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كثيرا ما تتم مهاجمة رئيس فريق اإلزالة الفريق 
محمد البدر الذي ال يعم���ل وفق إرادته ومزاجه 
الشخصي بل هو ينفذ القانون، القانون الذي يطالب 
املواطنون بتطبيق���ه وحينما يصلهم يرفضون 
تنفيذه، دعون���ا نتخيل عدم وجود فريق اإلزالة 
فكيف ستكون الكويت بعد 20 عاما مثال؟ من املؤكد 
ان الفوضى ستعم ولن تكون هناك ساحة اال ومت 
استغاللها وبعدها من الصعب بل من االستحالة 
تصحيح الوضع وإعادته الى ما كان عليه، فوجود 
فريق اإلزالة الذي تطوله سهام الكراهية هو في 
حقيقته ملصلحة الوطن وفرض هيبته وملصلحة 
املواطنني، فلنكن عادلني بالطرح واملطلب ولنراجع 
أنفس���نا ولنتعامل بحكمة وعقالنية ولنحد من 
االنفعاالت وكيل االتهامات ميينا ويسارا والتسرع 
في احلكم على اآلخرين دون منطق وروية، فمن 
ميلك احلس الوطني ويحب بلده يعمل من اجله 

لزيادة جماله ومنائه.
نحيي الفريق البدر ورجاله العاملني معه على 
أسلوبهم املهني في معاجلة وإزالة التعديات على 
أمالك الدولة الذي يحسب لهم، وال منلك إال الثناء 
والتقدي���ر لهم جميعا، وإذا كان���ت هناك بعض 
املالحظ���ات على أدائهم وما يث���ار من جتاوزات 
ملهامهم، فنسدي إليهم النصح بااللتزام مبا حدد لهم 
من اختصاصات حتى ال تتداخل مع اختصاصات 
اجلهات األخرى سدا للذرائع وجتنبا خللق عداوات 
وردود فعل عكسية من املواطنني ومن مؤسسات 

حكومية عليهم.
> > >

حماية الموظفين

الطبي���ب واملدرس ورجل األم���ن ومن يعمل 
باحلكومة هم رجال دولة ومن موظفيها واالعتداء 
عليهم اثناء تأدية الواجب هو اعتداء على احلكومة 
بأكملها، لذا عليها ان حتفظ كرامتهم بعدم التساهل 
في معاقبة املعتدي، بل وإنزال أشد العقوبة عليه 
ليكون عبرة لغيره لتحافظ احلكومة على هيبتها 
وعلى أبنائها وحتمي من يعاجلنا ويعلمنا ويحمينا 
من اي تع���رض، ال أن تتعاطف وجتامل ويبالغ 
مس���ؤولوها في اهتمامهم بالصحافيني إلرضاء 
بعض األطراف من نواب وغيرهم وإهمال ابنائهم 
الذين يعملون باسم حكومتهم وحتت إمرتها وال 
يتعدى اهتمامها بهم سوى خبر صغير بصحيفة 
وتصريح بإحالة املعتدي الى املخفر لتنطلق هنا 
الفزعة لنصرة الظالم ال املظلوم، وتبدأ الضغوط 
على املعتدى عليه بالترغيب والترهيب للتنازل عن 
حقه من بعض املتنفذين، وبعض اعضاء مجلس 
األمة، كل ضمن دائرته، فالفزعة لشد أزر املعتدي 
واألخذ بيده وتشجيع اآلخرين على انتهاج هذا 

السلوك تعكس بعض صور التخلف.
نرفض التفرقة في االهتمام بني شخص وآخر 
سواء كان موظفا او صحافيا او حتى وافدا على 
هذه األرض الطيبة، وف���ي النهاية اجلميع ممن 
يعيشون على ارض الكويت هم في حمى الدولة 

