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صدقت العرب حني قالت «هذا الشبل من ذاك األسد»، فهذا 
الشيخ حمد جابر العلي السالم الصباح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع، هو الشبل وابن ذلك األسد الشيخ جابر 
العلي السالم املبارك الصباح، رحمه اهللا وأدخله فسيح جناته.
وصدقت العرب حني قالت «من شــابه أباه فما ظلم» ألن 
الشيخ حمد جابر العلي الصباح جسد هذه األمثال وكأن العرب 
قدميا قالتها من أجله ألنه ومنذ نيله ثقة القيادة السياســية 
وتكليفه بحقيبة وزارة الدفاع «شــمر» عن ساعديه ووقف 
شامخا في ميادين العمل يتابع كل صغيرة وكبيرة ويبحث 
عن مواطن اخللل ليعيد إصالحها ويقف على مواطن النجاح 
ليدعمها ويشد من أزر القائمني على العمل في إدارتها حتى 
اصبحنا نرى في كل يوم جديد يطور من منظومتنا الدفاعية 
فكيف ال.. والشيخ حمد جابر العلي هو من يدير دفة وزارة 

الدفاع رافعا شعار حماية الوطن كأولى األولويات.
ال تسعفني الكلمات وال الذاكرة حلصر مناقب ومحاسن 
ومآثر األســد الراحل الشــيخ جابر العلي السالم الصباح، 
طيب اهللا ثراه، فهي كثيرة ال تعد وال حتصى حتى أصبحت 
مدرســة نهل من علومها وزير الدفاع الشــيخ حمد اجلابر 
العلــي وورث فنونها، فكانت له ركيزة يرتكز عليها وقاعدة 
ينطلق منها ومنصة شموخ يقف على قمتها، فهو الذي كان 
سفيرا للكويت في الرياض والتي متيز العمل الديبلوماسي 
في عهده وازدهر بعدما شــهد له كل من عمل معه في تلك 
الفترة، فزادت من خبرته خبــرة وحكمته حكمة حتى جاء 
وزيرا للدفاع لكي نطمئن وينام الشــعب هانئا قرير العني؛ 
ألن عني وزير الدفاع ورجاله البواسل ال تنام حترس الوطن 
وتذود عن حدوده، فهنيئا لرجال وزارة الدفاع برجل جترد 
من بروتوكول العمل اجلامد مــن خلف املكاتب الى ميادين 
العمل وساحات التدريب يشعر بحاجات جنوده كقائد رؤوف 
بهم ويردم فجوات معاناتهم كبلسم يداوي آالمهم وجروحهم 
من خالل جملة من القرارات التي حملت بعدا إنســانيا قبل 
أن تكون القرارات تنظيما إداريا، فال يدع شاردة وال واردة 
إال وتلمس أســبابها وسعى إلى عالجها ال يفرق بني جنوده 
كبيرهم أو صغيرهم عنده سواسية عليهم حقوق ولهم كل 
الواجبات، وآخر هذه القرارات القرار اإلنســاني الذي كرس 
بعد إنسانيته حني اكتشف تأخر صرف رواتب جنوده من فئة 
البدون فأمر بصرفها دون أي تأخير، حقا أنت من ســيبني 
املؤسسة العسكرية، فالقائد الناجح أنت خير من ميثله وانت 
خير من يدير هذه املؤسســة األمنية املهمة في كيان الوطن، 
وانت بعد اهللا عز وجل خير درع واقية لوطننا الكويت الغالية. 
جئت برؤية ثاقبة وبعقل مستنير وقلب رؤوف رحوم ورجل 
حمل الوطن وامنه واســتقراره نصب عينيه فسرت بخطى 

ثابتة تتخطى الصعاب وتوقف األخطاء وتقوم واالعوجاج.
اليوم وبعدما رأينا الشيخ حمد جابر العلي نقف ونرفع له 
«العقل» تقديرا له والختيار القيادة السياسية له، فهو الرجل 

املناسب في املكان املناسب.

