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يوافق يوم الصحة العاملي 
السابع من أبريل من كل عام، 
وقد مت اختيار الشعار »لصحة 
املدن ألف وزن« من قبل منظمة 
الصحة العاملية وذلك ألن أكثر 
من نصف سكان العالم يعيشون 
في املدن ويعيش أكثر من ثلثهم 
في أحياء فقيرة التتوافر فيها 

اخلدمات األساس���ية مثل امل���دارس، واملياه، والطرق، 
واملأوى، والغ���ذاء املأمون، وخدمات الرعاية الصحية، 
ويتوقع أن يعيش ثلثا س���كان العالم في املدن بحلول 

عام 2030.
وهذا الش���عار هو اعتراف بتأثير التحضر واتساع 
نطاق املدن على مجمل صحة البش���ر عامليا وعلى كل 

فرد على حدة.
ويه���دف يوم الصحة العاملي هذا العام إلى الترويج 
لالهتمام بالصحة واألنشطة الصحية، إذ إن من اآلثار 
السلبية للتنمية والتي تؤدي الى التأثير على الصحة 
انتشار العنف بأشكاله املختلفة واستخدام املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية بالطرق اخلاطئة كالتعاطي والعوملة، 
وكثرة السفر وغزو الفضائيات، كلها تؤدي الى جعل 
الشباب فريسة س���واء لألمراض أو للسلوكيات غير 
الس���وية وهذا يتطلب من املجتمع والدولة العمل على 
تثقيف الشباب وحتصينهم بالتربية السليمة واألخالقيات 
والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي والبعد عن السلوكيات 
اخلاطئة مثل تعاطي املخدرات واملسكرات، والتي قد تؤدي 
إلى اإلصابة ببعض األمراض املعدية مثل اإليدز والتهاب 
الكبد الوبائي، وكذلك فإن حرية التنقل واألسفار الكثيرة 
تتطلب تكثي���ف احلمالت التوعوية مبخاطر األمراض 

الوبائية والسلوكيات اخلاطئة 
لتالفي انتقال العدوى باالمراض 
الوبائية إليهم ومن أهمها مرض 
الوبائي  الكبد  االيدز والتهاب 

واألمراض املنقولة جنسيا.
وتض���م حملة يوم الصحة 
العامل���ي مب���ادرة عاملية غير 
مس���بوقة وهي »1000 مدينة، 
1000 حياة« وهذه املبادرة حتث جميع املدن على املشاركة 
في األنشطة الصحية والتغذية الصحية، وإجراء حمالت 
ملكافحة س���رطان الثدي، وتنظي���م املعارض، وإجراء 
قياسات ضغط الدم ومستوى السكر مجانا باإلضافة 
الى العديد من األنش���طة األخ���رى ومن أهمها مكافحة 
مرض االيدز والتصدي له والوقاية منه لبلوغ األهداف 
التنموية لأللفية اجلديدة. وم���ن أهم اإلجراءات التي 
يجب التركي���ز عليها التحصني الواقي بالس���لوكيات 
القومية والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي وإدخال هذه 
املفاهيم في املناهج التعليمية حتى يتم حتصني الشباب 
حلمايتهم مستقبال من العدوى بأي من هذه األمراض 
الوبائية واحلفاظ على شباب املستقبل الذين يشكلون 
أساس املجتمع للمساهمة في التنمية وتطور ونهضة 

املجتمع والدولة.
ولبلوغ أهداف هذه احلملة في يوم الصحة العاملي 
البد من االلتزام السياسي على جميع املستويات، وزيادة 
الوعي بني فئات املجتمع املختلفة، واحلث على الشراكة 
بني جميع القطاعات ومشاركة املجتمع املدني في هذه 
األنشطة للقضاء على كل ما يؤثر على التنمية سلبيا 
وإلحراز التقدم الكبير الذي تس���عى إليه جميع الدول 

وقطاعاتها املختلفة.

