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استبشــرت خيــرا بعد 
للقاء ســمو رئيس  متابعتي 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد مــع قياديي احلكومة، 
وأعتقد أن هنــاك الكثير من 
املؤشرات التي يجب الوقوف 
املرحلة  عليها وحتليلها، ألن 
الراهنة تتطلب تضافر جميع 
اجلهود ألجل العمل املشترك من 
أجل مستقبل الكويت ومستقبل 

األجيال احلالية والقادمة. 
الواقعية: أول املؤشــرات التي 
الوقوف عليها في هذا  يجب 
بداية من  الواقعية،  اللقاء هو 
«الكويت.. ما  اللقــاء  عنوان 
بعد اجلائحة» مرورا بالعرض 
الواقعي الذي يتسم بالشفافية 
واملصارحة في تناول مختلف 
األبعــاد، وصــوال إلى طرح 
احللول للمشكالت، والبدء في 
التنفيذ من أجل التطبيق على 
أرض الواقع، وهذا املؤشر له 
دالالته التي توضح حنكة سمو 
رئيس مجلس الوزراء وإدراكه 
لواقع األمر، وأن القضية هي 
قضية أفعــال ال أقوال، ألن 
الناس ملت من الكالم، وتريد 
حلوال واقعية يشعر بها املواطن 
ويجد ثمار اإلصالح احلقيقي 
واجلاد من احلكومة، وهذا ما 

ننتظره. 
فارق أساسي  حتمل املسؤولية: 
بني القائد احلقيقي عن غيره، 
هو حتمل املسؤولية، وإن حتمل 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
للمسؤولية، وبدأ بنفسه، يضع 
األمور في نصابها، ويوضح 
أن املنصب العام هو مسؤولية 
أكثــر منه منصب  وتكليف 
شرفي يتباهى به صاحبه أو 
يستثمره لبسط نفوذه. كلمات 
سمو رئيس مجلس الوزراء هي 
كلمات تضع يدها على اجلرح، 
وتدرك بوضوح ما يدور في 
الشارع، وتوجه رسائل مباشرة 
لكل من املسؤولني واملواطنني أن 
األمور لن تترك سدى، وأن كل 
شخص يعد مسؤوال في مكانه 
أن يتحمل املسؤولية،  وعليه 
وهذا ال يقتصــر فقط على 
القيادية، بل يشمل  املناصب 
كل املستويات الوظيفية، وهو 
ما يتضح من السعي الواضح 
لربط املكافآت باألداء، واالعتماد 
على مؤشرات األداء في تقييم 

موظفي احلكومة. 
محاسبة املسؤولني: «ال مكان بيننا 
لقيادي ال يتحمل املسؤولية» 
لعل هذه الرسائل هي من أبرز 
التي جاءت  الرسائل  وأوضح 
في اللقاء، ولعلها تكون نذير 
خير لكل مسؤول أن يفهم أنه 
ال مكان الستخدام السلطات في 
غير موضعها، وأن القيادة تعني 
املسؤولية، وتعني أن يحاسب 
اجلميع، فال أحد فوق القانون، 
تبدأ من  الفساد  وأن محاربة 
محاسبة املسؤولني، حتى تسود 
العدالة والنظام. وقد استبشرت 
خيرا بهــذه الكلمات، ورأيت 
فيها رؤية ثاقبة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء لواقع الشارع 
الكويتي، ومعرفته الشديدة ملا 
يدور بــني الناس، وقد جاءت 
هذه الكلمات هي األخرى لتؤكد 
جدية احلكومة، وهو ما يفرض 
علينا جميعا السعي ملساعدتها 
من أجل تطبيق هذه اخلطوات 

اجلادة في اإلصالح.
جدية التحول الرقمي:  عهدنا العديد 
السابقة تقدم  من احلكومات 
قدما وترجع األخرى إلى الوراء 
في مسألة التحول الرقمي، لكن 
جدية ســمو رئيس مجلس 
الوزراء تبدو قوية في املضي 
قدما وعدم العودة للخلف، حيث 
مت التأكيد على االعتماد على 
تطبيق «سهل»، مع العزم في 
عدم العودة للمعامالت الورقية، 
وهو ما يبرهــن على جدية 
التحــول الرقمي الذي تعتزم 
احلكومة تطبيقــه من خالل 
تطبيق «سهل»، ولعله يكون 
اسما على مســمى، ويسهل 
على املواطنني جميع املعامالت، 
اإلدارية  وفق معايير اجلودة 

