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خالد العرافة

أحسنوا 
اختيار األطباء

قبل عام تطرقت في 
زاويتي الى االستعانة 
بـ»اللوكم« في وزارة 

الصحة للعمل في مختلف 
أقسام املستشفيات، 

وحذرت وقتها الوزارة 
قبل وقوع كارثة ال حتمد 

عقباها ولكن لألسف ال 
حياة ملن تنادي وخير 
دليل ما شهدته االيام 
املاضية من وفاة احد 
املواطنني- رحمه اهلل- 
نتيجة خطأ طبي راح 

ضحيته في مستشفى 
اجلهراء خاصة ان الوزارة 

من خالل بيانها طالبت 
بإحالة املتسبب الى جهات 

االختصاص، ولكن مع 
االسف غادر البالد كما 
تطرقت في مقال سابق 
أيضا  الى توافد أطباء 
جدد للعمل في أقسام 

احلوادث وكذلك املراكز 
الصحية، حيث تبني لي 

ان هؤالء االطباء تتم 
االستعانة بهم من بلدانهم 

بحكم العالقات والزمالة 
واملجامالت أي ما يطلق 
عليهم »اللوكم«، ومن ثم 

يعمل في الكويت ملدة 
3 شهور وبعدها يتم 

تعيينه وحتويل الزيارة 
الى ڤيزا عمل مباشرة 
ومن ثم يصبح طبيبا 

اختصاصيا ميارس عمله 
رغم ان البعض منهم 

أجزم بأنه يصعب عليه 
تشخيص احلالة أمامه، 

وكذلك البعض منهم غير 
مؤهل للعمل والدليل على 

ذلك ان الوزارة جعلتنا 
جتارب لبعض هؤالء 
االطباء من خالل تلك 
التعيينات التي حتتاج 
مزيدا من التريث الن 

الوضع احلالي للبعض ال 
يخضع يا معالي الوزير 
الى الكفاءة في االختيار 

وإمنا يكتفى فقط مبباركة 
رئيس القسم الطبي في 
أي مستشفى، لذلك كان 
على وزير الصحة قبل 

تشكيل جلنة التحقيق ان 
يحاسب رؤساء االقسام 
في مختلف املستشفيات 

والذين لألسف يصعب 
عليهم حتى قراءة 

التخطيط اخلاص بالقلب 
ومحاسبتهم قبل محاسبة 
هؤالء املستجدين ومعرفة 

الشروط التي بناء عليها 
مارس عمله في معاجلة 

احلاالت ألن أرواح 
املواطنني واملقيمني ليست 

رخيصة لتكون حقل 
جتارب ملهنتهم وأقصد 

البعض الذين ظلموا املهنة 
املنتمني اليها. 

كذلك وزارة الصحة 
مطالبة من اآلن فصاعدا 

بوقف العمل بنظام اللوكم 
واختيار أطباء ذوي 

كفاءة من خالل اللجان 
اخلارجية املختصة ألننا 
نبحث عن النوع وليس 

الكم الذي نشاهده خالل 
التعيينات األخيرة، 

خاصة ان حرية االختيار 
مفتوحة وباستطاعة 

الوزارة ان تستقدم من 
مختلف دول العالم أطباء 

للعمل في مستشفياتها 
بدال من الوضع احلالي 

الذي يقتصر على 
جنسية معينة، وهذا 
ما متت مالحظته في 

االستعانة بأطباء اللوكم 
وان الوزارة اآلن أمام 
اختبار كبير من خالل 

تصحيح مسارها وإجراء 
اختبار عملي يحدد 

مستوى الطبيب وميكنه 
من العمل بناء على 

موافقة جلنة مختصة 
وتكون مسؤولة عن 

اختيارها لألطباء اجلدد، 
أما فيما يخص املعينني 

سابقا يجب عمل اختبار 
ملزاولة املهنة للتأكد من 
مواكبتهم للتطور الذي 

يشهده احلقل الطبي من 
اجنازات، وبذلك سيثق 

املراجع في مستشفياتنا 
ومنا الى املسؤولني 

بالوزارة أرواحنا بأعناقكم 
فأحسنوا االختيار. 

