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أوال نتقدم بخالص العزاء ألهالي اجلهراء 
على وفاة عدد كبير من النساء واألطفال في 
خيمة العرس التي نصبت لألفراح ولكنها 
حتولت إلى فرن وقضت على أعداد كبيرة 
من احلاضرين. السؤال هو: ملاذا بعد هذه 
الفاجعة قامت الدنيا ولم تقعد حتى اآلن؟ 
اجلميع متهمون بدءا من املرأة احلاقدة التي 
أرادت االنتقام من زوجها دون وازع أخالقي أو 
إنساني، وأصحاب اخليمة الذين باعوها دون 
وجود وسائل السالمة فيها. وكان على األقل 
يجب أن يطلب من أصحاب اخليام املصنعة 
واملس����توردة أن يكون قماش اخليمة ضد 
احلريق وهو موجود ومتوافر في األسواق، 
حتى ال حتترق اخليمة باألس����لوب الذي 
حدث. والسؤال أين كانت البلدية وأين كانت 
املطافئ؟ وملاذا نسمح أصال بنصب خيام في 
الساحات الداخلية؟ وكان على رجال املطافئ 
رغم جهودهم اجلبارة في إطفاء احلريق، 
اإلصرار على عدم السماح بإقامة هذه اخليمة 
القابلة لالشتعال كنوع من الوقاية. وملاذا 
لم يشترطوا على ناصب اخليمة تخصيص 
مكان خارج اخليمة ألي شيء يتعلق بالنار، 
كما أنه من املستحس����ن أال نتباهى بأواني 
البخ����ور الكبيرة التي تكون دائما في مثل 
هذه اخليمة. ويكفي عطر النساء اللواتي 
يس����تخدمن أفضل أنواع العطور لتطييب 

اجلو بالروائح العطرية.
أين كانت وزارة التجارة وملاذا لم تضع 
مواصفات ملثل هذه اخليام كما هو متبع في 
هذه احلاالت ملا يستورده الناس من اخلارج؟ 
وأين كانت وزارة الداخلية وكيف مت السماح 
للناس بأن يغلقوا الشوارع حتت عذر منع 
الرجال من الوصول إلى اخليام التي فيها 
نساء، بل على العكس من ذلك، ف إني اعتقد 
أنه في أي مكان تقام فيه احتفاالت ويجتمع 
الناس يجب أن يأخذوا التراخيص الالزمة 
وأن يتواجد ممثل����ون من وزارة الداخلية 
واملطاف����ئ، وأين كانت جلنة إزالة التعدي 

على أمالك الدولة؟!
هل صراخ وتهديد بعض أعضاء مجلس 
األمة أخافهم وأصبحوا عاجزين عن القيام 
بإزالة كل مخالفة غير مرخصة أسوة بالعمود 
الوحيد الذي كان يحمل مظلة السيارات أمام 
منزل����ي؟ وهددوا بإزالة هذا العمود وقمت 
بذلك فورا مع أنني قبل ثالثني س����نة كنت 
قد تقدمت بطلب رخصة من البلدية وقالوا 
ال مان����ع من إقامة ه����ذا العمود على أمالك 
الدول����ة، ألن باقي املظل����ة معلقة من دون 

اعمدة حتملها.
نعم أعتقد، أنني أفرض شروطا طويلة، 
ونسيت وزارة الصحة على الرغم من أنه 
ال دور لها إال في اإلنقاذ وإسعاف املصابني 
وعالجهم في مثل هذه األحداث، لذلك أعتقد 
أن ما يجب أن نفكر فيه بجدية ونحن في 
هذا احلماس واحلزن على املأساة حاليا أن 
نشدد على جميع وسائل الرقابة والتراخيص 
ألي أنشطة تقام وأال يكون ذلك قرب املنازل 
بل بعيد في ساحات تخصص لذلك الغرض 
وأن يكون الوصول إليها سهال حتى ال حتدث 
مثل ه����ذه الكوارث. ال تتهاونوا يا إخوان، 
واتخذوا جميع وس����ائل احلماية والوقاية 
قبل وقوع الكوارث، ورغم إمياني بالقائمني 
على اخلطوط اجلوية الكويتية، أخشى أن 
تكون الكارث����ة القادمة هي إحدى طائرات 
اخلطوط الكويتية التي حملت علم الكويت 
حول العالم، وكانت من أحس����ن الشركات 
انضباطا في املواعيد وصيانة لطائراتها. 
ولكن أصبح����ت اآلن مقيدة وعاجزة ألنها 
بسبب اخلالفات بني مجلس األمة واحلكومة 
حول خصخصة هذه الش����ركة قد حرمت 
الشركة من أي تطور وجتديد ألسطولها. 
ومن دون ذلك في نظري ال اعتقد أن يأمن 
اإلنس����ان على استعمال الطائرة الكويتية 
حت����ى يأتي الفرج. وأرج����و أال يكون ذلك 
بع����د كارثة جديدة ال س����مح اهلل. تعلموا 
من ه����ذه الكارثة ال����دروس وكونوا على 
مستوى املسؤولية، كما أرجو أال يكون هذا 
احلادث مجاال للمزايدة من أعضاء مجلس 
األمة، وصحافتنا التي أصبحت تصرخ من 
دون حدود وحت����اول اإلثارة في مثل هذه 
الك����وارث. واتركوا احلكومة تعمل بحرية 
في تغيير الكثير من األنشطة التي تهدف 
إلى خير وسعادة أهل الكويت، ويكفي أن 
نرى صاحب السمو األمير متجاوبا مع هذه 
الكارثة بضميره احلي وباحملبة وبذل كل 
ما لديه ملس����اعدة أهالي املتوفني بتخفيف 