القياسية.
العديد من املؤشرات املهمة 
اللقاء، منها  جاءت خالل هذا 
محاربة الفساد، ومنها تقدير 
الفجوة بني القدرات واملهارات 
والتنفيذ، ومنها جدية التخطيط 
والتنمية، ومنها طرح احللول، 
وهو ما ال تتسع سطور هذا 
املقال لتناوله، لذا انتظرونا في 
القادم، مع حتليل جاد  املقال 
ملساعي احلكومة اجلادة في 
اإلصالح، عسى اهللا أن يوفقها 
لصالح الكويت وشعبها، وعسى 
اهللا أن يلهمنا جميعا لنكون مددا 
وعونا ألجل مستقبل أفضل 

للكويت الغالية.

سعدت كحال أغلب املواطنني واملقيمني من حديث 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد عن 
تصوره للكويت بعــد اجلائحة، وهو يدرك مواطن 
اخللل ويطرح حلولها، وحتدث عن مشاريع تنموية 
عديدة بصدد التنفيذ، استقبلها املواطنون بني التفاؤل 
والشــك من عدم تعاون املجلس او عدم اســتقرار 
احلكومة.. وآخر يراه مجرد تسويف يحيطه فقدان 
األمل كغيره من املشاريع التي لم تر إال كحبر على 

ورق في الصحف!
لذلــك أرى أنه يجب علــى احلكومة وضع هذا 
التصور وفق خطة زمنية تبدأ باملشــاريع سريعة 
التنفيذ واإلجناز لكي ترى اجلدية على أرض الواقع، 
وتأخذ املشاريع الكبرى «كمدينة احلرير» كامل وقتها 
لإلجناز بينما ميكن للمواطن أن يرى على ســبيل 
املثال إحيــاء املنتجعات العائلية املتعددة في جزيرة 
فيلكا خالل الصيف القادم ٢٠٢٢ من خالل الرحالت 
اليومية منها وإليها، وطرح أيضا الواجهات البحرية 
(اللي ما أدري ليش كلها بس للمطاعم!) واملساحات 
الساحلية اخلالية بالشمال وأيضا املساحات في الوفرة 
والعبدلي واملطالع للترفيه، وليس هناك أســهل من 
إشراك القطاع اخلاص في التنفيذ وفق حتديد الفترة 
الزمنية كشــرط، مما يوفر املال على خزينة الدولة 
ويخلق الفرص االستثمارية، ويوفر العديد من الفرص 
الوظيفية، ويساهم في تنشــيط السياحة الداخلية 
وأيضا مبحاربــة الفراغ الذي يعاني منه العديد من 
الشباب ويتركهم عرضه للعنف واملخدرات واألرقام 
تشهد بذلك، املواطن اليوم يريد التمسك بأي بصيص 
أمل بعد جوائح الفساد التي عاشها وأدت إلى تراجع 
الكويت على العديد من األصعدة.. ولعل القادم أجمل 

بإذن اهللا.
< < <

املنطقة احلرة: أتابع وأنا أكتب هذه املقالة مباراة ودية 
بني الكويت والپوسنة، وأفكر في حجز منتجع سياحي 
في مصر بعد عودة احلياة الطبيعية، وأكتب تقريرا 
اقتصاديا عــن دول مرت بجوائح كاليابان وماليزيا 
وإندونيسيا، وأفكر.. كيف نحن في بلد ينعم بفوائض 
مالية مليارية لسنوات عديدة، ونقدم املعونات لهذه 
الــدول، ونحن في تراجع وهي تفوقنا في الرياضة 
والسياحة واالقتصاد والتنمية.. يا ترى، أين اخللل؟!

قبل أزمة كورونا ظهرت على السطح قضية كبيرة 
وخطيرة حتمل في طياتها العديد من املســاوئ وكل 
الصفات اخلبيثة التي يبتعد عنها كل إنســان يخاف 
اهللا أال وهي قضية تزوير الشهادات العلمية، والطامة 
الكبرى إذا كانت اغلبها تتعلق بشهادات الدراسات العليا 
ماجستير ودكتوراه، ال شــك أن من يقدم على مثل 
هذه اخلطوة ليست لديه أمانة وال يعترف باحلالل أو 
احلرام، وحاله حال السارق الذي يسطو على ممتلكات 
اآلخرين، مبعنى أن اجلميع لصوص ولكن األول يسرق 