Dm.alhajri@hotmail.com
@dmalhajri

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

إطاللة

دخيل الهاجري

باسل الجاسر

دالي محمد الخمسان

في ثقافة أبناء اجلزيرة العربية 
ومن قبل اإلسالم ال يستحق 

الزعامة من ال يتقدم الصفوف 
في جبهات احلرب، ولقد سطر 

حكام اخلليج العربي منذ تأسيس 
الدول اخلليجية احلديثة أجمل 

صور الزعامة احلقيقية بتقدمهم 
صفوف املقاتلني على جميع 

اجلبهات، وأسماء الشهداء 
واملصابني في تفجير معسكر 

التحالف في محافظة مأرب أكبر 
دليل على مشاركة أبناء األسر 

احلاكمة في املعارك، لقد أصيب 

في التفجير شقيق رئيس دولة 
اإلمارات الشيخ ذياب بن زايد آل 

نهيان كما أصيب جنل حاكم رأس 
اخليمة أحمد بن سعود القاسمي، 

والتاريخ يخبرنا عن كثير من 
الزعامات اخلالدة في تاريخ 

اجلزيرة العربية من املؤسس 
للكويت احلديثة الشيخ مبارك 

الصباح إلى حفيده الشهيد فهد 
األحمد.

املاللي في إيران وعمالؤهم 
في الدول العربية الذين يدعون 

الزعامة وقيادة احلروب من 

سراديب مشيدة حتت األرض، 
أين هم وأبناؤهم من جبهات 

القتال؟ كل يوم تطالعنا الصحف 
العاملية بحياة الصخب والترف 

التي يعيشها أبناؤهم في أوروبا، 
وحجم الثروات املتنامي يوميا في 
البنوك العاملية املنهوبة من أموال 

شعوبهم املخدوعة بهم.
لقد أثبتت القيادة اخلليجية بأنها 
أفضل وأقرب الزعامات في العالم 
اإلسالمي والعربي لشعوبهم، لقد 
تشاركوا مع شعوبهم في الثروة 

واحلرب.

األخبار التي تتواتر عن إنزال روسيا ملعدات عسكرية 
متطورة ومعها جتهيزات إلسكان ما ال يقل عن ألف خبير 

روسي فيما يبدو أنها ستقوم على بناء قاعدة جوية، جاءت 
صاعقة ألميركا ما جعل السيد جون كيري يهرع لالتصال 
بنظيره وزير اخلارجية الروسي الڤروڤ، الذي لم ينف او 

يؤكد نوايا التدخل الروسي العسكري في سورية ولكنه قال 
ان املعدات واألسلحة هي حصيلة صفقات متت قبل سنوات 

وشحنت وستشحن لسورية. 
وهذه األخبار واضح انها أزعجت كل خصوم النظام 

السوري.. وهذا ما ال اراه مبررا بالنظر لنشاط روسيا 
الدولي في السنوات األخيرة.. فهي تعمل بجد واجتهاد 
لزيادة حلفائها: مصر، الصني، اخلليج بل انظر لتقاربها 

الالفت من باكستان رغم العداوة التاريخية معها منذ 
التدخل السوفييتي في افغانستان اال ان روسيا تتقارب 

منها اليوم..! وهذا التدخل في سورية لن يكون إلغضاب 
اخلليج وامنا اجزم بأنه سيكون إلرضائهم.. وهنا مكمن 

اللغز الذي سأحاول اإلجابة عنه.
واحلقيقة ان اميركا فشلت فشال ذريعا في محاربة »داعش« 

والقوى اإلرهابية األخرى من نصرة وكل الفصائل التي 
اتبعت مسماها بالشام.. وهي فصائل تعلن نواياها العدوانية 

جتاه دول مجلس التعاون ومازالت حتظى بدعم اميركا او 
على األقل بغض الطرف عنها وعن تنامي قوتها.. بل اننا 

رأينا دخول تركيا على اخلط إلنقاذ »داعش« ومبوافقة 
اميركية لضرب القوى الكردية التي حجمت »داعش« الى 
ان وصلت الى عاصمتها الرقة وبدأت بحصارها متهيدا 
لتخليصها من الدواعش، فجاء تدخل تركيا فقضى على 
القوى الكردية وعلى كل ما يشكل خطرا على »داعش«، 

التي تستعملها اميركا كفزاعة للخليج، لذلك قالت انها 
حتتاج لثالث سنوات للقضاء عليها ولكن »داعش« متدد 

وتوسع بالرغم من القصف األميركي، وبعدها قالت اميركا 
انها حتتاج لسنوات كثيرة للقضاء عليه وحتتاج جيوش 
احللفاء )عرب اتراك لم يحدد السيد كيري( للتواجد على 
األرض السورية ملساعدتها في احلرب على »داعش«..؟! 