عادة ما يكون االلتزام بالسلوكيات اجلديدة بالنسبة ألي 
شخص أمرا صعبا، ومن الطبيعي أنه مع مرور الوقت تصبح 
هذه الســلوكيات عادات يستوعبها املخ وتتراجع صعوبتها 

يوما بعد يوم.
ومن يتأمل حال األشخاص الناجحني سيجد أنهم تعودوا 
على بعض العادات التي متثل ثوابت في شخصياتهم وكانوا 

في البداية غير متكيفني معها أو ينفذونها بصعوبة.
إال أن املشــكلة ال تكمن في أن نتعود على تصرفات أو 
خطوات إيجابية في حياتنا، املشــكلة تكمن في االستمرار.. 
االستدامة. تلك الكلمة التي أراها سرا كبيرا من أسرار النجاح 
على املستوى الفردي أو اجلماعي، ولننظر مثال إلى املوظف 
اجلديد الذي يعني في مؤسســة قد يكون نشيطا ومتميزا 
على املســتوى الفني وتغمره حماسة البداية واالنطالق إال 
أن عدم اســتدامته في تنفيذ عمله على نفس املستوى ملدة 
طويلة عادة ما يكون سببا قويا في ضياع مجهوده وذهابه 
هباء منثورا. واملتأمل في واقع تصرفاتنا اآلن يجد أن هناك 
الكثير من املمارســات التي تشير إلى حالة من التراجع عن 
االلتزام مبا هو مفيد بشكل عام، حيث يبدو أن بعض الشرائح 
قد ملت من االلتزام مثال بالتدابير املتبعة ملواجهة ما منر به 
اآلن فأصبحنا نرى من يكون في األماكن العامة بدون كمامة 
أو بــدون اهتمام بالتباعد االجتماعي، حتى أن القائمني على 
متابعة الناس بشــكل عام في هذا الشأن تارة يشددون على 
الناس وتارة أخرى يتهاونون بشكل ملحوظ ويظهر ذلك في 
الكثير من تلك األماكن وبعض املرافق احلكومية. ملاذا؟ ألننا 
اتبعنا الشغف السلبي املتمثل في الضجر وامللل من االلتزام 
وهذا بداية خيط االنهزام والتراجع. نعم قد نشعر بشيء من 
امللل والضجر جتاه االلتزامات التي تكون على عكس إرادتنا 
وحريتنا وهذا أمر طبيعي، لكننا بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا 
أن األمر متعلق باحلياة نفسها. وحديثنا هنا ليس فقط عن 
كورونا بل عن حالة من التراجع والتضارب في تنفيذ السلوك 

اإليجابي بشكل عام.
في احلديث الصحيح عن نبينا الكرمي «إمنا العلم بالتعلم 
وإمنا احللم بالتحلم..» وهو ما يعني أن اكتساب الشيء يأتي 
مبمارســته وإن كان صعبا على النفس. إن صيغة «التفعل» 

تعني أن نحمل أنفسنا على الشيء حمال حتى إن كرهناه.
يجب علينــا ونحن نلتزم بأي ســلوك جديد أن تكون 
أعيننا على االستمرارية وليس النتائج، النتائج تأتي من تراكم 
الفعل نفســه، لكن الفشل احلقيقي هو التخلي عن الفعل أو 
السلوك اإليجابي واالنتقال إلى مربع املخالفات الال محدودة 
وبذلك نخســر كل شيء. االستمرارية ستفرض عليك يوما 
أن تصل إلى هدفك حتى بدون شــعور وذلك لكونك جعلت 
الســلوك اإليجابي جزءا من حياتك فكانت النتيجة الطبيعية 

هي حتقيق أهدافك.
ومن أبرز احللول ملقاومة حالــة التراجع أو التخلي عن 
الســلوك اإليجابي أن نضع أمام أعيننا النتائج والثمار التي 
سنجنيها عند االستمرار في التنفيذ وأن جندد بداخلنا العلم 
بأن ما نواجهه من صعوبات في تنفيذ هذا الســلوك هو أمر 
مؤقت وســينتهي في وقت ما. وكذلــك أن ننظر إلى عادات 
كثيرة منارسها اآلن بشكل عادي جدا رغم أنها في وقت من 
األوقات كانت متثل لنا معاناة على مستوى من املستويات. 

وقدميا قالوا «لن تبلغ املجد حتى تلعق الصبر».
نحن نحتاج ألن نستنشق أكســجني «النفس الطويل» 
أكســجني ســيعطينا الفرصة لإلجناز وقطف الثمار ولكن 
بعد صبــر ومجاهدة. فلنجعل حلظات الضعف والرغبة في 
االستسالم التي تعترينا أحيانا هي ذاتها حلظات القوة وجتديد 
العزمية وال تنســى عزيزي القارئ «االســتمرارية أهم من 

النتائج وهي كلمة السر».

