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قد ال يكون جديدا أو مفاجئا أو صادما 
لنا حادث »محطة مشرف«، وما جنم 
عنه من كارثة حارثة للبشر واحلجر 
واملاء والهواء وعلينا أن نتوقع األدهى 
واألمر وأسوأ األس���وأ، فنحن في ظل 
وضع يتيح للس���يئات واملسيئات أن 
حتل على رؤوسنا وتتجول في بالدنا 

وبني بيوتنا وحتى داخلها، دون أن ينبس أحد منا ببنت 
شفة، أو يقول لها »رايحة فني يا شاطرة«؟!

نحن ش���عب ينام مبكرا ويصحو متأخرا، وال يطبق 
احلكمة الصحية القائلة »نام بكير واصحى بكير، وشوف 
الصحة كيف بتصير« لذلك فإن صحتنا ليس���ت على ما 
يرام، وقدرتنا على االحساس بالداهية واملصيبة والكارثة 
ضعيفة ورمبا معدومة، أما حكومتنا فإن حالتها الصحية 
أسوأ من حالتنا، فهي في حالة سبات دائم، يسمى أحيانا 
الس���بات الصيفي، وأحيانا الرمضاني، وغدا ستدخل في 
سبات العيد، وهكذا دواليك وحواليك حكومة نامت ولم 
تفق ال على كارثة مش���رف وال على كوارث أخرى قادمة 

على جناح، وتسعى على قدم!
أما مجلس األمة ف���إن أمر هذه الكارثة القاتلة املاحقة 
التي س���ممت امل��اء والهواء ال يعنيه البتة، وال يرى في 
األم���ر غير أنه »قض��اء وق���در« ويج���وز اع����رابه على 
وجه���ني. ألن مجلس������نا املوقر من��ش���غل عن الكوارث 
بالتوافه والصغائر، ومش���غول مبط��اردة الوزير »هالل 
الساير« محمال إياه مسؤولية »انفلونزا اخلنازير« وملاذا 
لم يعمل عل���ى منعها؟ الس���يما أن »اخلنازير« ملعونة 
ومحرمة، فكيف سمح لها الساير بالدخول إلى البالد التي 
حصنها املجلس املوقر م���ن »اخلنازير« واملوبقات كلها 

صغائرها وكبائرها؟!
وقد يكون في قولي إن احلكومة في سبات دائم بعض 
املبالغ���ة، ألنها أحيانا تصحو لتنفي ث���م تنام لتصحو 
فتنفي من جديد فهي حكومة متخصصة بالنفي، وليست 
من حكومة على األرض وال في الكواكب األخرى تنافسها 

في خاصية النفي!
يقع حادث مروري، فتخ���رج جحافل وزارة الداخلية 
مشرعة سالح النفي، تتأخر إحدى اجلمعيات التعاونية 
في فتح أبوابها فتجيش وزارة الشؤون جيوشها وترسلها 
إلى ميدان »النفي«، تش���تعل احلرائق في مواقع نفطية 
فتبتس���م وزارة النفط وهي تنفي وهكذا فإن لكل وزارة 

من النفي نصيبا!
حكوم���ة تتبارى في النفي وال متل���ك جرأة االعتراف 
بالتقصير، ثم العمل على إزالة القصور والتراخي والتسيب، 
ألن ذلك األمر يتطل���ب قدرات تفتقدها احلكومة، والنفي 
أسهل كثيرا وأيسر، ولها إليه سبيل مهدته وزارة األشغال 
وعبدته ورصفته، وقامت وزارة الكهرباء و»املاء« بإنارته، 
ورصت وزارة اإلعالم على جانبيه امليكرفونات والسماعات 
لتسهيل مهمة احلكومة بالنفي املبكر، حتى انه كثيرا ما 

تقوم احلكومة بالنفي قبل وقوع احلدث!

ال يسمح ألي شخص مبمارسة مهنة ما مهما 
صغرت وتدنى مستواها وقّل ضررها، دون ان 
يحضر صاحبها ورقة تثبت حسن سيره وسلوكه 
كمتطلب أساسي للعمل، هذا الشرط املبدئي غير 
قائم في ش����ارع الصحافة الذي فتح الباب على 
مصراعيه ألرباب السوابق ومحترفي مهنة )...( 
املخجلة والقدمية قدم التاريخ للكتابة والتهجم 

على الشرفاء واألمناء واألكفاء دون وجل أو خجل ثم يقوم البعض 
منهم بالتباهي بعد ذلك بأنهم يدخلون للمسؤولني في دور نومهم 
ليأخذوا منهم املش����ورة والنصيحة، ش����اهت تلك الوجوه وعابت 