وحتت حمايتها.
> > >

هواة الصيد

هواة الصيد في البر والبحر كثر من ش���باب 
اهل الديرة، وهم يعشقونها عشقا يصل الى حد 
التضحية بأعمارهم في بعض األحيان، لدخولهم 
أماكن محظورة، ولو فكر كل واحد منهم قليال في 
النتائج الس���لبية التي سيواجهها بعد مجازفته 
قطعا سيتراجع ويستطيع اختيار البديل ليجد 
نفس املتعة وهو آمن بدل إش���غال حكومته التي 
ستبذل املساعي الكبيرة لتأمني اإلفراج عنه عند 
القبض عليه إلعادته ساملا الى أهله وذويه، هذا 
فض���ال عن املعاناة واآلالم املعنوية التي تكابدها 
أسرهم جراء أزمة دخوله تلك األماكن لبلد آخر.

ندعو الشباب الى التأني للحفاظ على سالمتهم، 
وأال يوقعوا حكوماتهم وأسرهم بأمور نخشى أال 
يتس���نى تصحيحها ويتعاظم شأنها ويقع ما ال 
حتمد عقباه بسبب ممارستهم لتلك الهواية فمن 
غي���ر املقبول ان تكون الس���مكة او الطير مقابل 

عمر اإلنسان.
> > >

قلناها

واهلل قلناها وعدناها وطلبناها، وكررنا ألكثر من 
مرة التعامل بالشدة واحلزم مع من يحاول ان يعبث 
بأمن ودستور البالد حتت مسمى الدميوقراطية 

وحرية الرأي.
قلناها وعدناها وطلبناها وكررنا من كل مسؤولي 
الدولة باملقابلة وباملقالة، اذا لم تراع احلكومة هذا 
اجلانب فسيأتي ما هو أكبر منه � ال سمح اهلل � ال 

تستصغرون األحداث فبداية احلريق شرارة.
فانتبهوا أيها السادة.

 مرة أخرى.. ونجح الشعب الكويتي 

عدنان فالح الشمري

إشراقة

فريق اإلزالة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

بعد انتهاء ملف استجواب وزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد، كتبت حينها مقالة 
بعنوان )وجنح الشعب الكويتي( بينت فيها 
بأن مع ذلك االستجواب قد انتهت صفحة 
التأزمي السياسي. وكنا نعتقد بأن أعضاء 
مجلس األمة »املخضرمني« قد تعلموا الدرس 
وبأنهم س���يقبلون بأن بساط املجلس قد 
سحب من حتت أقدامهم لصالح النواب اجلدد، 
ولكن يبدو أن نواب احلرس القدمي مازالوا 
يراهنون على جولة جديدة من املواجهة مع 
احلكومة على طريقتهم. وأتت تلك املغامرة 
من العيار الثقيل، متمثلة باستجواب جماعي 
حلكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، وذلك من خالل اس���تجواب 
سمو الرئيس وثالثة من وزراء احلكومة 
احلالية. ولكن الكل كان يتوقع أن تطوى هذه 
الصفحة بسرعة وأن تقوم احلكومة بقراءة 
سطورها بسهولة ويسر، وهذا ما مت، فلقد 
أسدى النواب املخضرمون للحكومة خدمة 
على طبق من ذهب وأعطوها فرصة ثمينة 
لهزمية بعبع االستجواب. وأظن أن احلكومة 
قد أدارت هذه األزمة بنجاح وبحنكة، وإن 
كان األمر على حساب أن يسمح باستجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء ألول مرة وفي 
سابقة تاريخية. ولكن تلك الكلفة تستحق، 
فقد حصلت احلكومة على ثقة غالبية أعضاء 
مجلس األمة وبنسبة كبيرة، كما أن خطوة 
قبولها املواجهة قد نالت استحسان ورضا 
الشارع الكويتي الذي أحس بأنه قد جنح 
ف���ي اختياره هذه امل���رة، واطمأن بأن هذا 
املجلس سيستمر ألربع سنوات وسيقوم 
بإكمال مدته الدستورية. تلك املواجهة كانت 
خاسرة ملن خاضها ممن يطلق عليهم نواب 
التأزمي ورابحة للحكومة، كما أنها قد دفعت 
مبسيرة الدميوقراطية الكويتية إلى مزيد 
من التقدم والتعزيز املتمثل بقبول جميع 
األطراف بأن يتم ممارس���ة جميع األدوات 

