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يرى علماء االجتمــاع أن الناس جتمعهم ثالثة 
مفاهيم وهي الطمع والدين واخلوف، أما في مجال 
االنتخابات فإن األساس البيولوجي (القبيلة أو العائلة) 
والسياسي (األحزاب) والديني، تعتبر القاعدة احلقيقية 
لتحديد اختيار املرشح املناسب، وهذا االختيار نابع 
من الفكر السياسي للفرد في املجتمع فأصبح الفرد 
في املجتمع يدور في حلقة مفرغة وفقد عملية التمييز 
بني الصواب واخلطأ، وبناء على ذلك أصيب هذا الفكر 
السياسي للفرد بنوع من التجمد العقيم أضف إلى 
كثرة عمليات حل املجلس والتصادم املســتمر بني 
الســلطتني وبني نواب احلكومة واملعارضة ونواب 
التيارات الدينية وعمليات شراء األصوات والفرعيات 
غير الشرعية في الدستور، كل ذلك خلق عملية والدة 
قيصرية للدميوقراطية على شكل جنني غير مكتمل 

النمو ومشوه جينيا.
من خالل العهد اجلديد أصبح املواطن أكثر تفاؤال 
في حتقيق حلمه الدميوقراطي والذي يتمنى أن يولد 
والدة منوذجيــة طبيعية غير مشــوهة وخالية من 
النقص والتي من خاللها تتحقق اخلطط واملشاريع 
التنموية املطلوبة التي تضمن االستقرار احلضاري 
واالجتماعي للوطن واملواطن، وحتما ستكون القاعدة 

املثالية لبناء الكويت.
وما نراه من مشاكل متعددة في اإلسكان والتعليم 
والصحة واألمن والتطور احلضاري وتعيني القيادات 
بطريقة الباراشوت أو القرابة أو املصلحة السياسية 

ما هو إال انعكاس سلبي للنظام الدميوقراطي.
للمفهوم  املجتمعيــة  التوعيــة  أن  واحلقيقــة 
الدميوقراطي لم تكن باملستوى الثقافي املناسب عند 
ربطها باملصلحة العليا للوطن بحيث ميكن من خالله 
قلب املفاهيم السابقة من أجل بناء الوطن على أسس 
جديدة يتم من خالله استيعاب املخرجات واملتغيرات 
اإلقليمية والدولية والسياسية واالقتصادية املرتبطة 
بالكويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ثم 

ترويضها لصالح الوطن واملواطن. 
وأخيرا يا عزيزي الناخب، اعلم أنه يجب عليك من 
باب األمانة أن تختار السيف املناسب للوطن وللعلم 
فجميع السيوف التي دخلت املجالس السابقة مجربة، 
أما احلديثة التي لم تدخل املجلس بعد فعلمها عند اهللا.

أســأل اهللا أن يوفق اجلميع وأولهم املصلحون 
الصامدون في رفع راية املصلحة العليا للوطن، أما 

املواطن فهو بخير ما دامت الكويت بخير.

هناك من يســعى إلى تعكير العالقة الطيبة بني 
الكويت ومصر، حيث يقوم هؤالء الساعون لتعكير 
الصفاء بني البلدين الشقيقني بتوزيع جملة أكاذيب 
حول مضايقة العمــال املصريني في الكويت، ومنها 
أكذوبة طرد أكثر من ثالثة آالف مصري من الكويت 

بحجة التخلص من العمالة املصرية.
قــد يتم من حني إلى آخــر ترحيل بعض العمالة 
املصرية بســبب مخالفات قوانني اإلقامة أو جتاوز 
القوانني العامة، ورغم انتشار مثل هذه األخبار إال أن 
اجلهات احلكومية والصحافة وأجهزة اإلعالم الكويتية 
لم تصدر أو تشــير إلى مثل هذه األخبار املغرضة 
التي يحاول البعض الذيــن يكرهون العالقة الطيبة 
بني الشــقيقني مصر والكويت، ويحاول خلق بلبلة 

وخالفات بني الشعبني املصري والكويتي.
وقد نشرت إحدى الصحف الكويتية خبرا مفاده 
قيام سفارة الكويت في القاهرة بوقف تأشيرات لوجود 
تقريــر أمني بتزوير بعضهــا، وأن األجهزة األمنية 
املصرية من جانبها ألقت القبض على عصابة مرتبطة 
مبندوبني مؤجرين رخصا جتارية أو وهمية بالكويت.