تلك األقالم.
> > >

وشعبنا الكويتي ذكي ال ينجرف خلف تخرصات األقالم املأجورة 
حي����ث الحظ اجلميع ان من تهاجم����ه »كالب الصيد القلمية« يرفع 
فوق االكتاف ويوصله الناخب����ون واملواطنون ألعلى املراكز، وقد 
بلغ الس����خف مداه عندما بدأ بعض املرشحني يدفعون لتلك األقالم 
القذرة كي تهاجمهم حتى يحوزوا تقدير واحترام الناس ويحصدوا 

النجاح في االنتخابات البلدية والبرملانية.
وقد وصل القراء ملستوى عال من الوعي واالدراك لم يعد ينطلي 
معه ادعاء بعض األق����الم »الكلبية« البطولة عبر التهجم على هذا 
املس����ؤول أو ذاك كون تلك التهجمات والبطوالت الفارغة مدفوعة 
الثمن بالكامل، كما ان تس����ليط الضوء من قبلهم على هذا املشروع 
أو ذاك وفضحه ال يقصد منه بتاتا الصالح العام بل يقع حتت مظلة 

االصطفاف بني القوى املتنافرة.
 > > >

وقد امتد الفساد للنقابات وللعمل النقابي فبعد ان كان النقابي 
النزيه يحارب في رزقه ويعاني ش����ظف العيش بسبب دفاعه عن 
حقوق العاملني في نقابته، اصبح العمل النقابي وسيلة لإلثراء غير 
املشروع وللحصول على أعلى املراكز اإلدارية في عمله، كما أصبح 
بعض النقابيني يتخذون املواقف من اضراب وغيره طبقا ملن يدفع 

أكثر وكوسيلة حملاربة املسؤولني األكفاء والشرفاء.
> > >

آخر محطة: )1( يستوي في مجال القبض من يدعي املواالة اللزجة 
ومن يدعي املعارضة الشرسة سواء بسواء.

)2( كتب الزميل عبدالكرمي الغربللي في 1997/5/19 مقاال نشرته 
الزميلة »القبس« اسماه »تشرنوبل في مشرف« حذر فيه من خطورة 
إنشاء »محطة مجاري« في تلك املنطقة السكنية و.. عمك إصمخ..!

)3( يقول الش����اعر املبدع د.غازي القصيبي في أشهر قصائده 
على االطالق:

ينعب واش  ال���ف  وب��ي��ن��ك  بيني 
ف��ع��الم اس��ه��ب ف��ي ال��غ��ن��اء واطنب

خوضها احسن  لست  امل��ع��ارك  ه��ذي 
الثعلب وال��غ��رمي  ي��ح��ارب  ذا  م��ن 

)قلمها( سيفها  تدنس  ان  الرجولة  تأبى 
يغلب س��اع��ة  امل��ق��دام  يغلب  ق��د 

ويشترى ي��ب��اع  ق��ل��م  ي��س��ت��وي  ال 
تكتب احمل��اج��ر  ب���دم  وي���راع���ة 

وصدقت يا أبويارا.

ال يستوي قلم يباع ويشترىحكومة ال... لم... لن!

هلل
قاء 

الب

مواقيت الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص 14

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
زوجة رئيس الوزراء الياباني المقبل تزعم أنها تأكل الشمس.

� وفي بالد العرب ال يأكلون الشمس ألنهم يرسلون معارضيهم وراءها.
كيس قرقيعان ب� 500 دينار.

� يعني اللي عنده 5 أوالد يبي له ميزانية دولة أفريقية صغيرة ياهلل يلحق 
أبواللطفواحدعليهم.

ه�زاع مزعل هزاع الص�الل � 65 عاما � الرجال: جنوب 
السرة � حطني � ق3 � ش326 � م3 � ت: 99059400 
� النساء: السرة � ق6 � ش3 � م3 � ت: 97418822 

� الدفن بعد صالة العصر.
موزة ابراهيم أحمد خليل، زوجة علي صالح احلمدان 
� 61 عاما � الرميثية � ق7 � ش���ارع حراء � م4 � 
ت: 66669920 � 25655477 �� الدفن التاس���عة 

صباحا.
مقبولة واصل صنيدح الديحاني، زوجة سلطان عبداهلل 
صنيدح الديحاني � 52 عاما � الرجال: صباح 

الناص���ر � ق6 � ش41 � م16 � ت: 65094949 � 
66667657 � النس���اء: الفردوس � ق9 � ش1 � 

ج14 � م24 � ت: 24800443.
موزة صالح علي الصالحات، أرملة سعد حسني الصالحات 
� 77 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل الس���الم 
� ق3 � ش���ارع أبويوس���ف القاضي � م12 � ت: 
22533209 � النساء: الفيحاء � ق1 � ش12 � م6 

� ت: 66671432.

