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نعلم ويعلم اجلميع أنكم حتبون وطنكم وحتبون الش����عب 
الكويتي وتعملون جاهدين من اجلهم وفاء بالقسم الذي أقسمتموه 
أمام صاحب السمو األمير، وأمام الشعب، وهذا الشيء ال يختلف 

عليه أحد.
ولكن في الفترة األخيرة نالحظ احلدة في الطرح والتعصب 
في استخدام األدوات الدستورية وطرح أسئلة من كل النواب إلى 
كل الوزراء، كما أننا لم جند وزيرا يتفق عليه اجلميع ويشيدون 
بعمله، إلى متى ستستمر هذه األوضاع وعدم التوافق، والتهديد 
باستجواب رئيس الوزراء والوزراء والعودة إلى املربع األول؟

إخواني النواب، مل����اذا ال يكون هناك اجتماع بني كل أعضاء 
املجلس وبكل أطيافه ويس����تمر االجتماع إلى أن تتفقوا جميعا 
ويتنازل البعض عن بعض املطالب وتضعوا أولوياتكم في ورقة 
عمل حتدد فيها األه����داف واملطالبات خالل فترة زمنية محددة 
تقدم إلى احلكومة لتقوم بعملها بعيدا عن التهديد والوعيد لنرى 
مدى جديتها في العمل واإلجناز ويرى الش����عب من املتس����بب 

الرئيسي في التأزمي؟
لقد تأخرت الكويت كثيرا عن الركب والتقدم ولذلك نرى بعض 
القيادي����ني والكتاب يضعون اللوم على النواب والدميوقراطية 

في تعطيل التنمية وتأخير املشاريع احليوية؟
أما رئيس املجلس فقد قاد الدفة في ظروف صعبة واستطاع 
من خ����الل هدوئه وحكمته أن يصل بنا إل����ى بر األمان ونقول 
ل����ه اننا نثق بقدراتك اجلبارة، ونعلم جيدا مدى اإلحباط الذي 
يعيش����ه املجلس، لذا فنحن نطالبك باملزيد من اجلهد لتحقيق 

أمنيات الوطن واملواطنني.
إخواني النواب لن نيأس من روح اهلل، ونس����أله تعالى أن 
يؤلف ب����ني قلوبكم ويجمعكم على مصلحة الوطن واملواطنني. 
وفى النهاية أمتنى أن تكون الرس����الة وصلت، ولكم كل احلب 

والتقدير واالحترام؟

النائب اللبناني وليد جنب���الط، حيرتنا معك وجعلت لبنان 
يعيش على صفيح س���اخن ألكثر من مرة، وصرنا ال نعرف من 
أنت وماذا تريد وإلى أين تود الذهاب باملشهد السياسي في لبنان؟ 
فتارة أنت القيادي األبرز لتش���كيل حتال���ف 14 آذار بعد اغتيال 
الشهيد رفيق احلريري وكنت أكثر ملكية من امللك نفسه، واليوم 
يبدو أنك ستلعب نفس الدور لتفكيك هذا احللف عندما أعلنت أن 
حتالفك مع قوى األكثرية كان بحكم الضرورة ويجب أال يستمر. 
ألبت الشعب اللبناني والقيادات العربية، وكنت تصول وتتجول 
ب���ني العواصم العربية والعاملية من أجل الضغط على حزب اهلل 
وس���الح املقاومة، الذي كان يشكل خطرا على لبنان ويجعل من 
قرار الس���لم واحلرب بيد حزب اهلل، وفيما بعد تكتش���ف أهمية 
هذا السالح، وتدعو بالنظر من خالل العني الثانية إلى اخلروقات 
اإلسرائيلية في لبنان وإلى عدم التحول كحرس حلدود إسرائيل. 
حرضت على س���ورية ووصفتها بأنها السبب في كل ما يدور في 
لبن���ان، حملت غير مرة -وأنت تق���ود 14 آذار � الى أن حزب اهلل 
وس���ورية كانا وراء اغتيال احلريري وغيره. واليوم تخطب ود 
سورية، وتصف تقرير »ديرشبيغل« الذي اتهم حزب اهلل باغتيال 
الرئيس احلريري بأنه مشروع فتنة. وال نعلم أين ذهبت الفتنة 
الت���ي كادت أن تودي بلبنان مرة أخرى إلى حرب أهلية في مايو 
من العام املاضي، وال ندري من كان وراء إشعال تلك الشرارة بني 
املواالة التي شكلتها واملعارضة التي اتهمتها يا سيد جنبالط، قبل 
تلك الفتنة كنت تقف ضد طلب املعارضة للثلث الضامن وتصرح 

