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تركة مراحيم 
»الصحة«

التاريخ: 1 فبراير 2013
الوقت: 12:35 صباحا

املكان: طوارئ مستشفى 
مبارك

الوضع: طبيبان كويتي 
ومصري ويوجد نحو 
39 مريضا ومريضة 

ينتظرون الدخول على 
عيادة رقم 3، مت حتويل 
مريضة مصابة بالضغط 
من مالحظة النساء إلى 

غرفة العظام لطبيب 
فلسطيني اجلنسية، 

املهم أنه ال الطبيب 
الكويتي وال املصري 

وال الفلسطيني قبل أي 
منهم عالج املريضة التي 

تعاني من حالة ارتفاع 
شديدة بالضغط، وعندما 
أحيلت إلى طبيب العظام 

رفض الطبيب الفلسطيني 
عالجها بحجة أنها ال متلك 

حتويال من املستوصف، 
أما الطبيبان املصري 

والكويتي فقاما بصرف 
إبرة مجهولة لها وعندما 
سألتهما عن نوع اإلبرة 

قال لها الطبيب الكويتي: 
»أخذيها وأنت ساكتة«.
هذا مختصر ما حصل 
ملريضة دخلت حوادث 

مستشفى مبارك في 
تاريخ 1 فبراير املاضي، 
وتستغربون ملاذا ميوت 

املرضى في مستشفياتنا، 
وواهلل لو كان األطباء 

الثالثة يحترمون قسم 
أبقراط لقاموا بأداء 

واجبهم كامال ليس جتاه 
تلك املريضة بل جتاه 
كل مريض أو مريضة 

يلجأ إليهم، ولكن ألنهم 
لم يحترموا القسم ولم 
يحترموا رواتبهم التي 
يقبضونها، فقد أهملوا 

ويستحقون احلساب، ولو 
أنهم كانوا يعملون في 
مستشفى خاص لقاموا 

بفرش الطريق إلى املرضى 
بالورود، ولكانت االبتسامة 

ال تفارق وجوههم، 
ولكن ألنهم يعملون 

في مستشفى حكومي 
والعالج مجاني فيبدو 

أنهم يتعاملون مبجانية مع 
املرضى.

يا وزير الصحة، هؤالء 
هم أطباء مستشفياتنا 

احلكومية وهكذا يتعاملون 
بال مباالة مع أرواح 

املرضى، طبق عليهم 
القانون، ومن ال يعجبه 
العمل في مستشفيات 

احلكومة فليقدم استقالته 
ويذهب إلى أي مستشفى 

خاص، هناك سيبتسم 
في وجوه املرضى، ولكنه 
في مستشفيات احلكومة 

يتعامل مع املرضى كما لو 
أنه يصرف عليهم من تركة 

والده املرحوم!
أعلم أن إدارة عالقاتك 

العامة سترسل إلي كتابا 
تستفسر فيه عن اسم 

املريضة واحلالة وطبيعة 
الشكوى، ولكن اعلم 
معاليك أنني سأرسل 

البيانات إلدارة العالقات 
العامة و»سيغمتونها« 

كما يفعلون في كل مرة 
أنشر شكوى عن احد 

مستشفياتكم.
لذا سأوجه حديثي إلى 

سمو رئيس مجلس 
الوزراء ليعيد ترتيب 
أوراق املستشفيات 

احلكومية املتهالكة والتي 
يتعامل أغلب أطبائها مع 

املرضى كما لو أنهم جاءوا 
يشحذون منهم صدقة من 

تركة مراحيمهم!

احلرف 29

بداية نهنئكم بثقة سمو األمير ونسأل اهلل أن 
يوفقكم ملا فيه مصلحة البالد والعباد، وأنتم 
كما عهدناكم أهل لذلك. ما دفعني ملخاطبتكم 

ذلك املواطن املسن الذي ميتلك عقارا استثماريا 
متهالكا جدا، سعى إلي ليفضفض عما في قلبه، 
قال: ما يدره هذا العقار ال يغطي مصاريف املاء 
والكهرباء واحلارس والصيانة، وفوق ذلك جلأ 

بعض املستأجرين إليداع اإليجار مبحكمة حولي 
باسم املكتب العقاري الذي كتب عقد اإليجار 
بدفتره وأخذ أتعابه ومضى، ثم تكفل حارس 

العقار باالستالم، وبعد فترة ذهب ذلك املواطن 
املسن حملكمة حولي )ألول مرة في حياته( الستالم 