وينهب وال يخبر اآلخرين.
أما اللص الثاني فيعلن عن ســرقته ويتباهى بها 
أمام املأل يعني األول يخجل ويســتحي، بينما الثاني 

منعدمة عنده صفة اخلجل واحلياء.
إن ما جعل هؤالء األشخاص يتمادون ويتكاثرون 
هو ضعف القانون والتساهل من قبل اجلهات العلمية 
والرقابية التي جعلتهم ينتسبون للجامعات الوهمية 
التي تبيع الشــهادات بأســاليب مختلفة سواء كانت 
في بعض الدول العربية أو األجنبية، احلكومة عندما 
الناس  القضية وفاحت ريحتها وأصبح  اســتفحلت 
يتحدثون بصوت عال ويحتجون على الفساد، حتركت 
من خالل وزاراتها املختصة واجلهات املعنية، وبالفعل 
قامت بتحويل الكثير منهم إلى النيابة وبعضهم صدرت 

بالفعل عليهم أحكام.
رمبا أن ظروف اجلائحة أبطــأت وأخرت عملية 
متابعة ومالحقــة املزورين والعابثني لكنني متأكد أن 
وزارة التعليم العالي تقوم بجهد جبار من خالل فتح 
امللفات والتنسيق مع اجلهات األخرى لضبط كل من 
حصل على الشهادة بطرق غير مشروعة وإحالته إلى 

القضاء للتحقيق معه ومعاقبته.
احملزن في األمر أن هناك أسماء كثيرة كانوا محل 
ثقة عند الناس ومقدرين لديهم، خاصة أن منهم أصحاب 
مناصب. والغريب أن معظم من حصلوا على الشهادات 
كانوا على رأس عملهم ولم يخرجوا في إجازات للحصول 
عليها، إذا كان هذا أســلوبهم فكيف كان عملهم إذن؟ 

هل كانوا أمينني عليه؟
إن الناس ال يخفى عليها شــيء وتعرف احلق من 
الباطل، ومن يقوم مبثل هذه األفعال مع مرور األيام 
يصبح أضحوكة ومحل سخرية عند اآلخرين، الطلبة 
احلقيقيون الذي يبعثون للدراسة في اخلارج من أجل 
احلصول على درجة الدكتوراه من معيدين في اجلامعة أو 
التطبيقي أو أطباء أو في باقي املهن تستغرق دراستهم 
ســنوات طويلة وغربة وبحثا في املراجع واملجلدات 
ومحاضرات دراســية حتى يحصلوا على الشهادة، 
وجماعة اللعب والتزوير تأتيه شــهادته بالبريد دون 
عناء أو يذهب جلامعات غير معترف بها في السنة مرة 
واحدة أو اثنتني أليام معدودة من أجل دفع الرســوم 

ملواصلة مشوار الغش والتدليس.
لذا، فإن من يحمل شهادة متوسطة أو ثانوية بتعبه 
يكون مقدرا في عيون الناس أكثر من املتالعبني ألنه 
اكتفى مبا حصل عليه ولم يقم مبثل هذه األفعال املشينة.
نحن نعيش حاليا مرحلة اجتثاث الفســاد في كل 
األماكن وهذا املوضوع يجب أن يكون عند احلكومة 
على سلم األولويات، وأال تتهاون فيه حتى يتحقق العدل 
بني الناس ويبقى املجتمع نظيفا من كل الشوائب التي 

تقف عقبه في طريق تطوره وتقدمه.

وبغض من أساء إليها».
< < <

الغبرا، ورحم  الشفقة على شفيق 
اهللا قبالن:

ونحن نستمع إلى آرائه السياسية 
الصريحــة واجلريئة جتــاه قضايا 
حساسة، ال يقبل فيها إال التأييد! وإال 
كان صاحب الرأي املخالف حتت اتهامات 
املروق واملواالة للشر، خاصة انه كويتي 
من أصل فلسطيني، كنا نشفق عليه 
ونخاف، ولكنه ال يخاف في احلق لومة 
الئم. رحم األستاذ والدكتور الشجاع 

شفيق الغبرا.
ورحم اهللا ســماحة العالمة الشيخ 
الذي حتّمل سنوات  عبداألمير قبالن 
طوال مســؤولية املجلس اإلســالمي 
الشــيعي األعلى وهو مشروع املغيب 
سماحة السيد موسى الصدر ومن بعده 
الشيخ محمد مهدي  املرحوم  سماحة 

شمس الدين.
الفاحتة ألرواحهم الطيبة.

