
 جنح فريق كويتي ـ كنــــدي أمس في إجراء عملية تركيب 
قلب صناعي ملريض في مستشــــفى الصــــدري هي االولى من 
نوعها في البالد بقيادة اجلراح الكندي د.رينزو جيجيري من 
جامعة مكجيل الكندية ود.رياض الطرزي ومشــــاركة عدد من 
اجلراحني. وقالت نائب مدير املستشــــفى د.رمي العسعوســــي

 لـ «كونا» إن العملية التي تكللت بالنجاح أجريت ملريض في 
عقده السادس من العمر وكان يعاني من فشل شديد في القلب. 
وأضافت د.العسعوسي ان جهاز القلب الصناعي مت توصيله 
بالبطني األيسر من القلب أي حجرة القلب املسؤولة عن ضخ 
الدم، ويساعد على حتسني ضخ الدم وهو جهاز خفيف يعمل 
بواسطة البطارية ويجب ان يبقى مشحونا طيلة الوقت، ومن 
شأن هذا اجلهاز ان يساعد املريض على التخلص من أعراض 

فشل القلب وممارسة حياته بشكل طبيعي.
  من جانبه قال املدير االداري للفريق الكندي د.كامران الري 
من جامعة مكجيل إن العمليــــة متثل أحد األهداف املوضوعة 
ضمن برنامج تطوير فشــــل القلب وفق اتفاقية التعاون التي 

وقعتها وزارة الصحة مع فريق جامعة ميجيل وبدأت رسميا في 
أكتوبر املاضي. وكان وزير الصحة د.هالل الساير وقع مذكرة 
تفاهم في مجال القلب واألوعية الدموية مع جامعة مكجيل في 
ينايــــر من العام املاضي أثناء زيارته لكندا قبل ان يتم توقيع 

االتفاقية بالكويت في مايو املاضي.
  وتهدف االتفاقية الى وضع خطة اســــتراتيجية ملدة خمس 
سنوات لرعاية مرضى القلب في مستشفى األمراض الصدرية 
وتنمية املوارد البشــــرية في مجال القلــــب واألوعية الدموية 
والتعليم والبحوث. كما تهدف الى تعزيز االستشارات الطبية 
الدولية حول مرضى القلب بالكويت واستخدام االستشارات 
متعددة التخصصات عن بعد ملناقشة احلاالت املرضية وحتسني 
خدمات تقنية املعلومات والتراسل الفوري ملرضى القلب بالكويت 
والتدريب األساسي والزمالة والتعليم الطبي املستمر وتسهيل 
ومنح أولوية التدريب وزيادة عدد األطباء الكويتيني لاللتحاق 
مبعظم التخصصات، السيما التخصصات الدقيقة في جراحة 

األطفال والبالغني في اجلامعة. 

 بال قناع أمانة

 الزعيم والقضية حكومي.. ومعارض!
 لعل أبرز ما أفرزته وقائع االستجواب 
األخير لرئيس الوزراء هو انقســــام 
املجلس إلى فريقني: األول مع التعاون 
مع احلكومة وغالبيتهم من احلكوميني 
إال قليال، أما الفريق اآلخر فهو مع عدم 
التعاون مع احلكومة وغالبيتهم من 

املعارضة إال قليال.
  أما أبرز ما لفت انتباهــــي فهو ان األعضاء احلكوميني 
دائمــــا ما تكون لديهم ردود وتبريــــرات تكاد تكون ثابتة 
ومكررة يرددهــــا هؤالء عند كل اســــتجواب أو اتخاذ أي 
موقف قوي جتاه احلكومة، وهو ما يسهل علينا مستقبال 
سهولة التعرف على هؤالء احلكوميني اُخلّلص الذين هم 
فــــي األصل مع احلكومة في احلــــق والباطل ولكن تتعدد 
التبريرات واحلكومي واحد، ومن أهم ما يذكرونه عند كل 

استجواب اآلتي:
  أوال: ان هذا االستجواب غير دستوري.