في مثل هذا املوســم الوطني من كل 
الراحل سعود  الكبير  عام، نتذكر فناننا 
راشد الرباح وبصمته الفنية وزمالء ذلك 
اجليل الذهبي نغما وكلمات رددها األوالد 
والبنات فرحة بيوم الديرة الوطني وماهيته 
وماذا يعني تفعيال ومتاســكا، للنهوض 
بالوطن الغالي أقواال وأفعاال، وبسط النظام 
واالحترام والتميز واإلجناز امللموس في 
نفوس مواطنيه املخلصني ووافديه األوفياء، 
بداية من رفع العلم لألعلى، وتأكيد وعرض 
اإلجنازات تقديرا لذلك الرمز كدول العالم 
الراقي، وردع مخالفي القوانني واألنظمة 
املعمول لها ألف حساب بالذات في أواخر 
السنوات وتضارب نشرها عبر وسائل 
تواصلنا احلالية دون فرز الغث من السمني 
فيتســبب في إرهاب اآلمنني في رحابه 
وخلف أبوابه بڤيروس الفتنة والشائعات 

من حوله.
الوطنية ليســت شــعارات جوفاء 
وقطعة قماش تعلق بالفضاء وعلى زجاج 
العمالقة،  السيارات، وبراويز اإلعالنات 
وتركيب اإلعالنات على احلافالت العابرة، 
والسيارات الفارهة التي تتجاوز بعضها 
إشارات املرور، وتتالعب بحارات طرقها، 
مع استخدام النقال أثناء القيادة، واالستهانة 
في استخدام حزام األمان! وطول اللسان 
ألتفه األسباب بلغت إزهاق أرواح ودماء 

مهدورة!
بيننا مروجو وســائل  وهكذا تربع 
التخدير الستباحة الغني والفقير بسمومهم 
بقصد إزالة همومهم! واألدهى من كل ذلك 
غفلة البعض عن الصالة وهي عماد الدين 
وطاعة اخلالق مكملة حب األوطان! وتفشي 
النعــرات اجلاهلية لفبركــة حب الوطن 
والوطنية، كما حصل أخيرا حتت سقف 
بيت األمة وقلعة راعي وحامي دستورها 
ووصايا من تبعوه حكاما ومحكومني لرعاية 

أمانتها وحماية مؤسستها الدستورية.
أعياد الوطن لها هدية وهوية، وللعلم 
هيبة، لذلك يجب احترامه وحماية مواقع 
رفعه بها ولها، يا أهل الديرة ارفعوا العلم 
مبواقعه الصحيحة واغرسوا العود األخضر 
نخلة كانت أو ســدرة وغيرها في ربوع 
وســهول وهضاب الكويت من شمالها 
لتلبي وصية  للغروب  للجنوب وشرقها 
حكامها األوفياء مأواهم فســيح اجلنات 
«دعوها واحة خضراء مبواســم وطنية 

١٠٠٪»، بسالمتكم.  

إلجناز املهمــات وحتقيق اإلجنازات 
متعة يزيدها العمل اجلماعي لذة وسعادة، 
فهناك أعمال ليس بوسع فرد واحد القيام 
بها مهما بلغ من القدرة والسلطة والذكاء، 
فهي تقوم على جهد أصغر املوظفني قبل 

