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دالي محمد اخلمسان

«االلتزام الوظيفي» في أداء العمل احلكومي هو واجب وليس منة على 
الدولة وال «تربيح اجلميلة» على النــاس فهو مقابل راتب مالي يتقاضاه 

حسب وظيفة وطبيعة عمله. 
وصحيح أن «االلتزام الوظيفي» ليس حالة قانونية فقط، بل لها موقع 
في اإلحساس الوطني والواجب الشرعي الديني، فأي شخص لديه غيرة 
علــى البلد وخوف على مصاحلها ومواردها البد أن يثبت ذلك من خالل 
احلركة علــى ارض التطبيق وان يعيش «قلــق احلريص» على مجتمعه 

وكيان مؤسسات الوطن.
هنا «االلتزام الوظيفي» يرتبط بجانب روحي عاطفي مهم، وهذا األمر 

اإليجابي فيه انه يبعد الشخص عن احلالة امليكانيكية اجلافة للعمل. 
نحن نحتاج في بلدنا الكويت إلى عقلية «رجل دولة» يعيش حالة سعي 
وجهد هادف لصناعة مســتقبل حضاري، وإلى نشــر تأسيس ذهنيات 
جديدة تؤســس للحالة املؤسسية املرتبطة بالدولة والنظام القانوني بعيدا 
عن حالة املكسب واخلسارة التي متثل عقلية جتارية جامدة ليس بها روح 

وال ارتباط في اإلحساس. 
هللا احلمد لدينا مثل هؤالء الرجال، ولدينا مواقع قيادية في الدولة تريد 
تثبيت النظام في خط التطبيق وليس ضمن الكالم الدعائي اإلعالمي، وهذا 
األمر إذا استمروا فيه ولم يتراجعوا فإن ذلك بطبيعة احلال سيجعل لهم أعداء 
كثيرين من هنا وهناك، وقد يفقد هؤالء القياديون «اللحظة االستعراضية» 
لكنهم سيكسبون املستقبل وأيضا احترام وتقدير «املخلصني» من الذين 
يعيشون الرغبة في التطوير احلقيقي وتثبيت دعائم املؤسسات واملهنية 
السليمة، وحتى على املستوى الشعبي العام والبسيط ال أتصور أن «الناس 
العادية» ســيعترضون على هؤالء «القياديني املخلصني» ما دام أنه ليس 
هناك اســتثناء من هنا أو تناقض بني اخلطــاب اإلعالمي من هناك وبني 

احلركة على أرض الواقع. 
ما يحتاجه هؤالء «القياديون املخلصون» هو تثبيت االستمرارية فيما 
يقولونه وبني ما يحدث على أرض الواقع التطبيقي العملي، وهذا هو عادة 
«رجال الدولة» الذين لديهم رؤية وخطة ومشروع للنهضة والذين يعيشون 

«املنصب» و«املوقع» كوسيلة لإلجناز وليس ك «تنفيع للذات».
لذلك علينا رفع القبعة نحو أي حالة ساعية لتثبيت حكم القانون والطرق 

النظامية اإلدارية ألن تلك احلالة هي داعمة للدولة وحامية للمال العام.

وجه السما ابتسم.. ضيفك وصل بشراك
يا مؤمن حل رمضان.. وابليس طب ب شراك

روح العبادة الوصل.. خير العمل بإشراك
واصل (ا)هلك والربع.. هد النفوس صفها
شارك بالطيب أمتك.. خل يتحد صفها

والواشي ال يشغلك.. باخبار سو(ء) صفها
واميانك اثبت عليه.. ال تبدله بإشراك

«مبارك عليكم الشهر الفضيل.. وكل عام واجلميع بخير»