وكثيرا ما نســمع عن قيام بعض جتار اإلقامات 
من اجلانبني الكويتــي واملصري بعقد عقود عمالية 
إلرســال عمالة مصرية إلى الكويت دون أن يحددوا 
جهة العمل في الكويت، يعني كل ما في العملية خدع 
وتزوير، وهذا ما يتســبب في وجود عمالة مصرية 
سائبة في البالد، وهذا يتطلب أن تقوم وزارة الداخلية 
في البلدين باتخاذ اإلجراءات القانونية احلاسمة لردع 
محاوالت بعض جتار اإلقامة والتي تسببت في خلق 
بلبلة وفوضى فــي توريد العمالة. إن هذه العمليات 
التي يقوم بها البعض من جتار اإلقامات في الكويت 
ومصر هــي التي حتاول إثارة الفوضى والبلبلة بني 
البلدين الشقيقني، والبد أن تتعاون اجلهات املسؤولة 
في البلدين لوضع حد لتجــاوز بعض جتار اإلقامة 
من القيام بهذه املخالفــات وعدم التزامهم بالقوانني 

املتعلقة بالعمالة.
نحن هنا ال نريد أن ننشر ما يقوم به بعض احلاقدين 
من البلدين والذين يكرهون العالقة الطيبة بني البلدين، 
وللحقيقة فإن هؤالء معروفون لدينا واجلهات التي 
ينتمــون إليها، وأود أن أنبه الى أن الظروف تتطلب 
التمسك بالعمالة املصرية خوفا من استغالل عملية 
إرســال عمالة ذات طابع سياسي وينتمون ملنظمات 
إرهابيــة كمنظمة حزب اهللا واإلخوان، فالبد أن تعي 
الدولتان ملثل هذه العمليات التي يسعى لها من يريد 
إثارة الفتنة بني البلدين الشقيقني. أحدهم طرح عمالة 
أردنية، إال أن األردن أيضا لديها عمالة مصرية كبيرة، 
وأما العمالة اللبنانية فهناك تخوف من استغاللها من 
قبل حزب اهللا احلليف البارز لدى إيران، فالبد أن ننتبه 
ملثل هذه احملاوالت وعدم الوقوع في أخطاء قد تؤدي 
إلى تعكير العالقة الطيبة بني الشقيقني مصر والكويت.

حكمة: «إن لم تستطع قول احلق فال تصفق للباطل» 
اإلمام محمد متولي الشعراوي.

واهللا املوفق

في أول يــوم أعلنت فيه القيادة 
خطابها االستثنائي الذي ألقاه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، نيابة 
عن صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما، انطلقت 
مرحلة جديدة بعدما تربع اليأس عند 
السواد األعظم من املواطنني، وسرعان 
ما ترجم رئيس مجلس الوزراء سمو 
الصباح  الشيخ أحمد نواف األحمد 
اخلطاب السامي بقرارات حازمة بل 

كانت ضرورية. 
بالتأكيــد، إن الدعم املطلق الذي 
تلقيته سموك يا رئيس مجلس الوزراء 
من القيادة العليا لم يكن محدودا، إمنا 
هو بنفس القدر الذي أصاب الشعب 
خــالل املرحلة املاضيــة من ضياع 
وإحباط. كمــا أننا على يقني تام أن 
إصالح تراكمات املرحلة املاضية ليس 
ســهال، فاحلمل كبير إال أن ظهرك 

أقوى. 
وبالنسبة لثناء الناس على سموك، 
فإنني أدرك وكمــا يرى الكثير من 
املنصفني، أنك ال تأبه باملادح وال القادح، 
لطاملا كان الضمير هو األحق بإرضائه، 
فقربك لصوت املواطن ليس ســببه 
البحث عن الثناء كما يصف املبغضون، 
إمنا هو ينسجم مع خطاب أمير الدولة، 

حفظه اهللا ورعاه.
وختاما، ال يســعني إال أن أدعو 
لسموكم في ظل ما تشهده الساحة 
السياســية من صراعات، بالتوفيق 
والســداد، وفقكم اهللا ملا فيه اخلير 
للبالد والعباد، واهللا من وراء القصد 

وهو يهدي السبيل.

هيئة الغذاء والتغذية مت استحداثها 
قبل أعوام، وهي مستقلة إداريا وماليا 
عن أي وزارة، ولكن تقع حتت إشراف 
وزير الصحة مباشرة، متت االستعانة 
البلدية  مبوظفي قطاع األغذيــة في 
لتشكيل كادر الهيئة، وبعدها مت نقلهم 
وتعيينهم في الهيئة باســتثناء بعض 
املسؤولني الذين مت تعيينهم، وهم ليسوا 
أصحــاب اختصاص خالف املوظفني 

املختصني في مجال الغذاء.
تطرقنا ســابقا ملوضــوع الهيئة 
املواطنني  واتصــال عملها بصحــة 
واملقيمني، وإشــرافها املباشــر على 
سالمة الغذاء املستورد واحمللي، والتأكد 
كذلك من صالحيته لالستهالك اآلدمي 
ومطابقتــه للمواصفات قبل وصوله 

للمستهلك.
غياب الدور الرقابي لفرق التفتيش 
واضح للعيان ســواء في األسواق أو 
املطاعــم، والدليل علــى ذلك مخالفة 
احملالت للقانون بعــرض وبيع املادة 
الغذائية خارج حدود احملل، وفي الهواء 
ما يجعلها عرضة للتلوث ومصدرا لنقل 
األمراض، إضافة إلى عدم التزام بعض 
العمالة بشروط العناية الشخصية من 
ارتداء القفاز وقبعة الرأس، إضافة إلى 
عدم لبس الكمام عند جتهيز الطعام ما 

يعد ذلك مخالفة للقانون.
هناك أمر خطيــر غائب عن هيئة 
الغذاء وبدأ ينتشر بشكل الفت وبحاجة 
إلى تدخل عاجل من وزير الصحة الذي 
يعتبر املسؤول األول عن عمل الهيئة، 
حيث هناك بعض محالت الغذاء تقوم 
بجلــب مواد غذائية مجهولة املنشــأ 
والصالحية واملكونات، وإدخالها عبر 
منفذ العبدلي، مثــل: قيمر، ومخلل، 
وأرز، وعرضها بكل جراءة عبر وسائل 
التواصل، وهذه املرة الثانية التي نحذر 

منها، ولكن ال حياة ملن تنادي.
السؤال الذي يطرح نفسه أين فرق 
التفتيش عن هذا األمر؟ ومن الذي سمح 
بتداول مثل هذه األغذية التي ال نعلم 
إذا كان مت فحصها قبل دخولها للتأكد 
من سالمتها وصالحيتها لالستهالك، 
ننتظر الرد ومنا إلى املسؤولني فعلوا 

دوركم الرقابي قبل فوات األوان. 
أخيــرا، نتمنى من ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ أحمد النواف 
البدء بترشيد اإلنفاق احلكومي والعمل 
على دمج الهيئات املستقلة وإعادتها إلى 
الوزارات مثلما كانت عليه في السابق، 
ألنهــا لم حتقق الهدف املنشــود من 
اســتحداثها، وأمتنى أن تكون البداية 
بدمج هيئة الغذاء مع البلدية منها نوفر 
على الدولة مصاريف ومباني مؤجرة 
وســيارات، واملوظفون يعودون إلى 
مقارهم السابقة في إدارة األغذية في 
البلدية.. احسمها يا سمو الرئيس، ألن 

الوضع ال يحتمل.

أصبحت استحقاقا.
يجب على نواب األمة مبجلس ٢٠٢٢

القادم حفظ هــذه األمانة وصيانتها 
وتقديرهــا واحتــرام «قاعة عبداهللا 
السالم» وصيانتها من كل ممارسات 
الوطنية والشرعية  بالثوابت  تليق  ال 
داخل وخارج القاعة وااللتزام بالطرح 

السياسي الراقي!
وعلى نوابنا السعي إلى توفير جميع 
أســباب الطمأنينة والرفاهية للوطن 
الغالي واالبتعاد عن  العزيز والشعب 
عواقب األمور واحلفاظ على املكتسبات 
الكبيرة  الوطنية ومعاجلة األخطــاء 
التي كانت من أسباب تعطيل املسيرة 
التنموية، ولتصحيح املسار الوطني بات 
لزاما على نوابنا جميعا تقدير واحترام 
اختيار األمة لهم الستكمال املسيرة! 
فهل ينجــح الشــعب باالختبار 
باالنتخاب! واهللا من  الكويت  وتنجح 

وراء القصد!

في دعم األداء الفني للسلطة التشريعية 
والتي يجب أن يكون أداؤها متميزا في هذا 
املجلس القادم الذي يتطلع اجلميع ألدائه 
الراقي واملوضوعي والناضج لعدم تعطل 
مسيرة الوطن نحو حتقيق أهداف وغايات 
التنمية في جميع املجاالت. وإن الوطن 
ينتظر من مجلسه اجلديد أن يكون على 
قدر الثقة واملسؤولية والتحديات للمحافظة 
على إرث من سبقونا من األجداد واآلباء.

وأمتنى أن أقرأ برنامجا انتخابيا يعكس 
جهود املرشح لإلملام بالتحديات ووضع 
رؤية علمية محــددة األهداف والغايات 
واجلدول الزمني مبا يبني الثقة بني الشعب 
وممثليه ألنهم هم من سيناقشون برنامج 

عمل احلكومة. 
ويجــب أن تكون لديهــم املهارات 
والقدرات على القيــام بتلك املهام فإن 
قوة السلطة التشريعية تقاس باإلجناز 
التشــريعي الهادف الــذي تبقى آثاره 

اإليجابية ملصلحة الشعب والوطن.

وقد يشمل ذلك نصائح محددة مثل جتنب 
الرياضة العنيفــة «املالكمة ونحوها»، 
وضربات الرأس، وقد يشــمل جلسة 
عالج بالليزر للحام قطوع الشبكية، أو 
رمبا احتاج األمر إلى جراحة مصغرة.

أما عالج االنفصال الشــبكي فهو 
بالضــرورة جراحــي، وتتباين أنواع 
اجلراحة حسب احلالة، إال أن األسلوب 
الشائع يكون عن طريق إغالق وحلام قطع 
الشبكية بالتبريد مع تثبيت قطعة من 
كاوتش السيليكون على اجلدار اخلارجي 
للصلبة في مقابل القطع لضم الشبكية 
إلى املشيمة حيث تلحم معها في غضون 

أيام قليلة.
وال بأس مــن إجراء جراحة أخرى 
أو تكميلية، حيــث إن هذا األمر وارد 
في بعض احلاالت، وقد يناسب احلالة 
أسلوبا معينا رمبا يصعب التنبؤ به لدى 

إجراء اجلراحة األولى.

باملجتمع، وجاءنــا اآلن من أنهى هذه 
الثقافة وبشدة.

وكم مر بنا أن بعض املســؤولني 
املتعسفني في الدولة ال يرضون بقبول 
أي شكوى أو اتهام ألحد موظفي جهازه، 
باألخص إن جاءه مشتكي أو ناقل معلومة 
فساد عن موظف، إال ووجدته يدافع عنه 
ويرفض رفضا تاما أن يتهم أحدا من 
منسوبيه بالفساد، وال شك أن مثل هذا 
التستر هو الفساد بعينه، وجاءنا اآلن 
من يسعى الستئصاله فكرا وواقعا، لكي 
تكتمل منظومة مكافحة الفساد، «وأمي اهللا 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها»، وجتلى ذلك مببادرات قوانينهم 
احلازمة واهتمامهم غير اخلافي على 
الداني والقاصي فيما نحن فيه من وباء.

إن محاربة الفساد جتعل من اجلميع 
قويا فخورا ببلده وقيادته، فاملرء مفطور 
على كرهه للفســاد، وثمرة محاربته 
يجنيها اجلميع، مبا نعيشــه من أمن 
واستقرار وأنه ال أحد فوق القانون، وان 
بلدنا الكويت احلبيبة سفينة للجميع دون 
أي استثناء، وها هنا اليوم نرفع شعار 
«كلنا مسؤول» طواعية في تطبيق جميع 
ما تتخذه دولتنا من قوانني وإجراءات 
وقرارات، فجميعنا نعلم أنها لصاحلنا 

ولصالح بلدنا.
ولنعلنهــا للجميع أيضا أننا «كلنا 
مســؤول» وأننا «كلنا أمن» لوطن بال 
إليه  فساد، لتحقيق ما نصبو ونتوق 

منذ زمن بعيد.

للجميع لتصحيح  الفرصة متاحة 
املسار باجتاه مستقبل افضل للوطن 
واملواطن، وكلنا شركاء في املسؤولية 

الوطنية السياسية واالجتماعية!
إن جناح الشعب في اختيار املسار 
السياسي وتصحيحه مسؤولية وأمانة 
ثقيلة شرعا، ألن إنقاذ الوطن الغالي 
التي  هو إنقاذ الشعب األبي ومكانته 

التنمية وموضع الكويت بني دول العالم 
سواء في الصحة أو التعليم أو االقتصاد 

أو التنمية البشرية.
وقد يكون من املناسب أن يكون ضمن 
فريق املساعدين للمرشح والنائب كفاءات 
إلى جانب سكرتارية متخصصة،  فنية 
حيث إن هناك الكثير من الكفاءات الفنية 
الوطنية الذين ميكن االستفادة من خبراتهم 

- فالش» أو خياالت عنكبوت، أو فرع 
شــجرة، بكثرة وبصفة فجائية، وفي 
مجال الرؤية، أو رمبا يشاهد ما يشبه 
الستار يحجب جزءا من مجال الرؤية.

وقد يقول قائــل. وكيف نتفادى 
اإلصابة بهذا املرض؟

ونقول إن ما يقرره جراح الشبكية، 

والتعسف والظلم.
فإن وجودهم اليوم معا إمنا يعبر عن 
قناعتهم بترسيخ قيم النزاهة وتكاتف 
اجلهود، ذلك ولتوعيتنا أيضا في املقابل 
بأنه ال سبيل لتقدمنا إال مبحاربة آفة 
الفساد، ملا لهذه اآلفة من تبعات مدمرة 
على جميع مناحي احلياة ومنها الثقة بني 
أبناء الوطن الواحد والنسيج االجتماعي 
وزعزعة ثقة املواطن بالدولة، ولترسيخ 
التعاون بني احلكومة الرشيدة واملجتمع 
املدني، نعم بوجودهــم يؤكدان على 
النزاهة في أســمى صورها لنا، بعيدا 
عن املجاملة واحملاباة وإن كانت لقريب 
أو صديق.فكــم وكم مر بنا في أرض 
الواقع العديد ممــن يحابي قريبه أو 
صديقه أو ابن قبيلته أو منطقته ألجل 
تكسب خاص وإن كان مبخالفة شرعية 
أو نظامية وعلى حســاب بلدنا الغالي 
أو املال العام أو على حساب اإلضرار 

نعم الكويت ســتنتخب، والشعب 
سيختبر في واحدة من أصعب مراحل 
الدميوقراطية  الوطنية نحو  مسيرته 
ومبشاركة اجلميع بعد أن طبق قانون 
االنتخابات اجلديد التصويت بواسطة 
السكن  املدنية إلثبات موطن  البطاقة 
مصحوبة باجلنسية ليكتمل االختيار 

الصحيح.

مرتبطا ببعضه البعض، وال ميكن فصل 
التحديات اخلارجية عن التحديات الداخلية 

واإلقليمية. 
ويجــب أن يكون املرشــح مدركا 
ملتطلبات التنمية وبصفة خاصة املتطلبات 
التشــريعية، وأال يكــون مجرد منجز 
للمعامالت فــي اجلهات احلكومية دون 
أن يعرف ما يجب عن مؤشرات ومتطلبات 

سابقا «أب أو أخوة»، لذا ينبغي اتخاذ 
بعض اإلجراءات الوقائية ألصحاب تلك 

احلاالت.
وقد يسأل سائل فيقول.. وهل هناك 

عالمات حتذيرية لالنفصال الشبكي؟
ونقول: ليس بالضرورة إال أنه في 
أحيان كثيرة يرى املريض أضواء «برق 

أن أعداد القضايا التــي متت إحالتها 
للقضاء تؤكد جدية القوانني احلازمة في 
التعامل مع هذه املواضيع، مؤكدين لنا أن 
معيارهم األول واألخير بهذا الصدد هو 
ثقة املواطن الكويتي وأريحيته وتفاخره 
ببلده، وكي ال يحاول أحد من هؤالء أن 
يتمادى أو يتعسف ويصطاد باملاء العكر.

فصاروا يعملون وفق أعلى املعايير 
على تعزيز قيم الشــفافية والنزاهة، 
وقواعد السلوك في مؤسسات الدولة 
للوطن  العامــة واخلاصة، مؤكديــن 
واملواطنني على تضافر اجلهود املتواصلة 
ملكافحة جميع أشكال الفساد، لتحقيق 

الغايات املنشودة في القضاء عليه.
هذا وبخالف إضافة بعض التطبيقات 
التــي تتيح املجال لتقدمي الشــكاوى 
والتظلمات، ذلك ولسمع ما في جعبة 
املواطن الكويتي، لفرض سيادة القانون، 
ولتحقيــق العدالة ولتجنــب التفرقة 

الباب باألمس على ســباق  أقفل 
الترشح النتخابات سبتمبر ٢٠٢٢ ويتجه 
الشعب إلى اختبار قدراته السياسية 
والوطنية والتي تعتمد عليها الكويت 
في تصحيح املسار واستحسان اختيار 
ممثلي الشعب لدور االنعقاد للفصل 

التشريعي اجلديد السابع عشر.
الكويتية  الدميوقراطية  مســيرة 
انتخابات  الســتني منذ  تدخل عامها 
مجلس األمة األول عــام ١٩٦٣، فهل 
ينجح الشعب الكويتي في أهم اختبار 
سياسي وشعبي بانتقاء واختيار افضل 
ممثليه أمام هذه األمانة واملســؤولية 
الوطنية ليحققوا الطموح واالستقرار 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
والتنموي بالتعاون بني السلطات الثالث 
وانتشال الوطن من أزماته السياسية 
واإلدارية والقضاء على بؤر الفســاد 
التي أصبحت تعشعش في كل أركان 
ومفاصل الوطن الظاهرة منها والباطنة؟!

الدميوقراطي  العــرس  بدايــة  مع 
النتخابــات مجلس األمــة املقبل، فإن 
الناخب يجب أن يدلي بصوته ملن يستحق 
العتبارات مهمة في شأن مصلحة الوطن 
واملواطنني وبعد دراسة برامج املرشحني 
والتي يجب أال تكون إنشائية أو عاطفية 

فقط.
وأمتنى أن أرى في املواقع ووسائل 
للمرشــحني  اإلعالم برامج موضوعية 
التي تواجه  للتحديات  تعكس دراستهم 
الوطن وليس لدائرة محددة من الدوائر أو 
مجموعة فقط دون غيرها، ألن املرشح أو 
النائب ميثل الوطن، وإملامه بهموم الوطن 
واملواطنني يعطي الثقة به وبقدراته على 
القيام مبسؤولياته التشريعية من خالل 

مجلس األمة. 
وأعتقــد أن الناخبــني يهمهــم أن 
مــن ميثلهم يكون مؤهــال لذلك وملما 
الوطن داخليا  التي تواجــه  بالتحديات 
وخارجيا وهي متشابكة في عالم أصبح 

نتحــدث اليوم عزيزي القارئ عن 
االنفصال الشبكي، فهناك بعض األنواع 
من االنفصال الشبكي نادرة احلدوث 
«االنفصال الشدي والرشحي»، ولكونها 
نادرة نسبيا سنقصر احلديث عن النوع 
األشهر، وهو االنفصال الشبكي القطعي، 
وفي هذا النوع البد من قطع في غشاء 
الشبكية أوال لكي ينفذ من خالله السائل 
الزجاجي، الذي عادة ما يصيبه بعض 
الدخول ليفصل ما بني الشبكية واملشيمة، 
والواقع أن وجــود قطوع في أطراف 
الشبكية أمر وارد نتيجة حدوث بعض 
التحلالت، وهذه ال تشكل في حد ذاتها 
خطورة على اإلبصار، إال أن وجودها 
قد يزيد من احتمال اإلصابة باالنفصال 

الشبكي.
وقصار النظر بدرجة كبيرة، ومن 
أصيب ســابقا باالنفصال الشبكي في 
العني األخرى، وذوو األقارب ممن أصيبوا 

شــكرا لرجال املرحلة، شكرا ملن 
قادوا مهماتهم باقتدار وتفاٍن، شكرا ملن 
بقيادتهم بدأت عجلة اإلصالح والتعديل، 
وبدأت محاربة الفساد واملفسدين، كما 
بدأت أيضا تنتعش البالد وكأنها ولدت 
من جديد، ذلــك ومن خالل جهودهم 
الواضحة كوضوح  العظيمة، اجلبارة، 
الشمس، جهودهم الرامية للتصدي لكل 
ما يسيء إلى ذاتهم وبلدهم ومجتمعهم 
وشعبهم، جهودهم التي قاموا من خاللها 
بتسخير اإلرادة السياسية لصاحله، ما 
جعلنا كمواطنني بأن نفخر جدا ونعتز 

بهم وبكل ما يسعون ألجله.
فال يختلف اثنان على أن الفســاد 
معول هدم للدول، بغيض، مجرم، محرم، 
قال تعالى (وال تبغ الفساد في األرض إن 
اهللا ال يحب املفسدين)، فكم أسعدنا كثيرا 
وأفرحنا أننا أصبحنا نرى وعلى أرض 
الواقع كل ما يندرج ضمن استراتيجية 
صارمة الستئصال هذا الفساد من األعلى 
إلى األسفل، وبجدية كاملة على ترجمة 
توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف، والنائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، حفظهم اهللا ورعاهم وسدد إلى 

اخلير خطاهم.
فبقيادتهم وقوانينهم اجلديدة املثلجة 
للصدر، ال حصانة هناك لفاسد، وأن 
املســؤول مهما كان موقعه يســاءل، 
واملقصر يحاسب والفاسد يعاقب، كما 

ألم وأمل

البرامج 
االنتخابية

د.هند الشومر

رأي طبي

إضاءات طبية 
في صحة 
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رجال مرحلة
فاطمة املزيعل

مساحة للوقت

الكويت تنتخب.. 
والشعب «ُيختبر»!
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