اإليجارات، وإذا به يجد نفسه بني أمواج تتالطم 
من االخوة الوافدين، هذا مندوب شركة واآلخر 

وكيل محام.. الخ، والحظ أن هناك عالقات ودية بني 
هؤالء واملوظفني )خصوصا االخوة الوافدين منهم( 
تنجز معامالتهم بسرعة رمبا لكثرة تعاملهم اليومي 

معهم. ويكمل: ساقني احلظ لذلك املوظف الطويل 
واألنيق ذي الكرافتة السوداء، لم يبال بوقوفي أمام 
شباكه )وكأنني في نظارة مخفر( وأشار بأن أذهب 
للموظفة القريبة، فذهبت، فأعادتني له بعد أن المته 
على حتميلها عبء العمل، فأعطيته بطاقتي املدنية 

وشرحت له، فصب غضبه علي راميا هويتي قائال: 
ال نتعامل باألسماء أين رقم امللف، اذهب وائتني به، 
وعقد املوضوع، فذهبت دون رجعة من ذلك املكان 
الذي يهان فيه املواطن )لعنة اهلل على الفلوس التي 
تذل صاحبها( معنى ذلك أن اإلهانة تتكرر كل شهر.
يقترح ذلك املواطن: لو حتفظ وزارة العدل كرامتنا 

وحقوقنا مثلما حفظت وزارة الشؤون حقوق 
العمالة الوافدة بأن أجبرت الشركات على إيداع 
رواتب عمالتها بحساب بنكي، فلماذا ال تطلب 

الوزارات املعنية من كل صاحب عقار استثماري 
حسابا خاصا لعقاراته يودع فيه املستأجر القيمة 

اإليجارية؟ وكما هو معروف أن البنوك جميع 
أنظمتها بالكمبيوتر وإداراتها حازمة ودقيقة، تثق 

بها احملاكم ويطمئن لها القضاة، مع إضافة ما 
يستوجب مثل تعريف اإليداع )إيجار شقة رقم...( 

وتصديق وختم مدير فرع البنك على إيصال البنك، 
وبذلك نكون قد قطعنا شوطا كبيرا من التطور.. 

ونلخص فوائد ذلك كالتالي:
٭ يخف عن موظفي الوزارة كم هائل من املراجعني 

)مؤجرين ومستأجرين( مبلفاتهم ومعامالتهم.
٭  يسهل على املستأجر إيداع القيمة اإليجارية في 
أقرب فرع للبنك بدوام رسمي إلى الساعة 3 عصرا.
٭ يتخلص املستأجر )واملؤجر( من بعض املنغصات 

مثل البحث عن املالك أو وكيله أو احلارس ليتسلم 
اإليجار ورمبا حتدث مشاكل أخرى مثل اخلطأ في 
العدد أو كتابة اإليصال أو سرقة غرفة احلارس أو 

الغش والتدليس.
٭ يودع املستأجر.. ويتسلم مالك العقار حقه 

بابتسامة موظفي البنوك وترحيبهم، ومعرفتهم 
بعمالئهم مبتعدين عن عبوس اآلخرين وكآبة 

املنظر، كذلك يتيح ملالك العقار معرفة إيراده بدقة، 
بالساعة والتاريخ، مما يتيح معرفة التزام كل 

مستأجر مبوعد إيداعه وهل هو كثير التأخير أم 
ظرف ما؟ وهذا يفيد العدالة.

٭ هناك فوائد أخرى جلميع األطراف منها، 
عمل استقطاع شهري بالقيمة اإليجارية يقوم به 
البنك مقابل رسم. املسؤولون يعتبرونها صغائر 
األمور لكنها بالنسبة للمواطنني عظائم احلقوق، 
تكدر خواطرهم، وتزيد في ميزان سخطهم على 

احلكومة، ويستغلها أعداء االستقرار ليثيروا 
البلبلة.

معالي الوزير أبوعبداهلل، نحن على ثقة بأن 
وجودكم بهذا املوقع ستكون له عالمة في تاريخ 

الوزارتني من إبداع وتطوير تقول لألجيال»أبو 
عبداهلل مر من هنا«.

ما أسطره في مقالتي ما هو إال واقع مرير يحدث 
في زمن العالم يتطور فيه ونحن نرجع فيه إلى 
اخللف. فعندما تذهب إلنهاء أي معاملة في أي 

وزارة من وزارات الدولة وبعد أن تقوم بالدوران 
بني مكاتب الوزارة من جمع تواقيع رؤساء األقسام 

لتذهب بعد كل هذا العناء ملكتب املدير العام ألخذ 
التوقيع واالعتماد النهائي إلنهاء إجراءات هذه 

املعاملة، تصيبك الصدمة بعد كل هذا املجهود بأن 
املدير العام غير موجود، فتحمل معاملتك تلقائيا 
وتتوجه إلى مكتب مساعد املدير العام والذي من 
املفترض حسب األعراف والقانون بأنه الشخص 

الثاني بعد املدير العام وبعد ان تعرض عليه 
املعاملة املكتملة األركان وباعتماد جميع رؤساء 
األقسام املختصني يأتيك الرد منه بأنه ليست 

لديه صالحية بالتوقيع على اعتماد املعامالت، ثم 
حتاول مرة أخرى معه وتبني له أن املعاملة مكتملة 

ومعتمدة من رؤساء األقسام املختصني ليبقى 
فقط التوقيع من املدير العام وأنت يا سيدي نائبه 
مبا يعني في حالة عدم تواجده حتل مكانه فيأتيك 
الرد مرة أخرى بأنه ليست لديه صالحية التوقيع.
نعم هذا حال بعض مساعدي املديرين في بعض 

الوزارات، لذلك أتصورهم مع كل االحترام 
والتقدير لشخوصهم بأنهم قطعة أثاث في مكاتبهم 

الفخمة، وأمتنى من بعض املديرين العامني في 
وزارات الدولة منح مساعديهم الثقة لتسير األمور 
بطبيعتها وإنهاء زمن املركزية في إدارات الوزارات 

لتسير معامالت املواطنني واملقيمني بكل يسر 
وسهولة.

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي

علي الرندي

اهلل باخلير.. 
معالي وزير العدل 

واألوقاف

املركزية في 
وزارات الدولة!

ملن يهمه األمر

ديرة

bin_7egri@

saadbinalharbi@gmail.com

Dali-alkhumsan@hotmail.com
 @Bnder22

فالح بن حجري

سعد عطية الحربي

دالي محمد الخمسان

»الفوتوشوب« برنامج رسومات إلنشاء 
وتعديل الصور وبصورة أخرى 

هو محل عطارة الكتروني يحاول 
مستخدمه أن يصلح ما أفسد الدهر.

مع الفوتوشوب يتحول الشعر األبيض 
الثلجي إلى األسود الليلي وتختفي 

أخاديد التجاعيد وحتل مكانها خدود 
النضارة وتصبح العني الضيقة واسعة 
ومفتوحة على بحر الرموش اخلجول، 

وكل هذا بكبسة زر واحدة ال أكثر 
تخفق بعده »زرازير« املالمح بأجنحتها 
عاليا بعد أن أوهمها الفوتوشوب بأنها 

صارت شواهينا!
كما أن الفوتوشوب له إيجابياته فإن 
له كذلك سلبياته التي نواها مع ذوي 
النوايا السيئة ممن يفبركون الصور 
ليتهموا خلق اهلل مبا ليس فيهم كأن 

يضعونهم في مكان لم يرتادوه أو 
يجمعونهم مع أهل الشبهات وغيرها 

من شهادات الزور التي ال يخلو صدر 
أخبار مجتمع من تفاصيلها.

ومع كل ايجابيات الفوتوشوب 
وسلبياته عند استخدام األفراد له 

ولكنه لن يكون شيئا ذا بال في مقابل 
استخدامه من قبل مؤسسات الدولة 

ومحاولة مسؤوليها تبييض وجه الواقع 
احلالك باستخدام فوتوشوب املؤمترات 
والبيانات والدراسات وخالفه، فها هنا 
سنغرد تنمويا داخل »سراب« الكلمات 

ال داخل »سرب« األفعال، وسنخلق 
واقعا فوتوشبيا باطال ال يغني عن حق 

التطوير شيئا!
والنتيجة أن تصبح صورة التطور 

املشرقة مجرد صور فوتوشوب 
نضعها داخل »ألبومات« االجنازات 

اإلعالمية بينما نتغافل »فوتوشوبيا« 
عن سماع نعيب »بوم« التراجع في كل 

املجاالت.

في أوائل القرن املاضي كانت الشام 
محط أنظار أهل جند خصوصا ملن 

أراد منهم أن ميارس التجارة ويحكى 
أن ولدا شاميا كان يحادث والدته عن 
أحالمه في الذهاب إلى الشام والعودة 

بالقوافل احململة بالبضائع الكثيرة، 
خصوصا بلح الشام ويبدو انه اندمج 

في حديثه قليال فقال في نبرة طفولية: 
»واقرط« من بلح الشام.. و»اقرط« 

من بلح الشام و»اقرط« في لهجة جند 
تعني آكل ومع تكراره لذات اجلملة ما 

كان من والدته التي كانت تستمع له 
منصتة إال أن ضربته على رأسه، وهي 
تقول: »أبك..ابك« بلح الشام ال يذبحك 

وطبعا الولد لن ميوت من تخمة بلح 
الشام، ألنه ليس هناك بلح شام في 

فمه أصال، ولكن أمه كمسؤولينا متاما 
»عايشه فيلم الفوتوشوب« وتشاهده 

بدون ترجمة واقع!

تدخل املنازل هذه األيام في معسكرات 
صارمة لتهيئة األجواء الدراسية املناسبة 

لألبناء بسبب اختبارات نهاية الفصل 
الدراسي األول وتوفير كل السبل إلنهاء 

أطول فصل دراسي في تاريخ وزارة 
التربية بالنجاح والتوفيق.

األحلى من النجاح االستمتاع بعطلة نصف 
العام بني األهل واألصدقاء واجليران خاصة 

األتراب، والعطلة لم توضع إال إلراحة 
الطالب من جو الدراسة واملدارس ولم 

شمل العائلة كما يقتنصها اآلباء للتقرب 

من أبنائهم بالتنزه في البر أو السفر أو 
يكفي التجمع في الوجبات الغذائية سواء 
داخل البيت أو خارجه ولكن واهلل العالم 

مسؤولي وزارة التربية ال يريدون جتمع 
العائالت!

فعندما أرادوا حل مشكلة غياب الطالب 
التي حتدث كل عام والتي تكون عادة من 
بعد عطلة منتصف العام إلى عطلة عيدي 

الوطني والتحرير قاموا بتأخير عطلة 
نصف العام إلى العيدين وتركوا اجلامعة 

والتطبيقي على عطلتهم السابقة أي مبعنى 

آخر أثناء عطلة جميع املراحل الدراسية 
يكون طلبة اجلامعة والتطبيقي على مقاعد 
الدراسة مما يعني أن مخططات ولي األمر 

جلمع أبنائه باءت جميعها بالفشل مع سبق 
اإلصرار والترصد.

حل مشكلة غياب بداية الفصل الثاني ال 
يكون على حساب العائلة التي تعتبر أساس 
التربية إمنا يجب أن يكون باحترام اللوائح 

والقوانني وجعل املدارس بيئة جاذبة 
أو على أقل تقدير تنمية شعور أهمية 
التحصيل العلمي التي بدأت تتالشى.

في جميع دول العالم يكون هناك 
اختالف بني احلكومة وبعض السياسيني، 

ويشتد ذلك االختالف أحيانا ويصل 
إلى عدم الثقة والتأزمي واخلروج في 

مظاهرات منددة بالسياسة املتبعة طمعا 
في احلصول على مكاسب سياسية، 

وهنا يخرج البعض على النظم والقوانني 
فتتصدى لهم احلكومة وفق القانون 

ألنها األقوى، وذات سيطرة كبيرة 
بوسائلها وأجهزتها حفاظا على األمن 

العام واالنضباط، فتحيل كل اخلارجني 
على القانون إلى القضاء العادل وليس 
خصومها السياسيني فقط، ومن مبدأ 
املساواة الذي كفله الدستور في حق 

التقاضي ليأخذ كل مخطئ ومتجاوز 
جزاءه العادل.

إن املجتمع الكويتي ومنذ القدم قائم 
على احملبة واأللفة والتراحم بني جميع 

فئاته وطوائفه تسوده عناوين التسامح 
والتجاوز عن زالت اآلخرين، وهذا من 

فضل اهلل على هذا الشعب الوفي لبالده 
وحكامه، وقد قال سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك: »إن القيادة 
السياسية حريصة على الدعوة للحوار 

الهادئ والبناء حول وجهات النظر 
املختلفة«، ونحن نثق بحكمة سموه 
في املبادرة للمصاحلة وفتح صفحة 

جديدة بني احلكومة واملعارضة ملصلحة 

البالد وتقدمها وازدهارها وحفظ األمن 
واألمان.

وسمو الشيخ جابر املبارك أهل حلل تلك 
املعضلة، ملا يتمتع به من حكمة وفطنة، 
أعانه اهلل على ذلك وهو قادر على قيادة 

املرحلة األصعب.
وصدق املتنبي حني قال:

حسم الصلح ما اشتهته األعادي
وأذاعته ألسن احلساد

وأرادته أنفس حال تدبيرك
ما بينها وبني املراد

فهل تتم تلك املصاحلة؟ وهل هناك 
مشاورات سرية في هذا االجتاه؟ هذا ما 

ستكشفه لنا األيام القادمة! 

فوتوشوب 
تنموي

راحت عليكم 
الطلعة

املرحلة 
األصعب

صعلوكيات

مجرد رؤية

انتظارات

@TAREQ_AL_FREAH
طارق محمد الفريح

استيقظ في الصباح الباكر كعادته، 
جلس على فراشه وبدأ في إطالق 
أنني )التمغط(، وما أن انتهى، حتى 

أخذ نفسا عميقا وأزفره بنشوة رجل 
الشهرة واحلياة، تدور في ذهنه مئات 

األفكار املشوشة واملختلفة ظاهريا، 
لكنها متشابهة في الباطن، يربطها 

خيط رفيع غير مرئي وهو األنا، كانت 
خيوط الشمس تداعب وجهه، كعادتها 

مع كل من يقطن األرض، لكنه أبى 
املعاملة باملثل، وفضل مداعبة صديقه 

املادي وهو املوبايل، حتى جاءت حلظة 
ترجله من سريره النخبوي، واجته إلى 

احلمام منفوخ الصدر ويدندن، وقد 
كانت األرض كعادتها مستعدة الستقبال 

قاذوراته بكل حفاوة، قبل أن تستقبل 
جسده في النهاية بأكمله!

ارتدى ثوبه وشماغه املصنوعني من خام 
إجنليزي، وساعته السويسرية، وحذاءه 
االيطالي، كانت خطواته وهو ينزل من 

سلم املنزل أشبه بدقات ساعة البيغ بني، 
جلس على املائدة مع زوجته وأوالده 

يحيطون به، كان جبينه يحوي مسحة 
أنا ممزوجة بعطف أسري روتيني ليس 

إال، حتى خرج من منزله ليستقل مركبته 
األملانية، ويتجه إلى ما يسمى بالعمل!

كان صديقه املادي مربوطا في أذنه وكفه، 
أصر على مداعبته بشكل مزعج، لكن 

املوبايل استمر باجلمود من غير اهتمام، 
وعندما وصل إلى مقر عمله قام بعتقه 

أخيرا، ركنه في جيبه بعد أن انتهى منه، 
وما أن ترجل من مركبته حتى سطع 

بريق تلك الفالشات، مصورون أحاطوا 
به من كل حدب وصوب، يتوددون له 
مرارا وتكرارا وهو غير مبال، واكتفى 

بصناعة االبتسامة املخملية، احملددة 
اإلطار والنية.

سار في ممرات املبنى متجها الى سر 
نشوته وشهرته، تلك الغرفة السحرية 

اجلذابة ببريقها الفالصو ملن مثله، 
جلس على كرسيه املعتاد، املصورون 
وكاميراتهم مستعدون إلبراز مالمحه 

اخلادعة، مهندس الصوت جاهز لتنقية 
صوته ونبرته املستهزئة، املخرج يقود 

الفريق استعدادا لنقل هذا الرجل للعالم 
أجمع، بل ولفرضه بالقوة البريئة، وبعد 

حلظات قليلة ظهر صوت خطوات 
واهنة، تسير بكل بطء ميلؤها الشقاء، 

الهموم متكث على كتفي صاحبها، جلس 
أمام الرجل كالعبد عند أسياده، مطأطئ 
الرأس، مالمحه باردة وجامدة كالثلج، 
وما أن أشار املخرج بالضوء األحمر، 

حتى انطلق بطلنا املشهور بكلمة »أيها 
اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم 
األسبوعي، وأعتذر أوال عن انقطاعي 

لشهرين بسبب سفري مع أسرتي جلزر 
الكناري، وثانيا عن تأخري في عرض 
احللقة وذلك بسبب اهتمامي بأبنائي 

قبل توجههم إلى مدارسهم، أما بالنسبة 
حللقة اليوم فستكون مميزة ورائعة جدا، 
نعرض فيها حالة إنسانية مثيرة للعطف 
والشفقة والضحك، وهي لرجل ال ميلك 

ماال وال عمال وال أسرة، ناقص علم 
وإدراك وفهم، واألهم من ذلك كله، هو 

كبر سنه وضعفه وهوانه!(.

يقتات 
من املعاناة!

رؤى