في شهر رمضان جميعنا نلتمس الطاعات للتقرب من اهللا سبحانه علنا 
نكّفر فيها خطايانا طوال العام وقد يكون هذا الشهر الفضيل فرصة فيه 
لتكفير اخلطايا والسيئات وقد تكون أقلها إرهاقا علينا وأسهلها هو اإلحسان.
ففضيلة اإلحسان أوصانا اهللا بها في كتابه الكرمي في مواضع متعددة 
وكذلك رســوله الكرمي عليه أفضل الصالة والتســليم، ففضل اإلحسان 

يلتمسه املرء منا في حياته قبل آخرته.
ولكن لإلحســان أوجه متعددة وقد تكون أكثرهــا أهمية هو أن تقي 
اآلخرين من شــرك ومن فتنك، فهذه أعالها مرتبة، فيخطئ البعض حني 
يعتقد أنه إذا ما قام مبساعدة أقربائه وأصدقائه واملقربني إليه وقام بإيذاء 

اآلخرين غير املقربني منه انه بلغ اإلحسان الذي يرجوه.
ولكن هذا اإلحســان مرفوض فما فائدة أن تكون محســنا ألقربائك 
وتثيــر الفنت والزوابع في مجتمعك وأمتك اإلســالمية فتلقي الرعب في 
قلوب الناس وتقلق منامهم وتسبب الشقاق في املجتمع الذي تعيش فيه، 
فأي إحسان يعتقد البعض أنهم يقومون به وهم يفسدون بلدانهم اآلمنة 
مبا يقومون به من أعمال تهدد أمن أوطانهم. قد يعتقد البعض مخطئا أن 
ما يقوم به هو ألجل الصالح العام ولكن أي مصلحة عامة ترجوها أوطاننا 
ونحن نشق الصف الوطني ونزرع البغض والضغينة في قلوب املجتمع 
ثم نقول بعدها نحن محسنون ونأمل أن يجعلها اهللا في ميزان حسناتنا.

فأي حسنة يرجوها ممن يهددون استقرار أوطانهم وقد نهانا رسولنا 
الكرمي في مواضع عديدة عن إثارة الفتنة والقالقل في املجتمعات اآلمنة، 
فدم املسلم وماله وعرضه حرام على املسلم وحني يشحن البعض البعض 
اآلخر وتكثر البغيضة فنحن بذلك نهدد أمن هذه البلدان اآلمنة ثم بعد ذلك 

يسأل البعض األجر ويعتبر نفسه يقوم باحلسنات ملجتمعه ولآلخرين.
إن املشــكلة احلقيقية التي يعاني منها البعض هو انه يغلب مصلحته 
اآلنية على مصالح مجتمع بأكمله، فاملجتمع كما يحتاج للغذاء والدواء فهو 
أوال بحاجة لألمن واالستقرار والسكينة وهذه متى ما فقدت فنحن نعرض 
مجتمعات بأكملها للدمار والشــقاق والقتال ولنا في كثير من املجتمعات 
أسوة مبا حل بها نتيجة إثارة الفتنة فانهارت تلك البلدان وقتل العديد من 
أبنائها وتشــقق املجتمع بني مؤيد ومعارض، فهل اكتسب من أثار الفتنة 
في تلك املجتمعات حسنات من جثث قتلى الشقاق السياسي؟ بالتأكيد ال 
ألنه تسبب بدمار شــعوب بأكملها وانهيار بلدان، فحسنة اإلصالح تأتي 
باحلوار العقالني وباملودة والرحمة وليس بزعزعة االستقرار وإثارة القالقل 

وشحن الشعوب للتمرد والقتال.
فدائما اإلحسان احلقيقي يأتي باإلحسان، واحلوار العقالني والراقي 
يأتي باخلير على اجلميع، فمن يرغب باحلســنات من اإلصالح فليسلك 

الطريق املاثل لبلوغ مبتغاه وليس بأسلوب الفتنة والشحن.
ودائما طرق اخلير واحلــب والصالح ال تأتي إال باخلير على اجلميع 
فتنعم املجتمعات باخلير الوفير من جراء لغة العقل واملنطق ولكن أسلوب 
الفتنة والشقاق والفضيحة ال يأتي إال باللعنة السماوية وغضب الرب على 

