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 الصحافة هذه االيام أغلب كالمها يدور حول االغذية الفاسدة 
وتتراوح ما بني اللحوم الفاســـدة والدجاج الفاسد واملعلبات 
الفاســـدة وغير ذلك من االغذية الفاسدة التي شكلت هاجسا 
كبيرا للناس واصبح الكثير يخشى تناول االغذية في املطاعم 
املختلفة واملنتشرة في الكويت. وحتى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد قد ازعجه ما تناقلته الصحف عن موضوع 
االغذية الفاسدة، حتى انه استقبل وزير التجارة ووزير البلدية 
حول هذا املوضوع، وتعجبت من غياب وزير الصحة عن ذلك 
اللقاء رغم ان لـ«الصحة» دورا كبيرا في احلفاظ على الصحة 
العامة، وال يجوز انشغال «الصحة» بتقدمي الرعاية الصحية 
عن مراقبة الصحة العامة، الن الصحة العامة هي مســـؤولية 
احلكومة، اما الصحة الفردية فيجوز للدولة ان تقدم الرعاية 
الصحية للمواطنني او ان تترك املواطن للعالج في القطاع اخلاص 

حسب رغبته وحسب قدرته على حتمل نفقات العالج.
  وحســـب علمي فإن وزارة الصحة كانت تلعب دورا مهما 
في مراقبة االغذية وفحص العاملني في مجاالت التغذية، لكن 
التفتيـــش على هذه االماكن التي تقـــدم االغذية ترك للبلدية 
وكان هناك صراع كبير بني «البلدية» والصحة، حيث حاولت 
البلدية القيام مبا تقوم به وزارة الصحة من مسؤولية وتنشئ 
مختبرات وتوظف اطبـــاء لفحص العاملني، وكان رأيي دائما 
ان هذه املسؤولية في جميع دول العالم هي مسؤولية وزارة 
الصحة العامة، وعليها ان حتمي املواطن من تعرضه الي مرض 
او تناوله الي غذاء لم يتم فحصه والتصريح بتناوله من قبل 
وزارة الصحة. وأرى ان «الصحة» قد تهاونت في دورها املهم 
بهذا املجال، ورأينا ان وزير البلدية ينوي انشـــاء مختبرات 
لفحص االغذية تابعة للبلدية، ومثل هذا التصرف ســـيجعل 
البلدية متدخلة في دور وزارة الصحة العامة كراعية اساسية 
لصحة املواطن. ان كل ما حدث لهذه االغذية الفاسدة سببه امران 
مهمان، االول: قد يكون اغلبها لم يخضع للرقابة الصحية من 
قبل وزارة الصحة، واالمر اآلخر هو تقاعس املشرفني واملفتشني 
العاملني من «البلدية» و«التجارة» عن التأكد من سالمة االغذية 
قبل تداولها في االســـواق وبيعها للمواطن وتناولها مبا فيها 
من اخطار صحية فاتت على الرقابة وعلى املفتشـــني، اي ان 
هذه االغذية قد فاتت بأســـلوب او بآخر على الرقابة الصحية 

وعلى التفتيش في البلدية، ونقصد اجلهة املختصة.
  مثل هذا التقصير يجب ان يعرض املسؤولني لعقاب شديد 
حتى ال يتهاونوا في ذلك في املستقبل، وارجو اال تتنازل وزارة 
الصحة عن دورها في حماية صحة االنســـان النها مسؤولية 
واردة في الدســـتور تتوالها احلكومة، وكذلك ارجو ان تعزز 
امكانيـــات مختبرات الصحة العامة التي قد خططنا لها الكثر 
من عشرين عاما بان تكون مجهزة بأحدث االجهزة ويتوالها 
اخصائيون يشـــرفون على كل مادة يتناولها االنســـان، انها 
مسؤولية كبيرة، وانا اعلم ذلك جيدا، ولكن هذا هو قدر وزارة 
الصحة وعليها اال تتنازل عنها مهما كانت املبررات، وعليها اال 
تنشغل بالرعاية العالجية فقط، فاخلطأ البسيط الذي يحدث 
بالسماح باستهالك املواد الغذائية الفاسدة قد يؤدي الى اصابة 
العشرات بل املئات من الناس، واي تهاون في الفحص الدوري 
الذي كنا نقوم به جلميع العاملني في مجال التغذية كل ستة 
اشهر سيؤدي الى نقل اي عدوى من العاملني في مجال تقدمي 

االغذية للناس.
  ارجـــو ان تعزز كما ذكرت امكانيـــات وزارة الصحة، واال 
تتنازل عن مســـؤولياتها في هـــذا املجال، وتتلف ما ترى من 
اطعمة فاسدة تهدد حياة البشـــر، وأي تهاون في ذلك يكون 
اثمه في رقبة املسؤولني عن «الصحة» في الدولة، كما أرجو ان 
يلتفت االخ وزير الصحة النشيط الى هذا الدور املهم لوزارته 
وعدم التساهل فيه، وكان اهللا في عون الناس الذين يتعرضون 

ظلما وتقصيرا الغذية فاسدة.
 