الدستورية وإلى أبعد نقطة ممكنة.
ولكن حتى يتم االستفادة من هذه اخلطوة 
وحتى ال يتحول النجاح إلى انتكاسة، يجب 
على احلكومة اس���تثمار هذا النجاح، وأن 
تعمل على تعزيز ثقة الشارع الكويتي عبر 
تطبيق خطتها التنموية واالقتصادية، وأن 
تقوم مبعاجل���ة جميع امللفات التي تؤرق 
الشعب الكويتي ومنذ زمن بعيد، خصوصا 
ملفات البدون والرياضة واإلسكان أيضا، 
وحتى تتم االستفادة من هذه اخلطوة، يجب 
على نواب التأزمي أن يركنوا قليال ويهدؤوا 
كثيرا، وأن يقوموا بإعادة حساباتهم والعودة 
إلى التدرج باستخدام األدوات الدستورية، 
كما يجب عليهم أن يتيقنوا بأن احلكومة 
لن تخشى فزاعة االس���تجواب بعد اآلن، 
ويجب على جميع أعضاء مجلس األمة أن 
يجيدوا املوازنة بني اجلوانب التشريعية 
والرقابية املرجوة منهم، وكم سيكون جميال 
إن استطاعوا إيجاد آلية تفاهم مشتركة بينهم 
وبني احلكومة من أجل أال يصل األمر إلى 
مثل ما وصلت إليه العالقة بني السلطتني 
خالل الفترة السابقة، ومرة أخرى.. جنح 

الشعب الكويتي.
abz973@hotmail.com

كنت في عزاء، وإذ بي أجد على 
الطاولة بع���ض االدعية كالعادة، 
ولكن ما لفت نظري وجود علبة 
دواء بيضاء حتمل اسم دواء مسكن 
آالم معروف، ولكن غيروا فقط في 
أحد حروف االسم، فيما بقي مظهر 
العلبة وصورة احلبوب واضحني 
مبا يخدع االنس���ان ويحسب أنه 

دواء. وقد اخذت احدى العلب لالطالع عليها، فإذا مكتوب 
عليها بحروف كبيرة عالج الذنوب دواء فعال لعالج جميع 
الذنوب والهموم واآلالم واالحزان. وغطاء العلبة منشور 
عليه بع���ض االحاديث والقصص عن فائدة »الرقية« في 
عالج االمراض، وباملصادفة ايضا قرأت حتقيقا في احدى 
الصحف عمن يكتبون الرقية في عالج االمراض املختلفة، 
وهذا النوع من اخلداع والكذب على الناس منتشر بشكل 
كبير، ويبني التحقيق انهم بدأوا يستعملون السراديب في 
املناطق احلساس���ة التي يتردد عليها اجلمهور ويدفعون 
أجورا عالي���ة لها، حيث يتهافت عليها الناس املس���اكني 
الذين يعانون من االوهام والذين يبحثون عن أي وسيلة 

لتخفيف آالمهم وأوجاعهم وأوهامهم.
هؤالء الدجالون منتشرون في جميع أنحاء البالد، بل إن 
هناك يافطات كبيرة تدل على أماكنهم حتمل اسم الرقية 
الشرعية، وعندما كنت وزيرا للصحة حاولت أن أنظم هذا 
االمر، وأنش���أنا مركز الطب االسالمي الذي يتناول جميع 
انواع العالجات التي كان املسلمون يستعملونها في فترة 
انتشار االسالم في العالم، واغلبها تتكون إما من أعشاب 
طبي���ة أو أنواع الكي أو العالج الطبيعي، ولكن اخطر ما 
وجدناه هو العالج بالرقية وهو ما يسمى بالطب النبوي 
والعالج بالقرآن، ناهيك عمن يخرجون اجلن من اجساد 

