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حرب السادس من أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما 
تعرف في مصر والدول العربية، أو حرب تشــرين كما تعرف 
في سورية، أو حرب يوم الغفران كما تعرف في إسرائيل، حرب 
شــنتها كل من مصر وسورية عام ١٩٧٣على إسرائيل، وكانت 

رابع احلروب العربية -اإلسرائيلية.
وحرب السادس من أكتوبر بدأت بتنسيق هجومني مفاجئني 
على القوات اإلســرائيلية احدهما للجيش املصري على جبهة 
سيناء احملتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة اجلوالن 
احملتلة، وعقب بدء الهجوم حققت القوات املســلحة املصرية 
والسورية أهدافها من شن احلرب، وحققت إجنازات ملموسة 
في األيام األولى من املعارك، وفي الساعة الثانية من بعد ظهر 
يوم السبت املوافق ٦ من أكتوبر عام ١٩٧٣ جاءت الساعة التي 
متنتها وعملت لها وانتظرتها األمة العربية واإلسالمية جمعاء 
من احمليط إلى اخلليج، فعلى اجلبهة املصرية تالحقت عواصف 
النار بضرب الطيران ثم القصف باملدفعية ومت إنزال ألف قارب 
مطاطي إلى قناة السويس و٨٠٠٠ مقاتل، شكلوا املوجة األولى 
من موجات العبور ثم طوفان من قوات املشاة واملدرعات، ووراء 

هذا احلشد املهيب جيش املليون مقاتل.
وكانت مصر تعيش واحدة مــن أمجد أيام عمرها، وعلى 
اجلبهة الســورية كان التمهيد باملدفعية واندفعت ٣ فرق من 
املشاة واملدرعات تكتسح مرتفعات اجلوالن وكان العالم املأخوذ 
باملفاجأة واملشــهد اجلليل بالقوة العربيــة يتجه بأنظاره إلى 

القاهرة باعتبارها مركز القيادة للعمل العسكري والسياسي.
وكان الرئيس السادات، رحمة اهللا عليه، في قلب تلك الصورة 
التاريخية وكان يترقب عملية العبور في قناة السويس التي كان 
الكل يخشاها، وهللا احلمد والشكر متت بنجاح يفوق كل اخليال 
بقدرة اهللا ثم عزمية الرجال، فما أحوجنا في زمن االنكســار 
العربي إلى أن نستلهم روح أكتوبر وقد حقق اجلندي العربي 
معجزة على أي مقياس عسكري، وقد قهر أكبر مانع مائي في 
التاريخ وقضى على أسطورة اجليش اإلسرائيلي الذي ال يقهر، 
فعندما حتتفل األمة العربية بنصر أكتوبر علينا أن نتذكر سنوات 
الهزمية وأن نذكر أن لنا أعداء يتربصون بنا ويسعون لدمارنا.
إن النصــر الكبير الذي حققته القــوات العربية في مصر 
وســورية يثبت مبــا ال يدع مكانا للشــك أن التالحم العربي 
والتضامن العربي هو األســاس األول ألي انتصار عربي بعد 
اهللا، وأن نعرف أن التضامن العربي يتجلى وقت الشدة واحملن، 
فقد شاركت اكثر الدول العربية منها الكويت ومدتهم بالرجال 
والعتاد وبوقف ضخ البترول للدول املتضامنة مع إســرائيل، 
ومن الدروس املســتفادة من حرب أكتوبر أن ما أخذ بالقوة ال 
يســترد إال بالقوة، فال املؤمترات وال املفاوضات تعيد للعرب 
حقوقهم وال مقدساتهم التي تداس، ولنعلنها صراحة أن إسرائيل 
ال تريد سالما بل تريد استسالما وذال وهوانا لكل عربي، وتريد 
أن تذهب األرض ومقدسات املسلمني، وعلينا أن نتسلح بالعلم 
ونسعى إليه ونطلبه في كل وقت ومن كل مكان، وان نستذكر 
جميعا العظات والعبر وأننا قادرون بإذن اهللا على أن نســترد 
فلسطني وحترير األقصى مســرى النبي گ إذا رجعنا إلى 
اهللا عز وجل وعملنا بكتابه وسنة رسوله عليه أفضل الصالة 
والسالم، ويصبح كل منا سيد قراره ال يقبل إمالءات وال شروطا. 