 ســـاورنا القلق جميعا في وقت ســـابق من تزايد معدالت 
العنف االســـري والطالبي حتى وصل الى حد جرمية القتل، 
عالوة على جرائم الوافدين، خاصة اآلسيويون منهم، واليوم 
يبدو اننا على شفا حفرة االحتراب السياسي عبر شعار «خذ 
حقك بيدك»، فبعد محاولة ضرب احد النواب في جتمع ندوة 
العقيلة قبل اشـــهر وما تاله من اعمال مماثلة مثل ضرب احد 
االعالميني «زايد الزيد»، وكان ابرزها الهجوم على ستديوهات 
قناة «ســـكوب» بالتكســـير والضرب، واليوم نفاجأ بضرب 
املرشح السابق محمد اجلويهل في محفل ندوة سياسية تدافع 
عن الدستور! وفي الوقت ذاته يعلن احد الناشطني االسالميني 
الكويتيني عن فخره باعالن مقتل ابنه في العراق استشـــهادا 
ضد املســـلمني املصلني الصائمـــني العابدين هللا وحده بدافع 
االختالف العقائدي والسياسي في العراق! ويأتي ذلك رغم كل 
املؤشـــرات االجتماعية والنفسية التي كانت تؤكد على طيبة 

ووداعة طبيعة الشخصية الكويتية!
  وبالعودة الى ارشيف احلروب االهلية في العالم (وقانا اهللا 
شـــرها) نراها بداية بسيطة عبر مرور باص او حادثة اطالق 
نار فردية وما شـــابه ذلك، لكن الظروف التي تستعر نيرانها 
في الهشيم هو ان اجلو السياسي فيها كان مكهربا بني الفرقاء 

السياسيني وما سبقه من فجور في اخلصومة!
  ومنذ زمن واجلميع يلمس تزايد العنف اللفظي عندنا سواء 
في الصحف املقروءة واملواقع االلكترونية او حتى حتت قبة 
البرملان، وحتولت دميوقراطيتنا الى حرية اسقاط الرأي اآلخر 
وتسفيهه، وان اتيحت الفرصة فـ «الدوس في بطنه»! ونخرج 
من مشكلة الى مشكلة اخرى، وسالم على مشاكلنا وقضايانا 
املزمنة املؤجلـــة دائما وابدا والى االبـــد حتى حتني الفرصة 

املواتية لتطبيق روح ونصوص الدستور املنتظر.
  a.alsalleh@yahoo.com 

 د. عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 لماذا تخلت «الصحة»
   عن مراقبة األغذية؟

 من غير إحراج

 عبدالهادي الصالح

 حرية «دوس في بطنه»!

 م ٣٦

 بعد أكثر مـــن ٦٠ عاما على النكبة 
اليزال هناك البعض خاصة من اجليل 
اجلديد ال يعلم شـــيئا عن غزة ورغم 
أنني كنت أمتنى أن تكون كلماتي عن 
احلب أو السعادة أو األمل، لكن لألسف 
فرضا علي أن أكتب عن احلرب واملوت 
والعذاب من أجل «عيون غزة». باألمس 
القريب كنت أحاضر في قاعة التدريس 
وسألت طلبتي ســـؤاال خارج املنهج، 
ولكنه سؤال كنت أعتقد أن الكل يعرف 
إجابته ألنها ليســـت مشكلة فردية بل 
مشـــكلة أمة بأكملها نعيشها منذ أكثر 
من نصف قرن، والسؤال كان: ما أسباب 
مشكلة غزة؟ فكانت اإلجابة: صفعة لي 

رجت أرجاء القاعة.
  نعم صفعة أوقفت كل التاريخ فلم 
أجد أيا من الطالب عنده اإلجابة فوجهت 
إليهم سؤاال آخر لعلني أجد اإلجابة: ما 
األسباب التي جعلت الصهاينة يغزون 
فلسطني؟ وأيضا لم أجد اإلجابة، وهنا 
لن ألوم الطلبة ولن ألوم التاريخ، ولكن 
ألوم من يقوم على حراســـة التاريخ 
ومن يطعم ويغذي عقول أبنائنا بذلك 