وإزاء تلك »املسخرة« االميركية جاء التدخل الروسي 
ليكشف اميركا ويجردها حتى من ورقة التوت التي تغطي 

عورتها اخليانية حللفائها، وكذبها فيما يسمى باحلرب 
على اإلرهاب في سورية والعراق وليبيا وهي الداعم 

االول له.. لذلك فإنني اقول ان روسيا ستأتي لسورية 
وتقضي على ارهاب »داعش« واخواته خالل اسابيع 

وليس شهور او سنني.. وتقوي النظام السوري وبعدها 
ستحل مشكلة سورية والعراق ومعاناتهما من االرهاب 

وسترضي النظام السوري ليقدم تنازالت ترضى بها دول 
اخلليج، ليبدأ حتالفا مبنيا على أساس راسخ من االحترام 

املتبادل ومصالح اطرفه، إيذانا بإنهاء التحالف التاريخي 
بني العرب واميركا الذي بناه القادة العظام في اميركا ابتداء 

من روزفلت وانتهاء ببوش وسحقته ادارة السيد أوباما.. 
التي باعت أميركا ومصاحلها االستراتيجية وطنا وشعبا 

إلرضاء احملفل املاسوني.. وكل هذا لن يكون عبر املفاجأة 
بل بالتنسيق مع قيادات اخلليج وليس خافيا على احد ان 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز سيزور 
موسكو قريبا، وانني على ثقة بأن خادم احلرمني سيسمع 

من الروس ما يرضيه، فاملتابع للتحركات الروسية يقرأ فيها 
تأهبا واستعدادات خاصة لتوجيه مجموعة من الصفعات 

ألميركا، منها ضرب مصداقيتها في مقتل من خالل اإلثبات 
للعالم ان القضاء على »داعش« وجميع قوى االرهاب في 

سورية عملية ممكنة وسهلة بخالف ما قالته أميركا.. لتثبت 
روسيا من خالل هذه العملية أنها األقدر واألصدق على 

إنهاء معاناة الشعب السوري من اإلرهاب. 
وإنهاء التهديد الذي ازعج اخلليج، وإنهاء معاناة أوروبا 

من قوافل املهاجرين، ولن أستبعد أن تنتقل روسيا بعدها 
إلى ليبيا للقضاء على اإلرهاب هناك، لتعانق سمعة روسيا 

اآلفاق وتسقط سمعة خصمها التقليدي في احلضيض، 
وفي الوقت ذاته تكون روسيا قدمت اكبر خدمة للعالم 

واإلنسانية التي جترعت األمرين من اإلرهاب واإلرهابيني.. 
لذلك فإنني أدعو اجلميع للصبر وقبول العروض التي 

سيقدمها الرئيس بوتن والعمل على التناغم معها لتحقيق 
األهداف املشروعة املشتركة، فهل من مدكر..؟ 

استشهد عدد من اجلنود البواسل في عدد من دول اخلليج 
العربي التي تشارك في التحالف العربي الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية والتي تدافع عن الشرعية في اليمن الشقيق 
الذي يواجه عصابات إرهابية تريد النيل من األمن اخلليجي 

وتستهدف أراضيه وشعوبه وقد هبت قوات احلق والشجاعة من 
جيوش دول اخلليج العربي املشاركة في عاصفة احلزم وعملية 

اعادة األمل دفاعا عن األشقاء اليمنيني املستضعفني الذين هم 
بحاجة ماسة إلى العون والتدخل الدولي حلمايتهم ومتكينهم من 

التمتع باألمن واألمان في وطنهم.
ان شهداء الواجب األبطال من جنود دول اخلليج وجنود دولة 
اإلمارات الذين استشهد منهم 45 عسكريا هم فخر لنا جميعا 
وأوسمة اعتزاز لدولهم وقادتهم وأهلهم وقد ضحوا بأنفسهم 

دفاعا عن احلق والواجب الوطني وهم عنوان واضح ومبني 
للشرف والعزة والكرامة. 

ذكرت جريدة البيان اإلماراتية »بالدنا العزيزة التي تتسم بالقوة 
واالزدهار فخورة بالشهداء الذين تقدمهم هلل في اليمن دفاعا 

عن حق األشقاء اليمنيني في احلياة، وردا على غدر اإلرهابيني 
وأفعالهم وستبقى قوية شامخة شجاعة في وجه كل معتد أثيم«.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن »شهداءنا 
رحمهم اهلل هم رموز عزتنا وكرامتنا وفخر شعبنا ووطننا، فقد 

وهبوا أرواحهم ودماءهم له لتظل راية دولة اإلمارات عالية خفاقة 
في ساحات البطولة وميادين الواجب«، هذا وقد أمر الشيخ 
محمد بإنشاء مكتب خاص يعنى بشؤون أسر شهداء بالده 

يختص بتقدمي الدعم الالزم ألسرة وأبناء الشهيد وتأمني كل 
أوجه الرعاية واالهتمام لهم. 

وال يسعنا إال أن نتقدم للقيادة اإلماراتية والشعب اإلماراتي 
احلبيب وإلي أهالي الشهداء بخالص العزاء واملواساة والفخر 

بهؤالء األبطال ونبتهل إلى اهلل العلي القدير ان يرحمهم برحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان، 
وان يكتب النصر املبني للجيوش اخلليجية املشاركة في حترير 
اليمن وإنقاذه وان يحفظ دولنا اخلليجية وشعوبها من كل شر 

ومكروه. 

احلاكم واحملكوم 
على اجلبهة

روسيا ستنجز ما 
عجزت عنه أميركا..

أوسمة الفخر 
اإلماراتية

أسس

رؤى كويتية

انتظارات

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير
ما الذي يجري في املنطقة؟ وهل 

يحتاج التغيير في املناطق الرخوة 
الى كل هذه العواصف املدمرة؟ وملاذا 

التغيير في األساس وأمور املنطقة 
كانت جتري حسب مقتضيات القوى 
العظمى والسالم العاملي وضمان أمن 
إسرائيل؟ أسئلة ترمي إلى وضع )أو 

تخيل( صورة أشمل وأعمق وأبعد 
زمنيا، فالفخاخ املنصوبة، ومثلما 
يبدو، أكبر من عصافير املنطقة، 

وكأنها أعدت لصيد الدب الروسي 
الذي بدأ يتحرك في سورية.

>>>
هل كانت املرحلة األوبامية 

واضطراب العالقات األميركية ـ 
اخلليجية طوال السنوات املنصرمة 

مرحلة ضرورية لتشجيع الروس 
واستدراجهم إلى حيث مت إعداد 

»داعش« إلعادة إنتاج اجلهاد 
األفغاني، فكان االتفاق النووي 

اإليراني ـ الغربي لضمان حتويل 
غرب العراق )الداعشي( إلى عمق 
استراتيجي للمجاهدين في حرب 
استنزاف ضد روسيا على غرار 

حرب أفغانستان التي أنهكت االحتاد 
السوفييتي؟

>>>
بناء على هذا السيناريو املتخيل 
أضيف أنه بعد غرق روسيا في 
املستنقع السوري، رمبا عملت 

إيران على ضمان املمرات البحرية 
في اخلليج العربي الواقع جنوب 

غرب إيران وذلك ملصلحتها )تصدير 
النفط اإليراني(، أما في شمالها 

الشرقي حيث آسيا الوسطى فتكون 
املكافأة الكبرى )وتلك كانت ولم 

تزل أمنية إيرانية( بتحقيق املشروع 
اإليراني املقبل للسيطرة والتغلغل 
في اجلمهوريات اإلسالمية هناك.

>>>
السؤال: ما هدف القوى العاملية 

)الواليات املتحدة األميركية 
وحلفائها( من هذا السيناريو؟ 

واجلواب: هو جتهيز آسيا الوسطى 
كميدان للحرب العاملية الثالثة عام 

2050، وذلك ملواجهة التنني الصيني.. 
اخلطر األصفر الذي يواجه الغرب 

في املقبل من األيام.

موسم صيد 
الدببة

السايرزم

Nermin-alhoti@hotmail.com 

saad.almotish@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي 

سعد المعطش

كلمة نرددها كثيرا وبرغم ترديدها 
على مسامع أغلبية مسؤولينا اال 

انهم ال يقومون بالتغيير املفترض، 
اليوم سوف نسلط الضوء على 

بعض األشياء التي من املفترض أن 
تتغير ومنها:

املرور قطاع يقوم مبهامه على 
أكمل وجه ولكن من املفترض قبل 
أن يخالف املركبات التي تقف في 
ممنوع الوقوف أن يبحث ويضع 

بدائل للجمهور ليتسنى لهم وضع 
مركباتهم فيها.

التربية جهة متتأل باملشاكل على 
جميع األصعدة والقطاعات التي 

حتتويها ومن املفترض أن يرتب هذا 
لكي ال ينعكس على تعليم أبنائنا.

التعليم جهة معدومة وأغلبية 
من يعملون بها منهمكون في 

اجتماعاتهم ومن املفترض أن تتحول 
تلك اجلهة إلى قطاع خاص أو تفصل 
عن وزارة التربية ويصبح لها مقعد 
وزاري دون انقسام مع جهة أخرى.

الصحة جهة من يدخل بها حي يرزق 
ومن يخرج منها كتب عليه املوت أو 

اإلصابة ومن املفترض أن تتحول 
تلك اجلهة الى قطاع خاص أو 

يفرض التأمني على األفراد حلمايتهم 
القانونية من األخطاء الطبية وهروب 

اجلاني من العقاب.
اإلعالم ذلك اجلهاز الضخم الذي 

نقرأ الكثير فيه عن اتفاقيات وأعمال 
ال نسمع عنها إال في إعالمنا الداخلي 
فمن املفترض أن نسمع له صدى في 

األرجاء اخلارجية.
الثقافة وما أدراك ما ثقافتنا 

تنحصر في فعاليات ال يحضرها 

إال املسؤولون وأصحابهم وما 
تعلمناه من دستورنا وثقافته بأن من 
املفترض تثقيف املجتمع الكويتي اي 
ان الثقافة ال تنحصر على فئة معينة 

بل ال بد أن تعم على املجتمع ككل.
الشباب تلك اجلهة التي تتبع الثقافة 
واإلعالم وحتذو حذو اجلهتني فمن 

املفترض أن تذهب إلى الشباب 
وتعمل على ارتقائهم ولألسف ما 
هي إال لوبي مصغر من اجلهتني 

وتنحصر على فئة معينة.
٭ مسك اخلتام: من املفترض 

أن املسؤولني يعوا ويطبقوا 
إستراتيجيتهم اجلديدة لالرتقاء 
بأدائهم الوظيفي. لتصبح »من 
املفترض« من الكلمات التي ال 

يفترض أن تقال عندما يحسنون 
عملهم... واهلل من وراء القصد.

يقال إنه عندما اخترع الفريد نوبل 
مادة »TNT« كان يظن أن اختراعه 

سيساهم في نهاية الحروب الدائرة 
في أوروبا حينها ولكنه اكتشف أن 
اختراعه قد زاد الطـين بلة وأنه قد 

ساهم في زيادتها بل إنها أصبحت أكثر 
دموية وفتكا بالبشر.

ويقال إنه أوصى بأن تكون هناك جائزة 
للسالم وتم تقسيمها إلى عدة أجزاء 

تمنح لمن يقدم بحوثا ودراسات تفيد 
البشـرية وذلك تكفيرا لذنبه باختراع 

تلك المـادة المتفجرة التي ذهب 

ضـحيتها ماليين الضحايا لم يكن نوبل 
من األثرياء ليوزع ثروة »طوايف إلى 
خلفوه« ولكنها أربـاح ذلك االختراع 

هو الـذي جعله يفسفس بالحالل.
وليت كل شـخص أذنب بحق قومه 
أو مجتمـعه مـن خالل فعل قام به 

أو قول تفوه به وتأثر به أحد من 
بعده أن يكـفر عما بدر منه من خالل 

االعتذار وعدم المكابرة، فالحديث 
النبوي الشريف واضح أن »من سن 

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 

ووزر من عمل بها«.
ولكننا ابتلينا في الكويت بمن ال 

يزالون يكابرون رغم فداحة األخطاء 
التي ارتكبوها بحق الكويت وأهلها 

وكانوا سببا في خسائر الكويت 
وتراجعها وليتهم يتبرعون بجزء 

بسيط من ثرواتهم التي كسبوها من 
خالل استغاللهم للسلطات التي كانت 

بيدهم ودون أن يحاسبهم أحد.
أدام اهلل من حاسب نفسه قبل أن 

يحاسـب اآلخـرين وال دام من ال زال 
يتكسب بدور الشرفاء النزهاء.

من املفترض..
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