يوم الصحة العالمي

د.هند الشومر

ألم وأمل

وإذا الموءودة سئلت

علي الرندي

من الديرة

العوائ����ل الكويتية ما قبل 1940 
بدأت تتراجع سياسيا واجتماعيا عن 
مسرح األحداث هذه األيام ومرشحة 
لتراجع النف����وذ االقتصادي، حتى 
العوائ����ل التي تنح����در من أصول 
عش����ائرية أصابها ما أصاب غيرها 
واألسباب املؤدية لذلك عديدة، منها 
على س����بيل املثال وليس احلصر 
التناح����ر السياس����ي واالقتصادي 
واحلسد في بعض األحيان والذي بدأ 
منذ زمن واشتدت جتاذباته والتطمت 
أمواجه منذ اخلمسينيات حتى يومنا 
هذا، ولقد حذرنا من هذه الظاهرة 
في مقاالت سابقة ألن ما كان يقبل 
باألمس ال يصل����ح اليوم حيث ان 
الظروف االقليمية اصبحت تختلف 

عن سابقتها.
وألن اإلنسان مساعد أساسي في 
دوران عجلة التاريخ يجب عليه ان 
يتبصر ويتمعن ف����ي واقع احلياة 
ويتكيف م����ع متطلباتها، ومن هذا 
املنطلق على أهل الدار أال يس����عوا 
إلضعاف الوالء السياسي ويغفلوا عن 
الرابط االجتماعي واملصير املشترك 
لهم وألوالده����م وأال يتركوا تركة 
ثقيلة ألحفادهم ويتكيفوا ويكيفوا 
الثقافات األخرى حتى تتالءم الى حد 
ما مع عاداتهم وتقاليدهم االجتماعية 
احلميدة ويحافظوا على ماضي اآلباء 
واألجداد وأال ينبش����وا في قضايا 
اصبحت في حكم املاضي والسبب 
في ذلك تناحرهم فيما مضى وغفوتهم 
في سبات املال والتناحر حتى انقرض 
بعضهم سياس����يا وتقلصوا عدديا 
وسيزداد هذا التقلص علميا وماليا 
اذا مشوا على هذا املنوال وازداد عدم 
التفاهم فيما بينهم، فالدستور جاء 
لينظم احلياة ف����ي جميع املجاالت 
ومفاهيمها النبيلة ال ليقضي على 
له����ذه األمة.  أحفاد م����ن وضعوه 
والدميوقراطية وس����يلة حضارية 
إلبراز احلق ونبذ الباطل واالبتعاد 
الهوس والش����خصنة واملآرب  عن 
الفردية التي بدأ يتغنى بها الكثيرون 
مع شديد األسف سياسيا واعالميا 
والسبب في ذلك احلكومة التي غفلت 
عن مراقبة مؤسس����اتها وتصرفات 
الذين اصبحوا  بعض املس����ؤولني 
معشعشني على عروشهم وكبرت 
كروشهم وأصبحوا مادة استجوابية 
انتقادات إعالمية واضعفوا  ومحل 
الع����ام وجعل����وه معرضا  النظام 
للنقد واالنتقاد فاحذروا »السيبة« 
و»املسيبني« واجلبناء واملجبونني، 
والهج����ن ال يركبه����ا املهجنون ثم 
تصبحوا طعما ل����� ».......« فالذي 
يعرف ه����ذه العبارات يوصلها الى 