من أيقظ الفتنة في بلده اآلمن.
فكثيرا نــردد مقولة إذا ما دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة 
اهللا عليك، فاهللا سبحانه دائما باملرصاد وهو الذي يقتص ممن يثير الفتنة 

والقالقل في مجتمعه ويشق صفوف املسلمني.
ألن من يفضح أخاه املسلم ويسعد بالفضيحة هو يتناسى أوال أنه فضح 
أخاه في اإلسالم ففرح إعداء اإلسالم به حني يجدون أن املسلمني املتآخني 
باإلســالم قد شــبت الفتنة بني صفوفهم وبدأت القطيعة في مجتمعاتهم 
وضعفــت دولهم فنكون أرضا خصبة ملن يريد أن يتصيد علينا األخطاء 

ويستغل شقاق املسلمني.
حقيقة هناك جماعات كثيرة صنفتهــا بلداننا بأنها جماعات إرهابية، 
وملاذا صنفت كذلك ألنها ترتدي زيفا ثوب اإلسالم وهي تخدم في باطنها 
مصالح أعداء اإلســالم فتدعي اإلحسان في أعمالها وباطنها يضمر الشر 

ألمة ال إله إال اهللا.

نبــع الوفا والطيب هو ســمة كل 
كويتي يقصــد اإلصالح قوال وعمال، 
وال يلتفت إلى من يطعنون في القرارات 
من الصغار والكبار، وقدوتنا في احلرص 
على مصلحة وطننا حكومتنا برئاستها 
مسندنا وفرسانها املنتجaين في وزارات 
تقطع دابر سلبيات ما صار! ومثلها قبة 
عبداهللا السالم كما كانت قامة شامخة 

أمام تعثر وتكسر هواجس األشرار.
< < <

باختصــار! متديد احلظر بتوازنه 
ووقفاته اإلنســانية كان أولوية ألهل 
الديرة ووافديها للحفاظ على ســالمة 
اجلميع، وبــإذن اهللا ال يضيع اجلهد، 
خاصة مع قدوم شهر اخليرات، ونتمنى 
تعاون وتفهم املستهترين واملستهترات، 
أعداد اإلصابات ويفك  حتى تنخفض 
احلظر في القادم من الساعات، بال ترجي 
وال واسطات كالســابق من الوقفات! 
باختصار تعاونوا يا أهل البلد ووافديه 

من كل بلد.
< < <

في زوايا اجلســور والســاحات 
الزراعيــة والتجميلية، ومواطن األمن 
الغذائي ومدنه املنسية، بداية من طريق 
األرتال جنوبا للمنافذ والطرق الدولية، 
للجزر واملدن الزراعية، صارت شجيراتها 
وأشجارها متوت عطشا بسبب قطع 
شرايني مياهها جراء تعديات في أعمال 
بعض املشــاريع التي تقطع وال ترحم 
تكاليف ما مت إجنازه من واحة خضراء، 
متناها احلاكم واحملكوم لتكون واحات 

خضراء للمطالع، 
النتيجة  وما ذكرناه ســالفا يبرز 
«ضياع × ضياع» كما حدث سابقا في 
بعض اجلزر البحرية، والواحات الزراعية 
باخلويسات! ولم يحاسب أي معتد عليها 

ليش؟! باختصار ضاعت األبصار!
< < <

العمالة املنزلية لو تسلمتها شركة 
حكومية أو أهلية بدال من حتكم بعض 
املكاتب ومت لهم ذلك في كارثة «كورونا» 
حيث بلغت قيمة وصول اخلادم للمنازل 
ببساطته إلى أكثر من ١٠٠٠ دينار، في 
حني أنه فــي اإلمارات العربية املتحدة 
تتولى الدولة استقدام العمالة بربع هذه 

القيمة!
ملاذا لم يتحــرك نوابنا واحلكومة 

الرشيدة حلل لهذه املشكلة؟!
باحتضار اهللا يلوم اللي يلومنا!