جزء من آالمهم.
وأرجو أن تبقى احلكومة وباس����تمرار 
بهذه الروح التي أظهرها صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل وأن 
تكون على مستوى املسؤولية. ورحم اهلل 
شهداء احلادث وأسكنهم فسيح جناته وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

توال���ى عدد كبير من الوزراء على حقيبة 
وزارة الصحة عل���ى فترات قصيرة متتالية 
ولذل���ك كان من الصع���ب اإلصالح وتطوير 
اخلدمات الصحية لي���س لعدم اهلية هؤالء 
الوزراء ولك���ن لقصر الوقت الذي قضاه كل 
منهم على رأس هذه الوزارة، وألن معظمهم من 
غير األطباء مما يتطلب مكثهم فترات طويلة 
حتى يستطيعوا التعرف على الوزارة بجميع 
إمكاناتها ومعرفة مواطن اخللل إلصالحها، 
السيما مبساعدة املسؤولني في الوزارة وعدم 

االنخداع ببعض اآلراء املضللة.
وال شك أن اختيار د.هالل الساير لوزارة 
الصحة له األثر الكبير الذي يلمسه اجلميع 
في الوقت احلاضر في توجه وزارة الصحة 
إلى إصالح مواضع اخللل وتعديل وترتيب 
األمور وإعادتها الى نصابه���ا، وكان الدليل 
واضحا عندما حدث���ت كارثة اجلهراء، رحم 
اهلل املوتى في هذه الكارثة الفريدة من نوعها 
واجلديدة على مجتمعاتنا اإلسالمية، وندعو 
بالش���فاء العاجل للمصابني، إذ كان الوزير 
د.هالل الس���اير من أوائل الذين تواجدوا في 
ساحة احلدث وكان متابعا حلاالت املصابني 
في هذه الفاجعة وتعليماته اليومية للعناية 
باملصابني وتوفير أفضل س���بل العالج لهم، 
وطلب إحضار عدد من املتخصصني من الدول 
املتقدمة للمساعدة في عالج املصابني، وهذا كان 
دليال واضحا على تفانيه في عمله وحرصه 
على مصلحة الوطن بالدرجة األولى. وال يخفى 
علينا مرض انفلون���زا اخلنازير والذي بدأ 
باالنتشار قبل توليه حقيبة الوزارة وحرصه 
على الش���فافية في اإلفصاح عن املعلومات 
وعن املصابني وطرق الوقاية وحرصه على 
توعية املواطنني واملقيمني بأخطار هذا املرض، 
واليزال يبذل قصارى جهده لتوفير العالج 
واللقاح الالزم طبقا لتعليمات منظمة الصحة 
العاملية ومركز الوقاية من األمراض بالواليات 
املتحدة األميركية. إنه أثبت بالفعل أنه الرجل 
املناسب في املكان املناسب ولكن هل يستطيع 
منفردا القضاء على كل ما ميكن أن يس���يء 
للخدمات الصحية أو مينع تطويرها؟ البد من 
تعاون اجلميع سواء من العاملني بالوزارة أو 
من خارجه���ا، وكذلك تعاون زمالئه معه من 
وزراء أو اعضاء مجلس امة، و»ربع تعاونوا 