كبيرهم.
من بني األخطاء القاتلة، التي يقع فيها 
بعض املديرين والقادة، أن يفرحوا بقطف 
الثمار لوحدهم، وقد يأتي ذلك في صور 
مختلفة، منها أال يذكروا من عمل معهم 
من أعضاء الفريق، لذلك فمن أخالقيات 
التي أفخر بها  البحثي واملشاريع  العمل 
بذكر أسماء من عملوا معنا حتى من قاموا 
بجمع البيانات في بعض الدراسات امليدانية.
قد يقع بعض املديرين واملوظفني في 
الوسطى بأخطاء خالل إرسال  اإلدارات 
منتجات أو مخرجات لإلدارة العليا، بالتغافل 
عن ذكر من قام بإجنازها ولو بشكل موجز 
يناسب طبيعة تلك اإلدارة ومنط املؤسسة.
تعجبني بعــض اإلدارات العليا التي 
تتصف بالذكاء واحلصافة حني ترد بالشكر، 
على ذلك املدير الذي يريد أن يفرح بالنجاح 
وحده سواء بسوء نية أو حسنها، ليس له 
بصفته الشخصية، ولكن له ولفريق العمل 
معه، ملعرفة تلك اإلدارات بأن العمل املنجز 
ليس مــن فعله لوحده أو جهده الفردي، 
بل هو نتاج اجلهد اجلماعي لفريق العمل.
بعــض املديريــن أو املوظفــني قد 
يستخدمون أسلوبا أكثر لؤما في تغييب 
مجهود اآلخرين والسيما في املهام، وأذكر 
هنا أن أحد املديرين ممن كان يعمل معه 
عدد من املهندسني الذين يقومون بتنظيف 
البيانات وتشذيبها، يقوم بسؤالهم في كل 
صغيرة وكبيرة، لكنه كان في مراسالته 
مــع إدارته العليا يقوم بإرســال البريد 
اإللكتروني دون أدنى ذكر ملا قام به أولئك 
املهندسون من عمل، وكأنه هو من قام بها 
مبفرده، والحقا، ترك أحد هؤالء املهندسني 
املغيبني املكان، فتراكمت املهمات، وتعقد 
العمل، وبات من الصعب التعامل مع البيانات 
مثل السابق، وكشف من هو فعال الرقم 
الصعب مبثل هذه املشاريع في الشركة 

ومن كان يقطف ثمار النجاح وحده!

< < <
احلريصون على سمعة حرامي املال 
العام ملاذا ال يحرصون على ســمعة 
صغار املدينني الذين تباع ســياراتهم 
املصادرة لصــالح أفراد أو شركــات 
بـ ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ دينار وتنشر أسماؤهم 
اخلماسية أحيانا في اجلريدة الرسمية 

مقابل اسم الدائن.
< < <

نعم، يجــب فضح لص املال العام 
الفاسد، ويجب أال تكون له كرامة بيننا، 
ويجب أال نتحسس في مراعاة أسرته 
أو أمه أو أبيه أو أبنائه، فأبوهم أو ابنهم 
حرامي، وكان يفترض عليهم التساؤل 
من أين جاء بكل تلك األموال وهو موظف 
حكومي، عائلته غالبا تعلم انه حرامي لكن 
ألنه والدهم أو ولدهم يغضون الطرف.
فمن أين له باملاليني وهو الذي ال 
ميلك سوى راتبه احلكومي الذي حتى 
وان بلغ ٢٠ ألف دينار لن يحقق املليون 

األول؟!
< < <

املتهمني  القياديني  إعالن أســماء 
بقضايا فساد هو نوع من أنواع الردع 

الواجب اتباعه.

ومحاسبة املختبرات باخلارج عن طريق 
سفاراتنا ومقاضاتهم ملخالفتهم للقوانني 

الصحية العاملية.
الوزارة حمل كذلك املواطنني  بيان 
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية والتي 

هي أحد أسباب زيادة اإلصابات.
كان األولــى على الوزارة شــكر 
بالقانون  امللتزمني  املواطنني واملقيمني 
واالشتراطات الوقائية بدال من حتميلهم 
مسؤولية غيرهم من املخالفني املعروف 
أماكن جتمعهم لــدى مجلس الوزراء 
والسلطات الصحية. صحيح القانون غاب 
تفعيله عن إقامة املناسبات واملخيمات 
والتجمعات التي ســبق أن مت إيصالها 
للمسؤولني باحلكومة. لذلك ال حتملونا 
كل فترة وأخرى فشل خططكم، ونحن 
ملتزمون ذاتيا طبقوا القانون وستجدون 

ما يسركم.
ســؤال نوجهه إلى املسؤولني في 
 pcr الصحــة: هل بالفعــل فحوصات
للقادمني ســليمة وصحيحة وال توجد 
بها حاالت تزوير؟ هل هناك التزام من 
قبل القادمــني من تلك الدول بااللتزام 
املنزلــي ومتابعتهم من قبل  باحلجر 
الســلطات الصحية؟ وهل مت اكتشاف 
حاالت مصابة بالڤيروس بني القادمني؟ 
وما جنسياتهم؟ ومنا إلى من يهمهم األمر.

