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سّر «الكتمان»!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الصدور خزائن األسرار، والشفاه أقفالها، 
واأللسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح 

سره» (عمر بن عبدالعزيز).
ينبغي في هذا الزمن الذي كثر فيه احلسد 
واحلقــد أن يظهر منها مــا يبني أثرها وال 
يكشف جملتها وهذا من أعظم لذات الدنيا 

التي يأمر احلزم بتركها، فإن العني حق!
قال تعالى: (واهللا يعلم ما تسرون وما 

تعلنون.. - النحل: ١٩).
اليوم الناس بعيدة عن اإلميان احلقيقي 

فهي حتسد وال تغبط!
ومــن أجمل ما قرأت في هذا الســياق 
احليوي ما كتبه اإلمام أبوالفرج عبدالرحمن 
بن اجلوزي (٥١٠ - ٥٩٧ هـ). يقول في «صيد 
اخلاطر»: وإني تفقدت النعم فرأيت إظهارها 
حلوا عند النفس، إال أنها إن ظهرت لوديد 
(فعيل مبعنى فاعل من وّد) لم يؤمن تشعث 
(تفرق ومترق) باطنه بالغيظ، وإن أظهرت 
لعدو فالظاهر إصابته بالعني ملوضع احلسد، 
إال أنني رأيت شر احلسود كالالزم، فإنه في 
حال البالء يتشفى، وفي حال النعم يصيب 

بالعني.
وكتمان األمور في كل حال فعل احلازم، 
فإنه إن كشف مقدار سنه استهرموه إن كان 

كبيرا، واحتقروه إن كان صغيرا!
وإن كشــف ما يعتقده ناصبه األضداد 
بالعداوة، وإن كشف قدر ما له استحقروه 
إن كان قليال، وحسدوه إن كان كثيرا وفي 

هذه الثالثة يقول الشاعر:
احفظ لسانك ال تبح بثالثة

سن ومال ما استطعت ومذهب
فعلى الثالثة تبتلى بثالثة
ُمبَمّوه وممخرق ومكذب

وقس على ما ذكرت ما لم أذكره، وال تكن 
من املذاييع الغر (أي الذين ال يكتمون السر 

وهم املذاييع الغر غير املجربني)!
ويقصد هنا إفشــاء األسرار إلى من ال 

يصلح أو حاسد أو حاقد!

وتذكروا: رب كلمة جرى بها اللســان هلك 
بها اإلنسان!

قال تعالى: (وإن جتهــر بالقول فإنه 
يعلم السر وأخفى - طه: ٧).

ومضة: اليوم القارئ الكرمي: ما بني صعوبة 
البوح ويكمن هذا في قلبه: أخبرهم! وبني 

عقله الذي يهمس له صارخا: ستندم!
وتبقى احلقيقة: قد يكون الكتمان مريحا، 

إال أنه قد يكون مؤذيا أحيانا!
يقول الشاعر:

وقد تنطق األشياء وهي صوامٌت
وما كل نطِق املخبرين كالُم

كثير من الناس رأيتهم في حياتي يؤثرون 
الصمت في زمن الثرثرة، أنا شخصيا علمتني 
احلياة أن أصمت ألننا في زمن ما عاد هناك 

سر؟
واقع مليء باحلسد واحلقد ومتني زوال 
النعمة عن الغيــر وإن تكلمت تُظلم وتفهم 

خطأ مع األسف؟!
قيل في األثر كما تعلمنا وقرأنا وسمعنا: 

صدرك أوسع لسرك من صدر غيرك!
آخر الكالم: قال رسول اهللا ژ: «استعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة 
محسود» رواه الطبراني وصححه األلباني.
في هذه الدنيا (حساد لكم) فاحذروهم 

يا أهل النعم!
قال الشاعر:

إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه
فصدر الذي يستودع السر أضيُق

زبدة احلچي: التجربــة احلياتية علمتنا أن 
نعمل ما عزمنا عليــه بالكتمان حتى ينفذ 
وينتهي وكتمان الســر هذا إذا كان خاصا 
بك أو لشخص ائتمنك عليه فاحفظه، سترك 
اهللا، حتى ال تكون أنــت وصاحبه عرضة 

للمضار واألخطار.
تذكر عزيزي القارئ: إن كل ذي نعمة محسود.. 

استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان!
.. في أمان اهللا.