ما ذلوا«.
فلنعمل معا ولنتكاتف للنهوض باخلدمات 
الصحي���ة ولنحارب كل من يحاول ان يعبث 
بهذه اخلدمات ملصاحل���ه اخلاصة ولنكافح 
جميع أوجه الفساد والتراجع باخلدمات ألننا 
ف���ي النهاية نعمل من أج���ل مصلحة وطننا 
الغالي ونحافظ على سمعته وسمعة وزارة 
الصح���ة في الداخل واخل���ارج وأمام جميع 
احملافل الدولية، أقولها بأعلى صوت: نعم.. 
الدكتور هالل الساير هو الرجل املناسب في 
املكان املناس���ب وهو الرجل الذي عرف عنه 
انه وطني مبعنى الكلمة والذي يسعى دائما 
إلحقاق احلق والقضاء على الباطل فليسدد 

اهلل خطاه في مسيرة اخلير.

نبارك لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد بحلول شهر 
رمضان املبارك، كما نهنئ بقدومه عموم ش���عب الكويت 
وحكومته وجميع أعضاء مجلسي األمة والبلدي، ونرفع 
أيادينا بهذا الشهر الفضيل داعني اهلل أن يبرد على قلوب 
أهالي موت���ى حريق اجلهراء ويرحمهم ويجعل قبور من 
قضوا في تلك املأساة بردا وسالما وحتت رحمة اهلل وفي 
ظله، اللهم آمني. نتطرق إلى اجتماع صاحب السمو األمير 
برؤساء حترير الصحف، حيث ميكن وصف عنوان ذلك 
اللقاء بأنه عتب الوالد احملب لوحدة هذا الوطن واملشفق 
على وحدته من براثن الطائفية ومستنقع الشللية وشق 
الوحدة الوطنية من خالل إثارة النعرات الطائفية، األمر 
الذي استدعى من سموه أن يحذر من شق الصف من خالل 
هذه اآلفة، وحذر سموه من أنه في حالة التمادي واإلسفاف 
بهذه األمور ستكون العواقب وخيمة منها حل مجلس األمة 
وتعليق الدستور وإعالن األحكام العرفية. ونقول لسموه 
إن صوت���ك وأمرك وصل إلى عامة الش���عب ومن يخصه 
هذا التحذير، إال أن صوت العقل لم يصل لبعض القنوات 
اإلعالمية املرئية الرخيصة والتي لم تفهم رسالة صاحب 
السمو األمير وأن الهدف من هذا االجتماع ليس الصحف 
فقط، بل هو أعم وأش���مل ويخص أيضا كل وسيلة إعالم 
مسموعة كانت أم مقروءة أو مرئية، وبالرغم من ذلك هناك 
قناة حتاول التطاول على رموز العمل السياسي والوطني 
وعلى أعضاء السلطة التشريعية والذين لهم دور كبير في 
احلفاظ على املكتسبات الدستورية أمثال د.أحمد اخلطيب 
والنواب أحمد السعدون ود.فيصل املسلم ومسلم البراك، 
ونقول لهم نعم صوتكم الفاسد وصل ورسالتكم البغيضة 
مت فهمها وقراءتها من عموم ش���عب الكويت الواعي ملثل 
هذه األم���ور والذي مييز اخلبيث م���ن الطيب ومن وراء 
هذه القناة والتي هي وبأفعالها ومبموليها تشق الوحدة 
الوطنية وتهمش دور املؤسس���ات الدستورية والوطنية 
ليكون هدفها من ذلك وبدعم من س���اداتهم خلق نوع من 
التشكيك والتقليل من أهمية وهيبة مجلس األمة، ونقول 