وأبنائنا وبناتنــا املوظفني في أي من 
اجلهات: إن قمة الراحة النفسية تكون 
براحــة الضميــر وأداء األمانة وعدم 
اإلضرار بالنــاس ومبصاحلهم وعدم 
التفرقة والتعامل بتعال وفوقية، ولكل 
مسؤول ومســؤولة أن يتقي اهللا وأن 
يؤدي واجبــه ويتابع أعمال وأوضاع 
املوظفني املسؤول عنهم ألنه مسؤول 

أمام اهللا أوال قبل اخللق.
موظف غريب: جهــود كبيرة تقوم  ٭ 
بهــا الهيئة العامة لــذوي اإلعاقة في 
بالدنا، ولعل ما يضيع الكثير من هذه 
اجلهود التعامل غير الراقي من مسؤول 
االســتقبال في صالة املراجعني، الذي 
نسي أنه يتعامل مع أشخاص من فئة 
خاصة وهم كمعاقــني أو أولياء أمور 
ملعاقني بحاجة إلى االبتسامة والشعور 
باألمان والراحة أكثر من غيرهم، فإذا 
كنت غير قادر علــى ذلك فالعمل في 
قسم ال عالقة له باجلمهور أفضل لك.. 

ورمبا تنجح أو ال تنجح.

والدكتورة عبلة هي ابنة املنشد محمد 
الكحالوي امللقب مبداح النبي ژ.

٭ وضوح: هناك دعاء سمعته بصوت د.عبلة 
التالية  الكحالوي أسجله عبر األسطر 

واختم به هذه املقالة:
اللهم انّا نسألك بنور وجهك

الذي مأل أركان عرشك
اللهم اني اسألك بحولك وبقوتك

اللهم اني أسألك بأكيد برهانك
اللهم اني اسألك باقتدار قدرتك

اللهم اني اسألك بدوام دميومتك
اللهم اني اسألك بجالل كمال نعمتك
اللهــم اني اســألك مبــا أنرت به 
الســماوات واألرض من خفي علمك، 
واسألك باسمك العظيم الذي اذا دعيت 
به أجبت، ان تفرج ما أهمنا وان تؤنسنا 

في وحشتنا.
اللهم آنس وحشة الدكتورة عبلة في 
قبرها واجعله روضة من رياض اجلنة.. 

اللهم آمني.

أما القائل بأنه فرد من أفراد املجتمع 
وله أسرة وعائلة وأبناء وتخشون على 
مشاعرهم، فسالمة مشاعرهم وسالمة 
مشاعر أبوهم احلرامي، ومن يتبنى هذا 
القول أقول له: ما رأيك أن لصا سطا على 
منزلك وسرق كل شيء وبالتالي عند 
القبض عليه يطلبون منك أال تفضحه 
وأن حتافظ على مشاعر أبنائه وزوجته 
ووالدته العجوز ووالده الطاعن في السن، 
طبعا لن تقبل ولن ترضى، وبالتالي ال 
تقبل لهذا األمر على سارق للمال العام، 
ويجب فضحه أمام املجتمع وأمام أفراد 

عائلته قبل غيرهم.

الصحي من جديد وتستقر اإلصابات.
الســلطات الصحية واضح أنها لم 
تتعلم من أخطائها التي وقعت فيها منذ 
مارس املاضي، وكان يتوجب عليها إيجاد 
آلية واضحــة وجاهزية تلزم القادمني 
بفحص معتمد من مراكز معتمدة لشهادة 
pcr مع إخضاع جميــع من يعود إلى 
احلجر املؤسســي بدال من مخالطتهم 
ألشخاص في سكن مشتر، وقت احلجر 
أســوة بالعمالة املنزلية القادمة للبالد 
دون النظر إلى أي مدة قضاها القادم 
خالل رحلة العودة، ويتم خاللها عمل 
٣ فحوصات للتأكد من سالمته طوال 
مدة احلجر وفي حال وِجد تالعب في 
الفحص يجب محاسبة الشخص املزور 

واحلرام وهم يأخذون رواتبهم من غير 
تعب أو إجنــاز وكأن حضورهم ألداء 
البصمة فقط وليس الستقبال املراجعني 
وتيسير أمورهم وإجناز معامالتهم من 
غير تعسف أو تعطيل ألن هذا املراجع 
أو ذاك ال واسطة له أو ال يعرف كيفية 
التصرف مع البعض من هذه العينات 

املريضة بداء قلة الضمير.
ونقول جلميع إخوتنــا وأخواتنا 

الدعوة واألعمال اخليرية.
وكانــت، رحمها اهللا، من املتفوقات 
في الثانوية العامة وباستطاعتها الدخول 
لكليات القمة، ولكنها فضلت االلتحاق 
بجامعة األزهر- كلية الدراسات اإلسالمية، 

بناء على رغبة والدها،
لتتفوق وحتصل على املاجســتير 

والدكتوراه في الفقه املقارن.