العادي ملجريــات وأحداث  املتابع 
جلســات مجلس األمة ال يخفى عليه 
الدائــر بني األعضاء  الصراع  احتدام 
املعارضني ورئاسة املجلس واحلكومة 
وتبادل االتهامات وعدم الثقة والتجاوزات 
الكثيرة التي ترتكب باسم الدميوقراطية، 
ورغم انقسام الشارع بني مؤيد ومعارض 
لكل طــرف، إال أن الذي يحز بالنفس 
اللفظي ومحاوالت  التراشق  هو مدى 

االعتداء بني بعض النواب.
دستور الكويت جعلها مختلفة عن 
البقية بتجربتهــا البرملانية التي تنظم 
العالقة بني الســلطة واملجتمع، وهي 
جتربة نفتخر بها ونتمسك بدستورنا 
الذي وضعه اآلباء واألجداد، الذين كان 
هدفهم املشاركة بني احلاكم واحملكوم 
الشعبية  املكتســبات  واحملافظة على 
ووحدة الوطــن الغالي ورفاهية أبنائه 
والتعاون بني السلطات لتحقيق العدالة 

واحلرية واألمان.
إن األزمة السياســية البرملانية في 
الكويت تتحملها احلكومة في ظل عدم 
السياسي وتعطيل  للمشــهد  قراءتها 
العامة، بينمــا يتحمل بعض  املصالح 
أعضاء البرملان التجاوز وافتعال املشاكل 
داخل قبة عبداهللا الســالم. وعلينا أن 
نستذكر احلدث البرملاني السياسي غير 
املسبوق في ١٥/١١/٢٠٠٩ في صعود سمو 
رئيس مجلس الــوزراء ألول مرة في 
تاريخ الكويت منصة االستجواب تفعيال 

لنصوص الدستور.
يجب على اجلميع االلتزام بالنظام 
الدميوقراطي واحترام نصوص الدستور 
واالبتعاد عن الصدام بني الســلطتني، 
وعلى اجلميع ضبط النفس واحلرص 
البالد ومحاربة  التعاون ملصلحة  على 
الفساد حتى ننعم بالدميوقراطية وآثارها 
اجليدة على املجتمع، وعدم اإلخالل بتلك 
املمارسة التي نفخر بها وستفخر بها 

األجيال القادمة.

على املال العــام أن يطالب ممثلي 
األمة بالقيام مبسؤولياتهم الرقابية 
املنتظرة بعد إجراء التحقيقات النزيهة 
والشــفافة التي يوصي بها ديوان 
احملاسبة قبل محاسبة أي مسؤول 
عن أي جتاوزات أو أخطاء متعمدة 
التربح خالل  أو ممارسات بغرض 
اجلائحة.  ويجب على جميع الوزارات 
واجلهات املعنية دراسة التقرير بعناية 
تامة وروية الستخالص أهم الدروس 
املستفادة لعدم تكرار تلك املالحظات 
واألخطاء مستقبال والتي من أهمها 
اإلســراع بوضع خطــة متكاملة 
ومحكمة إلدارة الطوارئ واألزمات 
لدى احلكومة لتفادي أي اجتهادات 
فردية وعلينا أن نبحث عن الدول 
لديها جتارب ناجحة  التي  املتقدمة 
خلطط الطوارئ ونحاول التعلم منها 
بالشكر  قبل فوات األوان. وأتقدم 
اجلزيل لكل من ساهم بإعداد هذا 
التقرير الهام من ديوان احملاســبة 
الذي يجب أن يوفر الدعم الالزم له 
العام وتصويب األداء  لصون املال 

احلكومي.