لهم كفاكم عبثا بدولتكم وأين وزير االعالم منكم؟
almatara28@hotmail.com

 الكلمة األولى: قد يطل احلزن علينا أحيانا فيسحبنا 
من أيامنا احلالية رمب���ا يلقي بنا في املاضي إن كان ذلك 
املاضي أجمل، أو التطلع إل���ى غد مجهول نأمل أن يكون 
األفضل. رمبا هي حالة تش���اؤمية مير بها أي منا في أي 
مرحلة عمرية، وقد يكون الس���بب فيها هو شعورنا بأن 
بعض املقربني منا من أحباب وأقارب وأصدقاء قد خذلونا 
إما بردة فعل غير متوقعة منهم أو ألنهم قابلوا اإلحسان 
باإلس���اءة أو مارس���وا معنا كل أنواع الكذب واخلداع أو 
حصروا أنفس���هم في زاوية احلس���د والغيرة. قد تتعدد 
األس���باب لكن ش���عور الطرف اآلخر البد أن يغلفه نوع 
من احلزن املسود، حزن يش���عر بضرورة تغيير الذات، 
بالوقوف بقوة أمام من قابل احلس���نة بالس���يئة، وردود 
فعلنا جتاه مثل تل���ك التجارب تكون مختلفة ومتنوعة، 
احدها قد يكون الس���فر هروبا من مكان محدود املساحة 
واحلدود يذكرنا بهؤالء ألنه قد نتقابل معهم في شارع أو 
بيت أو مؤسسة، وقد يكون البقاء في البيت سجنا مربع 
األركان يرفض االتصال والتواصل مع هؤالء، وقد يكون 
اخلصام نوع���ا آخر من التهرب واملواجهة، تتعدد الطرق 
كل حسب إمكانياته وقدراته وتفكيره، وقد يكون الهرب 
بانغماس البعض في العمل وإشغال الفكر والروح في عمل 
متواصل ينجح فيه ومن خالله، وقد يهرب اآلخر للكتابة 
كتحليل للظروف وأس���باب احلالة التي يعيشها. تتعدد 
طرق الهروب، لكن هل هذا هو احلل؟ ال أظن أن املش���كلة 
مهم���ا عظمت والزمن كفيل ب���أن يقلصها وينهيها لتغدو 
بعد ذلك مجرد ذكرى رمبا ال تنس���ى لكنها أبدا لن تؤلم. 
اإلنسان منا عليه أن يقوي ذاته وينمي إرادته ليقف قويا 
أمام املصائب وم���ا دمنا في هذه احلياة فالبد من الصدام 
مع اآلخرين، واآلخرون هم يبحثون عن املتاعب خللل في 
ذاتهم كحقد دفني أو حس���د ملعون يكرهون ما أنت عليه 
ويحقدون ملا أنت فيه وال يتخيلون جناحك ألنه في ذات 
الوقت مرآة تعكس فش���لهم وبدال من بذل اجلهد واملزيد 
من التعب للنجاح والوصول يتوقفون في مكانهم يبكون 
حالهم ويكرهون وجودهم، لنكن مع اهلل ندعو ألنفس���نا 
بدوام النجاح وبانتهاء حالة احلزن وبالدعاء ملثل هؤالء 
بالش���فاء من قروح أعجزت ال���روح والقلب والعقل قبل 
اجلسد. الكلمة الثانية: أتعجب حني يردد الرجل أن حبه 
لزوجت���ه يفوق الوصف ومع هذا يكس���رها إما مبعرفته 
ألخرى حت���ت أي بند أو ظرف وإم���ا بزواجه من أخرى 
حتت أي سبب، وفي كل احلاالت هي مبررات غير مقنعة 
بل على العكس يقف الواحد منا س���اخرا منها ويقلل من 
شأن صاحبها بل ويزيد أنه قد يحتقره لكذبه ومترغه في 
الكذب. من زاويتي ومن نظرتي اخلاصة ال ميكن أن يلتقي 
النقيضان حب وخيانة وحب وكذب، كيف أحب شخصا 
وأرض���ى بأن أذله وأحرجه؟ كيف يحب الرجل اثنتني في 
ذات الوقت؟ إن العدل له دروب مختلفة ومتعددة وليس 
العدل فقط في فراش أو مصروف، العدل له وجوه عديدة 
قد ندرك بعضها لكننا البد أن جنهل الكثير منها، احلب ال 
يكون إال المرأة واحدة السم واحد لوجه واحد وال ميكن أن 
يكون من يخون زوجته يحبها ومن املستحيل من يتزوج 

عليها يكون أيضا محبا لها.
future_dreams1@hotmail.com

عبدالحميد محمد المطر 

صوت اإلعالم
 الفاسد وصل

ميزان

هيا علي الفهد

القوة أمام الشدائد

كلمات

من املعروف في عالم الكمبيوتر 
أن هناك ما يس���مى باالختصارات 
املفاتيح  وهي تستعمل في لوحة 
)الكيبورد( والغرض منها اختصار 
العديد من األوامر وذلك بالضغط 
على زر واحد أو أكثر في »الكيبورد« 

لتحقيق األمر املطلوب.
تخي���ل لوهلة لو ان اإلنس���ان 
ميكنه تطبي���ق تلك االختصارات 
على مشاعره ومعامالته مع الناس 
وف���ي كل حياته لكان���ت النتيجة 

كالتالي:
بالكيبورد تس���تطيع أن تفتح 

صفحة جديدة بالضغط على 
Ctrl + N

واإلنسان لو ضغط على التسامح 
+ العفو الستطاع أن يفتح صفحة 
جديدة مع كل من أساء له من أحبابه 