التاريخ.
  القضية ليست السؤال وعدم اإلجابة، 
القضية من املسؤول عن ذلك، فإذا وجدنا 
في كتب مدارسنا أن دولة «فلسطني» 
أصبحت دولة «إسرائيل» فال لوم على 
أبنائنا، نعم، وبدون دهشة هذا ما يدرس 
في كتب بعض املدارس اخلاصة وعند 
التنويه واالعتراض من أولياء األمور 
على ما كتب وما يدرس وما ميتحن فيه 
أبناؤنا في تلك املدارس، يكون الرد من 
مديري تلك املدارس أنها غلطة مطبعية 
واملدارس ليست مسؤولة عن ذلك بل 

املسؤول هو التعليم اخلاص.
  غلطة مطبعية تغير دولة وتاريخها 
وشعبا يعاني منذ ٦٠ عاما واليزال من 
ظلـــم وقهر وموت أطفال ليس لهم أي 
ذنب إال أنهم صامدون في وجه األعداء 

من أجل الوطن وبقائه.
  والسؤال: من املتسبب في تلك الغلطة 
املطبعية؟ واإلجابة: هم املســـؤولون 
والتربويون الذين لم يدققوا على الكتب 
التي تأتي لنـــا من اخلارج وتضع في 
مناهجها إسرائيل بدال من فلسطني وفق 
قوانينهم، وإذا لم يتمكنوا من تغييرها 
فكيف قاموا ودرسوا وامتحنوا طالبنا 
وفق تلك الغلطة املطبعية؟ إذن عندما 
أسأل وال أجد اإلجابة عند الطالب فال 
حـــرج عليهم بل الذنب على من وضع 

املناهج ومن يقوم بتدريسها.
< < <  

  كلمـة وما تنرد: يقول الشـــاعر صالح 
جاهني: 

   إيه رأيك يا شعب يا عربي
   إيه رأيك يا شعب األحرار

  دم األطفال جايلك يحبي 
انتقموا من األشرار    يقول 

  ويسيل ع األوراق يتهجى األسماء
  ويطالب اآلباء.. بالثأر لألبناء

  ويرسم سيف.. يهد الزيف 
  ويلمع ملعة شمس الصيف

  في دنيا فيها النور بقى طيف
  وساكتة على فعل األباليس

  الدرس انتهي ملوا الكراريس
  atach_hoti@hotmail.com 

 منولوجات غزة

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر
 فعال جابوهـــا رجالها وفرحوا 
الديرة وأهلها بهذا االجناز الرياضي 
الذي يسجل لرئيس االحتاد الكويتي 
لكرة القدم الشيخ طالل الفهد الذي 
منذ ظهوره األول مبتســـما وسط 
امللعب تأكدنا بأن البطولة كويتية 
ليس من أجل شيء ولكن من إصرار 
الالعب الكويتي وحماسه الواضح 

في املســـتطيل األخضر من أجل رفع 
اســـم الكويت في هذا االحتفال، بال شـــك ما شـــاهدناه خالل 
املباريات في بطولة خليجي ٢٠ التي اســـتضافتها جمهورية 
اليمـــن ذكرنا باملنتخب أيام جاســـم يعقوب وفيصل الدخيل 
والعنبري وفتحي كميل وآخرين رفعوا اسم الكرة الكويتية 
وجاء هذا الفريق الواعد مكمال لألزرق الذي عرفه العالم الكروي 
وجاء ذلك بجهود رئيس االحتاد الذي أعاد البسمة الى الشارع 
الرياضي الكويتي التي افتقدها خالل السنوات املاضية بسبب 

عدم احلصول على أي بطولة.
  هناك إجنـــازان حتققا خالل توقيت البطولة، وفرســـانها 
جميعهم يحملون اسم أبا املشعلني، األول هو أمير دولة قطر 
سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي حقق إجنازا كبيرا 
ورفع اسم العرب بفوز قطر باستضافة كأس العالم لعام ٢٠٢٢، 
واآلخر حصول الكويت على كأس بطولة اخلليج لكرة القدم 
بعد ١٢ عاما بهمة وإصرار الشـــيخ طالل الفهد والذي يشكره 
جميـــع أبناء الكويت على هذا االجنـــاز الذي حصل في عهده 
الكروي فلطاملا اشـــتاقت القلوب الكويتية إلى عودة الكأس 

إلى حبها األول.
  بطولة كأس اخلليج ٢٠ التي أقيمت في اجلمهورية اليمنية 
أطلق عليها بطولة الشـــهيد وبالفعل حـــرص أبناء الكويت 
على الفوز باللقب بهذه البطولة ملا يحمله االســـم من معنى 

لدى الكويتيني عامة وهو الشهيد 
الشيخ فهد األحمد الذي لن ينسى 
أبدا وسيظل راسخا في عقول أبناء 

الشعب الكويتي. 
  ســـررت كثيرا حينما شاهدت 
املنتخب الوطني من خالل التحليالت 
الرياضيـــة فـــي االســـتديوهات 
الرياضية في الدول اخلليجية ما 
يدعو لالفتخار بأنك كويتي وفعال 
أبو مشعل أكد للجمهور الرياضي في ستاد جابر الرياضي بان 

كأس خليجي ٢٠ كويتية اجلنسية.
  كما أمتنى من االبطال الذين أعادوا البســـمة إلى شفاه أهل 
الكويت أن يفرحونا مرة أخرى في ستاد جابر بفوزهم وحصولهم 
على بطولة كأس آســـيا التي تستضيفها دولة قطر في يناير 
املقبل وهذا األمر ســـيحدث مادام لدينا ابن الشـــهيد الذي لن 
ينسى اجنازه ونقول لك يا شيخ طالل: بيض اهللا وجهك على 
هالفرحة التي لطاملا كنا ننتظرها منذ سنوات فإلى اإلمام يأبو 

مشعل، عسى اهللا ان يسعدك دنيا وآخرة مثلما اسعدتنا.
  وال يفوتني في هذه املناسبة أن أبارك لدولة قطر هذا االجناز 
الـــذي يفتخر به كل عربي والذي جاء بعـــد جد واجتهاد من 
قبل األشقاء في قطر من خالل التعاون على مختلف االصعدة 
فإلى اإلمام يا قطر واجنازك هو اجناز للكويت وجلميع دول 
مجلس التعاون، فجميع ما منلك من خبرات سنضعها بني أيدي 
أشـــقائنا القطريني. كذلك أشكر الشعب اليمني وعلى رأسهم 
رئيـــس اجلمهورية اليمنية علي عبداهللا صالح على حســـن 
التنظيم والضيافة فضال عن تواجد اجلمهور املساند جلميع 
الفرق الذي ســـاهم في خلق جو من التنافس فشكرا لكم أيها 

الشعب املضياف وبارك اهللا فيكم.
  alarafah@windowslive.com 

 خالد العرافة

 شكرا يا شيخ طالل
   وبيض اهللا وجهك

 إطاللة

 املشهد من الفيلم األميركي «املتحولون» يصور 
أهل قطر بأنهم يعيشون حياة متخلفة في الصحراء 
في بيوت من طني وحولها مجموعة من أشـــجار 
النخيل ثم يخرج من األرض وحش كبير على شكل 
عقرب ويهاجمهم ثم تتدخل فرقة من الكوماندوز 
األميركي وســـالح اجلو األميركي ويشتبكون مع 
الوحش ثم يسيطرون على املوقف بعد أن يختفي هذا 
الوحش من األرض.. تلك هي الصورة التي رسمتها 
هوليوود عن بدو قطر، بالقرب من قاعدة السيلية 
األميركية، لكننا هنا ونحن شهود عيان ننظر إلى 
هذا املشهد املزور ونحن نضحك ونقول ليس لهذا 
احلد ويساندنا في ذلك تأهل قطر الستضافة كأس 

العام عام ٢٠٢٢.
  ولم يكن من املمكن للبدو والبدائيني الذين ظهروا 
في فيلم «املتحولون» يستطيعون ان يستضيفوا 
بطولة كأس العالم على األقل ميكن اللجنة املقررة 
أن يقودها تفكيرها إلى أن هؤالء البدو ســـيبنون 
املالعب األوملبية من طني وهذا ال يتناسب مع حجم 
ووزن اجلماهير التي ســـتجلس على مقاعد هذه 
املالعب، لكنهم سيكونون بخير إن صرفوا النظر 
عن قطر إال أنه ومن حسن احلظ أن اللجنة املقررة 
ال تتأثـــر بأفالم هوليوود بل إنها ترى على أرض 
الواقع أن قطر دولة متقدمة قدمت عرضا مبهرا لها 
كما قدمته في مناســـبة رياضية سابقة لذلك فهي 
أولى من أميركا املتقدمة والتي حصلت على وكالة 
حصرية للتقدم فـــي نظرها فقط بل اعترفت بأن 
قطر دولة صغيرة خطفت أحالمنا ياللهول. كذلك 
من ناحية أخرى التزال هوليوود تزج في األفالم 
بصورة مشوهة عن حقيقة العرب واملسلمني فكل 
مجرم أو إرهابي هو مســـلم أو عربي أو له عالقة 
بتنظيم القاعدة ومع تكرار هذه النوعية من األفالم 
دون وجود هجمة إعالمية مرتدة تكون عربية أو 
إسالمية فإن ذلك يعني أن ما تنقله األفالم األميركية 
عن املسلمني أمر واقع وال مجال لنا إال أن نقول إن 
كل عرب العالم ومسلمي العالم هم إرهابيون مع 
مرتبة الشرف واحلقيقة عكس ذلك متاما فاإلسالم 
النقي الذي لم تدخله البدع وأصحاب النوايا السيئة 
واملرتزقة هو عبارة عن رحمة للناس جميعا ونظام 
متكامـــل ال ميكن انتقاده بأي حـــال من األحوال. 
وأخيرا.. أهنئ قطر أميرا وحكومة وشـــعبا على 
هذا اإلجناز الرائع الذي لم ير النور إال بعد جهود 
جبارة للقيادة السياسية القطرية ونسأل اهللا أن 

يعينهم على هذه املسؤولية. 

 الشيخة موزة بنت ناصر املسند زوجة سمو أمير دولة 
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولدت في مدينة «اخلور» 
القطرية من أسرة محترمة لها تاريخ تقدمي في الفكر والرأي 
منذ هجرتها الى الكويـــت، فلهذه العائلة منزلة عالية لدى 
أســـرة آل الصباح حكام الكويت، خصوصا لدى املغفور له 
الشيخ عبداهللا السالم راعي دستور الكويت وقائدها، وبعد 

فترة عادت أسرة الشيخة موزة الى قطر للعيش فيها.
  الشيخة موزة حاصلة على شهادة بكالوريوس بتخصص 
االجتماع عام ١٩٨٦ ومنحت عدة شهادات دكتوراه من مختلف 
اجلامعات األميركية والبريطانية واالسترالية، فقد مت اختيارها 
ممثلة من قبل منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(يونسكو) مبعوثا للتعليم األساسي والعالي، تعمل بشكل 
متواصل ملكافحة محو األمية في العالم العربي وفي آســـيا، 
لها نشاط متواصل وصحيح بتأسيس محكمة دولية ملالحقة 
اجلرائم والقضايا والتحديات املتعلقة بحق التعليم، تعمل 
بشكل مستمر مع شباب قطر الوفي بكل فئاته على تقريب 
العالقـــات بني العالم االســـالمي والغربي، فمن هذا التحرك 
حصلت على جائزة شاثام هاوس في مجال العالقات الدولية 

املعاصرة عام ٢٠٠٧.
  وعلى مستوى أكثر امرأة من نساء العالم لها سلطة في 
اتخـــاذ القرار جاءت هي األولى من بني مائة امرأة في العالم 
من خالل اختيار صحيفة «فوربس» اما صحيفة «التاميز» 
اللندنية، فقد اطلقت عليها انها األكثر نشـــاطا وفاعلية في 

منطقة الشرق األوسط كقادة األعمال من بني ٢٥ امرأة.
  تتميز الشيخة موزة بتحركات مقننة ورؤى عصرية في 
مختلف نطاقات احلياة اليومية، فنجدها الداعمة في التعليم 
والعلوم والتراث والثقافة واملجتمع والرياضة والسياسة 
ومساندة لها. فلها الفضل في تقدمي ملف مشرف عن رؤية 
دولة قطر واستعداداتها الستضافة كأس العالم لكرة القدم 
عام ٢٠٢٢ فقد شـــرفت املرأة القطرية واخلليجية والعربية 
(بثقافتها) واالســـالمية (بحجابهـــا) حينما عرضت امللف 
القطري على اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي فقد حظيت 

دولتها قطر باستضافة البطولة العاملية.
  للعلم الشيخة موزة لديها ٧ من األبناء ٤ أوالد و٣ بنات، 

اهللا يخليهم ويتربوا في عز والديهم!
  فاكهة الكالم: نتمنى من الشيخة موزة ان تذكر ذكريات 
ترعرعها ووجودها في الكويت من حياتها األولى، انها فعال 
احدى الآللئ التي نورت ســـماء الكويت في حياتها األولية، 
ورؤيتها العصرية في ســـماء قطر احلبيبة، وأعتبر نفسي 
من اآلن متطوعا في مجالي الصحافي واألكادميي لتسويق 

احلدث الرياضي واحلضاري الكبير.
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 
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