راعيها وال يحجبها عنه.
دنيا على اهلل تواليها
حصنيها يومي بذيله

يغافل في مثانيها
املاي ال يجرفك سيله

ال تسعوا إلضعاف الوالء السياسي

مطلق الوهيدة

رأي

ال أكره في حياتي شيئا قدر كراهيتي ألصحاب مهنتني، هما 
أطباء األس���نان في الدرجة األولى ومستشاري الوزراء ثانيا، 
وأكبر تأكيد على كراهيتي ألصحاب هاتني املهنتني أنه اليوجد 
م���ن بني أصدقائ���ي ال املقربني وال حتى م���ن أصدقاء الدرجة 
العاش���رة ال طبيب أسنان وال مستشار وزير، ويعلم اهلل أنه 
ال يوجد في نفسي شيء ضد أي من أصحاب املهنتني، وأحترم 
عملهما كثيرا، ولكنها عقدة ش���خصية سببها اإلحساس بعدم 
الثقة، خاصة عند االلتقاء أو التعامل مع أي منهما، فكيف أثق 
بش���خص ال يعمل إال وهو يعبث بفمي باآلالت حفر ودريالت 
وبراغي ميكنها أن تصلح محرك س���يارة 4 سلندر، وكلما أراد 
أن يعاجلني أحال فمي إلى ورشة تصليح تالحقني ضوضاء 

»طقطقتها« حتى اليوم التالي لعالج أي من أسناني.
أما مستشارو الوزراء املجمدون منهم وغير املجمدين، فكيف 
ميكن أن أثق بهم؟ وعمله���م األصلي يفترض أن يكون تقدمي 
املشورة ألي وزير، ومع هذا جند أن مؤشر أداء جميع وزارات 

الدولة من سيئ إلى أسوأ.
مستش���ارون يأتون ويذهبون، أغلبهم وال أقول جميعهم 
يعيثون مبش���وراتهم فسادا في الوزارات، أما األنقياء األتقياء 
منهم فيتم جتميدهم بل وإزاحتهم وإبدالهم مبستش���ارين من 
ماركة »س���م طال عمرك« وموديل »الش���ور شورك يا معالي 

الوزير«.
في حقيقة األمر، أنا أخشى أطباء األسنان ولكنني ال أكرههم، 
وعلى اجلانب اآلخر أخشى على البلد من املستشارين وأكرههم 

كره العمى.
رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء: هل يعقل أن تسمحوا 
بأن يضرب وزير الصحة بقوانني البلد عرض احلائط ويسمح 
ل� »خريجة متوس���طة« أن تدير الوزارة ومينحها صالحيات 
اليس���مح بها ال القانون وال العقل، وفي ذات الوقت »يسخط« 
موظفة من مديرة إدارة إلى سكرتيرة، ويقوم بسحب املسمى 
القيادي منها رغم أن ديوان اخلدمة خاطبه رس���ميا وأكثر من 

مرة بأن هذا اإلجراء خطأ.
وأرجو وأمتنى أال يكون الوزير الطبيب األس���تاذ »ش���اد 
ظهره« مبن يروج لنفسه في الوزارة بأنه »رفيج الرئيس«... 

ودمتم.
Waha2waha@hotmail.com

االسرة هي املؤسسة االولى لتربية النشء، من هذه املؤسسة 
يخرج االنس���ان ويترعرع فيها وينمو، هي االرض التي يقف 
عليها االبناء ويس���تندون اليها في جميع مراحل حياتهم، ان 
هذه االرض هي االس���رة واملسؤولون عنها هم اآلباء والثمار 

هم االبناء.
فاذا كانت هذه االرض قوية وصلبة ومبنية على اسس قوية 
استطاع االبناء ان يكونوا اقوياء في شخصياتهم وسلوكياتهم 
وحتمل املسؤولية، فكلما كان اآلباء متفاهمني انطبع ذلك على 
شخصية االبناء، وعلى العكس متاما عندما يكون هناك تفكك 
وانفصال في االسرة او حدث طالق بني االبوين يحدث االهمال 
والتفكك والضياع لالسرة كلها، خصوصا االبناء، مما ينعكس 
سلبا على شخصياتهم وسلوكياتهم داخل املجتمع، لهذا فإن 
من اس���لم االمور اتفاق االبوين وودهم لبعض مبا يؤدي الى 