  ثانيا: نريد إجنازا وتنمية وال نريد تأزميا ومشاكل.
  ثالثا: اتهام مقدم االستجواب أو املساءلة بالشخصانية 

وانه يريد االنتقام لعدم تلبية الوزير ملطالبه.
  رابعا: ملاذا هذا الوزير وليس غيره؟

  خامســــا: املطالبــــة بتشــــكيل جلنــــة حتقيــــق بــــدل 
االستجواب.

  سادسا: االكتفاء باإلحالة للنيابة إذا ما كان ذلك االستجواب 
يتضمن جتاوزات مالية دون حتريك املساءلة السياسية.

  ســــابعا: اتهام املســــتجوب بالفئويــــة أو املناطقية أو 
الطائفية.

  ثامنا: ان املطلوب هو رأس الوزير وليس اإلصالح.
  تاسعا: تبسيط محاور االستجواب وانه ال يرقى للمساءلة 

السياسية.
  عاشرا: إننا ال نضمن ان يأتي وزير أفضل منه.

  حادي عشر: الوقت غير مناسب.
  ثاني عشر: اخلوف من عواقب األمور والتلميح باحلل 

غير الدستوري.
  ثالث عشر: إن الناس ســــئمت االستجوابات وال تريد 

التأزمي.
  رابع عشر: التلويح بأن ما قام به الوزير من قصور أو 

أخطاء هو خارج عن إرادته وانها أوامر من مرؤوسيه.
  خامس عشر: مخالفة ولي األمر.

  إن هذا أبرز مــــا يتحجج به احلكوميون دائما وال تكاد 
تخرج حججهــــم عن ذلك، أما املعارضون فهم دائما تكون 
حججهم بأن هذا حق دستوري وانه إبرار للقسم بالذود عن 
مصالح الشعب وأمواله وانه من منطلق األمانة واملصداقية 
مع الناخبني وتفعيل الدور الرقابي للنائب ومكافحة الفساد، 
ولكن ما مييز كال الفريقــــني أن املعارض دائما ما يعترف 
بأنه معارض ويفتخر بذلك، أما احلكومي فدائما ما جتده 
يخجل من هذا الوصف ويحاول أن يبرر مواقفه حتى يبعد 

عنه شبح هذه التهمة. 

 احلراك عكس املوات، وهو حيوية وعقول نشطة 
حتاول أن حترك الرواكد وتزحزح السواكن.

  وليس من منصف إال ويشهد بأن مجتمعنا نشيط 
ومتحرك وديناميكي، وهذه هي سمته الدائمة منذ أيام 

الغوص والسفر حتى ما بعد النفط والدستور.
  وأحداث األيام املاضية أو رمبا الشهر املاضي منذ 
ـ حادثـــة الصليبخات وما أعقبها، لدليل وجتســـيد 

لذلك احلراك.
  واحلراك في مجمله محمود ومطلوب ولكن ترشيده وتعقيله واستغالله 
إيجابيـــا هو ما يجب العمل عليه، حتى ال يكون حراكا طائشـــا غير ذي 

جدوى وال يحقق للمجتمع األمور اإليجابية املراد حتقيقها من ورائه.
  وفي حراك الشهر املاضي حميد كثير وخبيث قليل، فحميده هو احلراك 
ذاته، والتفاف الناس حول الدســـتور ومحاولتهم حمايته وتفاعلهم مع 
احلدث السياســـي الذي وصل في محطته ما قبل األخيرة إلى استجواب 
رئيـــس الوزراء وطلب طرح الثقة به. وهذا مؤشـــر على حيوية الناس 
ومحاولتهـــم أن يكونوا داخل دائرة التأثير ورمبا التغيير. وقبل أن آتي 
على ذكـــر اخلبيث في هذا احلراك، دعوني أفتح قوســـا كبيرة أو فكرة 
اعتراضيـــة: (أي جماعة هي في بحث دائم عن زعيم، والزعيم ال يصنع 
نفســـه بل إن األمة هي التي تصنعه كما يقول إحسان عبدالقدوس وفي 
اعتقـــادي أن عندنا أكثر من زعيم أو مـــن ميلك مواصفات الزعيم ولكن 

ليست عندنا قضية تصنع زعيما).
  أما اخلبيث فهو أن من ميلكون مواصفات الزعيم عندنا ميكنهم التحرك 
حتى في تلك املساحة الضيقة، فعدم وجود قضية ال مينع وجود الزعيم، بل 

إن الزعيم احلقيقي هو القادر على أن يصنع «قضية، من الالقضية».
  والقضية ليست بالضرورة أن تكون كبيرة ومجلجلة، ولكن القضية 
قـــد تكون من الصغر بحيث ال حتس ولكنهـــا باألثر والتأثير تبقى أبدا 

وال تفنى.
  وأعني بذلك أن الكثيرين التفوا ومازالوا يلتفون حول بعض أعضاء 
مجلس األمة الذين قادوا الشـــارع طوال الشهر املاضي، ولكن هل خرج 
هؤالء األعضـــاء بجماهيرهم خارج تلك الدائرة الضيقة التي حبســـوا 
فيها أنفســـهم أو أن األحداث حبســـتهم فيها؟ أشـــك في ذلك فال أظن أن 
تلك اجلماهير زادت في قناعاتها أو في وعيها عن أول يوم التحمت فيه 

بهؤالء «الزعماء».
  وما أســـتنتجه أنا وغيري أن هؤالء الزعماء استغلوا جماهيرهم ولم 
ينفعوهم بشيء، مبعنى أنهم لم يبصروهم ال بحقيقة األمور واألحداث 
التي جرت وقد جتري مثيالت لها مســـتقبال، وال أيضا مبا هو الدستور، 
وال ما يجب على اجلماهير فعله ملواجهة األمور التي قد تواجهها البالد، 
وال حتى حاولوا إفهامهم طبيعة السياسة وأن اخلالف السياسي ال يعني 
معاداة البالد ونظمها، وال حتى ساهموا في إخراج هذه اجلماهير من فكرة 
ما ميكن تسميته بـ «الدميوقراطية العرقية» وأن االنتصار يكون للبالد 
والدستور ال ضدهما، الفرصة لم تفت ومازالت قائمة، وعلى زعماء الوقت 
الراهن أن يستفيدوا من أخطاء زعماء األمس الذين تعالوا على جماهيرهم 
وتعاملوا معهم بفوقية، ولكن اجلماهير أدركت وأحست ووعت فانصرفت 
عنهم، لتكتشف أن زعماءهم لم يكونوا جديرين بالزعامة بل كانوا محبني 

ألنفسهم وكانوا يستغلون اجلماهير ويتعاملون معهم كالرعاع!
   وأزيد: إن تأســـيس القاعدة اجلماهيريـــة الواعية هو أولى أولويات 

الزعيم! 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 عملية تركيب القلب الصناعي  الفريق الطبي الكويتي ـ الكندي 

 فريق طبي كويتي ـ كندي ينجح في إجراء
   أول عملية تركيب قلب صناعي بالكويت

 لمريض في العقد السادس بمستشفى الصدري 

 البقاء هللا 
 خميـس محيـي الدين جنـمـ  ٨٣ عاماـ  
الرجال: القيـــروان ـ ق٣ ـ ش٣٣٠ 
ـ م١٨٢ ـ ت: ٩٩٧٠٩٧٧٠، النســـاء: 

اجلابرية ـ ق٩ ـ ش٦ ـ م٩.
  يعقوب جمعة درباسـ  ٩٤ عاماـ  الرجال: 
الرميثية ـ ق٤ ـ شـــارع أحمد بن 
حنبل ـ ج٤٢ ـ م٩ ـ ت: ٩٩٩٣٦٦٣٤ 
ـ ٩٧٤٧٨٥٨٩ ـ ٩٧٨٥٥٨٨٨، النساء: 
الرميثيةـ  ق٣ـ  شارع أحمد بن حنبل 

ـ م٧ ـ ت: ٩٩٠١٨٨٩٨ ـ ٦٦٧٠٨٠١٧.
  منى مجيد عبداحلميد الصائغ، أرملة حسني 
عباس رمضان ـ ٣٧ عاما ـ الرجال: 
حسينية آل ياسني ـ املنصورية ـ 
ـ ٦٦٣٦٩٣٦٤،  ـ ت: ٢٢٥١٨١٤٧  ق٢ 
النساء: حسينية آل بوحمدـ  الدعية 

ـ ت: ٦٦٤٣٥٣٦٣.
  عائشة سـعد عبداهللا العيبان ـ ٤١ عاما ـ 
الرجال: الصباحيـــة ـ ق١ ـ ش٩ ـ 
م٢٦٦ـ  ت: ٩٩٣٦٧٩٧٨ـ  ٩٩٤٩٦٢٢٨، 
النساء: الصباحيةـ  ق١ـ  ش٨ـ  م٦٥٠ 

ـ ت: ٩٩٦٤٦٨٤٧.
  زكية إسماعيل حسن املال، زوجة عيسى 
عبداهللا طالب الكندري ـ ٥٨ عاما 
ـ الرجـــال: العمريـــة ـ ق١ ـ ش٦ ـ 

م٥١ خلـــف حديقـــة العمرية ـ ت: 
٩٩٠٦٤٤٦٣، النســـاء: العارضية ـ 
ق١٠ـ  ش٥ـ  ج٣ـ  م٧ـ  ت: ٢٤٨٩٦٤٥٦ 

الدفن التاسعة صباحا.
  مسـعود مبارك محمد السـمحاني الهاجري 
ـ ٧٦ عامـــا ـ الرجال: ضاحية علي 
صباح الســـالم ـ ق٦ ـ ش٢٤ ـ م٦ 
 ،٦٠٩٦٢٢٢٦ ـ   ٦٦٠٠١٦٩٦ ت:  ـ 
النساء: الظهر ـ ق٥ ـ ش٥ ـ م٣٣ ـ 
ت: ٩٧٨٠٣٤٤٢ الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
  حمـد ناصر مسـلم العجمـي ـ ٧٣ عاما ـ 
الرجال: الرقةـ  ق٤ـ  ش٣ـ  م٨٤ـ  ت: 
٢٣٩٤١٠٠٥ـ  ٦٦٦٦٣٤٨٩، النساء: علي 
صباح السالم (أم الهيمان سابقا) 
ـ ق٧ ـ ش٥ ـ م١٧ ـ ت: ٦٥٦١٤١٠٢ 
ـ الدفن التاســـعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
  عبدالنبي إبراهيم حسـني علي ـ ٨٩ عاما 
ـ الرجـــال: احلســـينية اجلعفرية 
بالصوابر ـ ت: ٩٧٨١٠٤٢١، النساء: 
املنصوريـــة ـ ق١ ـ ش١٣ ـ م٧ ـ 
ت: ٢٢٥٦٢٨١٢ ـ الدفـــن التاســـعة 

صباحا. 

 مواقيت الصالة 

 5.20 الفجر 
 6.44 الشروق 

 11.56 الظهر 
 2.49 العصر 

 5.08  المغرب 
 6.30 العشاء 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 إصابة رئيس اإلمارات بكسر 
  في ذراعه أثناء ممارسته الرياضة

 أبوظبيـ  يو.بي.آي: أصيب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امس بكسر في ذراعه اثناء ممارسته 

الرياضة.
  وقال بيان الوزارة لشـــؤون الرئاسة نقلته وكالة انباء االمارات 
الرسمية (وام) ان الشيخ خليفة «قد تعرض لكسر في ذراعه اثناء 

ممارسته رياضته اليومية».
  وقالت ان الشيخ خليفة سيمضي فترة نقاهة اليام. 