التنمية  الكويت وأن تسير عجلة 
والتقدم، بعيدا عن الشخصانية التي 
أدت إلى تدهور األوضاع وسوئها، 
فعمر املجلس أربع سنوات، رمبا 
يضيع أكثر من ثلثيها في أشياء غير 
مفيدة بل ومعطلة لإلجناز والعمل، 
ثم نعيد انتخاب مجلس آخر وهكذا.. 

والسنوات متر مبرارة.
< < <

العاص:  مســجد عمرو بــن 
مناشدة من أهالي منطقة الصباحية 
(قطعة ٣) إلى وزير األوقاف وإلى 
كيل قطاع املساجد بشأن مسجد 
«عمرو بن العاص» الذي مت هدمه 
إلعادة بنائه وترميمه ومنذ حوالي 
سنة ونصف السنة، ورغم وضع 
األساسات مازال على وضعه من 
دون أي تقــدم، والناس يصلون 
في مصلى الكيربي الذي ال يتسع 
ألكثر من ٥٠ شخصا وسكان املنطقة 
باآلالف ونحن في شهر رمضان 
املبارك، ولو أن جلنة خيرية تسلمته 
ألجنزته وسلمته خالل أشهر! إذا 
كانت هناك أي إشكالية فلماذا ال 
يتم حلها وتعجيل العمل؟.. جزاكم 

اهللا خيرا.

نقصهم وضعف شخصيتهم التي 
يريدون التحــرر منها من خاللك، 
وعلى حساب كرامتك وكيانك، لكنه 
ال يدل أبدا على قوتهم وقوة توازنهم 

وثقتهم.
جتود انت باملعروف واإلحسان 
إلى آخر رمق معهم، لتجد نفســك 
في األخير مهموما، مغموما وحزينا 

بسببهم.
ذلك ألنهم أشخاص غير أسوياء، 
يطعنونك من الوراء، ولن جتني منهم 
البعض:  ســوى اخلواء! وألولئك 
تأكــدوا أنكم مهمــا تصنعتم تلك 
املثالية املالئكية، املصحوبة بالنعرات 
والذرائع املزاجية، فالبد أنه سيأتي 
ذلك اليوم الذي ستخرجون فيه عن 
نطاق ســيطرتكم، وستتضح أمام 
الناس شيطنة باطنكم على ظاهركم، 

وسيعرفون حقيقة أوجهكم.
يقال: توقف عن تلقي الضربات 
من أجل أشخاص لن يتلقوا الضربات 
من أجلك! لذلك تابع املضي قدما في 
حياتك، وال تكن انهزاميا أبدا، كي ال 

تيأس وتسقط سالحك.

فأصبح عرضها واتساعها من ١٨٠ 
متر إلى ٢٠٠ متر وطول القناة ١٦١ 
كم وغاطســها بلغ في سنة ١٩٩٨م 
٥٨ قدما لذا أصبحت القناة تسمح 
مبرور السفن الضخمة والتي تزيد 
حمولتها عن مائة ألف طن. بعد حرب 
أكتوبر سنة ١٩٧٣م أخذت بتوسعة 
القناة بحيث ميكن للسفن العمالقة 
املرور فيها. وقناة السويس ساهمت 
في انتعاش االقتصاد املصري وإحياء 
مدن جديدة مثل مدينة الســويس 
وإنشاء مدن جديدة مثل اإلسماعيلية 
وبور فؤاد وبورسعيد، وتوسعت في 
هذه املدن الرقعة الزراعية ومبوقع 
مصر اجلغرافي املميز وإشرافها على 
مسطحات وبحار وممرات وخلجان 
مائية مهمة تعتبر قوة جيوستراتيجية 
تتجلى في منظومة بحرية جتارية. 
لذا يجب تطوير املوانئ املصرية 
القناة باستمرار  وتوسيع وتعميق 
التكنولوجي  العلمي  التقدم  ملواكبة 
والتطور الكبير في أحجام ناقالت 
الشحن التجارية وناقالت البترول 
السويس  وأال يتوقف نشاط قناة 
ألي ظرف من ظروف الزمن حتى 
ال تكون جزءا من اجلغرافيا الساكنة.