قال الشاعر:
ســأحمل روحي على راحتي

وألقي بها فــي مهاوي الردى
فإمــا حيــاة تســر الصديق

وإمــا ممــات يغيــظ العدى
اللهم وحد كلمة العرب واملسلمني واجمع شملهم وارفع راية 
اإلسالم خفاقة عالية على املسجد األقصى، وندعوك بأن تنقشع 

هذه الغمة ويذهب هذا البالء عن جميع دول العالم.
اللهم آمني.

يقال إن من عالمــات نهاية الزمان أن يصبح الدين غريبا، 
وها نحن بدأنا نشعر بغربة الدين اإلسالمي في هذا الزمان حتى 
ان من يتحدث عن وصايا اإلســالم وما جاء في سنة الرسول 
الكــرمي أصبح يتهم بالرجعية على األقل هذا إذا ما اتهم بتهمة 
جنائية ونعت باإلرهابي. وهذا حقيقة أمر مؤسف إال أنه ال حول 
وال قوة إال باهللا، فهذه سنة اهللا في كونه إال أننا البد أن نرصد 
اكثر الظواهر التي انسلخت املجتمعات اإلسالمية مجتمعة عن 
هويتها اإلسالمية وما أبرزها؟ ظاهرة ضياع حقوق املرأة التي 
كفلها اهللا لها. فاإلسالم كفل للمرأة حقوقا وكلف عليها واجبات 
تقوم بها، ومن هو يتتبع ما نعيشه اليوم جند أن حقوق املرأة 
املسلمة كلها هضمت وواجبات املرأة التي كلفها اهللا بها ال احد 
يقوم بها إال من رحم ربي. فالبعض يعتقد أن كل هذه احلقوق 
واملســاواة بني املرأة والرجل في شــتى املجاالت أمره صحي 
وإيجابي أن تكون املرأة املسلمة تقوم بنفس الدور الذي تقوم 
به املرأة غير املسلمة عوضا أن ننادي بضرورة إنصاف املرأة 
الغربية ملا يقع عليها من اضطهاد وعنف ومسؤوليات جسمية، 
فهي ال تتمتع بأي حق من حقوق املسلمات، وعوضا أن نصدر 
لهم ثقافة تنقذ املرأة من االضطهاد الذي تعيشه، اضطهدنا نساء 

املسلمني فضاعت احلقوق وخلطت األوراق.
فكثيرا ما نؤكد أن اإلسالم لم مينع املرأة من العمل بل كانت 
نساء الصحابة يعملن يدا بيد مع الرجل، ألن هذه سنة احلياة أن 
تتعاون املرأة والرجل من أجل تعمير هذه األرض، ولكن أن تقوم 
املرأة بالدور املنوط بالرجل القيام به هذا هو التجني على املرأة.

فهناك مجاالت هي مفصلة للرجل ألنها تتناسب مع طبيعته 
كرجــل التي فطره اهللا عليها وهنــاك أدوار مخصصة للمرأة 
وطبيعتها وال يقل دورا عن اآلخر فكالهما مهم، إال أن التخصص 
في كل شــيء ينتج عنه جناح وتألق ومتيز فتبنى املجتمعات 

وتعمر األوطان.
ومن ضمن ابرز املجاالت التي كررنا مرارا عدم جدوى دخول 
املرأة فيها، إال أنه ال أحد يرد ولن يرد ولن يتجاوب مع مناداتنا 
أحد، إال أننا نذكر لعل الذكرى تنفع املؤمنني، فالقضاء والوزارة 
والبرملان والشرطة واجليش هذه مجاالت مفصلة على الرجل 

منذ قدمي الزمان إلى اليوم وحتى تقوم الساعة.
واليوم مع السماح بدخول املرأة للجيش يجعلنا نتساءل عن 
هذه املرأة البطلة املغوارة التي ستقتلع رأس احلية في الصحراء 
والتي ستقفز من الطائرات العسكرية من السماء السابعة والتي 
ستطلق الصاروخ على األعداء، حقيقة كنا دائما نسمع أن بعض 
النساء يشــبهن بالصاروخ وملاذا ينعنت بهذه الكنية من شدة 
جمالهن وأنوثتهن وذكائهن فتشبه بالصاروخ الذي يقع أينما 
كانت متواجدة، ولكن أن تطلق الصاروخ على األعداء بكل جرأة 