استمرار احتجاز المعتدين الثالثة على طبيب »مبارك«

د.علي المكيمياللواء ثابت املهنا

الطبي���ة والع���الج وعلى ان 
األطباء ه���م دائما في خدمة 
مرضاهم وصح���ة المجتمع 
فإن موقفها يأتي على شكل 
نداء موجه الى المجتمع بأن 
مظاهر التعبير عن عدم الرضا 
ال تكون بالعنف أو االعتداء 
على الموظ���ف العام خاصة 
ان الخدمات االنسانية التي 
يقدمها األطب���اء تتعامل مع 
حياة ومعاناة البشر.وطالب 
د.المكيمي أعضاء مجلس األمة 
بسرعة اقرار ق��ان�ون الحص�انة 
الطبية لألطباء لحمايتهم من 
االع��تداءات التي تقع عليهم 
وحتى يتسنى لهم العمل في 
جو طبيع���ي وآمن.وأكد ان 
دور رج���ال األمن والتحقيق 
في المستشفيات مهم ويجب 
التأكد  أن يش��مل وبوضوح 
من ايقاف الجناة والمعتدين 
على حقوق المرضى والموظف 
العام على حد سواء وان يتم 
احتج���از المعتدي���ن بنفس 
الجرأة والح���زم اللذين يتم 
بهما التعامل مع الش���كاوى 
الكيدية التي تقدم ضد األطباء 
والعاملين في الفريق الصحي 
ولو استدعى ذلك زيادة أعداد 

رجال األمن بالمستشفيات.

القانونية  باتخاذ االجراءات 
والتنسيق مع المحقق بشأن 

أي اجراءات.
م���ن جهتها، اس���تنكرت 
الجمعية الطبي���ة الكويتية 
ال���ذي تعرض له  االعت��داء 
طبيب القلب في مستش���فى 
مبارك، ودعت المسؤولين في 
وزارتي الصحة والداخلية الى 
التعامل مع الموضوع بالجدية 
المناسبة لحماية أفراد الفريق 
الطبي. وأشار رئيس مجلس 
االدارة ف���ي الجمعية د.علي 
المكيمي في بيان صحافي الى 
ان الجمعية وفيما تؤكد على 
عدم التفريط في حق المرضى 
في حسن المعاملة والرعاية 

طل���ب اخالء غرف���ة العناية 
المرك���زة تمه�يدا للعم�ل، اال 
ان ابنة السيدة رفضت وتزامن 
ذلك مع اجراءات سريعة كان 
يقوم بها طبيب القلب، اال ان 
هذه االجراءات لم ترق البنة 
المواطنة ما دعاها الى التطاول 
عل���ى الطبيب واالس���تعانة 
اذ قام  بش���قيقها وصديقه، 
الش���قيق بض���رب الطبيب 

باللكمات.
هذا، وقد امر وكيل وزارة 
الداخلية المس���اعد لشؤون 
االم���ن الع���ام الل���واء ثابت 
المهنا مدير امن حولي العميد 
يحيى جاب���ر ورئيس مخفر 
الرائد بدر الناصر  الجابرية 

أمير زكي
أطلق محقق مخفر الجابرية 
في ساعة متأخرة من يوم امس 
سراح المواطنة التي اتهمت 
و3 من أقاربها باالعتداء على 
طبيب قلب داخل غرفة العناية 
الفائقة، فيما ق���دم الطبيب 
)مصري الجنس���ية( تقريرا 
طبيا تضمن كدمات في الوجه 
وانتفاخا في الشفة العلوية 
للفم، بينما اليزال المواطنون 
الثالثة محتجزين في نظارة 
مخفر الجابرية حتى صباح 
ام���س، ومن المق���رر اطالق 
سراحهم على ذمة القضية. 
كما ادعت السيدة التي كانت 
س���ببا في القضية واندالع 
ش���رارتها ان الدكتور تلفظ 

بعبارات نابية ضدها.
وشرح مصدر امني كامل 
تفاصي���ل القضي���ة بالقول 
ان مواطنة م��س���نة دخ�لت 
مس��تش���فى مب���ارك عصر 
امس وكان���ت حالتها حرجة 
وبصحبته���ا ابنته���ا وابنها 
باالضافة الى قريبين آخرين 
لها، مشيرا الى ان طبيب القلب 
طلب ادخالها الى غرفة العناية 
المركزة، واس���تدعى طبيب 
التخدير، وفي ه���ذه االثناء 