من لبسهم جان حسب ما يدعى هؤالء الدجالون.
 ولقد حاولت تنظيم العملي���ة ومتكنت على االقل من 
تنظيم العالج باالعش���اب وبعض املركبات في الوصفات 
الطبية الواردة في كتب ابن س���ينا والرازي وغيرهما من 
االطباء بهدف اس���تخالص اي مواد مضرة قد تكون فيها. 
وأصبحنا نفحص جميع االعش���اب وامل���واد التي ميكن 
استعمالها للعالج ومازلنا وهلل احلمد نفحصها قبل تداولها 

بني الناس.
أما عن العالج الروحي أو ما يس���مى بالعالج بالقرآن 

والعالج النبوي، فقد عقدنا أكثر من 
مؤمتر وناقشناه على مستوى وزراء 
الصحة ف���ي دول اخلليج ووزراء 
الصحة الع���رب ومنظمة الصحة 
العاملية، وكانت توصياتنا انه ليس 
باالمكان احلد من هذه املمارسات 
ولكن يجب تنظيمها وترخيصها، 
وطالبنا كال م���ن وزارات الصحة 
واالوقاف والتج���ارة والبلديات بوضع قوانني لترخيص 
هذه املهنة، بحيث يخضع اجلميع للرقابة الصارمة حتى ال 
يقوم الدجالون بخداع الناس. ومازلت أنادي وأكرر النداء 
لسمو رئيس الوزراء أن يأمر املسؤولني في هذه الوزارات 
بضرورة االستعجال بتشكيل جلنة تضع األسس والقواعد 
للعالج الشعبي وأسلوب ممارسته ومتابعة هؤالء الدجالني 
حت���ى نعلم على االقل ما يقومون به، ولكي يعرف هؤالء 

انهم خاضعون لرقابة احلكومة.
أما عن التقليعة االخيرة التي اتخذت من اس���م الدواء 
املشهور وسيلة لنشر الرقية، فهذا أمر يستحق التحقيق 
فيه، واتخاذ الالزم بعدم تكراره باس���تعمال أسماء أدوية 
اخرى. وقد يكون هناك تواطؤ بني هؤالء الناس والشركة 
املنتجة للدواء املسكن، اال أنني أستبعد ذلك، ولكن يجب 
ان ن���درس كل احتمال، وان نعاقب من يحاول اس���تغالل 

البشر وخداعهم والضحك عليهم.
أكرر حتذيري بأن هؤالء الناس يلعبون مبصائر البشر، 
وأي انسان يتعرض جلسم االنسان سواء كان عن طريق 
ال���دواء أو اجلراحة أو الطب الطبيعي أو الطب النفس���ي 
وغير ذلك من العالجات أو الدعاء أو بأعش���اب أو مبواد 
اخرى يجب ان يوقف عند حده، وذلك وفقا لقانون مزاولة 
مهنة الطب الذي مينع مثل هذه املمارسات بدون ترخيص 

ويعاقب مرتكبها.
هؤالء الدجالون الذين جترأوا على نشر أماكن عملهم 
وايضا خرج الكثير منهم علينا في وسائل االعالم املختلفة، 
يجب ان يطبق عليهم العقاب الصارم ملنعهم من االضرار 
بالناس دون تساهل، وان نحذر الناس من كل هؤالء الدجالني 

ألن املريض يبحث عن كل أمل طلبا للشفاء.
فال يجوز أن نتركهم كما هم اآلن وال يجوز أن تنتشر 
مثل هذه املمارس���ات اخلاطئة حتت بصر وسمع وزارات 

الصحة واالوقاف والتجارة والبلدية.