في آليات الدولة والســلطة واملجتمع، 
الفلسطيني  الشتات  والنكبة ونشوء 

في الكويت. 
كلها مؤلفات تركــت عنه كمرجع 
فكري ملن يريــد أن يقرأ في فصول 

السياسة على أصولها.
أحببناه وأحبنا وغادرنا، لقد تصدر 
خبر وفاته مواقع التواصل االجتماعي 
في الكويت واخلليج والدول العربية، 
وعليه.. غرد الكثير من صانعي السياسة 
الكويتية معزيــن بوفاته، كما غردت 
شخصيات سياســية فاعلة خليجية 
وعربية ناعني د.شفيق الغبرا، رحمه اهللا، 
وكان لإلعالميني في الكويت واخلليج 
والعالم العربــي تغريدات عبروا فيها 

عن حزنهم على خبر وفاته.
هكذا نعت الكويت والعالم العربي «أبا 
يزن» ولن تنسى الكويت املفكر شفيق 
الغبرا، رحمه اهللا، ومن خالل مقالي هذا 
وبكلماتي املتواضعة أنعي د.شفيق الغبرا 

و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أعتقــد أننا كمجتمعــات عربية 
موروثنا الديني والثقافي يحث على 
طلب العلــم ومعرفة ثقافات ولغات 
لدينا  املجتمعات األخرى، ولم يكن 
في عز احلضارة اإلســالمية مانع 
من التعلم من الثقافات واملجتمعات 
األخرى، ولكن بعد تراجع احلضارة 
وتفتت الــدول العربية، أصبح لدى 
املجتمعات ردة فعل معاكسة، فأخذنا 
طريقة للهروب من الواقع، أصبحنا 
نتغنى بأمجاد أجدادنا، وصنعنا لهم 
أصناما ضخمة في عقولنا، وكلما مت 
طرح موضوع عن التطور أو التنمية، 
حتــول النقاش عن هــذه األصنام 
والتبجيل فيها، دون حتريك ساكن، 
نعم أرسلنا البعثات للتعلم ولكن لم 
نعطهم املجال الكافي لتطوير أفكار 
املجتمع، وصنعنا جدارا عازال فكريا 
بني من يحمل األفكار التطورية وبني 
املجتمع، وأصبحت األولوية ملن ميجد 
التــراث ويرفــض أي فكر تقدمي، 
فأصبحنا نستنسخ التاريخ الصيني 

لكن بالطريقة العربية.

ودفع حركته لألمام.
وعندما نتحدث عن مركب احلكومة 
فــإن احلديث يجــب أال يغفل دور 
القيادات الوســطى واآلمال املعقودة 
التعامل معهم بحكمة  عليهم وكيفية 
وموضوعية. وتأهيل القيادات الوسطى 
واالستفادة منهم يجب أن يكون على 
قمة أولويات احلكومة حتى ال نتركهم 
يصارعون اإلحباط والذي قد يؤدي إلى 
االستقاالت أو عدم اإلنتاجية بسبب 
القضاء علــى طموحاتهم التي كانوا 

يتأملون حتقيقها على أرض الواقع.
وأعتقد أنه قــد آن األوان لطرح 
موضــوع أكادميية التأهيل والتنمية 
اإلداريــة بالكويت كجهة متخصصة 
ومستقلة للقيام مبهام التدريب واإلعداد 
واملتابعة للقيادات الوسطى فإن ميالد 
هذه األكادميية يعتبر ضرورة لتطوير 
العمل واحلصول على نتائج مثمرة 
وخاصة في وجود العديد من التحديات 

أمام اجلميع وفي جميع املواقع.

امتنانهم إليران، فتحركت بهذه املبادرة 
شــجون الغيرة لدى أميركا وأوروبا، 
وخشيتهم من تنامي القواعد الشعبية 
احملبة واملؤيدة حلــزب اهللا وإليران، 
فبادروا فورا باإلعالن عن خطط فورية 
بجلب الكهرباء والوقود من الدول العربية 

القريبة!
قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله): 
«جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 

من املؤلفات التي تنظر للواقع السياسي 
الكويتي والعربي، ومنها: فلسطينيون 
في الكويت (األسرة وسياسات البقاء)، 
من تداعيات احتالل الكويت، إسرائيل 
والعرب: من صراع القضايا إلى سالم 
املصالــح، الواليات املتحدة واخلليج: 
الدوليــة ورؤية  للمتغيــرات  قراءة 
آمنة: جيل  للمســتقبل، حياة غيــر 
الكويت: دراسة  األحالم واإلخفاقات، 