وبدون خوف يجعلنا نتعجب من أواخر هذا الزمان.
فدخولها الشرطة كان مقبوال ولكن حبذا لو كان بضوابط 
مختلفة عما نشهده اليوم، نظرا ألن هناك مجرمات نساء يتم 
القبض عليهن وال يجوز أن ميسك الرجل باملرأة، ولكن أن حتمل 
املسدس واليوم نقول لها احملي الرشاش وقومي بقيادة الدبابة.
هنا نقــول ملن ميلك القدرة على اتخــاذ القرار، اتقوا اهللا 
باملرأة فكثيرا ما تتشجع الفتيات الصغيرات حديثات التخرج 
على الدخول من أجل الراتــب ومن أجل حب املغامرة وهن ال 
يعرفن األعباء امللقاة على كاهلهن وأن حياتهم مهددة، فكم من 
شرطية دخلت السلك العسكري وأصيبت بإعاقة دائمة وندمت 

وتركت السلك العسكري؟

شــعرنا باالرتياح واالطمئنان بدعوة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
إلى احلوار الوطني الشامل بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وجاءت الدعوة الشاملة 
متزامنة مع الذكرى األولى لتولى ســموه 
مقاليد احلكم بهدف إيجاد حل للخالفات في 
وجهات النظر بني السلطتني وتهدئة األوضاع 
وتهيئة األجواء حلوار بني الســلطتني عبر 
التفاهم والتعاون للوصول إلى اإلجناز في 
بداية  التشريعي والتنفيذي، وهي  مجاليه 
عمل جديدة لعمل السلطتني في ظل األطر 
الدســتورية والقانونية والثوابت الوطنية 
وتعزيز التعاون ومعاجلة املشــاكل العالقة 

وجتاوزها ونبذها.
يجب اســتثمار هذا احلوار بكل أمانة 
وإخالص وجدية وبكل ثقة من كل األطراف 
من أجل مصلحة الوطن واملواطنني ورأب 
الصدع وتقومي املسار وتوحيد الصفوف 
وااللتــزام بالثوابت الدســتورية وقوانني 
الدولة واحتــرام اآلراء املتباينة واملختلفة، 
لذلــك، يحدونا األمل فــي أن يحقق هذا 
احلوار أهدافه املنشودة واملأمولة من أجل 
مصلحة الوطن واملواطنني وتعزيز مسيرة 
الدميوقراطية التي تعد مصدر عز وفخر لنا 
جميعا.  والنظام الدميوقراطي في الكويت 
يثبت أصالته وعمق جــذوره وقدرته مبا 
رســخ فيه من قيم وما اكتسبه من مرونة 
ونظام يسوده التسامح والتعاون وسيادة 
القانون واملمارسات الدميوقراطية التي قام 
عليها مجتمع الكويت في صيغة دستورية 
دميوقراطية حديثة تفصل بني الســلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية،  الثالث 
ونضع الضوابط لضمان املشاركة الشعبية.

نسأل اهللا العلي القدير أن يحفظ أميرنا 
الغالي صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
في قيادته احلكيمة، وأن تنعم دولتنا الغالية 
الكويت باألمن واالستقرار والتقدم في جميع 
مجاالت احلياة وفتح صفحة جديدة لكويت 
املســتقبل وراية كويتنا الغالية حتقق عزا 

وفخرا في أعماق السماء.

منذ أن انتقل املغفور له ســمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، إلى جوار ربه، كانت التحديات كبيرة 
في انتقال السلطة سواء داخليا أو إقليميا 
وكان العالم ينظر إلينا ويترقب، حيث أثبتت 
التجربة القاســية أن دستور الكويت كان 
الوثيقة املرجعية، حيث نظم انتقال السلطة 
بسالمة ويسر وحكمة إلى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، وقام سموه 
باختيار ســمو الشيخ مشعل األحمد وليا 
للعهد، وتأتي التزكية باإلجماع من مجلس 
األمة الختيار سموه في منظومة بعثت على 

احترام العالم لنا.
وقد كان سمو الشيخ مشعل األحمد خير 
ساعد لســمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثــراه، وهو خير عضد 
لصاحب السمو األمير احلالي، متعهما اهللا 
بالصحة والعافية، وكانت سالســة انتقال 
السلطة درسا للعالم أجمع يبرز العالقة بني 
احلاكم واحملكوم، وهي العالقة التي يرسمها 