أول دوام في ٢٠٢٣.. التزام تام و«الرقمنة» قّلصت املراجعني
أسامة أبو السعود - دارين العلي

 عاطف رمضان - آالء خليفة 
 عبدالكرمي العبداهللا - عبدالعزيز الفضلي 

شــهدت أروقة الــوزارات 
واجلهــات احلكومية التزاما 
تاما من املوظفني في أول يوم 
دوام بعد عطلة رأس السنة 
امليالدية أمس، حيث حرص 
اجلميع على املجيء إلى الدوام 
في الصبــاح الباكر وتوقيع 
احلضور بالبصمة في املواعيد 
احملددة، فيما عــدا الغيابات 
الرسمية وفيما يلي التفاصيل: 

«العدل» و«األوقاف»

في وزارتي العدل واألوقاف 
انتظــم الدوام منــذ الصباح 
الباكر في أول يوم عمل بعد 
عطلة رأس السنة امليالدية، 
حيــث فتحت بصمــة الدوام 
فــي موعدها احملــدد والتزم 
املوظفون بتوقيع احلضور 
بالبصمــة وانصرفــوا الــى 

اعمالهم كل في موقعه.
كما شهدت احملاكم حضورا 
كبيرا منذ الصباح الباكر من 
موظفي وزارة العدل استقباال 
ملختلف املراجعني والقضايا 

املختلفة.
وأيضا التزم موظفو وزارة 
األوقاف بالدوام منذ ساعات 
الصبــاح األولى ولم تشــهد 
حاالت الغيــاب اال اإلعفاءات 

وفق القانون.
«التربية»

وباشرت قطاعات وزارة 
التربية ومناطقها التعليمية 
املختلفــة دوامهــا كاملعتــاد 
أمــس خاصة وانها تســتعد 
الدراسية  الفترة  الختبارات 
االولــى لطلبة الصف الثاني 
عشــر والتي ســتنطلق غدا 

األربعاء.
وكشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان نسبة 
الدوام كانت عادية ولم تسجل 
اي حــاالت خارجــة األمــر 
الطبيعي، مشيرة الى التزام 
بالدوام باســتثناء  املوظفني 

وأكدت مصادر في الوزارة 
لـــ «األنبــاء» ان املوظفــني 
واملوظفــات حرصــوا علــى 
التواجــد في مكاتبهم ســواء 
داخــل الــوزارة او خارجهــا 
فــي مواقع العمل واملنشــآت 

األخرى.
«السكنية» 

ورصدت مصادر لـ «األنباء» 
تواجد موظفي املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بشكل كثيف 
أمس في مواقع عملهم، الفتة 
الــى اكتمال العدد في مواقف 
السيارات اخلاصة باملؤسسة. 

«التجارة» 

التجــارة  وزارة  وفــي 

احملددة، معلنني بدء العام 
اجلديد بهمة ونشاط، كما 
حرص املوظفون في باقي 
املقرات التابعة للوزارة على 

االنتظام في دواماتهم. 
جامعة الكويت 

عــاد موظفــو جامعــة 
الكويت للدوام صباح امس 
بكل مواقع اجلامعة ومختلف 
ادارتهــا واقســامها بعــد 
انقضاء عطلة راس السنة 
امليالدية، كما داوم الطلبة 
الذين لديهم اختبارات خالل 
الفترة وخــالل جولة  تلك 
«األنباء» في اروقة جامعة 
الكويت الحظنا التزاما من 
املوظفني بالتواجد في مواقع 

عملهم. 
كما قام عدد من الطلبة 
باستكمال جداولهم الدراسية 
في عمادة القبول والتسجيل 
خالل تواجد القائم بأعمال 
عميــد القبول والتســجيل 
د.عبداهللا الهاجري والقائم 
بأعمال مديرة القبول سمر 
العوضي في صالة «زين» 
للــرد علــى استفســارات 
الراغبــني بااللتحــاق فــي 
الكويــت، حيــث  جامعــة 
تستمر فتره تقدمي طلبات 
االلتحاق بالفصل الدراسي 
الثانــي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتــى 
٢٠٢٣/١/١٠ على موقع عمادة 

القبول والتسجيل.