استعداد أن أعطي محاضرات في كل 
دول العالم إال الصني، فلما ســألت 
عن الســبب قال: الصينيون لديهم 
شغف ليس له نظير في العلم، كميات 
الطلبة ضخمة، ويدونون كل كلمة، 
واحملاضرة التي وقتها ساعة، ميتد 
وقت األسئلة ألكثر من ساعتني، وهذا 
الوضع معاكس ملا كانت عليه الثقافة 
الصينية قبل االستعمار، وهذا االنفتاح 
هو السبب الرئيسي ملا عليه الصني 

من تقدم حاليا.

يشجعون اجلميع على العطاء املثمر 
واإلبداع، وعند عدم االهتمام بهم فإن 
ذلك يؤدي إلى انهيار املؤسسة بسبب 

اإلحباط الذي يصيبهم.
الوسطى  القيادات  إن حتدي فهم 
وكيفية التعامل معهم هو مجال إلجراء 
الدراسات من مراكز البحوث واجلامعات 
ونشــر توصياتها على أوسع نطاق 
لتكون منطلقا لتطوير اجلهاز اإلداري 

البنزين، وأفران  أمام محطات  طويلة 
الشــحيحة،  التموينية  اخلبز واملواد 
وأغلقت صيدليات الدواء أمام مرضى 
العناية املركزة، وبلغ املوت حناجرهم 
بال مغيث من العالم املتفرج، استجابت 
إيران لطلب حليفها «حزب اهللا» احملاصر، 
بإرسال عدة سفن محملة باحتياجات 
النــاس هناك، الذيــن فرحوا بجميع 
طوائفهم السياســية والدينية، وأبدوا 

يديه، أجياال بعد أجيال، في كلية العلوم 
السياســية، وكان له األثر الكبير في 
احلديث عن اجلدليات السياسية خالل 
تصريحاته اإلعالمية الثرية باملعلومات 
القيمة سواء على التلفزيون الرسمي 
للكويــت أو على القنــوات األجنبية 
اخلارجية، لقد تصدى الراحل للقضايا 
الكويتية والقومية العربية، ولقد ترك 
في املكتبة السياسية الكويتية مجموعة 

األوروبي وعقدوا االتفاقيات وبعثوا 
الدراسية ألوروبا، ونتيجة  البعثات 
لذلــك عوضا أن يتم اســتعمارهم 

استعمروا هم بدورهم شرق آسيا.
الصــني الدولة التــي عانت من 
االحتالل من دول مختلفة متعاقبة، 
فهمت الدرس بعد معاناة وانفتحت 
الثقافات األخرى وتعلموا من  على 
علومهم، وما زال يرن في أذني كالم 
صديق ياباني في هذا املوضوع، وهو 
دكتــور في الفيزياء، حني قال: لدي 

ويحطمون طموحاتهم بسبب املركزية 
البغيضة التي تعصف بآمالهم وبسبب 

األفكار البالية التي لديهم.
إن القيادات الوسطى هم مستقبل 
الوطــن حيث انهم يخلقــون أجواء 
العدالة واملساواة في موقعهم الختالف 
التي  مهاراتهم وأســاليبهم والرؤى 
يحرصون عليهــا للتطوير واإلبداع 
وكذلك بسبب ثقتهم بأنفسهم فإنهم 

رغــم أن الكويتيــني يعلمون أن 
إسرائيل هي حتت احلماية األميركية، 
وهو كره لهم، لكن عندما قاد الرئيس 
األميركي الراحل جورج بوش التحالف 
العسكري الدولي لتحرير الكويت من 
العراقي في غضون  البعثي  االحتالل 
٧ أشهر، خرج الشعب الكويتي فرحا 
ومبتهجا بالرئيس األميركي ووضعوا 
صوره في دواوينهم وألبسوه الغترة 
التحرير،  والعقال، واستقبلوه كبطل 
نظموا املدائح والقصائد وقال الشاعر 
طالل الســعيد، يا بوش ما قصرت يا 
ذرب اإلميان عرضت جيشــك للهالك 
بسببنا يا بوش ما اسمك «بوش» اسمك 

«كحيالن».
البوش واهللا والتخاذل «عربنا»!