الدستور والتقاليد التي نشأنا عليها. 
وفي هذه املناسبة ملرور عام على تولي 
سمو الشيخ مشعل األحمد والية العهد فإننا 
نهنئ الشــعب الكويتي، كما نهنئ سموه 
ونتمنى له موفور الصحة والعافية، وندعو 
اهللا أن يوفقه ســندا وعضدا لسمو األمير 
من أجل اخلير لكل من أحب شعبه فأحبوه. 
ولم يكن ســمو ولي العهــد بعيدا عن 
همــوم احلكم في يوم مــن األيام، بل إن 
إجنازاته في جميع املسؤوليات كانت تنطلق 
بالنجاح والرؤية التطويرية من أجل كويت 
املستقبل وباحلزم واإلنصاف للحفاظ على 

أمن واستقرار البالد. 
وقد أكد سموه أثناء مسيرته على دور 
الشباب الكويتي في األعمال املجتمعية وأولى 
اهتماما كبيرا بالعمل اخليري التطوعي والذي 

ترجع جذوره إلى نشأة الكويت. 
وعلى مدى مسيرته يحرص سمو ولي 
العهد على دعم العلم واملعرفة واملؤسسات 
األكادميية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
للنهوض باملســتوى التعليمي واألكادميي 
وخلق بيئة علمية ترتكز على أحدث وسائل 
البحث العلمي وتسهم في تطوير قدرات أبناء 

الوطن في جميع املجاالت العلمية.
مواقف سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد يعرفها القاصي والداني في داخل 
أروقة احلكم، وهو بحق القوي األمني، وأدعو 
اهللا أن يوفقه ويسدد خطاه في ظل قيادة 
سمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظهما 
اهللا من كل سوء، وحفظ اهللا بالدنا الكويت 

باألمن واألمان. 

٤×٤» لبعــض املتجاوزين رغم قرار 
منعها من قبــل «الداخلية»، املطلوب 
تفعيل القرار ضد املخالفني باستخدامهم 
إياها ترهيبا لآلخرين من قائدي مركبات 
دون مستوى وارتفاعات مركباتهم التي 
تدمر املركبات األصغر تدميرا بشعا!

املخافر  الثاني: نظــام حتقيقات 
يحتــاج إلى تطوير نظرا لطول فترة 
التحقيق بسبب وقوع حادث مروري 
في منطقــة ما، وأحيانا يتم التحقيق 
مبنطقة أخرى بداعي اختالف احلادث! 
أو دخول وقــت راحة احملقق خارج 
املخفــر، والنهاية حتويــل أطراف 
احلادث للمحكمــة، وكل منهم يقوم 
بإصالح مركبته رغــم عدم االتفاق، 
واصطدامهم بتحويالت أطول وأعقد، 
كما تــدور حلقة احلادث بينهم، ومع 
ذلك تشكر «الداخلية» جلهودها الوفية 
للســاحة املوازية ملواجهة اختناقات 
الطرق والشوارع السريعة والداخلية 
للوطن  أوفياء  للمحافظات. ودمتــم 

ومواطنيه.

«الصحة» معنية مبتابعة الوضع الصحي 
للطلبة، فلماذا لم يفكر املسؤولون في 
تلك الوزارات بإسناد األمر لها بدال من 
حتميل األهالي قيمة هذا الفحص، كما 
يجب على وزارة الصحة قبل اتخاذ أي 
قرار مصيري بشأن الطلبة أن تفكر 
جيدا قبل تطبيقه ألن معظم القرارات 
املتخذة منذ اجلائحة متخبطة ولم تكن 
مدروسة بعناية. اآلن الكرة في ملعب 
الوزارة، ارحموا األهالي من جشــع 
املختبرات واعترفوا بفشل خططكم التي 
سبق أن فشلتم بها حينما خصصتم 
مركز تطعيم واحدا في مشرف، وبعد 
مطالبة حثيثة مت فتح العديد من املراكز 
املساندة التي ساهمت في اإلسراع في 
وتيرة التطعيم، وجب عليكم بعد هذه 
التخبطات فتح جميع املراكز في مختلف 
املناطق السكنية لفحص طلبة املدارس. 
احلل سهل كل ما يتعلق بهذا الفحص 
الوزارة وليس  متوافر في مختبرات 
هناك داع إلجبار الناس على التوجه إلى 
القطاع اخلاص، وتكليفهم فوق طاقتهم، 
فكروا كمسؤولني واستفيدوا من جتارب 
الدول األخرى التي لم تشهد أي حالة من 
االرتباك في عودة الدراسة بالفحص أو 

اجلاهزية، ومنا إلى املسؤولني.