مبناصبهم احلالية أو السابقة وإعالم 
النــاس بهم، وال مراعــاة ألي عرف 
اجتماعي لفاسد، فبما أنه جترأ وسرق 
من مالــي ومالك، الذي يفترض به أن 
يكون املال العام، فاألولى مقابلة جرأته 
على املال العام بأن ينور اسمه الثالثي 
صدر الصحف، وأعتقد أن هذا التشهير 
واإلعالم باسم الفاسد من أبرز التعديالت 
التي يجب أن يتضمنها تعديل النواب 
على مشروع تعديل قانون املال العام 
املرتقب والذي مبوجبه ننتظر تغليظ 

العقوبات.
< < <

بالقدوم عن طريق الترانزيت مع االلتزام 
باحلجر الصحي املنزلي وفحص اخللو 

من كورونا.
املفترض كان على صاحب القرار أال 
يفكر بفتح املجال اجلوي لدخول رعايا 
تلك الدول نهائيا حتى تستقر األوضاع 
ومن ثم يتم الفتح تدريجيا بعد استقرار 
الوضــع الصحي فيها بدال من الوضع 
احلالي، تــارة فتح املطار وتارة أخرى 
أوامر بإغالقه بسبب التخبط الال مسؤول.
في القــرارات التي يكمن حلها في 
منع رحالت الترانزيت القادمة للبالد من 
الدول املوبوءة باستثناء املواطن الذي 
يتم تطبيق إجراءات احلجر املؤسسي 
عليه، وبذلك ســتعود حالة االستقرار 

والزم تأشــيرته» وغيرها من احلجج 
واألعذار التي بات الكثيرون يسمعونها 
بشكل شبه يومي وبصورة متنعهم حتى 
من الشكوى ألن «السيستم عطالن»!

لكن ما يثير الشفقة واالشمئزاز في 
ذات الوقت أن الكثيرين من هؤالء غالبا ما 
يدعون النزاهة واألمانة، ورمبا في بعض 
األحيان يكونون األكثر تنظيرا ووقاحة 
في انتقاد اآلخرين واحلديث عن احلالل 

جديدة للعمل اخليري املشترك ولتصل 
مساعداتها للنجوع والقرى، وأوصت قبل 
وفاتها بأن تبقى الباقيات الصاحلات في 

أعمالها وال تغلق.
في بادرة لم يقم بها الكثير والكثير من 
أصحاب األموال والقصور واملنتجعات.
وابتعدت الدكتورة طيلة عمرها عن 
القضايا الشائكة مفضلة االنغماس في 

إحالة قيادي سابق أو محاكمة قيادي 
حالي أو التحقيق مع مجموعة قياديني 
بالفساد واالستيالء  تتعلق  بتهم كلها 
على املال العام يجب أال تبقى أخبارها 
مبتورة األسماء أو ناقصة من أسماء 

أولئك القياديني.
متتنع الصحف مبوجب القانون أو 
بسبب أن ذلك القيادي وجد له محاموه 
ثغرة وخرج من القضية وميكن أن يعود 
على الصحف بقضايا رد اعتبار، وأحيانا 
متتنع الصحف العتبارات اجتماعية، 
وهي اعتبارات ال مبرر لها وال مسوغ 
لها في عالم الصحافة الذي يقر بقدسية 
اخلبر بكل مضامينه كاألسماء واألمكنة 
واحلادثة وزمنها وكيفية حصولها. وفي 
قضايا املال العام حتديدا يجب أن يقدموا 
تعديال على القانون يسمح مبوجبه بنشر 
اسم القيادي الفاسد منذ بدء إحالته إلى 
النيابة العامة مرورا بالدرجات الثالث 
حملاكمته، وان يكون من نشر أو تداول 
اسمه سواء صحيفة أو قناة تلفزيونية 
أو مغرد محميا مبوجب القانون من أن 