دومنا تردد وبكل ثقة بأن ذلك سيكون على جثثكم. 
نعم يا سيد وليد، الثلث الضامن حتقق بعد أن توسط حكماء 
العرب بينكم وبني املعارضة ولكنه أتى ولألسف على جثث الشعب 
اللبناني املسكني. هذا الش���عب الذي قدم الدماء تلو الدماء ليس 
ألجل الدفاع عن ترابه، ولكن بسبب احلروب األهلية التي أشعلتها 
األحزاب والقوى التي تقودونها يا سيد وليد. ذهبت إلى واشنطن 
لتلتقي بالنخب السياسية وتلقي احملاضرات مؤلبا على حزب اهلل 
وس���ورية، واليوم تعترف بأن تلك الزيارة كانت نقطة سوداء. 
لعلك كنت محقا بأنها كانت نقطة سوداء عندما صرحت بأن هدف 
زيارتك جللب دعم عسكري وسياسي ضد االحتالل السوري غير 
املباشر للبنان. واليوم بعد أن تأكدت من أن الواليات املتحدة لن 
تكرر مغامراتها في املنطق���ة، انتبهت وأيقنت بأن عهد الوصاية 
السورية قد ولى وأن اجليش السوري قد انسحب، وصرت تخاطب 
شركاءك في املواالة وتدعوهم إلى عالقات مميزة مع دمشق وعدم 
الب���كاء على األطالل. تلك األطالل الت���ي خلفتها احلرب املجنونة 
اخلاسرة التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006، وجعلتها 
املقاوم���ة اللبنانية جتر أذيال اخليبة. أظنك نس���يت دعوتك إلى 
فرض رقابة دولية على احلدود الس���ورية اللبنانية ملنع تهريب 
األسلحة واألموال، ونسيت االتهامات بقيامك بلعب أدوار سلبية 

-وآخرين في املواالة � أثناء تلك احلرب املشؤومة. 
سيد وليد، ال نعرف ما هدفك من التصريحات األخيرة، هل هو 
اعتراف وإدانة للذات؟ أم رغبة في خلط األوراق مرة أخرى؟ تركت 
حتالفك مع قوى األكثرية وأنت تعلم وعلى يقني بأن املعارضة لن 
ترحب بك وتس���تقبلك استقبال األبطال، فصرحت بعد ذلك بأنك 
ستنضم إلى جانب رئيس اجلمهورية. اهلل وحده يعلم ما الصيغة 
اجلديدة التي تسعى لها؟ لذا ندعو اهلل أن يلطف بالشعب اللبناني 
من نوعية التحالف اجلديد الذي س���تعلن عنه، هذا الشعب الذي 
ص���ار يجهل من قتله؟ ولم مت اغتيال وطنهم اجلميل مرات عدة؟ 
وأين س���ينتهي مصيرهم ومصير لبنان على ضوء تصريحاتك 

الغريبة؟!
abz973@hotmail.com

عندما دخلت ه���ذا املكان منذ أيام لم 
أكن أتصور أنه تابع لوزارة الصحة وأننا 
في ع���ام 2009 ولم أكن أصدق إال عندما 
شاهدت بعيني الفوضى بجميع أشكالها 
وأطيافها... ابتسم أنت في إدارة العالج 

باخلارج.
تخي���ل أن املعامالت التي حتتاج إلى 
توقيع مدير إدارة العالج باخلارج تتوقف 
ألن املدير في إجازة وقس على ذلك إن كانت 
حالة املريض حرجة وتتطلب السرعة في 
ابتعاثه إلى اخلارج، والالفت في هذا األمر 
أن السكرتيرة تقدم له العذر قائلة »كلها 
4 أي���ام« وال يوجد من ينوب عنه خالل 
هذه األيام »صحيح النار ما حترق إال رجل 
واطيها«، هل هذا يصح أن يحدث في إدارة 