البيت يتزامن مع وصولك لسن التقاعد 
من العمل وهذه تعتبر مصادفة جميلة 
والفرحة راح تكون فرحتني ألنك ستقوم 
ببناء البيت ويكلفك مئات اآلالف وراتبك 
التقاعدي سيخصم منه جميع البدالت 
واملكافآت التي كنت حتصل عليها ورمبا 
يصل اخلصم إلى أكثر من النصف، يا 
سالم األمور مدروسة بعناية شديدة 
ليس عليك إال التنفيذ والتطبيق وبعدها 
سيبدأ مســتقبلك اجلديد الذي كنت 
تنتظره وان وصل متأخرا إال أنه وصل 
أفضل من ال شي، ورمبا الالشيء أفضل 
من الشيء، ولكنك يجب أال ترجع في 
عهدك ووعدك ألحفادك حتى ال يتسلل 
اليأس اليهم مثل ما عرفته أنت وشعر 
به أبنــاؤك، فهل مازلت يا صديقي ال 
تغضب مــن االنتظار وتعيش حياتك 

بهدوء وسالم.

باســتراتيجيات وخطط لدعم مهمة 
املنظمة، وحتقيق أهدافها، وغرضها، 

وقيمها.
والعكــس للقيــادة بالقدوة هو 
التناقض والنفــاق في اإلدارة وهو 
منتشر في هذا الزمان واهللا املستعان. 
في حال عدم توافر األمانة في القائد 
ومن مظاهرها احملاباة واحملسوبية، 
الشــخصية، والرشوة  واملجامالت 
وعدم الشفافية، واستغالل الوظيفة 
في حتقيق مصالح شخصية، وعدم 
اإلخالص في إرضاء رب البرية، فعندها 
ستتدمر اإلدارة العملية. عندما يقود 
قائد مــا بالقدوة من خــالل العمل 
جنبا إلى جنب مع فريقه، فإنه يلهم 
اآلخرين لفعل الشــيء نفسه، وعن 
طريق القيادة بالقدوة يتم خلق بيئة 
يسود بها االحترام والثقة. بال شك 
ستســتفيد أي جهة عمل من وجود 
قادة فعالني لتوجيه املوظفني. في هذه 
املقالة واملقالة السابقة، ناقشنا ما يعنيه 
أن تكون قدوة يحتذى بها، والطرق 
املؤدية لذلــك، والفوائد املترتبة على 

كونك قائدا بالقدوة.

فهي «حتت املجهر» بال تأن مهما طال 
زمنها وتبدلــت ظروفها، فال بد من 
جناح الوصول لها أمنيا كما يحصل 
مع مجرمي الطرق وساحات جرائمهم، 
ومروجي املخدرات وجتدد حتايلهم، 
آخرها كمني عصابة عمارة املخدرات 
صوتا وصــورة وعملية ناجحة من 
فرساننا األشاوس بالداخلية الوفية!

مع رجاء متواصل ألمرين ال يخفى 
عليكم أحوالهما، األول: رمانة «مركبات 

الفحص مبقابل وتكبدوا خسائر يجب 
على الصحة حتملها ومحاسبة اجلهاز 
اإلعالمي بالوزارة الذي لم يوضح ألولياء 
األمور عند استفسارهم من مركز خدمة 
التابع للوزارة أي إجابة بهذا  املواطن 
بالقول  اكتفوا فقط  اخلصوص وإمنا 
إن املسحة إلزامية على جميع من بلغ 

١٢ عاما وما فوق.
يجب على وزارتي التربية والصحة 
إيجاد آلية موحدة حلل هذه املشــكلة 
وتوفير فحص pcr داخل أروقة املدرسة 
وفي العيادة املدرسية وحتديدا يومي 