منظمة الصحة العاملية من املمارسات 
الفاسدة خالل أزمة كورونا إذ دق 
ناقوس اخلطر آنذاك حول استغالل 
أزمة كورونا لتمرير بعض الصفقات 
املشبوهة والتنفيع، وما زالت املواقع 
اإلخبارية تنشــر من آن آلخر عن 
حوادث جتاوزات وتصرفات شابها 
الفساد بالعديد من دول العالم أثناء 
جائحة كورونا مبراحلها املختلفة مبا 
في ذلك املرحلة احلالية وهي مرحلة 
الطعوم الواقية من كورونا املستجد. 
وإنه من حق أي مواطن غيور 

ونوابه؟، وما دامت احلكومة برئيسها 
وأعضائها واثقني مــن مواقفهم 
لهذه  أعمالهم فليتصدوا  وسالمة 
االستجوابات وليفندوا ما فيها أمام 
الشعب، وليكن نوابنا أيضا على 
قدر املســؤولية في استجواباتهم 
بحيث تكون للصالح العام وبعيدا 
عن الشخصانية واملصالح الضيقة 
لبعضهم ألنهم ميثلون األمة ومت 
انتخابهم ليســعوا ملصالح الناس 
وإقرار ما فيه الفائدة للشعب في 

جميع املجاالت.
وحقيقة، جميع أبناء شــعبنا 
السلطتني ملصلحة  اتفاق  يتمنون 

نفسك، لم أو ملاذا يحصل كل هذا 
منهم معك ؟! لتدرك بعدها وبعد تفكير 
عميق، أن السبب الرئيسي في كل 
هذا، هو صدق إحساسك ولني طباعك 
واندفاع مشاعرك جتاههم، فأنت الذي 
منذ البداية عودتهم! أعطيتهم قلبك 
فضمنوا بقاءك، إلى أن ظنوا أن في 

بعدهم ستنقطع أنفاسك.
وتأكد أن مثل هؤالء األشخاص 
أن يقــّرون بخطئهم  يســتحيل 

ومتاديهم وتقصيرهم معك.
وهــذا إن دل فإمنــا يدل على 

نقل النفط اخلام منذ ســنة ١٩٤٩م 
ومما يزيد أهمية قناة الســويس 
تزايد حركــة نقل البضائع لوجود 
بالســكان وتتوافر  دول مزدحمة 
فيها األسواق مما يتيح للسفن أن 
تفرغ حمولتها وتشحن بضائع من 
جديد والزدياد تطور أحجام السفن 
ومضاعفة حمولتها وازدياد حركة 
املالحة عبر القناة استمرت عمليات 
توسيع وتعميق القناة ملواكبة تطور 

السفن وأساليبها وأحجامها. 
عند افتتاح قناة الســويس في 
ســنة ١٨٦٩م كان عرض القناة ال 
يتجــاوز ٧٠ مترا فقــط أما اليوم 

من منطلــق أن «الضرورات تبيح 
احملظورات» وأن «األزمة عاملية وغير 
مسبوقة» وأن «احلياة ال تقدر باملال» 
ولكنهــا حجج واهية وغير مقبولة 
حيث إن احملافظــة على املال العام 
خالل األزمات والكوارث ضرورة 
قصوى ويجب أن تكون اإلجراءات 
خالل األزمات والكوارث رشــيدة 
وتدعو للثقة.  وعندما اطلعت على 
هذا التقرير الهام في املواقع اإلخبارية 
تذكرت ما ســبق أن حذر منه أمني 
عام منظمة األمم املتحدة ومدير عام 

إداري وإنتاجي وسرقة..وإلى ما 
هنالك من أمور محبطة.