حساسة تهتم بصحة املواطنني؟
ما هي إال حلظات حتى أخذت أجتول في 
هذا املبنى املخزي الذي إن دل فإمنا يدل 
على ترد في اإلدارة والتنسيق واملتابعة في 
وزارة الصحة وترك احلبل على الغارب، 
فمراجع يبحث عن ملفات أقربائه املرضى، 
ومراجع آخر ميسك ملفه بيده من غرفة 
إلى غرفة، ناهيك عن عدم وجود تنظيم 
في مقابلة املسؤول وإذا أردت ذلك فعليك 
أن تنتظر بالس���اعات، وكله داخل على 

بعضه.
لم تنته املعاناة عند هذا احلد بل مقابلة 
مسؤول أقل درجة من املدير حتتاج إلى 
انتظار ساعة أو أكثر وإذا حالفك احلظ 
ومتت املقابلة وجدته يتحدث بالتلفون 
يستقبل كلمات الثناء والشكر خلدمة أحد 
أصدقاء محدثه، وكما سمعت »هذا ولدنا 
ما يحتاج توصون عليه« غير مهتم مبن 
حوله من املراجعني أو مراعاة مشاعرهم 

ولو باخلطأ.
إدارة الع���الج باخلارج تفتقر إلى كل 
شيء حتى أبس���ط األمور وال يوجد بها 
شيء نثني عليه، فإن كان هناك من يضع 
اللوم على أعضاء مجلس األمة ملساعدتهم 
لبعض املراجعني أو املرضى فأعتقد أن 
اللوم كله يجب أن يقع على هذه اإلدارة 
وعلى اللجنة العليا للعالج باخلارج وعلى 
رئيس���ها الذي لم يفك���ر يوما في وضع 
آلية لتنظيم ه���ذه اإلدارة التي اصبحت 
فوضى على فوضى، ول���م يعر اهتماما 
ملالحظات وشكاوى املراجعني التي ظهرت 
على السطح دون حل، ولو كنت مسؤوال 
ألحلت كل من في هذه اإلدارة إلى التحقيق 
وس���ألتهم عن سبب سوء اإلدارة، وهذه 
الفوضى التي لم نش���اهدها في حياتنا 

حتى ولو في األحالم.
ان ق���رار وزير الصح���ة األخير بحل 
اللجن���ة العليا للع���الج باخلارج ما هو 
إالبداية تصحيح خلطأ أضر باملرضى وما 
نتمناه من الوزير أن يستبدل مسؤولي 
إدارة العالج باخلارج بناس آخرين وذلك 
م���ن باب التطوير والتغيير وال نريد أن 
يقتصر عمل الوزير على هذا فقط، بل أن 
يلتفت إلى بعض املكاتب الصحية التي 
دائما ما نسمع عن سوء معامالتهم ألقارب 
املرضى وإذا أراد فسنزوده بأسماء تلك 

املكاتب الصحية.
adel_al_otaibi@hotmail.com

فوضى على فوضى

عادل غنام العتيبي

عكس السير
عقد وزير األش���غال العامة 
البلدية  ووزير الدولة لشؤون 
د.فاضل صفر مؤمترا صحافيا 
مبناس���بة توقيع مجموعة من 
العق���ود، وق���د مت اإلعالن عن 
مجموع���ة كبيرة م���ن العقود 
واملشاريع الكبيرة، وقال الوزير 
إن هناك 51 مشروعا تصل القيمة 
اإلجمالية الى نحو مليار دينار 

كويتي، وأضاف أن »البلدية لديها أكثر من 40 مشروعا مع 
القطاع اخلاص، منها 18 مش���روعا مت تنفيذها و4 مشاريع 
أخرى في انتظار التوقيع، وهناك مشروع مت إلغاؤه ألسباب 

كثيرة، و4 مشاريع حتت التصميم«.
والعقود واالتفاقيات التي مت التوقيع عليها هي 5 عقود، 
اتفاقية اإلش���راف على تنفيذ أعمال حتسني شبكة املجاري 
بالكويت، واملرحلة العاشرة من منطقة بيان، باإلضافة إلى 
اتفاقية الدراسة والتصميم واإلشراف على مشروع االستفادة 
من املياه املعاجلة ف���ي الزراعة التجميلية، وعقود صيانة 

ملجموعة من املدارس في مختلف املناطق بالكويت.
هذا باإلضافة الى ما أفاد به الوكيل املساعد لقطاع املشاريع 
اإلنشائية، من أن هناك 109 مشاريع، وقال »تقديراتنا لقيمة 
هذه املش���اريع تصل إلى 3 مليارات دينار، وهذه املشاريع 

نصفها يخص وزارة الصحة«.