يعود عليه املتهم بقضية رد اعتبار.
< < <

يجب إعالن أسماء الفاسدين مقرونة 

حذرنــا مرارا وتكرارا الســلطات 
الصحية ملراجعة قرارتها وتصاريحها 
قبل إطالقها منذ بداية جائحة كورونا 

وحتى اليوم لكن ال حياة ملن تنادي.
ما زلنا نعيش حالة من التخبط في 
اتخاذ القرار قبل فترة عشنا حالة من 
االستقرار الصحي، وكانت أعداد اإلصابة 
في كورونا ال تتعدى ٣٥٠ إصابة إلى أن 
ابتلينا وقفزت األرقام إلى أكثر من ٨٠٠ 
إصابة بعد أيام بسبب خطط وأفكار من 
ميلكون القرار في الصحة الذي أوصلنا 
إلى هذا احلال والعودة إلى املربع األول 

بأعداد اإلصابات.
قبل أيام وجهت سؤاال إلى املسؤولني 
في الصحة عن أسباب تزايد عدد احلاالت 

خالل األسبوعني املاضيني.
هل بســبب فتح األجواء أو بسبب 
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية أم 
أن هناك أسبابا أخرى لم يفصح عنها، 
ولكن كالعادة الــوزارة تلتزم الصمت 
حتى خرجت لنا في مؤمترها قبل أيام 
وأوضحت األسباب التي أدت إلى تلك 
الزيادة وكانت اإلجابة واضحة بأن ما 

تطرقنا له بالتساؤل وراء الزيادة.
هناك دول على قائمة األكثر خطورة 
في اإلصابات ومحظورة وسبق مت رفض 
استقبال رعاياهم وبقدرة قادر سمح لهم 

جميع الناس وبال استثناء يحمدون 
اهللا ويثنون عليــه أن مّن علينا بنعم 
كثيرة ال تعــد وال حتصى، ومنها ما 
نشــهده من تطور تكنولوجي يفوق 
التصور في الكثير من األحيان والذي 
يتم استثماره في مجاالت متعددة لم يعد 
بإمكان اإلنسان في عصرنا االستغناء 

عنه أو جتاهله.
وعندنا في الكويت أصبحت معظم 
الوزارات واملؤسسات والهيئات واجلهات 
احلكوميــة وحتى اخلاصة تتســابق 
في تقدمي خدماتهــا وإجناز معامالتها 
إلكترونيا، سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، لكن لألسف هناك أشخاص غير 
قادرين على القيام بواجباتهم وتنفيذ 
املطلوبة وباإلخالص  باألمانة  أعمالهم 
الذي ينشده املواطنون، محاولني وضع 
العصي في عجلة اإلجناز وحتى إحباط 
زمالئهم الراغبني في العمل، وهم أصحاب 
مقولة وشعار «السيســتم عطالن»، 
و«مرنا باجر»، و«املسؤول مو موجود 

انتقلت منذ أيام إلى رحمة اهللا تعالى 
الداعية اإلسالمية د.عبلة الكحالوي والتي 
عرفت للعامة بسيدة الباقيات الصاحلات.
وحتكي د.عبلة عن جتربة الباقيات 
الصاحلات التي أنشأتها وزوجها اللواء 
م.محمد ياسني بسيوني أحد أبطال عبور 

خط بارليف.
ففي عام ٢٠١٠ وبعد رحلة عمل في 
اجلامعات السعودية وتقدميها لدروس 
يومية في احلرم املكي ملدة ثالثة عشر عاما 
عادت للقاهرة لتقوم وزوجها، رحمهما 
اهللا، بشراء قطعة ارض تبلغ مساحتها ٩٠٠ 
متر في املقطم- إحدى ضواحي القاهرة- 
لتقســم هذه األرض بني ڤيال لسكنها 
اخلاص لها ولبناتها، وبني جمعية الباقيات 
الصاحلات مبساحة مماثلة وفي إمكانيات 
محدودة لتقيم عليها مسجدا ومستشفى 
باملجان ودورا لأليتام واملسنني واألرامل، 
ولتقدم اجلمعيــة األعمال اخليرية في 
مصر ومبساعدة املتبرعني لتفتح آفاقا 
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