصاب بهذا 

الرهاب السخيف.
< < <

احلكومات الكويتية كلها بال استثناء 
القدمية واحلديثــة واملعارضة واحلالية 
مصابة برهاب ال يقل سخافة عن رهاب 
الكاتشاب، وهو أنها ال تتخذ قراراتها إال 
بناء على حدث جديد مير به البلد وكأنها 
مصابة بـ «رهاب ردة الفعل»، أي أن ما 
تصدره من قرارات غالبا لم يكن ليصدر 
إال كردة فعل، أي ليس للمصلحة العامة 

للتركيبة السكانية من غير أن يضع حال 
منطقيا ويحارب جتار اإلقامات. 

املشكالت كثيرة، ولكن يجب أن يكون 
هناك مصلحــون في البلد، من وزراء 
ونواب ووجهاء وشيوخ يجلسون على 
طاولة واحدة حلل املشــكالت العالقة، 
فليس معقوال في دولة مثل الكويت أن 
ينتظر املواطن ٢٠ عاما ليحصل على بيت! 
وليــس معقوال أن تنقطع الكهرباء عن 
املوطنني في عز الصيف ووقت الظهيرة!

بغيرهم ملصاحلهم االنتخابية.
من ناحيــة أخرى، ان هــذا اخلبر 
يعتبر جرس انذار للمتنفذين املتسترين 
احلقيقيني، وان احلكومة فعال بدأت تعمل 
جاهــدة في هذا التوقيت من خالل أزمة 
كورونا وما بعدها حلكومة سمو الشيخ 
صباح اخلالد، نرى انها ستطبق شعارا 

بأسلوب مبتكر يراعي تلك اإلجراءات. 
وال نغفــل دور وســائل التواصل 
االجتماعي والرعايــة الصحية عن بعد 
Tele Health في هذه الظروف لبث رسائل 
التوعيــة بصحة القلــب ونتائج أحدث 
الدراسات والتحديات املتعلقة بصحة القلب 
والوقاية والتصدي لألمراض املزمنة غير 
املعدية وعوامل اخلطورة ذات العالقة وفي 
مقدمتها التدخني واخلمول البدني والتوتر 

منذ سنوات وابني الصغير يوسف 
ذو الســنوات الست يعاني من اخلوف 
من االقتراب من الكاتشـــب سواء كان 
في علبة أو مضافا على رقائق البطاط، 
بل إنه ال يطيق رائحته، وكنا قد الحظنا 
رفضه له وابتعــاده عنه عندما كان في 
الثالثة، إذ كلما جلســنا علــى غداء أو 
عشــاء يطلب منا إبعاده، وطبعا إخوانه 
اكتشافهم  الكبار ما يقصرون استغلوا 
لهــذا الهلع الذي يصيبه كلما رأى علبة 
الكاتشاب ويقومون برميها في حضنه فقط 
ليشاهدوه يجري صارخا وهو يبعد العلبة 
بيديه كما لو أنه يلقي قنبلة على وشك 
االنفجار، وبينما هم ينفجرون ضحكا 
ينفجر يوسف غضبا. أعترف أنني ألقي 
علبة الكاتشاب عليه أحيانا فقط ألستمتع 
بردة فعله الهستيرية، وال أعرف إن كان 
تصرفي يدخل ضمن املواد التي يعاقب 
عليها قانون الطفل األخير، ولكن «طز»، 
خلهم يخلصون مــن حرامية املليارات 
وغاسلي املاليني وتالي تشوف احلكومة 

سالفتي أنا وولدي يوسف.
طبعا لم اعلم ســوى مــن أيام ان 
هناك حالة هلع نفسية تسمى بـ«رهاب 
الكاتشاب» ومصنفة علميا وتعرف باسم 
انني  «مورتوســيكو فوبيا»، ولألسف 
والعائلة لعبنا في حســبة يوسف وهو 
املسكني يعاني من هذا الرهاب، الذي قد 