حسنا فعل د.فاضل صفر 
عندما عقد هذا املؤمتر الصحافي 
الذي نتمن���ى أن يكون نقطة 
انطالق لهذه املشاريع العمالقة، 
ومث���ل هذا املؤمت���ر مهم جدا 
لتوضيح وبيان ما يدور داخل 
أروقة الوزارة، ويبرز املشاريع 
وفي أي مرحلة موجودة وبكل 
شفافية وهذه خطوة تستحق 

اإلشادة والتقدير.
ماذا لو قام كل وزير، وعقد مثل هذه املؤمترات الصحافية 
مع بداية كل ش���هر على األقل؟. وذلك بهدف تسويق وبيان 
اإلجنازات واملشاريع داخل الوزارة، والوقوف على أسباب 
تعطل أو تأخر هذه املش���اريع، وما اذا كان هناك تأخير في 
تنفيذه���ا، والذهاب إلى مجلس األمة واجللوس مع اللجان 
املتخصصة، ودعوة النواب حلضور هذه االجتماعات، حتى 

يزول اللبس املوجود لدى البعض من هذه املشاريع.
وأعجبني كثيرا الس���ؤال املوجه من النائب عبدالرحمن 
العنجري عن سبب التأخر في تنفيذ مشروع مترو األنفاق 
أو س���كك احلديد، وتخيل لو أن األس���ئلة البرملانية والتي 
س���تصل إلى 1000 سؤال وخالل أقل من 3 أشهر، كانت بهذا 

املستوى، كيف سيكون حالنا؟
akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

د.فاضل صفر.. 
تحت المجهر

وجهة نظر

همالن عبداهلل الهمالن

رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس األمة

في الميزان

عدنان فالح الشمري

ماذا يريد 
وليد جنبالط؟!

إشراقة

مع اقتراب هالل ش���هر رمضان تبدأ معركة وشعارات 
القنوات الفضائية تتنافس وتبحث كل قناة عن التميز وتقدمي 
كل ما لديها للخروج بصورة متميزة ترضي املشاهدين، 
ومعظم هذه القنوات بدأت االستعدادات حلمالتها الترويجية 

لبرامجها في شهر العبادة.
من األولى أن يكون هذا الش���هر الفضيل موعدا جلمع 
املشاهدين وحشد اجلماهير للفضيلة والطاعة والعبادة 
التي ينتظرها املسلمون في كل عام، ولكن هذه الفضائيات 
ال تنشط برامجها البذيئة وعرض الفحش واألعمال الهابطة 
على شاش���اتها إال في رمضان، ويتم التنس���يق واإلعداد 
والتخطيط من أجل التنافس على كسب اجلمهور، وتوسيع 

دائرة املشاهدين، وجذب املعلنني في هذا الشهر.
لقد كان الناس في السابق يتزودون بالعلم واالجتهاد 
والتفرغ للصالة وقراءة القرآن، ولكن لألسف جاءهم اإلعالم 

الذي يشغل املسلمني عن الطاعة والعبادة.
نحن ال نظلم اإلعالم، ولكن للقمر جانبني مضيء ومظلم، 
وعلينا أن نوجه إلى املواطنني اإلعالم الراقي، وخاصة في 
رمضان، الذي يوجه الناس وينفعهم ويصلحهم ويحمل 

رسائل تفقيهية للناس بأمور دينهم.
والسؤال الذي يشغل ذهني ملاذا تكثر األعمال الهابطة 

في رمضان؟ ليس له إجابة.
بهذه املناسبة نتمنى حلملة »كوغر« التوعوية النجاح 
في مكافحة بث األعمال الهابطة التي تسيء للثقافة والتراث 
اخلليجي، وأيضا تس���يء للقيم والعادات والتقاليد التي 
جبل عليها املجتمع اخلليجي، خاصة أن احلملة ال تشمل 
الكويت ولكن كم���ا أوضح رئيس حملة »كوغر« لتعظيم 
شهر رمضان املبارك د.مناور الراجحي، أن احلملة ستكون 