وأصحابه
> > >

وبالكيبورد تستطيع أن حتفظ 
امللف بالضغط على

Ctrl + S
واإلنسان لو ضغط على األمانة 

+ التقوى
الستطاع أن يحفظ حقوق الغير 
ويحفظ اجلمي���ل وال ينكره يوما 

أبدا
> > >

بالكيبورد تستطيع أن تبحث 

عن أي ملف بالضغط على
Ctrl + F

واإلنسان لو ضغط على التوكل 
على اهلل + القناعة

الس���تطاع أن يبحث عن كل ما 
يسعده في الدنيا واآلخرة

> > >
وبالكيبورد تستطيع أن تطبع 

مستندا أو وثيقة بالضغط على
Ctrl + P

واإلنسان لو ضغط على الصدقة 
+ الرحمة

الس���تطاع أن يطبع البس���مة 
على ش���فاه احملتاج���ني والفقراء 

واليتامى
> > >

وبالكيبورد تستطيع أن تتخطى 
أي مش���كلة أو توق���ف مفاج���ئ 

للكمبيوتر بالضغط على
Ctrl + Alt + Delete

واإلنسان لو ضغط على التفاؤل 
+ النسيان + األمل

الستطاع أن يتخطى كل التجارب 
املؤملة واملش���اكل التي مر أو مير 

بها.
> > >

فاكهة ال���كالم الرمضانية: قال 
رسول اهلل ژ: »مقاربة الناس في 

أخالقهم أمن من غوائلهم«
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

لوحة مفاتيح إنسانية

لمسات

الرجل المناسب

د.هند الشومر

ألم وأمل

ماذا بعد فاجعة الجهراء؟

د. عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

احلقيق���ة املرة تقول: إنه ال مانع لدى كثيري���ن هنا في الكويت من أن 
يتبوؤوا أهم املناصب التشريعية أو التنفيذية حتى لو لم ميتلكوا الكفاءة 
والعلم وحتى لو لم يفقهوا أدنى مبادئ السياسة أو القيادة أو أسهل مبادئ 

العمل العام. 
واحلقيقة املرة تقول أيضا: ان كثيرا من النواب يبتزون الوزراء ألنهم 
يتعرض���ون البتزاز مماثل من ناخبيهم، ويتم تفادي هذا االبتزاز بطريقة 
خاطئة ومش���بوهة في أكثر املرات هنا في الكويت، لهذا ش���اهدنا ومازلنا 
نشاهد وبكل حسرة تبوؤ كثير من عدميي الضمير أو الكفاءة أو العلم أو 
الصالحية ملناصب تشريعية وتنفيذية وقيادية ال يحلمون بتبوئها حتى في 
أكثر أحالمهم تفاؤال! وأيضا احلقيقة املرة تقول: انه بالكويت باستطاعة أي 
نائب مقابلة أي وزير في أي وقت وطلب توقيعه على معاملة غير قانونية 
وفي الوقت نفس���ه يقوم نفس النائب بتهديد نفس الوزير أو باقي زمالئه 
الوزراء باالستجواب بحجة عدم تطبيق القانون، ألننا في الكويت أصبحت 
لنا مدرستنا السياسية »الفريدة« واملسجلة براءة اختراعها باسمنا وهي 
مدرسة سياسية متميزة بغرابتها وبسخافتها، لهذا ال يريد استيرادها منا 
أح���د! ولكن احلقيقة املرة أيضا »تصرخ« وتقول: يوجد في الكويت كثير 
من املسؤولني املخلصني وكثير من النواب املخلصني، وكثير من الناخبني 
املخلصني لهذا البلد ويشاركون بشأنه العام وبعمليته االنتخابية حبا فيه 
وليس طمعا باستفادة شخصية، لهذا يجب أال تختفي أصواتهم أو تضيع 
جهودهم أو تندر شخوصهم وأنواعهم وسط هذه الضوضاء التي يفتعلها 
هؤالء الذين يريدون هم وناخبوهم واحملس���وبون عليهم، ان يستحوذوا 
على كل املناصب وكل شيء بالكويت ملجرد اتقانهم وادمانهم لهواية خذوهم 
بالصوت العالي املزعج الصادر من حناجر »ال تستحي« من سلب حقوق 
اآلخرين خاصة حقوق املواطنني املخلصني وفي الوقت نفسه »ال تنتخي« 

ان طلب منها الهدوء والركادة رحمة بهذا الوطن وباملخلصني من أبنائه.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

لقد فقعت مرارة المخلصين

رؤية