والصناعة انتظم املوظفون 
فــي أعمالهــم وتواجدوا في 
مكاتبهــم أمــس باســتثناء 
املوظفني املتمتعني بإجازات 
خالل هــذه الفترة بالتزامن 

مع عطلة املدارس.
وأشارت مصادر لـ«األنباء» 
ان معظم املراجعني اصبحوا 
ينفذون معامالتهم من خالل 
املوقــع االلكتروني للوزارة 
نتيجة التطور التكنولوجي 

الذي شهدته مؤخرا.
«اإلعالم»

اإلعــالم  وزارة  وفــي 
أيضــا تواجــد موظفوهــا 
صبــاح أمس امــام بصمة 
احلضــور فــي املواعيــد 

املوظفون في مختلف الوزارات حرصوا على التواجد على رأس أعمالهم باستثناء املتمتعني بإجازات رسمية

«اإلعالم»..التزام بالدوام

موظفة خالل التبصيم في «السكنية» عدد من موظفي «التجارة» أمام جهاز البصمة صباح أمس

صورة ارشيفية للمراجعني في مجمع الوزارات

من يتمتع بإجازة.
«الكهرباء»

 وفــي «الكهربــاء» قالت 
مصــادر مطلعــة إن موظفي 
الــوزارة عــادوا أمــس الــى 
مكاتبهــم بعــد إجــازة رأس 
السنة، الفتة الى ان الغيابات 
في الوزارة جميعها بإجازات 
رســمية للموظفني ونســبة 

املداومني فاقت الـ ٩٠٪.
املراجعــني قالــت  وعــن 
اعــداد  املصــادر إن تراجــع 
املراجعــني يعــود للخدمات 
التــي تقدمهــا  االلكترونيــة 
منصاتهــا  عبــر  الــوزارة 
الرســمية وتطبيق «ســهل» 
والتــي تزيد علــى ٤٥ خدمة 
متنوعة من مختلف القطاعات 
في الوزارة مما ساهم بتقليل 
عدد املراجعني ألكثر من ٧٥٪.

«الصحة»

أيضا كانت وزارة الصحة 
أمس على موعد مع اقبال من 
املراجعــني مع تواجــد كامل 
للموظفــني، والذين بدورهم 
معامــالت  بإنهــاء  قامــوا 

املراجعني.
«األشغال»

كما تواجد موظفو وزارة 
االشغال العامة صباح أمس 
أمــام أجهزة بصمة احلضور 
في أول يوم دوام بعد العطلة.

«البلدية»: إزالة ١٥ إعالنًا 
عشوائيًا وحترير ٤ مخالفات 

في «مبارك الكبير»

كشــفت إدارة العالقــات العامة في البلديــة عن قيام فريق 
الطوارئ بفــرع بلدية مبارك الكبير بتكثيف جوالته امليدانية 
بجميع مناطق احملافظة على احملالت التجارية واألسواق املركزية 
واجلمعيات التعاونية ورصد القســائم املخالفة الشــتراطات 
البلدية والتعديات على أمالك الدولة فضال عن رصد اإلعالنات 

العشوائية في الشوارع وامليادين وإزالتها.
وفي هذا الســياق، أكد رئيس فريق الطــوارئ بفرع بلدية 
احملافظــة ناصر الهاجري حرص الفريــق الرقابي على التأكد 
مــن التزام احملــالت التجارية وأصحاب العقارات والشــركات 
بالشــروط والضوابط املعمول بها في البلدية، مشــيرا إلى أن 
اجلوالت امليدانية التي مت تنفيذها أسفرت عن حترير ٤ مخالفات 
تنوعت بني عدم جتديــد رخصة إعالن، واقامة إعالن تعريفي 
دون احلصــول على ترخيص من قبــل البلدية، باإلضافة إلى 
توجيــه ٦ إنذارات لتعديات علــى أمالك الدولة وطلب إحضار 
التراخيص واملرفقات اخلاصة بالبلدية بعد الكشف عن ٧٥ محال 
مبنطقة غرب ابوفطيرة احلرفية، القرين، القصور، الشــريط 
الســاحلي، ضاحية صباح السالم باالضافة الى إزالة ١٥ إعالنا 

عشوائيا مخالفا مبختلف األحجام.
ودعــا الهاجري أصحاب العقارات واحملــالت التجارية الى 
االلتــزام بالقوانــني واألنظمــة املعمول بها فــي البلدية جتنبا 
للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ 

جميع اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.

حترير إحدى املخالفات