بتعاون مع دول اخلليج كافة. 
أخيرا وليس آخرا، يجب على وسائل اإلعالم في شهر 
رمضان أن يكون دورها رفع مستوى الوعي الثقافي الديني 
لدى املجتمع بتقدمي وتكثي���ف البرامج الدينية واألعمال 

التي حتافظ على القيم واملبادئ األخالقية.
> > >

بعد الفاصل: نأمل أن تبصر اللجنة الرباعية حلل املشكلة 
اإلسكانية، والتي حتدث عنها مصدر حكومي ل� »األنباء« 
منذ أيام، النور بأسرع وقت وتكون جلنة جادة حلل األزمة 

اإلسكانية التي أصبحت أزمة الكويتيني.
ونتمن���ى أن تك���ون نهاية اللجنة مع نهاية املش���كلة 

اإلسكانية.
 »حف���ظ اهلل الكوي���ت واميره���ا وش���عبها م���ن كل 

مكروه«.
alsuwaifan@hotmail.com 

خطت الكويت خطوة لألمام ممسكة بزمام 
املبادرة بتوعية وحماية املجتمع ولو بالقانون 
بأهمية الفحص اإللزامي لنواة املجتمع األولى 
ونعني بها املقبلني على الزواج من اجلنسني، 
وألن اهلل قد امنت على عباده بوجود الوسائل 
الطبية العلمية التي تساعدهم على كشف كوامن 
ما يحويه اجلسم من جينات وخصائص تتوافق 
مع ما يناسبها في كال الطرفني، ولكنها تنقلب إلى 
ألغام سرعان ما تنفجر مع أول صيحة ملولودهما 
إذا تعارضت فصيلة دم الوالدين احلبيبني ألنهما 

سيرزقان بطفل مصاب مبرض ما.
وأس���وق هنا قصة تعتبر مأساة حقيقية 
لعائلتني كرميتني، حيث هناك شقيقان متزوجان 
من شقيقتني، ومأساتهم هي إصابة طفلني من 
كلتا األسرتني بسرطان الدم � أعاذنا اهلل وإياكم 
منه � وأسأل اهلل العظيم أن يلهم هاتني األسرتني 
الصبر والثبات، وهم يكاب���دون ذبول فلذتي 
أكباده���م أمام نواظرهم، وألن كل يوم مير من 
حياة هذي���ن الولدين تقابله حرقة ولوعة من 
قبل والديهما، ألن احلب لهما يزداد مع ازدياد 
املرض، والعبرات أصدق من العبارات، والسبب 
زواج األقارب مع أنني استلطف هذا النوع من 
الزواج. ولكن في املقابل نرجو من القائمني على 
هذا البرنامج الوطني احلرص على خصوصية 
هذا النوع من النتائج بسبب اتصالها مبستقبل 
زواج كال الطرفني، ومن املعلوم أن عامة الناس 
ليسوا على اطالع مبدلوالت نتائج هذه التحاليل، 
فاحلذر احلذر من كش���ف أو تس���هيل وصول 
ه���ذه املعلومات لكل من ه���ب ودب، والبد من 
عمل قاعدة معلومات تزيد أهمية حمايتها عن 
أسرارنا العسكرية املفضوحة أصال، ألن هذه 
املعلومات الطبية مؤشر بياني على صحة املجتمع 
ومدى تغير ظروفه الصحية على مرور السنني 

مستقبال.
بقعة ضوء: »املزوج بالس���ما« كلمة جميلة 
يسمعها كل من تبحث عن عروس من الوالدات 
واجل���دات وتعني أن الزواج مق���در ومكتوب 
إذا أخذنا باألس���باب وأنصح املعاريس بصالة 
االستخارة عامة وللزواج خاصة، فما خاب من 
اس���تخار اخلالق وشاور املخلوقني. وباملبارك 

مقدما للعروسني.
Abuomar02@hotmail.com

خالد جمال السويفان

»كوغر« واإلعالم 
في رمضان

فاصل
عبداهلل الشنفا

فحص الزواج 
ومآسي الوالدين

من هنا وهناك