اجلمعة أو السبت من كل أسبوع.
املدرسية في  إدارة للصحة  هناك 

انتظارك لتحقيق هذا احللم الكبير بكل 
هدوء وسكينة وكيف يتعلمون منك 
الصبر، ألنه احتمال أن يكون انتظارهم 
نصف قرن فيجب أن تكون في عيونهم 
املثال والقدوة. أنا أرى أن الوضع جيد 
ومناسب، خصوصا أن حصولك على 

لذلك ستجد أن املوظفني سيتمتعون 
مبجموعة واسعة من املهارات ويكونون 
أكثر قدرة على اإلنتاج وســتجدهم 
في أفضل حاالتهم العملية. املوظفون 
املخلصون والســعداء لديهم أيضا 
نســبة أقل من الغيــاب، وهم أكثر 
التزاما وإيجابية، ويســاهمون أكثر 
في املناقشات اجلماعية، ويتطوعون 
للقيــام مبزيد مــن املشــاريع أو 
العمل، والتحدث  ملساعدة زميل في 
عن منظمتهم بافتخار لدى األصدقاء 
والعائلة. إنهم يسعون جاهدين للخروج 

املتتابعة وتعقيدات األحوال، تواصلت 
االستعدادات لترسيخ األمن واألمان 
بتطور يوازي تلــك التعقيدات، ومع 
جتدد اجلرائم وتشابك األحوال قابلها 
فرسان األمن رجاال ونساء إخوة للرجال 
بهــذا امليدان األمنــي بتطوير فنون 
املهن األمنيــة للتعامل مع التعقيدات 
والتحديات بدليل ســرعة املالحقة، 
ودقة املتابعــة للقبض على مجرمي 
ساحاتهم مهما تطورت طرقها وأساليبها 

الدخول لفصولهم الدراسية رغم تكلفتها 
الكبيرة.

أحــداث األســبوع األول انتهت 
وشــاهدنا ما شــاهدنا من فوضى 
وعدم تنظيم إلجراء املســحة مراكز 
الصحة أعلنت منذ الساعات األولى عدم 
استطاعتها تغطية فحص الطلبة، وفي 
املقابل وجدنا القطاع اخلاص يشــهد 
ازدحاما كبيرا على هذا الفحص ما دعا 
وزارة الصحة ألن تصحو من سباتها 
وتصرح قبل ١٠ ساعات حتديدا من بدء 
الدوام املدرسي إعفاء املعلمني والطلبة 
احلاصلني علــى اجلرعة الواحدة من 
املسحة رغم أن هناك أعدادا كبيرة أجروا 

فيه أسرتك رمبا عندما يصلك الدور 
يكون معظم أوالدك أو بناتك تزوجوا 
وهم لم يعيشوا في بيت والدهم فيكون 
البيت من نصيب أحفادك وتكون فرصة 
املتعاقبة مراحل  لكي تشرح ألجيالك 
حياتك والصعوبات التي واجهتها خالل 

للنمو، من تطوير أنفسهم بحضور 
ورش العمل والدورات التدريبية. من 
املهم أن تظهر لفريقك أنك تدرك أنه 
ليس لديك كل اإلجابات، لكنك ملتزم 
باكتساب املعرفة والتعليم التي حتتاجها 
للتميز في دورك. سيساعدهم ذلك 

على الوثوق بقيادتك.
القيادة بالقدوة تؤدي إلى إنتاجية 
عالية، وتكوين منظومة تعج باملوظفني 
املخلصني. ينتج عن هذا عادة انخفاض 
معدل دوران املوظفني والقدرة على 
االحتفاظ باملوهبة املتميزة وتوظيفها، 

فرســانها  بــكل  «الداخليــة» 
ومؤسساتها وأفرادها، رتبا وقيادات، 
كوزارة سيادية وزميالتها باحلزمة من 
الوزارات املماثلة واملوازية تستحق حتية 
عسكرية ومدنية للدور الكبير في تفعيل 
األمن واألمــان واالطمئنان للمواطن 
والوافد على أرضنا الطيبة منذ ما قبل 
االستقالل، وبساطة األحوال بترسيخ 
األمن واألمان «منذ نداء نواطير الليل 
باألسواق ومواقعنا الرسمية بندائهم 
«صاحي»، ثم خيالة الطرق والشوارع 
واألسواق والهجانة باملنافذ والبراري 
لترصد كل متجاوز برا وبحرا، حيث 
يسود األمان ببساطة احلياة، وسهولة 
التعامل حيث فكان بائع البقالة يغطي 
بضاعته بقماش شفاف، وتاجر األقمشة 
يغلق الباب اخلشبي املطوي بستارة 
ليأخذ قيلولته في منزله أو مســكنه 
ليعود بعد فروض الصالة ملزاولة مهنته 
بأمان احلال وراحة العيال في املاضي 