وهذه األيام بات اجلميع يدرك 
أن من أهم أسباب فشلنا في اإلجناز 
التعاون بني  بالكويت هو غيــاب 
الســلطتني، وااللتفات إلى قضايا 
هامشــية وإن كانت تهم فئة من 
املواطنني لكن هناك قضايا وأمورا 
أهم وأوجــب للعمل، ثم إن جلان 
مجلس األمة وعلى كثرة اجتماعاتها 
لكننا ال نرى نتائج ملموسة ألعمالهم 

على أرض الواقع.
نتساءل ملاذا تأجيل االستجوابات 
وتغييب الدور الرقابي ملجلس األمة 

إلى اآلن - لألسف- ضمائرهم، فهم 
أشخاص ال ميلكون سوى محتوى 
فارغ، كفراغ عقولهم ومشاعرهم 
وتفكيرهم وحتى ميولهم، مفتقرين 
إلى مدى واســع ملقاييس منعدمة 

التكافؤ إلى أبعد احلدود.
وأما الطامة الكبرى فعال فهي أن 
كثيرا ما جتدهم يجازونك على عكس 
احترامك وكرم أخالقك معهم، وعلى 
عكس إحسانك لهم، هذا وبخالف انهم 
يحملونك فوق طاقتك، دون حياء أو 
خجل، ما يجعلك تتساءل بينك وبني 

جنوب قارة أفريقيا ومن ثم زادت 
املسافات والزمن وارتفعت نفقات 
الشحن والنقل ارتفاعا كبيرا حتى 
سنة ١٩٧٥م عندما افتتحت القناة. 

أزمة جنوح ســفينة  وظهرت 
احلاويــات الضخمة إيفرغيفن في 
شــهر مارس املاضي لسنة ٢٠٢١م 
واستغرقت فرق اإلنقاذ املخصصة 
قرابة أسبوع لتحريكها. وتعتبر قناة 
السويس مهمة جدا جلميع دول قارة 
أوربا وقارة آسيا ولدولة الهند أهم 
طريق تستخدمه لتجارتها مع أوربا 
والتي نقدر بحوالي ٧٠٪ من مجموع 
جتارتها ولدول اخلليج العربي في 

نشرت املواقع اإلخبارية تقريرا 
لديوان احملاســبة عن الرقابة على 
املال العام املخصص جلائحة كورونا 
والذي مت استخدامه من قبل الوزارات 
املختلفــة وقد تصدرت  واجلهات 
املالحظات العامة بالتقرير عن عدم 
وجود خطة متكاملة ومحكمة إلدارة 
الطوارئ واألزمات لدى احلكومة مما 
ترتب عليه صدور قرارات وتعليمات 
غير مالئمة إلدارة األزمة وما ترتب 

عليها من آثار مالية وغيرها!
 كما جاء في املالحظات العامة أنه 
متت إدارة األزمة في بعض اجلهات 
احلكوميــة باجتهادات فردية دون 
وجود قواعد وإجــراءات معتمدة، 
إلى جانب مالحظات أخرى جديرة 
التحقيق  باالهتمام وقد تستوجب 
الكاملة واملطلوبة صونا  بالشفافية 

للمال العام.
 أما املالحظات اخلاصة فقد شابت 
املرتبطة  التعاقــدات واملصروفات 
بتداعيات أزمة كورونا لبعض اجلهات 
احلكومية، وقد يحاول البعض الدفاع 
عن التجــاوزات خالل هذه الفترة 

بداية، نتقدم إلى قيادتنا احلكيمة 
وإلى جميع أبناء الكويت واملقيمني 
على أرضها الطيبة ولألمتني العربية 
واإلسالمية بالتهنئة مبناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.
الكويتي يحلم  املواطن  مازال 
بأن يرى عجلة املشاريع التنموية 
احلقيقية تدور في بالدنا، وكلما مر 
الوقت ازدادت اخلسائر وبدأ يفقد 
األمل مبستقبل أفضل له وألوالده 