حماية ابنائهم وحماية مستقبلهم من الضياع.
لقد جاءني امييل من فتاة كويتية ش���ابة في العشرين من 
عمرها حتكي عن مدى معاناتها داخل بيت ابيها الذي انفصل 
ع���ن امها وتزوج من امرأة اخ���رى، وعندما قرأت هذا االمييل 
اقش���عر بدني ملا وجدته من حزن واهمال وضياع لهذه الفتاة 
الش���ابة وهي في عمر الزهور والتفتح هي واخواتها الثالث، 
فبعد طالق االبوين لم جتد تلك الفتيات سوى املعاملة القاسية 
الس���يئة من االب وزوجته، لم يجدن غير االهمال والضرب، 
فقد وص���ل االمر في بعض االحيان الى ان يضرب االب ابنته 
ضربا مبرحا اصابها بالكسور واقعدها الفراش السابيع عدة، 
ناهيك عن مدى تلفظ االب بااللفاظ البذيئة لفتيات ال تسمح 
التربية وال االخالق بسماعهن ملثل هذه االلفاظ، سوء املعاملة 
لم تصدر من االب فقط لكن ايضا من زوجة االب، وكأن القدر 
لم يرحمهم فهي االخرى دائما ما تش���تكي لوالد الفتيات لكي 
يقس���و عليهن اكثر فهي دائما ما تشوه صورتهن امام الوالد 
لدرج���ة انه اتخذ قرارا بعدم خروجهن من البيت مما ادى في 
نهاية االمر الى اجتاه الفتاة الى املخفر لكي تشكو قسوة معاملة 

ابيها وزوجته لها والخواتها، اي زمن هذا؟!
ان هذه القصة لتلك الفتاة البائسة الضائعة جتعلني ومن 
منطلق احلرص الشديد على مستقبل هؤالء البائسات الضائعات 
في بيت ابيهم، أناشد اجلميع التطرق الى إيجاد عالج فوري 
وحاسم ملثل هذه القضايا التي تعصف مبجتمعنا وجتعل االجيال 

القادمة ومستقبلهم ومستقبل هذا البلد في مهب الريح.
لذا، اتوجه ال���ى ذوي االختصاص بزيادة البرامج الداعية 
الى توعية اآلباء واالمهات بتجنب االنفصال وعدم ترك االسرة 
والبعد ع���ن اهمال االبناء وعدم التفكك االس���ري وان تكون 
هناك روابط قوية داخل االس���رة الواحدة روابط تعمل على 
عدم ضياع االبناء وضياع مستقبلهم فهم الثمرة التي تغذي 

املجتمع بأكمله.
اناشد ذوي االختصاص متابعة هذه القضية علما ان جميع 

بيانات هذه الفتاة موجودة لدي.
alialrandi@hotmail.com

كتابي األول

هيا الفهد

كلمات

بلجيكا تصوت 
ضد الحرية الشخصية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

حني تب����دأ املوهبة تظهر ل����دى أي منا مبكرا في 
س����نواتنا األولى تصقل نفس����ها على مدى سنوات 
أعمارنا ونبدأ باحللم ب����أن نصل إلى كذا وكذا، وقد 
تنحرف مساراتنا قليال عن الهدف املنشود ألي سبب 
كان، رمبا لدخول الدراسة اجلامعية وانشغالنا فيها 
ورمبا لبدء حياة زوجية تستنزف طاقتنا وأوقاتنا 
ورمبا لقيود زوج أو سيطرة تقاليد وعادات، ورمبا 

ألشياء مختلفة ومتعددة.
لكن يظل احللم عالقا في الروح، ممتدا في الفكر، 
مسيطرا على العقل، وتظل الرغبة في حتقيقه وإن 
طال الزمان، الرغبة في أن يأخذ الفرد منا مكانه في 
موهبته بش����هرة أو إصدار كتاب أو استمرارية عمل 
يفيد هذه املوهبة بصورة أو بأخرى، يظل األمل بأن 
العمر وإن ض����اع بعيدا عن هذا احللم البد أن يعود 
للبداية والبد أن يحقق ذاته من خالله وأن تصل الرغبة 

للواقع والوقوف على األرض التي طاملا حلم بها.
لي صديقة حدثتني ذات مس����اء بأن العمر مضى 
وأنها اليوم متلك القدرة على تغيير انتمائها ولديها 
الرغبة في العودة للحلم والتأكيد على حتقيقه وأن 
ال� 10 س����نوات القادمة يجب أن تختلف عن كل تلك 
السنوات السابقة، كالمها يفرض األمل في حياتنا نحن 
الذين تخلينا يوما عن أحالمنا س����واء برغبة منا أو 
فرضت علينا بأن الوقت قد حان لننفض الغبار عن 
موهبة صادقة صاحلة وهذه املوهبة لن يؤثر عليها 
الزمن وستظل مثل الذهب يعود إليه بريقه � إن نحن 

أردنا ذلك � ويزيد ثمنه ويرتفع رغم أنف الزمان.
كتابي األول ص����در وإن تأخر كثيرا وإن تأخرت 
أنا أيضا عن س����رب الكتاب الذين بدأت قبلهم، لكنه 
احللم الذي حتقق والذي أعطى للحياة بريقا مختلفا 
يقول إن هناك أمال، وهناك رغبة، وهناك حلم يتحقق، 

وإن طال الزمان. 
Kalematent@gmail.com

استمعت الى حلقة حوار في إذاعة »بي.بي.سي« الناطقة 
باللغة اإلجنليزي���ة وكان موضوعها يدور حول إقرار 
البرملان البلجيكي قانون منع النقاب في األماكن العامة 
ومعاقبة كل من تثبت مخالفته لذلك القانون، شارك في 
احلوار رجال ونساء من شتى بقاع املعمورة من الواليات 

املتحدة األميركية واوروبا وآسيا وأفريقيا.
وكان احلوار ممتعا ومثريا في آن واحد حتى ان الوقت 

احملدد للحوار مّر بسرعة دون ان أشعر به.
ومع ما متيز به احلوار من سخونة فقد لفت انتباهي 
االنقسام الشديد بني املتحاورين حول مسألة منع النقاب 
بني مؤيد ورافض، فبينما ترى طائفة ان النقاب يتنافى 
مع القي���م احلضارية للمجتمع البلجيكي ويجب منعه 
ترى طائفة اخرى ان لبس النقاب يدخل في إطار احلرية 
الشخصية التي هي أهم قيمة حضارية حققها املجتمع 
األوروبي احلديث وليس من حق الدولة ان تتدخل فيها 
ومتلي على الناس ما تش���اء أو تريد من زي، ويبدو ان 
الرأي الثاني كان أق���وى الرأيني واكثر قبوال ومنطقية 
ألنه كان يركز على الدفاع عن قضية احلرية الشخصية 
وهي قضية مقدسة لدى الفرد الغربي الذي يأبى املساس 
بها او التنازل عنها مما جعل الرأي األول يبدو ضعيفا 
ومتذبذب���ا ألنه لم يولها االهتمام الالئق بها، كما لو انه 

يقف موقف املعارض لها.
ومع وجود أقلية مسلمة تقدر بأقل من نصف مليون 
مس���لم وعدد قليل جدا من املسلمات اليتجاوزن بضع 
درازن يلبسن النقاب مقارنة مع عدد السكان البالغ 10 
ماليني فإن قرار البرملان البلجيكي ال يعدو كونه مبالغا 
فيه وال يتناسب مع حجم قضية النقاب املثارة ويدخل 
في إطار حملة التضييق على األقلية املسلمة ليس إال، 
وحتاول السلطة الفرنس���ية ان حتذو حذو بلجيكا إال 
ان اجلهة االستش���ارية العليا فيه���ا ترى ان منع لبس 
النقاب في األماكن العامة يعد مخالفة صريحة للدستور 
الفرنس���ي، فهل يتحول النقاب الى قضية جدلية تعيد 

النظر في مفهوم احلرية الشخصية في أوروبا؟

أطباء األسنان
ومستشار الوزير

ذعار الرشيدي
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