البعيد بدوره املشهود.
وفي الزمن احلالي ومع الطفرات 

شهدت األيام القليلة املاضية عودة 
الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع 
استمر اكثر من عام ونصف العام وفق 
اشتراطات فرضتها وزارة الصحة على 
وزارة التربية بشأن العودة اآلمنة للطلبة 
في ظل جائحة كورونا وتأكيدات لوزارة 
التربية عن جاهزية مدارسها الستقبال 

الطلبة.
«الصحة» فرضت شرط إحضار 
الطلبة غيــر املطعمني فحص pcr ملن 
هم فوق ١٢عاما لدخول املدرسة، بداية 
االنطالقة لم تكن موفقة، حيث إن آلية 
الفحص لم تكن واضحة منذ البداية هل 
هي باملجــان أم مبقابل وهل أصحاب 
الواحدة مطلوب منهم إجراء  اجلرعة 

مسحة أم ال؟
تساؤالت كانت حاضرة في أذهان 
األهالي ولــم جتد اإلجابــة من قبل 
املسؤولني في الصحة والتربية الذين 
فضلوا التزام الصمت حتى يجدوا حال 

للخروج من هذا املأزق.
أولياء األمور وقعوا في حيرة من 
أمرهم عندما لم يجــدوا مواعيد في 
الفور  الفحص املجانية، وعلى  مراكز 
توجهوا إلى القطاع اخلاص للحصول 
على املســحة التي متكن أبناءهم من 

في الكويت معظمنــا يتعامل مع 
مختلف األمور بطريقة جدية ال تخلو من 
التزمت والتشنج حتى لو كان املوضوع 
عاديا، هل جربنا أســلوب التطنيش 
والتجاهل؟ من غير املعقول أن نهاجم 
اآلخر على كل شيء حتى لو كان الواقع 
يثير الغضب، مبعنى إذا عرفت مثال أن 
طلبات اإلسكان وصلت إلى ١١٠ آالف 
طلب، فال تتضايق وال حتتج. وإذا وصل 
العدد إلــى نصف مليون من مجموع 
األسر واألزواج ال يوجد عندهم بيت 
ميلكونه، منهم من يعيشون متكدسني 
في بيــوت آبائهم وأجدادهم وآخرون 

حتت رحمة اإليجارات،
يجب عليك أن تكون قويا ومتسك 
أعصابك طويال ألن األمر بسيط وسهل 
ماذا يعني إذا تزوجت وبعد ربع قرن 
وصل دورك في احلصول على بيت تلم 

استكماال حلديثنا في مقالنا السابق، 
كذلك لكي تكون قائدا بالقدوة وقائدا 
فعاال، عليك بتوفير بيئة عمل تساعد 
على اإلبداع واإلنتاج واالستمتاع بأداء 
املهام، بيئة جتعل جميع أعضاء الفريق 
يشــعرون بالتقدير ويفعلون ما هو 
ضروري ملســاعدة املجموعة على 
النجاح. للوصول لذلك يجب أن تنفذ 
وعودك، وتعمل بجهد وطاقة ملموسة، 
جنبا إلى جنب مع فريقك، كن أول من 
يتبع النظم والقوانني، وضع الثقة في 
فريقك، وكن مستمعا جيدا لهم. يظهر 
أنك حتترمهم  إلى فريقك  االستماع 
كأشخاص والعمل الذي يقومون به، 
وتريد التعرف على املزيد عنهم حتى 
تتمكن من القيادة بفعالية. تفاعل معهم 
بالثقة  بطريقة هادفة حتى يشعروا 
في قدراتك ويشــعرون بالراحة في 
مواجهتك بشــأن أي مشكلة. كلما 

استمعت أكثر، كلما تعلمت أكثر.
حاول أن تظل داعما لفريقك في 
كل اجلوانب وخاصة في مجال تطوير 
أنفسهم، وقدم لهم كلمات التشجيع 
والثناء. حتى القادة ال يزال لديهم مجال 
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