قبل ال أدخل في املوضوع، أطالب 
بحماية مقالتي هذي من اللطش غير 
املشروع، وأحذر بقوة من سرقة أفكاري 
األدبية والعلمية والفلسفية والنفسية، 
من قبل بعض اللي يدعون انهم يعطون 
دورات وورش للناس عشان تخفيض 
ضغوطهم من العمل والبيت، وأنا اليوم 
أضيف علما جديدا مبتكرا ما سبقني 
له أحد، يعالج ما نصادفه كل يوم من 
ضغط مهم في شوارع الكويت، وهو 
بعنوان )كيف تستفيد من االزدحام 

املروري وتستمتع به؟(.
القارئ  فال يخفى عليك عزي���زي 
الكويت، عند  االزدحام في ش���وارع 
التوج���ه أو اخلروج م���ن العمل أو 
املدارس، أو إذا كنت رايح للسوق وقت 
فتح احملالت أو وقت خروج املوظفني 
منها، وال لق���وا لها حل وال أظن راح 
تنحل في املستقبل القريب، لذلك أقدم 
لكم بعض النصائح اللي راح تفيدكم 
خالل فترة وقوفكم بسياراتكم طوابير 

في الشارع حتى وصولكم للبيت:
1 - أنصح���ك أيه���ا الس���ائق انك 
تأخذ معاك قب���ل ما تطلع من البيت 
سندويتشات تسد جوعك وتسليك، 
وترمسني واحد فيه شاي وواحد فيه 

قهوة، وال تنسى تأخذ معاك متر أو 
قطع م���ن ال���كاكاو، وإذا كنت حتب 
املكس���رات أحفظها بعلب داخل درج 
السيارة عشان تكون جاهزة في وقت 

احلاجة.
2 - إذا كان عندك فيلم ما شفته أو 
شريط كاسيت ما سمعته، اختار لك 
كل يوم شريط معني عشان تشوفه 
أو تسمعه وتستفيد خالل انتظارك 

في الشارع.
3 - إذا كان عن���دك بالك بيري أو 
الب توب، جيبه معاك عشان تتصفح 

على املواقع وتدخل املاسنجر.
4 - إذا كان معاك عيالك، ال تنسى 
تشاركهم ويشاركونك في وجبة الغداء 
أو العشاء في السيارة، وعليك انتهاز 
الفرصة في فتح ح���وار صريح مع 
أبنائك وتصبح فرصة انك تتقرب منهم 

خالل ساعات االنتظار هذي.
5 - ال مين���ع انك جتي���ب مخدة 

وبطاني���ة، للي يحب يأخذ غفوة من 
عيالك وينام حتى وصوله للبيت.

6 - ال تتحرج عزيزي القارئ من 
مشاركة الناس اللي واقفني معاك في 
سياراتهم بالشارع، من انك تتعرف 
عليهم وتسولف معاهم وتكون صداقات 

جديدة.
7 - إذا كانت معاك زوجتك، فهي 
فرصة بأنك تلقالك عذر بأنك قضيت 
معاها كم ساعة وانت تستمع لسوالفها 

من دون مقاطعة.
8 - إذا كنت من هواة نظم الشعر 
أو اخلاطرة، فبإمكانك انك تكتب بعض 
األبي���ات أو اخلواط���ر، وهي فرصة 

القتناص األفكار.
9 - إذا كان عند عيالك واجبات أو 
دروس، فبإمكانهم يحلونها ويراجعون 

حتى لالمتحانات الفصلية.
10 - عزيزي الس���ائق، إذا كانت 
احللول هذي ما ترضيك وال تشعر انها 
تفيدك، أنصحك عند خروجك من البيت 
في أوقات االزدحام، تترك س���يارتك 
عند الب���اب، وتأخذ لك »قاري« أبرك 
لك وأنفع لصحتك، وأسرع لوصولك 

للمكان اللي تبيه.. صدقني.
Falcom6yeb@yahoo.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

حتى سوق األدوية طرقوه

من غير إحراج

أنوار عبدالرحمن

كيف تستمتع عند االزدحام؟

فالكم طيب