نعيش في الكويت منذ فترة ليست 
بسيطة في دوامة من الفوضى، وفساد 
مستشر بني بعض املسؤولني وبعض 
نواب الشعب الذين لم يكونوا على قدر 
املسؤولية وال القسم الذي أقسموه (وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم)، ونحن نرى 
هذا الفساد الذي يقضي على أمم، نرى 
حتركا حكوميا ونيابيا وإن كان مخجال 
في مكافحة هؤالء الفاسدين، يجب أن 
يكون هذا التحرك أقوى «فإن اهللا يزع 
بالســلطان ما ال يزع بالقرآن»، وهذا 
دليل شــرعي على أنه يجب أن يكون 
للحكم واحلكومة اليد العليا في السيطرة 

على الفساد. 
نعم «Stop» (توقفوا) أيها الفاسدون، 
فزمانكم ولّــى إلى غير رجعة، ويجب 
عليكم أن تعلموا أنكم أمام حكومة حتارب 

الفساد وال ترعاه.
نعم «Stop» لكل من جعل من نواب 
ووزراء ومسؤولني تضخما حلساباته 

هدفا له وليس مصلحة البلد. 
نعم «Stop» لكل من حتدث في حل 

إن أزمة كورونا كشفت لنا فسادا اداريا 
منتشرا ومتســترا حتت أنظار اجلميع 
بقصد أو من غير قصد من بعض اجلهات 
املتنفذة في البالد، وكذلك ان جاز التعبير 
من سلطات متخفية لها اياد ومصالح للنيل 
من املال العام ولغربلة االقتصاد احمللي 

على حساب سمعة الدولة.
مقارنة بالســنوات الســابقة ورب 
ضارة نافعة، ان أزمة كورونا كشفت لنا 
عن العديد من الفســاد كان في السابق 
تســيطرعليه قوى متنفذة تتستر حتت 
طائلة القانون في مواجهة احلق، من قضايا 
االجتار بالبشر وغسيل األموال وشبهة 
الرشــاوى، وكخطوة اولى يعتبر اخلبر 
متقدما على األقل كاتهامات في الساحة 
اليومية  الكويتية ولتداوله في الصحف 
والوســائل االجتماعية، والبعض اآلخر 
اشــاعات وتكتيكات انتخابية من أناس 
التخريب والتشهير واملساس  لهم دافع 

يوم القلب العاملي هو يوم ٢٩ سبتمبر 
الذي يحتفل به العالم كله للتوعية بصحة 
القلب وإلقاء الضوء على أحدث املستجدات 
للوقاية مــن عوامل اخلطورة التي تهدد 
القلب وتكون مظاهر االحتفاالت  صحة 
كل عام بتنظيم املاراثونات واحملاضرات 
وحمالت التوعية املجتمعية والتفاعل بني 
أفراد املجتمع ورعــاة االحتفال وأطباء 
القلب. ولكن هذا العام وبسبب ضرورة 
التباعد االجتماعي وجتنب االجتماعات 
والتجمعات فيبدو أن االحتفال بيوم القلب 
العاملي ســيكون بشكل مختلف ليراعي 
اإلرشادات الصحية والتباعد االجتماعي.
وبعيــدا عن العالقة بــني «كورونا» 
املستجد واحلجر الصحي واحلظر املرتبط 
بالتعامل مع اجلائحة وتأثيراتها وتداعياتها 
سواء على مرضى القلب أو على عوامل 
اخلطورة ذات الصلة بصحة القلب فإن 
مناسبة يوم القلب العاملي يجب أال متر 
مرور الكرام بســبب إجــراءات التباعد 
االجتماعــي بل يجب أن يكون االحتفال 

عماريات

ملة بيحكي»  «الزَّ
كويتي

د.ناصر أحمد العمار

في سياق احلياة

سؤال 
حقيقي

فاطمة املزيعل

نبض

STOP
s _ alnashwan@hotmail.com سعد النشوان

للود قضية..

تهقون
راح ترد 

«حليمة»؟
engmahrasheed@gmail.comمحمود علي رشيد

ألم وأمل

«كورونا» 
وصحة القلب

د.هند الشومر

احلرف ٢٩

ابني يوسف 
و«فوبيا الكاتشب»

و«هوشة الوزيرين»
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي


