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مما ال شــك فيه أننا على أعتاب مرحلة 
مفصلية فــي تاريخ الكويت، وهذه املرحلة 
لها مســاران ال ثالث لهما وهما إما العمار 

واإلصالح أو السقوط.
وبالطبع، فإن الالعب األساسي في هذه 
املرحلة هو الشــعب، إذ يلعب دورا أساسيا 

في االنتخابات. 
ولكن هذا األمر لن يكون إال بعد أن يغير 
الفرد ما بداخله من مفاهيم قدمية ويستبدلها 
بالتوجه اإلصالحي املتناغم مع العهد اجلديد، 
وقــال تعالى: (إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم..) «الرعد: ١١».
والعهــد اجلديد بحكومتــه الذهبية من 
حسناته أنه قدم لنا رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
والذي يحظى بشــعبية واسعة لدى شعب 
الكويــت، الــذي التمس فيه صــدق النية 
باإلصالح واستمد قناعته بهذا الشعور من 
خالل اجلوالت امليدانية التي قام بها سموه 

خالل األيام املاضية.
كما أن ســمو الرئيس أصدر مجموعة 
من التوجيهات اإليجابية التي تخص الوطن 
واملواطن وكانت هذه اجلوالت مبنزلة املفتاح 
السحري لفتح أبواب املسؤولني بعد أن كانت 
ال تفتح للمواطن عن طريق العذر املشهور 
«املسؤول عنده اجتماع وما يقدر يقابلك».

واليوم وفي ظل العهــد اجلديد املبارك 
انتهت اجتماعات املسؤولني لالبد وأصبحت 
هذه األبواب تفتح للمواطنني كافة ليعبروا عن 
مشاكلهم التي يعانون منها منذ زمن بعيد. 
من جانب آخر، نالحظ أن التوجه احلكومي 
أصبح واضحــا بالوصول ملرحلة اإلصالح 
الشــامل من خالل نظــام التصفية لبعض 
املســؤولني غير املرغوب في أدائهم، فإما 
باالستقالة أو التقاعد، وهذا أمر يعلمه اجلميع 
وفي النهاية هو أمر صحي بحت، فأشجار 
احلمضيات إن لم تقلمها في اخلريف فلن 

تنتج ثمارها في الربيع بالشكل املتوقع.
أما فيما يخص الشــعب فإنه هذه األيام 
يســمع ويرى ويقيم أداء احلكومة النبيل، 
ومما ال شك فيه أن اإلصالح لن يتم بضغطة 

زر، بل يحتاج إلى وقت ممزوج بالصبر. 
نســأل اهللا أن يدمي نعمه علينا ويحفظ 
الكويت وحكومتها وشعبها من كل مكروه.

يبدو أن النهج اجلديد للحكومة سيتقدم 
على برامج املرشــحني أو أعضاء مجلس 
٢٠٢٢، وبات علــى األعضاء املنتظرين في 
هذا املجلس أن يكونوا حذرين في التعامل 
ويواكبوا التطورات مع النهج اجلديد، وإال 

سيكون مجلسهم بال جدوى وقصيرا.
على احلكومة تنفيذ القوانني والتشريعات 
بجدية دون االلتفاف ألي ضغوط من أعضاء 
التشــريعية وذلك ألخذ صبغتها  السلطة 
التشريعية من املجالس املتعاقبة، بينما على 
املجلس اقتراح أو تعديل بقوانني تخدم الوطن 

واملواطن.
ويجب على احلكومة إغالق أبواب الوزارات 
واجلهات احلكومية أمام جميع األعضاء، بل 
وجعل اختــراق هذا األمر في مرمى عقاب 
القانون، ليقتصر دور عضو البرملان فقط 

على التشريعات.
الشــعب اصبح واعيا مبا فيه الكفاية ملا 
يريده لوطنه ولذاته، وعلى ممثل الشــعب 
العمل على األخذ بعني االعتبار ملا فيه املصلحة 

العامة.
األمــن واالقتصاد والصحــة والتعليم 
والعيش الكرمي هذا ما يريده كل مواطن في 
جميع أنحاء العالم، ودور عضو مجلس األمة 
التركيز عليها وبذل قصارى جهده للعمل 
على إيجاد القوانني التي تخدم ما مت ذكره.

أيها الناخب على عاتقك مسؤوليات كبيرة 
الختيار من ميثلك خاصة في هذا املجلس، 
ومبحاسبة نفسك أوال قبل محاسبة املرشح، 
أو العضو الســابق وعليك أن تتساءل: هل 
كان على العهد باقيا أم انحرف عن مطالب 

املواطن ومصالح الوطن.
أيها الناخب حان الوقت لالبتعاد عن أي 
مرشح ال ميلك رؤية ثاقبة وخطة واعدة في 
برنامجه االنتخابي. وكل احلذر من املرشحني 
الطائفيني الذين يلعبون على وتر الطائفية 
وشق النسيج الكويتي، أو الذين تقاعسوا 

عن كشف احلقائق.
مدخرات وثروات الكويت يجب أن تكون 
للكويت والكويتيني، والستدامة الكويت نحن 
بحاجة إلى كل شريف يعيش على هذه األرض 
الطيبة املباركة، الكويت أعطت اجلميع، أعطت 

املواطن البسيط والتاجر.
هناك حتديات كبيرة لدى السلطة التنفيذية 
ونهج سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
يبدو أنه باالجتاه الصحيح وعلى عاتقه الكثير 
من العمل، وعلى السلطة التشريعية التعاون 
من أجل ترجمة متطلبات القيادة السياسية.

أثبت رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
منذ الساعات األولى من التكليف انه 
للتطوير والتغيير واإلصالح،  جاء 
تنفيذا لتوصيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
فاملرحلة شــعارها، كويت جديدة 
مبعايير النزاهة واإلخالص والتفاني، 
ال مكان ملتكاســل وال متخاذل وال 
متنفع وال من هو عبء على كاهل 
الدولــة، اجلميع يجــب أن يعمل 
للمصلحــة العامة، الوزير والوكيل 
والــوكالء املســاعدون واملديرون 
والنواب وكل موظف في قارب واحد، 
الكل سيعمل ومن ال يعمل فال حاجة 

إليه في مسيرة اإلصالح.
كسر احلواجز واجلوالت امليدانية 
والنزول للشارع وسؤال املراجعني 
عن تطلعاتهــم ومالحظاتهم، وكبح 
الواسطة، أبواب املسؤولني مفتوحة ال 
تغلق أمام مراجع، واملشاكل الشعبية 
يجب أن حتل في إطار القوانني، كل 
هذا أحدث حالة من الراحة واالطمئنان 
والسرور بأن االختيار في مكانه، وأن 
بزوغ فجر التحرر من القيود وعهود 
الواسطة والتنفيع آيلة إلى الزوال، 
والكويتيون في كل ساعة ينتظرون 
اجلديد عن جوالت وقرارات سموه.

ال أحد فوق القانون في احلكومة 
الـ ٤٠، وال أرغب في سماع الشكاوى 
مــن الناس بســبب التقصير، كل 
مسؤول عن مكانه ومنصبه، رسائل 
وصلت إلــى اجلميــع، فقد عاهد 
سموه اهللا ثم صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد على أن يكون عند 
حسن الظن في ترجمة التوجيهات 
واملضامــني، وتكفل باالعتماد على 
الكفاءات الشبابية والعنصر النسائي 
في املرحلة املقبلة لدفع عجلة التنمية، 
وفي سبيل هذا الهدف أجرى عشرات 
االســتقباالت للــوزراء واملديرين 
واملسؤولني ورؤساء البعثات، وأصدر 
التوصيات بضــرورة العمل اجلاد 
للنهوض بالبالد اقتصاديا وسياسيا 

وتنمويا وخدميا.
لم يعد بإمكان الوزير أو املسؤول 
التغافل عمــا يجري في وزارته أو 
إدارته، فسموه يجول منذ ساعات 
الصباح األولــى قبل أن يصل إلى 
مكتبه بال إعالم ويرى بأم عينيه ما 
يجري، في صاالت املراجعني ومكاتب 
املسؤولني، ولم يجلس وراء املكاتب 
ليستمع بل مشى جنبا إلى جنب مع 
املراجعني لطمأنتهم انهم في صلب 

اهتمامات القيادة الرشيدة.
ال تدخل من أحد، تركت أعمالي 
املعاملة قانونية  وجئت من أجلكم، 
متشــي غصنب علي وليس طيب.. 

رسالة وصلت إلى كل مراجع. 
انزلوا امليدان وتواجدوا في صاالت 
املراجعني لالستماع للمواطنني فلديهم 
معاجلة للخلل، حاولوا اإلصالح ورفع 
املعاناة عن املواطنني.. رسالة وصلت 

إلى املسؤولني.
لم تقف هذه اجلوالت هنا فقط، 
بل تفقد املرضى في مستشــفى 
مبارك الكبير، وجال في املؤسسة 
السكنية، وصدرت  للرعاية  العامة 
قرارات أولها في القضاء، ثم مراجعة 
وحتديث املعلومات املدنية بأسماء 
وقاطني املناطق الســكنية حسب 
البطاقة املدنية وحســب احملافظة 
والدائــرة االنتخابيــة ومحاربة 
الفرعيــات االنتخابيــة، واعتماد 
البطاقــة املدنية فــي االنتخابات 
الرسمية، وكذلك قرار  واملعامالت 
التخصصات  مراجعة وحتديــث 
الدراسية املطلوبة في سوق العمل 
حلل مشكلة البطالة، وتشكيل جلنة 
اقتصادية لدراسة واقتراح كل ما 
مت طرحه سابقا في طريق اإلصالح 
إنهاء جميع  االقتصادي، وقــرار 
مراســيم مجالس إدارات الهيئات 
واألجهزة احلكومية التي كلفت الدولة 
مبالغ مالية من ماليني الدنانير من 
دون فائدة، وآخرها حسم شواغر 

القياديني الضرورية.
الكويت حتولت إلى خلية نحل، 
الوزراء يســابقون الريح، ينقلون 

التوصيات والتوجيهات.
هذا هــو العهد الــذي انتظرته 
الكويت.. فامض يا ســمو الرئيس 

فاجلميع معك.

عند إعالن نتائج العرس الدميوقراطي 
بعد املمارسة املبنية على العدل والنزاهة 
لنقاء وخلــو الصندوق االنتخابي من 
أي ممارسات مشينة فيجب أن نفرح 
الشعب  بذلك ونفتخر مبن سيمثلون 
في مجلس األمة القادم، ونسعى جميعا 
الغالي وتطوره  إلى اإلجنازات لوطننا 
وتقدمه، ولنكــن جميعنا صفا واحدا 
من أجل تنمية الوطن وحتقيق كل ما 
يتطلع إليه اجلميع في مختلف املجاالت.

إن الوطن غال وال ميكن العيش بدون 
وطن، فمن ال وطن لــه يعيش بدون 
أهداف ألن الوطن هو املالذ واليد التي 
متسح على قلوبنا عند التعب ويجب 
علينا أن نحافظ على ثرواته من الهدر، 
وأن نعمل من أجله بكل صدق وأمانة. 
حفظ اهللا وطننا الكويت باخلير والبركات 
واالســتقرار واألمن واألمان في ظل 

قيادته احلكيمة.

في قطاعات الوزارة بعيدا عن الفالشات 
اإلعالمية والشو، والتأكد من تواجد 
القياديني وبعض األطبــاء في مقار 
عملهم، خصوصا من تئّن عياداتهم من 
قوائم االنتظار بسبب انشغال بعضهم 
في أعمالهم في القطاع اخلاص، وهذا 

األمر ال يخفى عليكم.
نتمنى تخصيص يوم في األسبوع 
بعد الدوام الرسمي للمراجعني أسوة مبا 
هو معمول به باجلهات األخرى، يجمع 
املسؤولني من وكالء مساعدين ومديري 
مناطق صحية، ومستشفيات يكون في 
إلى  أحد املسارح بالوزارة لالستماع 
مشاكل الناس والتعرف عن قرب على 
مكامن التقاعس واإلهمال في الوزارة 
والسعي حللها ألن نهج سمو الرئيس 
اإلصالحي واضح يريد أن ينزل إلى 
أرض امليدان بفريق يدعم إصالحاته 

وإجنازاته.
ومنا إلى القياديني نفذوا التوجيهات 
وافتحوا أبوابكم قبل أن يتم تنحيتكم 
واســتبدالكم بفريق يدعم هذا النهج 

املبارك.

القانونية ضده، ويحال إلى النيابة فورا، 
حملاسبته ورد جميع الرواتب واالمتيازات 
املاليــة التي حصل عليها مبوجب هذه 
الشهادات، وال تهاون في ذلك هو أمر 

جيد بتقدير. 
ومن ناحية أخرى نقول ان مشكلة 
الشهادات املزورة موجودة في كل مكان 
في العالم، ولكــن على صعيد دولتنا 
احلبيبة يبدو األمر مستفحال، وذلك لعدم 
وجود الرادع احلقيقي، فهذه املشكلة 
يعاني منها الكثير من الدول. وأيضا 
نقول ان احلل يحتاج إلى همة حقيقية 
وعدم السكوت وعدم التهاون مع أي 
مزور وأال نســمح للواسطة بالتدخل 
للدفاع عن املزوريــن، فمكان املزور 
الســجن أو رد املال العام الذي سلبه 

من دون وجه حق. 
وجهود الدولة ليست كافية بل حتتاج 
منا الى التكاتف والتبليغ عن املزورين 
والتعاون مع جميــع اجلهات من أجل 
حماية أبنائنا ووطننا من املزورين الذين 
سرقوا ثروات البالد باسم العلم الزائف.

الدميوقراطي الناضج، حيث إن األصوات 
احلرة لبناتها وأبناء الوطن بحاجة إلى 
لبنات قوية ودعائم راسخة مثل ما حتمله 

أجدادنا وآباؤنا.
فأصواتنا أمانة فلنحافظ على هذه 
األمانة وفاء للوطن الذي ال نستطيع أن 
نوفيه حقه مهما عملنا. ومن الضروري 

وشهادة نتحمل مسؤوليتها وال ميكن 
العبث بها، إذ أن من حق الوطن علينا أن 
نختار القوي األمني الذي يسعى إلحقاق 
التنمية الشاملة في جميع املجاالت، وأن 
يكون التصويت ملا فيه اخلير لألجيال 
القادمة التي تتطلــع إلى تعلم أصول 
املمارسة الدميوقراطية من خالل العرس 

عديدة يعاني منها املراجعون ملرافق 
وزارة الصحة تتمثل في تأخر مواعيد 
العيادات وكذلك احلال للجان الطبية 
وتظلمات من موظفني إضافة إلى قوائم 
انتظار العمليات، ونقص في األدوية 
وأمور أخرى متعلقة بالشأن الصحي 
حتتاج من الوزير أو الوكيل التدخل 
شخصيا حللها ألن مركزية القرار في 
الوزارة ساهمت في تفاقم هذا الوضع.

املطلوب كذلك من املسؤولني النزول 
من مكاتبهم وتفقد أوضاع املراجعني 

انطالق فتح األبواب من مكتبه شخصيا 
ألنه ال يخفى على اجلميع حجم املعاناة 
التي يعاني منها املراجعون من سياسة 
إغالق مكاتب املسؤولني في الوزارة.

يجب علــى وزير الصحة ووكيل 
للتوجيهات  الوزارة حتديدا االمتثال 
السامية بأسرع وقت ممكن إلنصاف 
املواطنــني واملوظفني املعلقة أمورهم 
بســبب تلك األبواب، والتي مازالت 
الواسطة واحملسوبية متسيدة املوقف 
في مكاتب البعض منهم، هناك مشاكل 

إجراء مناسب في هذه القضية البالغة 
احلساسية، وله قيمة كبيرة تساهم في 
مكافحة هذه القضية الذي لطاملا شكلت 
هاجسا كبيرا على الدولة واملواطنني معا، 
حيث إنه في النهاية ال يصح إال الصحيح. 
كما يأتي تشديد املصادر احلكومية 
على أنه في حال تبني تزوير شهادة سواء 
ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو 
دكتوراه ألي موظف بالدولة «كويتي - 
غير كويتي» سيتم اتخاذ أشد اإلجراءات 

األولى أن تكون إجراءات ضرورية ألي 
أكادميي يتم توكيل املسؤولية له لتسلم 

املناصب املنوطة به.
كما أن إجــراء احلكومة حول قيام 
بإعــداد مقترحات  املعنيــة  اإلدارات 
وآليات تختص مبعاجلة مسألة فحص 
الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، 
قبل الشــروع في التنفيذ، وفي حالة 
الشك في أي شهادة سيتم إرسالها إلى 
«التعليم العالي» للتحقق من صحتها، هو 

نعم إن صوتي في االنتخابات ليس 
رخيصا ولن أعطيه إال ملن أثق به ومن 
له رؤية والتزام وهو القوي األمني، فلن 
أعطي صوتي مجاملة أو والء لفئة أو 
جماعة أو قرابة ألن صوتي سيساهم 
مع غيره من األصوات في رسم صورة 
السلطة التشريعية التي تراقب السلطة 

التنفيذية وتضع القوانني للبالد.
إن أصوات احلق والعدل حتت قبة 
عبداهللا السالم ال تصنعها املجامالت في 
التصويت، وليس من العدل أن ينحاز 
صوتي خلف انتماء لقرابة أو صلة أو 
مجموعة، ولكــن اختياري من القائمة 
سيكون ملن لديه برنامج متكامل يكشف 
فيه عن رؤية والتزام وإخالص للوطن في 
حاضره ومستقبله، وأن يكافح الفساد 
بكل أنواعه وأشكاله، وأن يحافظ على 

ثرواته ومكتسباته واستقراره. 
وال ننســى أن التصويت هو أمانة 

سياسة الباب املفتوح املطبقة حاليا 
في بعض وزارات الدولة، وخصوصا 
اخلدمية منها، تسير باالجتاه الصحيح، 
وفق رؤية ونهج حكومي واضح يهدف 
إلى إيصال املواطن باملسؤول بشكل 
مباشر تنفيذا للتوجيهات السامية من 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظة اهللا، الــذي وجه احلكومة بعد 
أداء اليمني إلى تلمس حاجة املواطنني 
وحل مشاكلهم في الوزارات، والدوائر 

احلكومية.
إلى وكيل  اليوم نوجهها  رسالتنا 
وزارة الصحة د.مصطفى رضا حّملت 
بها من اخواني املواطنني الذين يعانون 
من استمرار إغالق أبواب املسؤولني 
في الوزارة رغم النهج اجلديد لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ أحمد 
الذي يوصي  الصباح،  نواف األحمد 
بفتح أبواب القياديني واالستماع عن 
قرب إلى شجون وهموم املوطنني، وما 
يعانونه من مشــاكل تواجههم خالل 

مراجعاتهم لبعض قطاعات الوزارة
نتمنى من د.رضا أن تكون بداية 

جاءت اإلجراءات احلكومية األخيرة 
بخصوص اتخاذ أقصى العقوبات ضد 
مزوري الشــهادات تأكيدا للعديد من 
مقاالتنا الســابقة لنفس القضية وهي 
املزورة وضرورة  الشــهادات  قضية 
ردع هؤالء املزورين نظرا خلطورة هذه 
القضية على أكثر مــن صعيد وتهدد 
الكثير من الكيانات واملجاالت في الدولة 
وتصل ملواقع وبيئات غاية في اخلطورة،

لعل أهمها قطــاع الصحة الذي له 
عالقة بصحة النــاس والذي يفترض 
مبن يشــرف على عالجهم أن يكون 
ذا كفاءة وشــهادة معتمدة متكنه من 
تقدمي التشخيص واالستشارة والعالج 
الالزم للمرضــى. وإجراءات احلكومة 
التي ستســتهدف الشهادات الصادرة 
من اخلارج فقط، ويشمل أيضا عشرات 
اآلالف من املوظفــني الكويتيني وغير 
الكويتيني العاملني في اجلهات احلكومية، 
فهو أمر بالــغ األهمية لتلك اإلجراءات 
احلكومية والتي كان من املفترض القيام 
بها قبــل فترة طويلة أو باألحرى كان 
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الفكرة مأخوذة من القرآن واحلديث. فيذكر القرآن أن اإلنســان 
خلق في أحسن تقومي. وبناء عليه فإن اهللا فضل اإلنسان على باقي 
مخلوقاتــه، فأعطاهم النور ليصلوا إلى الكمــال وهي الدرجة التي 

يجعلهم في إدراك عظمة اهللا وهو غاية اخللق. 
نعم هناك أشخاص تعاشرهم وفي العشرة تكتشف نوعية أخالقهم 
ومبادئهم. أشخاص لهم وقع على النفس والعقل تفكر بهم وتسائل 
نفســك هل معاملتهم معي فقط أو مع الكل؟ لتجد اجلواب أن الكل 
يثني على ُحسن أخالقهم. قلمي اليوم سعيد يكتب أحرفي مبتعة إلى 
نعم االبنة لوالدتها وجميع من عرفها. إنها متميزة بني الناس، فبعض 
الناس سامحهم اهللا وساعدهم على تغيير سلوكهم تخرج منهم كلمة 
تكسر النفس وكلمة ملن اسطر أحرفي لها إنها روضة اجلميلة بكل 

شيء كلماتها جتبر اخلاطر.
نحن كبشــر نقابل أشخاصا محبطني، تصدر منهم كلمة تدفعك 
لليأس وكلمة تأتي باألمل من نفس طيبة من روضة، فالكلمة ليست 
صدقة فقط، بل هي حياة الروح وطريق الســعادة في احلياة وجنة 
اآلخرة نحــن ال نتغير اذا كنا على مبدأ احلــق، ونبقى كما عهدنا 

أنفسنا.في حبنا.. وودنا..وطيبتنا.

الورد، حتى إذا لم تشتر منه، تبقى رائحته دائما طيبة، تشتم عطرها 
أينما كنت، فالروح للــرووح تدري من يناغمها.. كالطير للطير في 

اإلنشاد ميال. فسالم للذين يحبوننا بصدق.
سالما ألولئك الذين يضمون أسماءنا في دعواتهم..دون مقابل

سالما للمبتسمني في وجوه العاابرين رغم ثقل احلياة. انا ومن 
أحبها ندعو لها وملن رباها على الطيب والعطاء وحســن اخللق، لك 
مني ومن يحيطون بك دعــوة من صميم الفؤاد نقولها جميعا: اهللا 
يسعدك ويوفقك ويعلي قدرك ووالدتك ومن حتبني يا روضة. جعلك 
اهللا من أهل اجلنة ومن رباك على الطيب، كم هي جميلة معاني هذه 
اآلية (لينفق ذو سعة من سعته) لم يقل لينفق ذو مال من ماله! فإن 
كانت سعتك في الكلمة الطيبة فأنفق منها، وهكذا تعمل روضة سعتها 
روضة في البســمة الصافية وهي تنفق منها، ســعتها في معاونة 

اآلخرين كبيرة، وإن قلبها في جبر اخلواطر أكبر سعة. 
لك مني كل احلب والدعاء هللا بأن يسعدك ويحفظ والدتك وعائلتك 
ومن حتبــني، وكثر اهللا أمثالك ولكم روضــة اجلنة يا روضة على 
العطية اجلميلة بكل شيء. كثر اهللا الذرية الصاحلة لكم أحبتي أنتم 

من تقرأون أحرفي.

فأنا من زمن جيل الطيبني تبقى الطيبة عنواننا وهويتنا وخاصة 
مع من أحببناهم وعشقنا قربهم. روضة من هذا الزمن، ولكن أخذت 
من زمن والدتها احلب واحلنان والكرم ومســاعدة اآلخرين بطيب 
خاطر، زمن أخذت منه مساحة واسعة من حسن اخللق ألن بداخلها 
بذرة صغيرة تسمى الضمير متنعها ان تكون سيئة، فهي مثل بائع 