وما النصر إال من عند اهللا تعالى.
وفي لبنان وضمن الضائقة اخلانقة 
على جميع الشعب اللبناني، جوعا وفقرا، 
بالكاد تصلهم الكهرباء بسبب نقص حاد 
في الغاز، ووقوف اللبنانيني في صفوف 

ودعت الكويــت األكادميي املفكر 
الكويتي من أصل فلسطيني د.شفيق 
الغبرا، بعدما ووري جثمانه الثرى إلى 
مثواه األخير يوم األحد املوافق ٥-٩-
٢٠٢١، وســط تأبينه وتشييعه، رحمه 
اهللا.. وبدوري أتقدم من آل الغبرا الكرام 
بالتعازي سائال املولى عز وجل أن يرحم 

الفقيد ويسكنه فسيح جناته.
لقد كان للراحل (د.أبا يزن) الكثير 
من محبيه ومتابعيه في الطرح السياسي 
والفكر العربي والقومي محط اإلعجاب 
والتقدير، كما أن لدوره في تأســيس 
اجلامعة األميركيــة في الكويت اآلثر 
الكبير في إثراء سوق العمل الكويتي 
من اخلريجني الطلبة من التعليم العالي 
- للجامعات اخلاصة من الفائقني، وذلك 
التي أسس عليها اجلامعة،  للضوابط 
رحمه اهللا، باملعايير العلمية املتطورة 
واملناهج احلديثة، كما أن لسنينه الطويلة 
في جامعة الكويت اآلثر الكبير في نفوس 
طلبتنا الكويتيــني ممن تتلمذوا على 

ُسئل أحد النساك الصينيني فيما 
يقارب عام ١٨٥٠ عما إذا كان الفرد 
الصيني العارف بالدراسات الصينية 
القدمية، هل يحتاج للسفر وطلب العلم 
املختلفة؟  الشعوب  ثقافات  ومعرفة 
فأجــاب: إن كان عارفا حقا بالتراث 
الصيني فال حاجة له بدراسة غيرها، 
قد يكون هذا الناســك اشتهر بهذه 
اإلجابة، لكن كان لسان حال املجتمع 
الصيني منذ القدم تؤيد ما ذهب إليه، 
فهم من أكثــر املجتمعات في العالم 
التي تقدس أجدادها وتراثها لدرجة 
أن عبادة األجداد أصبحت ديانة، فال 
يكاد يخلــو بيت صيني في الصني 
القدمية مــن مذبح لآلباء، ويقدمون 
لهم القرابني صباح كل يوم، واإلميان 
بهذه الفكرة جر على الصني الكثير 
من الويالت واالستعمار، ألن معرفتهم 
كانت محدودة بالثقافات واألفكار التي 
تطرح في اخلارج، بعكس جيرانهم 
اليابانيني الذين يتحلون بأفكار مقاربة 
للثقافة الصينية لكنهم استفادوا من 
التجارب وانطلقوا بسرعة ملعرفة الفكر 

تعتبر القيادات الوسطى في جميع 
الوزارات واملؤسســات ثروة بشرية 
يجب استثمارها، وفي الغالب هم من 
التطوير واإلبداع  يستطيعون قيادة 
عندما تتاح لهم الفرصة فهم األقرب 
لتفاصيــل العمل حلداثــة تخرجهم 
املهارات  واألصغر عمــرا ولديهــم 
واملبادرات التــي قد ال تتوافر فيمن 
وصلوا إلى املناصب القيادية باإلدارات 
العليا ممن قضوا العديد من السنوات 
في أماكنهم وبأفكارهم القدمية، إذ انه 
إن أتيحــت الفرصة العادلة للقيادات 
الوسطى فإن أفكارهم غير التقليدية 
تنطلق حلل أي مشــاكل أو معوقات 

بالعمل.
ويجب أن يكون للقيادات الوسطى 
الرأي والصوت في كل ما يدور بالعمل 
حتى ال يتعرضوا لإلحباط في مواقع 
كثيرة بســبب تسلط القيادات العليا 
عليهم من أصحاب األختام والتواقيع 
آمالهم  املضحكة والذين قد يدمرون 

سلطنة حرف

وداعًا.. املفكر 
الكويتي شفيق 

الغبرا
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

خارج الصندوق

استنساخ 
الصني

بدر سعيد الفيلكاوي

ألم وأمل

افتحوا األبواب 
أمام القيادات 

الوسطى
د. هند الشومر

م.٣٦

النصر من عنداهللا.. 
وشجاعة 

شفيق الغبرا
a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح


