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روليت الدب 
الروسي..

بست طلقات
الروليت الروسي اصعب 

وأقوى التحديات 
الرجولية عند أغبى أغبياء 

االرض واملستهينني 
بآدميتهم، فـ )املغامر( 
او )املقامر( الذي ليس 

لديه شيء يخسره يقامر 
بها إلثبات رجولته عند 

منافسيه أو باألحرى 
إلثبات رجولته لنفسه..

ذلك الغبي، فنسبة احلياة 
في هذه املقامرة او 

املغامرة تعد واحدا من 
ستة يعني ان املسدس 

محشو بطلقة واحدة فقط 
وهو يحوي ستة فراغات، 

ويقوم بتدوير املسدس 
عشوائيا ويصوب 

املسدس الى قمة الرأس 
ويضغط على الزناد، 

اما ان ميوت ميتة الدب 
او يعيش عيشة الدب 

ايضا، ولكن يكون ذلك 
الدب الشجاع ال الدب 

اجلبان املهم انه دب في 
احلالتني، عجيبة تلك 
الثقافة وتلك املقامرة 

وكيف تكون ارواحهم هي 
v من يلعب عليها بالقمار
والتي يتحدى بها املقامر 

الروسي خصومه ألقصى 
احلدود )املوت(، هل هي 

من العقل في شيء ال 
اعتقد ذلك.

التدخل املفاجئ لروسيا 
في دولة سورية ذلك 
التدخل الغريب وغير 

املفسر في البدايات حول 
حسم االمر واحلرب 

على اإلرهاب وغيرها من 
األكاذيب التي روجت لها 

موسكو، لم تسفر عن 
حسم واحد على االرض 
ولم تثبت احلكم ألحد او 

تسلبه من احد، مجرد 
مقامرة غريبة إلثبات ان 

الدب الروسي مازال قادرا 
على لعب القمار السياسي 

امام باقي دول العالم 
القوية، وال يهم ذلك الدب 
ان كان املسدس محشوا 

بطلقة واحدة او اكثر، 
املهم ان يكون كما يحب 

ان يراه باقي حيوانات 
الغابة التي دمرت سورية 

شر تدمير لألسف.
من مع من، ومن ضد 

من، ال نعلم فقد اختلط 
احلابل بالنابل، وما عدنا 
نعلم من احلقائق سوى 

ان سورية اصبحت رمادا 
والشعب السوري اصبح 

في غير مكانه. شريدا 
طريدا في كل بقاع الدنيا 

لألسف، بني هجرات 
قسرية وأخرى طوعية 

وإحالل شعب آخر غيرهم 
في ارضهم ومن عدة 

جنسيات مختلفة ومن 
كل البالد، وكل جنسية 

جاءت إليها بقناعة شديدة 
بأنها تريد اخلير لسورية 
ولشعب سورية حتى زاد 
وتزاحم اهل االرض فيها 

من كل حدب وصوب، 
من اليابان شرقا حتى 

أميركا غربا، وال نستطيع 
ان نغفل اهم اجلنسيات 
التي حلت محل الشعب 
السوري وهي اجلنسية 

االيرانية وبكل قوتها 
وتابعيها، فلم تعد االرض 

هي األرض وال الشعب 
هو الشعب، واألكيد ان 
سورية التي نعرف لم 
تعد موجودة بل ذابت 

واختفت معاملها وحدودها 
كما ذاب قبلها العراق 
واختفى من اخلارطة 

الدولية والسياسية حتى 
اصبح ال يستطيع ان 

يتخذ اي موقف سياسي 
داخلي او خارجي اال 
بعد موافقة طهران ـ 

التي كانت يوما ما ألد 
اخلصام لبغداد ـ هناك 
قسرا وامرا، وها نحن 

نرى سورية وبكل اسف 
وبال حول منا وال قوة 

تسير في نفس االجتاه 
مجبرة على املقامرة بذلك 

املسدس الروسي اال انه 
اآلن محشو بست طلقات 

ال طلقة واحدة.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

aleqtsadi@hotmail.com
madhialhajri@

مسار حر

عبد المحسن المشاري 

ماضي الهاجري 

كل موظف عام عذب متهما او شاهدا أو 
خبيرا حلمله على االدالء مبعلومات او 

االعتراف بجرمية او اية اقوال لها عالقة 
مبوضوع اتهامه يعاقب باحلبس مدة ال 

جتاوز خمس سنوات وبغرامة ال تتجاوز 
خمسمائة دينار أو احدى العقوبتني.

اما اذا ادى التعذيب الى اصابة يعاقب 
عليها القانون عقوبة اشد تكون هذه 

العقوبة جائزة على اجلاني وإذا افضى 
التعذيب الى املوت فتكون العقوبة 
املقررة للقتل العمد في هذه احلالة 
واملوظف العام املكلف بخدمة عامة 
الذي يقوم بإنزال عقوبة على متهم 
اشد في العقوبة احملكوم بها عليه، 

او معاقبته بدون حكم محكمة يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز خمس سنوات 

وبالغرامة خمسمائة دينار او احدى 
العقوبتني واملوظف العام الذي يدخل 

منزال دون مراعاة االجراءات القانونية 
الالزمة لدخول حرمة املنازل مستغال 

وظيفته يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
ثالث سنوات وبالغرامة ال جتاوز مائتني 

وخمسة وعشرين دينارا او احدى 
العقوبتني واذا استخدم القسوة مع 

الناس وأحدث ضررا بشرفهم او ابدانهم 
مستغال وظيفته يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز ثالث سنوات وبالغرامة ال جتاوز 

مائتني وخمسة وعشرين دينارا أو 

احدى العقوبتني، واملوظف العام الذي 
يوجب على الناس عمال من غير االعمال 
التي يجيزها القانون او غير العمل الذي 
احضروا له يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 

عن سنتني فضال عن دفع اجورهم 
الستخدامهم بغير حق، وكل موظف 

عام اكره شخصا على بيع ماله او اي 
شيء ميلكه او التنازل عن حق له سواء 
للموظف العام او لغيره يعاقب باحلبس 

مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبالغرامة 
مائتني وخمسة وعشرين دينارا او 

احدى العقوبتني.
* املصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد 

من املعلومات. 

الكل يطالب باإلصالح، واإلصالح احلقيقي 
هو حتسني وضع أو تعديل ما هو خطأ، 

ولو تأملنا قليال في بعض السلوكيات التي 
ميارسها البعض من املسؤولني لعرفنا أننا 
بالفعل نحتاج إلى إصالح وتعديل الوضع 

السيئ، وحينما يدعو البعض لإلصالح 
فهذه ليست مزايدة أو شعارات انتخابية 
مثلما يستخدمها البعض وكان أول من 
استخدم شعار اإلصالح بشكل جاد هو 
حركة كريستوفر في آواخر عام 1700 

حينما سعت لإلصالح البرملاني، ونحن 
اليوم بالفعل بحاجة إلى ذات اإلصالح 

البرملاني وإصالح حقيقي في احلكومة، 
فال ميكن أن يتواجد اإلصالح وهاتان 

املؤسستان تفقده كونهما من أهم السلطات 
في البالد.

اإلصالح يعد ضرورة لتحسني مستوى 

املعيشة ويتم غالبا بدعم من مؤسسات 
الدولة ويتم اإلصالح في عدة محاور منها 
االقتصادية والسياسية وهذا نفتقده في 

بالدنا ألننا بصريح العبارة ال يوجد لدينا 
إصالح، بل هناك هدر وعبث في املال العام 

واالعتماد الكلي على مصدر دخل وحيد 
وهو النفط والسلطة أصبحت مشغولة في 

قاعة عبداهلل السالم لتوقيع معامالت النواب، 
والبعض من النواب ابتعد عن التشريع 
والرقابة وأصبح زائرا جيدا في وزارات 

الدولة لتوقيع املعامالت فأي إصالح حقيقي 
تريدونه في الكويت؟!

أيضا العتب ال يقع على أعضاء السلطتني 
بل علينا نحن املواطنني، فنحن أيضا ال 

نختلف عن أعضاء السلطتني ومشكلتنا في 
أنفسنا حينما تسمح لنا الفرصة باختيار 
من ميثلنا نتسارع لنمنح ثقتنا ألشخاص 

نتندم عليهم مبجرد جلوسهم على الكرسي 
األخضر فال بد أن يكون هناك إصالح 

أيضا من قبلنا كي ال نضيّع بالدنا كما هي 
احلال اآلن أصبحنا نتحسر على املاضي 
ونتخوف من املستقبل ونعيش حاضرا 

يرعبنا مع إشراقة كل صباح.
في السابق كنا نقول: لنترك الوضع السيئ 

للسيئني ولكن اليوم علينا أن نصلح 
السيئني ونحاسبهم وال نتركهم يعبثون 

في بالدنا فقد أصبح الوضع ال يطاق حتى 
وصل احلال باملواطنني الى الغثيان كلما 

سمعوا تصريحات بعض »املسؤولني« عن 
املواطنني.

زبدة الكالم:
إن لم نحــافظ على بالدنا ونحــميها 

من عــبث العابثني الفاسدين فنحـــن ال 
نستحقها.

التعذيب حلمله 
على اإلدالء 
مبعلومات *

يا سادة يا كرام

زبدة الكالم

مازال اجلميع يبحث عمن صنع »داعش« ومن 
خلفهم ومن يحميهم، والشيء الغريب ان هناك 

من يكتب عنهم وهو يعلم االجابة عن كل ما 
يخص »داعش« النه -نوعا ما- يحمل كثيرا من 

افكارهم واهدافهم وبعض وسائلهم للوصول 
لهدفهم الرئيسي وهو السلطة ولكنهم يكتبون 

محاولة منهم للتبرؤ منهم.
لن ألومهم على محاولة البراء منهم فهم مثلهم 

استغلوا ديننا احلنيف وكل ما يتعلق بالدين في 
امللبس وفي أي وسيلة للوصول إلى أهدافهم، 

ولكن دورنا ان نكشفهم حتى ينبذهم من 
يتعرف على حقيقتهم التي يغطونها بالدين 

الذي هو منهم براء.
فمن صنعهم هو نفس اجلهة التي صنعت 

»داعش« ولكن اختلفت املسميات التي تطلق 
على جتمعاتهم. ان من صنعوا اإلرهابيني اطلقوا 

عليهم عدة مسميات كي ال يفشل مشروعهم 
التخريبي.

أدام اهلل من انتبه للمتاجرين بالدين للوصول 
إلى هدفهم.. وال دام أي انسان لبس ثوب الدين 

وهو منه براء.

ال يقتصر أداء وزارات الصحة الناجحة على 
التشخيص والعالج فحسب، بل يتعدى ذلك إلى 

نشر الوعي والثقافة الصحية الالزمة لتفادي 
أسباب األمراض قبل اإلصابة بها، إذ بها نصنع 

مجتمعا سليما معافى قادرا على أداء مهامه املوكلة 
إليه، ونوفر في ذات الوقت مئات املاليني من 

الدنانير التي توجه خلدمات التشخيص والعالج 
في الداخل واخلارج.

من أهم ما تقوم به وزارات الصحة والهيئات 
الطبية احلكومية واخلاصة الدراسات والبحوث 

القائمة على سبر أغوار انتشار بعض األدواء 
واستفحالها في املجتمع والتهامها للميزانية 
الصحية، واقتراح احللول املناسبة وتقدميها 

ملجلسي األمة والوزراء لتخرج في النهاية على 
هيئة قوانني تسهم في وضع حد ألسباب األمراض 

قبل وقوعها.
اقترحت هيئة األغذية والعقاقير األميركية منع 

استخدام الزيوت املهدرجة في القلي واملخبوزات 
واملعلبات لكونها تتسبب في أمراض القلب، وقد 

منعت بالفعل والية نيويورك األميركية استخدامها 
في مطاعم الوالية، واتخذت قرار املنع أيضا 

دول كسويسرا والدمنارك وآيسلندا، في حني 
أن هذه الزيوت الضارة التزال تباع وتستخدم 

في الكويت وعلى نطاق واسع في املطاعم 
الفاخرة والرخيصة على السواء، وهذا بالرغم من 
تصريح أحد مسؤولي وزارة الصحة بأن 41% من 

حاالت الوفيات يرجع سببها إلى أمراض القلب 
والشرايني، فماذا اقترحت وزارة الصحة على 

مجلسي األمة والوزراء بهذا الشأن خالف إنشاء 
املستشفيات املتخصصة وشراء األجهزة واألدوية 
املتعلقة؟ وجميعها اقتراحات منطية مؤقتة وليست 

حلوال ناجعة ملشاكل صحية تتفاقم وال تتقلص 
وتلتهم الكثير من األموال العامة واخلاصة.

من األمثلة التي تستحق اإلشادة على عدم اقتصار 
دور وزارة الصحة على التشخيص والعالج 
فحسب، ما قامت به شركة املطاحن واملخابز 

الكويتية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة 
من تخفيض كمية امللح في الرغيف الواحد بنسبة 
20%، وسيتم تخفيضه 10% في األشهر القادمة، في 
محاولة للحد من مرض ارتفاع ضغط الدم والذي 
يعاني منه 60% من الكويتيني ممن تزيد أعمارهم 

عن 50 سنة.
كان سبب تخفيض نسبة امللح في األرغفة 

»قرار« صدر من الشركة املعنية بالتعاون مع 
وزارة الصحة، فما الذي مينع الوزارة من تكرار 

التجربة مع جهات أخرى حكومية وخاصة؟ فكثير 
من األحيان ال تكفي التوعية وحدها في التقليل 
من األدواء املنتشرة وكأنها أوبئة قد تطول ربع 

املجتمع بأكمله أو يزيد، وال بد من قرار فاعل 
يضع حدا للمبالغة في استهالك األغذية وسوء 

النمط املعيشي، فعلى سبيل املثال يكابد ربع 
الكويتيني مرض السكري من النوع الثاني، 

والنسبة ذاتها يشتكون من حساسية اجلهاز 
التنفسي )الربو(، فلم ال تتعاون وزارة الصحة مع 
شركات أغذية محلية للتقليل من نسبة السكريات 

في منتجاتها؟ ولم ال تقترح على مجلس الوزراء 
إصدار القرارات امللزمة بالتقليل من نسبة 
االنبعاثات الكربونية الصادرة من املركبات 

واملصانع احلكومية واخلاصة؟ والتي جتد طريقها 
لرئات مستخدمي الطرقات وقاطني البيوت؟

استمرار دور وزارة الصحة التشخيصي 
والعالجي فقط سيضطر احلكومة إن عاجال أو 

آجال لزيادة ميزانية الوزارة بشكل سنوي ورمبا 
مببالغ كبيرة، فضال عن تفاقم األمراض في 

املجتمع واستفحالها ما لم تتغير رؤية الوزارة 
ملجابهتها، وضرورة أن تنتهج طريقة استباقية 
في احلد من أسباب األمراض قبل نشأتها عبر 

الدراسات والبيانات على أرض الواقع ومن 
ثم إصدار القرارات الفنية والسياسية الالزمة 

خللق مجتمعا صحيا حتت عيون وزارة الصحة 
ومجلس الوزراء والهيئات املختصة، وإال فترك 
التوعية والوقاية لشأن املواطن واملقيم لن يزيد 

األمر إال تضخما، والدراهم املنفقة في الوقاية 
أنفع وأجدى من مئات ماليني الدنانير املرصودة 

للتشخيص والعالج في مستشفيات الداخل 
و»سياحة« اخلارج.

* األرقام املذكورة في املقال مأخوذة من وزارة 
الصحة وتصريحات مسؤوليها.

saad.almotish@hotmail.com

@mohd_alzuabi

سعد المعطش 

محمد الزعبي

التجارة احلرام

فلوس
 وزارة الصحة

رماح

كلم

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 
مع توقف احلرب االهلية اللبنانية التي 
استمرت 15 عاما على ارض مساحتها 
10 آالف كم2 لم يبق في لبنان حجر 

فوق حجر، وكانت الصراعات السياسية 
والدينية واملذهبية اللبنانية مازالت 

مشتعلة حتت الرماد، انذاك قرر الشهيد 
رفيق احلريري خلق ورشة عمل من 
امواله إلعمار لبنان وكان يعلم انه ان 

لم يستثمر امواله في لبنان املدمر 
ويظهر ثقته في مستقبل بلده فلن 

يقدم اي مستثمر آخر على ذلك االمر. 
ما فات الشهيد انذاك ان استثماراته 

التي تبلغ املليارات في بيروت ولبنان 
ستصبح الوسيلة الفاعلة التي يستطيع 
بها خصومه السياسيون الضغط عليه 
 وذلك عبر اغالق مشروع قلب بيروت 

باخليام واملظاهرات والغزوات 
العسكرية دون النظر للضرر الفادح 

الذي يصيب لبنان ككل جراء تلك 
االعمال.

> > >
وقد نشرت جريدة النهار اللبنانية 

قبل مدة دراسة تظهر افالس واغالق 
مئات املطاعم واملكاتب واحملالت 

والشركات وحتى الفنادق في مشروع 
السوليدير العمالها بسبب تلك القالقل 
واالضطرابات املتكررة التي تستهدف 

قلب بيروت بشكل دائم، وقد علم 
الرئيس سعد احلريري أن الضرر 

االقتصادي على بيروت ولبنان وعليه 
شخصيا سيبقى مستمرا مادام 

استحقاق الرئاسة وبقية االستحقاقات 
الدستورية االخرى مازالت معلقة 

)للعلم يبقى قلب بيروت مغلقا امنيا 
كلما متت دعوة مجلس النواب لالنعقاد 

النتخاب رئيس لينعقد بعد ذلك دون 
نصاب فتتكرر الدعوات وتتكرر معها 

االضرار(، لذا فاختيار الرئيس سعد 
احلريري للمرشح سليمان فرجنية - 
املنضوي كحال املرشح ميشيل عون 

لقوى 8 آذار- للرئاسة ليس قرارا 
سياسيا بل اقتصادي باملطلق.

> > >
فسليمان فرجنية هو وزير الداخلية ابان 

اغتيال احلريري األب وكان ألد اعداء 
الشهيد رفيق احلريري حتى انه كان 

يلقبه بـ»ثعبان قريطم«، ويرى البعض ان 
عملية االغتيال ما كانت تتم دون تأمني 

بعض املناصب الوزارية املهمة، وان والء 
املرشح فرجنية لسورية اقوى من والء 
املرشح عون لها، كما ان دعم احلريري 

لعون كان سيضمن »عون« للقصر 
اجلمهوري واحلريري لسرايا احلكومة، 
اما رئاسة فرجنية فلن تصاحبها رئاسة 

لقوى 14 آذار للحكومة بل هي رئاسة 
اشرس في العداء للحريري من رئاسة 

اميل حلود حليف القيادة السورية.
واختيار احلريري لعون قد يقبله على 

مضض وضمن تفاهمات انتخابية- نيابية 
معينة حليفي احلريري د.سمير جعجع 

وامني اجلميل، اما اختيار فرجنية الذي ال 
ميلك قاعدة مارونية قريبة مما لدى التيار 

الوطني احلر والقوات اللبنانية وحزب 
الكتائب فيخلق ازمة ال ميكن هضمها من 
قبل حلفاء احلريري املوارنة مما قد يدفع 

البعض منهم إلى التحالف مع ميشيل 
عون نكاية في وليد جنبالط الذي يقال 

انه الداعم االول لترشيح سليمان فرجنية 
احلفيد، مذكرين بأن صوت كمال جنبالط 

عام 70 هو الذي اجنح وأوصل سليمان 
فرجنية اجلد لرئاسة لبنان وفي عهده 
اشتعلت احلرب االهلية وندم جنبالط 

األب الحقا كثيراً على ذلك االختيار.
> > >

ويتهم بعض املتابعني للشأن اللبناني 
اسرة فرجنية بأنها متعصبة سياسيا 

وضيقة االفق، وسريعة الغضب، 
ويستشهد هذا البعض بشريط على 

الـ»يوتيوب« يظهر فيه املرشح سليمان 
فرجنية وهو يشتم ويتعدى على بعض 

اتباعه مما يثير التساؤل عن اهليته 
لقيادة لبنان في هذه املرحلة الصعبة 

وعن املدى الذي سيتعاون فيه مع 
الرئيس بشار االسد، كما يذكر هؤالء 

السيرة الدموية جلده الرئيس سليمان 
فرجنية الذي اتهم في يونيو 1957 بقتله 
لـ 22 مصليا في كنيسة مزيارة وهربه 

لسورية حتى اصدار الرئيس فؤاد شهاب 
العفو عنه ثم رئاسته للجبهة اللبنانية 

احد اطراف احلرب االهلية وهو رئيس 
للجمهورية ثم رفضه طلب 66 نائبا مما 
مجموعه 100 نائب لتقصير امد واليته 
كوسيلة المتصاص الغضب االسالمي 
واليساري والفلسطيني الذي ازعجهم 
االنحياز السافر من رئاسة اجلمهورية 

ألحد اطراف احلرب االهلية مما اطال في 
امدها بعد ان فقدت الرئاسة مصداقيتها 

وحياديتها، ويخشى البعض تكرار 
احلفيد لسيناريو اجلد!

> > >
اخر محطة: يستغرب رئيس القوات 

اللبنانية د.سمير جعجع من إلقاء سليمان 
فرجنية اللوم الكامل عليه في جرمية 

إهدن التي ذهب ضحيتها والده طوني 
فرجنية على يد قوات الكتائب ضمن 

مشروع ما سمي بتوحيد البندقية 
املسيحية.. انذاك، ويقول انه كان مسؤوال 
صغيرا في حزب الكتائب وقرارات كهذه 

تتخذها القيادات، وكان رئيس الكتائب 
بيار جميل االب ورئيس القوات الرئيس 

بشير جميل وحتته فادي افرام وإيلي 
حبيقة وقد تصالح فرجنية معهم جميعا 

تطبيقا لقرارات مؤمتر الطائف الهادفة 
إلغالق ملفات احلرب االهلية واستثني 

من ذلك د.سمير جعجع، مما يجعل االمر 
اشبه بالعداء والثأر الشخصي الذي ال 
يجوز ملن يحمله في عقله وفؤاده ان 
يرأس الدولة فيستخدم مواردها مرة 

اخرى لالنتقام حتى على حساب السلم 
األهلي!

اختيار احلريري 
لفرجنية 
اقتصادي!

محطات

نبي نصلحها