وحتى لألجيال القادمة ككل.
رمبا يعشــق الكثير من أبناء 
كويتنا الغالية إجراء املقارنات مع 
القريبــة منا أو مع  دول اخلليج 
بعض الدول العربية أو األوروبية 
وحتى اآلسيوية التي ال متتلك من 
اإلمكانــات املادية ما منتلكه ألنها 
أصبحت تتفوق علينا في العديد من 
املجاالت سواء العلمية أو االقتصادية 
بأنواعهــا التجاريــة والصناعية 
والزراعيــة واإلنتاجية، وكل ذلك 
بفضل التخطيط السليم حلكومات 
تلك الدول واإلرادة احلقيقية والعزم 
على الوصول إلى األهداف واخلطط 
املبنية على أسس سليمة بعيدا عن 
احملسوبيات وما يصاحبها من فشل 

كثيرا ما كنا نرأف بحال البعض، 
نلطف بهــم، نتعامى عن عيوبهم، 
نساير أكاذيبهم ومراوغاتهم، وبقدر 
أن نتحاشــى  املســتطاع نحاول 
مواجهتهــم، كــي ال جنرحهم أو 
نثقل عليهم، أو نزعجهم ونؤذيهم 
بكالمنا وردود أفعالنا جتاههم، كي 
ال نخسرهم فنصبح بعيدين عنهم! 
إلى أن زادوا في متاديهم واسترسلوا 
بوقاحتهم، فترسخت بهم انطباعات 
غريبة، خالية وجوفاء، وتصرفات 
اغرب قد ال تتوقعها أبدا منهم، زائد 
ذلك الفكر الغبي الذي يناقضون به 
انفسهم، ولكن األدهى واألمر من 

ذلك هو مكابرتهم وشدة تعنتهم.
املعرفات  أولئك أصحــاب  هم 
الوهميــة، الذين اعتــادوا الزيف 
والكــذب والرياء، حتــى في أدق 
تفاصيل حياتهم، حتى في كلماتهم 
وأسس منهجيتهم، وكل ما يتعلق 

بهم وبشخصهم.
هــم أولئك الذين لــم تتحرك 
أو جتاه  أحاسيســهم قط جتاهك 
كل ما تفعله ألجلهم، ولن تستيقظ 

تعتبر قناة الســويس شريانا 
حيويا مائيا عامليا مالحيا رئيســيا 
يربط جميع القارات آســيا ـ أوربا 
ـ أفريقيا ـ وأستراليا واألميركتني، 
ويربــط بني الشــرق والغرب من 
القارات لدول قارة أوربا ذات الثقل 
الصناعــي والنفــوذ االقتصادي 
والنشاط التجاري وبني قارة آسيا 
والتي تنتج مواد اخلام على مختلف 

أنواعها وكذلك مع قارة استراليا. 
ومير في قناة السويس ٣٠٪ من 
حاويات الشحن ونحو ١٢٪ من إجمالي 
التجارة العاملية جلميع السلع وتربط 
بني البحر املتوسط والبحر األحمر، 
وأغلب الســفن التجارية وناقالت 
النفط تفضل طريــق املالحة عبر 
قناة الســويس ألنه أقصر الطرق 
بني الشرق والغرب وتختصر املسافة 
والزمن لدرجة كبيرة وبالتالي يقلل 
الشــحن والنقل. وقد  من نفقات 
مرت قناة الســويس بعدة أزمات 
منها احلروب والصراعات اإلقليمية 
كحرب ١٩٥٦م وحرب يونيو ١٩٦٧م 
وأغلقت القناة وتعطلت املالحة عبرها 
لذا اضطرت الســفن إلى استخدام 
طريــق رأس الرجــاء الصالح في 
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